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ٌ
امت ج

جعصٌه عنيٍ شيد، و هى ىا جعرثت فٍ جعليله  امعديد  ىُ امدول امعسبيت وفم ىا جضيَحه امحلازيس امصادزة عُ ىَظيت امٌىٍيظكى 
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 واقع قطاع الجعليم في الدول العربية وأثره على الجومية االقجصادية

 (.5252-1991دراسة قياسية خالل الفرتة)

1د. سبكي وفاء     

 الملخص:

اللدا  المسييلة اازاطلة ه لسه اللى اليالاقيلة يقي لاا ة هدفت هره الوزقة البحثية إلى تحليل  ااقلق قعلال اليمللي   ل  

 ( اذلك باالايقاا الى مالاهجية البان  الظاكن.2020-1991   ايالاة مكونة من طبمة اا  اسيية خال  الفترة )

فكؼلللفت نيلللابا الدزاطلللة ملللن خلللال  تثلللد س نقلللوذ  اليللله ارام المؼلللوابية باايبلللازه الالاقلللوذ    ظللل  لبيانلللام هلللره 

  املسللجلال  لل  اليملللي  المللال  ه للس طلللى  اممالاللوت الللى الالاقللو يقي للاات  لل  ايالاللة الللدا  المسييللة الدزاطللة هل ل ظلل

 املدزاطة.

نقللاذ  البانلل  الظللاكنن نقللوذ  اليلله ارام  :  قعللال اليملللي ن الالاقللو يقي للااتن الللدا  المسييللةنالكلمااات المفجاةيااة

 المؼوابية.

 

The reality of the education sector in the Arab countries and its impact on economic 
development: a record study during the period (1991-2020). 

Abstract :  

     This research paper aimed to analyze the reality of the education sector in the Arab countries and 

study its impact on economic development in a sample of seven Arab countries during the period 

(1991-2020), based on the static panel data methodology. 

      The results of the study showed, by estimating the random effects model as the most 

appropriate model for the data of this study, that the percentages of those enrolled in higher 

education have a significant negative impact on economic growth in a sample of the studied Arab 

countries. 

Keywords: Education Sector, Economic Growth, Arab Countries, Static Panel Data Models, 

Random Effects Model. 
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 ملدمت:

إل اهيقام املفكسين يقي اا ال بقفهلوم اللسهض امللا  اليؼلست املد اهيقاملا قلد قا قلدم الل  يقي لاا ذاتل ن فثلد 

االتل  زكلص فا لا اللى  Adam Smithكال المالا س اليؼست محوز المقلية اليالاقوية مالار الكيابلام  اللى  الا يقي لاا 

 ااز تثظي  المق  االيخ ص    شيااة  ساام  م .

االي  االى السغ  من هل طقيت قدم هرا املفهوم    الثسل الثامن اؼلسن إال هل هلرا امل لعصي  ليل  ا  ها  ملسة 

قي للاات  لل  ن كقللا اهاالا يهيقللام املت ا للد بللالالاقو يPigouمللن قبلل  ار باللر يقي للاات ين لالل ت  1928حتللع اللام 

بخ لللوس مظلللهلة  Schultz(1961)التركاللل  هك لللر  اللللى تلللساك  زهض امللللا  امللللااتن حتلللع تللل  الللس  م ؼلللوزام ملللن قبللل  

السهض امللا  اليؼلست مؼلارا إللى هل الالاقلو يقي لاات ال  قكلن تفظلاره بالصيلااة  ل  امللدخالم املاا لة فثل ن بل   س لق 

ه لسالا بيكلس هللرا املفهلوم ملن خلال   ؼللس  1964ا  اليؼللستن ا ل  الام هطاطلا إللى الصيلااة  ل  ان للصال املتلراك  للسهض املل

 .2كياالا بمالاوال "زهض املا  اليؼست" االرت تالااا  في  تكوين الالاظسية االبحث الي سيى  حو  السهض املا  اليؼست 

اليؼللسية لللسهض املللا  اليؼللست ههقيللة كباللرة  ل  تحثيللت اليالاقيللة يقي للاا ة اذلللك اللن اسيلت تللوفس البلللد الللى املللوازا 

املدزية ااملؤهلة الت  تساكقت ابر الصمنن فهره  خارة ه  الت  ت يا اتبدل اتييكسن االيل  فلئل اايقلاا هت االلة اللى 

اطللللياراا اليكالاولو يللللا امليعللللوزة ال  كفلللل  لكلللل  تيثللللدم بلللل  ال بللللد مللللن هل  يللللوفس لللللد  ا مخللللصال مللللن الثللللدزام اليؼللللسية 

 مث  ليلك املوازا اافق الدالة إلى  مام.الوااية االثاازة الى تحثيت يطيخدام   

(ن فئل اللسهض امللا  اليؼلست اؼلار إللى يطلفثقاز  ل  اليمللي ن اليلدزي ن املهلازامن ال ل ة االثلي  1993حظ  بيكس)

هػللكا  يطللفثقاز  لل  زهض املللا  اليؼللست إلللى خقظللة  Schultz. كقللا ا للالا  3 خللسالا التلل  ال  قكللن ف لللها اللن الفللسا

ال لل ةن اليللدزي  االيكللوين ه الاللا  المقلل ن اليملللي  السطللي ن لملللي  اتللدزي  الكبللاز ا الهجللسة  4 :م قواللام كبللرالا هلل

االيالاث  من ه   يطيفااة من فسس اق  هفض ن إذ زكص تحليل  الى اليمللي  السطلي  باايبلازه ػلكال ملن هػلكا  

ػللك  مللن هػللكا  يطللفثقاز  لل  الللسهض املللا  ااملللا هنلل   حثللت خدمللة مالاي للة ذام قيقللة اقي للاا ةن كقللا ا ميبللر ههلل  

السهض املا  اليؼستن ب  هو السهطقا  اليؼلست ذاتل   نل   قكلن هل  فظلس ارجانل   كبلر ملن اليخالرام ايخيالفلام 

 .5   اخ  الفسا اانجيقق

                                                           
2 LEE  Eun Kyung, Higher education expansion and economic growth in Japan and South Korea, Thèse de 

doctorat, University of  Pittsburgh, 2012, p.p.05.06. 
3 ALIKA  Iyere Joseph ,  AIBIEYI Stan, Human capital: Definitions, approaches and management 

dynamics,  Journal of  Business Administration and Education, vol. 5, no 1, 2014, p.57. 
4 SCHULTZ  Theodore W., Investment in human capital, The American economic review, 1961, vol. 51, no 1, 

p.p. 1-17, P.9. 
ن المدا 02قاض   ن اةن ااز اليملي     تالاقية السهض املا  اليؼست من ه   ار د من البعالة    ارجصابسن م لة يقي اا ارجد دن انجلد   5
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اياليال  اميبر اليملي  زكا ة هامة لليالاقية كون  املد هطلاض اكفظلاالا اململازع الم لسيةن للرا فلئل دلمف  املد اابثلا 

للالن فلللاليملي  باايبلللازه ههللل  هػلللكا  يطلللفثقاز  للل  اللللسهض امللللا   ملللن اوابلللت تحثيلللت انعلللال  اقي لللاات  للل  هت بللللد كل

اليؼللللللست اظللللللااد الؼللللللك  مباػللللللس الللللللى تكللللللوين  يلللللل   يقيللللللق بللللللاملؤهالم ااملهللللللازام التلللللل   يعل  للللللا ا للللللس اململومللللللام 

للللى امللللؤهالم الفكسيلللة هكبلللر بكثالللر ملللن االيكالاولو يلللا االلللرت ه لللبحت ار ا لللة فيللل  إللللى الثلللوالا المامللللة التللل  لميقلللد ا

الثللوالا المامللللة التللل  لميقللد اللللى امللللؤهالم ارجظللد ةن الطللليقا ملللق يطلليخدام الواطلللق لللل الم امليعللوزة التللل  تيعلللل  

 مظيوالا اال  من اليكوين ااملمسفة هك ر من م سا المق  اليدات.

لي  اتحظلال مظليويات  اار  لو  اللى مظليوالا االي  انظسا للمالقة ي  ابية الثوية الت  تسي  بال الن لو  بلاليم

نقو اقي اات هالىن فئل الدا  المسيية الى غساز بثية اا  المال  قامت بق قواة من اليحلد ام لترقيلة قعااهلا 

اليملييلل  اهللرا مللن خللال  تحظللال  واتلل  اكفا تلل  زغلل  الكلل  الهابلل  مللن املؼللاك  التلل  لمتردللهان لللرا طللالاحاا  مللن 

ية  قياض ه س اليملي  الى الالاقو يقي اات    اقي اا ام هره الدا  اياليلال  اليهكلد ملن خال  هره الوزقة البحث

 مدالا فمالية هنظقت ا اليمليقية.

 شكاليت الدزاست: إ

 مً خالل ما سبم ًمكً صياغت إشكاليت دزاسدىا على الىحى الخالي:

 ما مدي جأثير كطاع الخعليم على الىمى الاكخصادي في الدول العسبيت؟ -

ومً إلاشكاليت السئيسيت السابلت جخفسع مجمىعةت مةً ئسة لت الفسعيةت والنةا سةىحاول إلالابةت علخالةا مةً خةالل 

 دزاسدىا هره:

اكع كطاع الخعليم في الدول العسبيت؟ -  ما هى و

 هل ًؤثس كطاع الخعليم اًجابيا على الىمى الاكخصادي في حالت الدول العسبيت؟ -

 ىة مىه؟هل حلم هرا اللطاع الغاًاث املسل -

 فسطياث الدزاست: 

  ؤ س اليملي  ا  ابيا الى ممدالم الالاقو يقي اات    الدا  المسيية. -1

 .إل ته ار اليملي  الى الالاقو يقي اات    الدا  المسيية هو ته ار دمي  -2
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اكع كطاع الخعليم في الاكخصادًاث العسبيت  املحىز ئول: و

 العسبيتالخطىز الكما ملىظىمت الخعليم في الدول  -1

لثد قعمت املالاعثة المسيية ػواا كبارا    محاالة من ا للسفق من مظيويام اليح ي  اليمليي  للظكال الى ملدالا 

بضللمة اثللوا مادلليةن بحيللث حثثللت املالاعثللة ككلل  تثللدما كباللرا  لل  توطلليق فللسس يطلليفااة مللن اليملللي  ا للجلت 

ى ذللك فلئل اليعلويس التربلوت  ل  الفتلرة  خالرة هاالا إللى شيااام كبارة    ممدالم يليحا  بكافة مساحل ن باإلدافة إلل

تحظلللللن كبالللللر   للللل  مملللللدالم مؼلللللازكة عنلللللاب  للللل   قيلللللق املظللللليويام اليمليقيلللللة اياليلللللال  إحلللللداب ف لللللوة اكظلللللية بلللللال 

 ارج ظالن افيقا  ل  هه  اليعوزام الت  ػهدها قعال اليملي  بقخيل  مساحل     هره املالاعثة:

 الخعليم كبل الابخدائي  -1-1

بحت ار كومللللام هك للللر  ؼللللااا  لللل  م للللا  تللللوفار الساا للللة االتربيللللة لقافللللا  مللللن طللللن الثالثللللة إلللللى طللللن يليحللللا  ه لللل

بللاليملي  يبيللداة ن حيللث اشااا اللدا  افللا  املالايفمللال مللن اليملللي  قبلل  يبيللداة   لل   قيللق هنحللا  المللال  بقثللداز 

ن االيل  ازتفملت  ظلبة 6مليلول افل  132قلول إللى ن إذ ازتفلق انج2005ا  1999مليول اف     الفتلرة بلال الام   20

)خلال  نفلع الفتلرة(ن كقلا اهل ال ظل  تخيلل  اخيالفلا كبالرا فيقلا بلال %40إللى  %33الثيد ي قالية    الملال  ملن 

 لل  مالاعثلة افسيثيللا  الاللوالا ال ل سا  الكبللرالا االللدا   %25ا  %20مللا بلال حللوال   2012املالالااتن إذ تسااحللت  ل  طللالاة 

(ن االيللل  االلللى 01 للل  همسيكلللا الؼلللقالية اهازايلللا الخسييلللة )كقللا هلللو مبلللال  للل  ارجلللدا  زقللل ) %89المسييللة اللللى اليلللوال ن 

السغ  من اليثدم املص وظ     ظ  املؼلازكة  ل  اليمللي  قبل  يبيلداة   ل  كافلة اا  الملال  إال هل هلره  خالرة تبللل 

هاللللى مظللليويا  ا  للل  البللللدال امليثدملللة االبللللدال التللل  تقلللس بقسحللللة انيثاليلللةن هملللا ها للل  ال ظللل  فسلللجلت  للل  البللللدال 

 الالاامية ب فة اامة االبلدال المسيية الى ا   ار  وس.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .11ن س.2008لي  لصجقيقن ن ه  طالاحثت الهدع؟ن اليثسيس المالي  لس د اليم2015مالاظقة اليونيظكون اليملي  لصجقيق بحلو  اام   6
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دول  فةي مجمىعةت مةً 2112، 1999(: وسب الليد الالماليت في الخعليم كبل الابخةدائي خةالل السةىىاث 11الجدول زكم)

 العالم

 2112 1999 البلد أو الاكليم

 54 33 العالم

 67 46 البلدان النا جمس بمسحلت اهخلاليت

 88 75 البلدان املخلدمت

 49 27 البلدان الىاميت

 25 15 الدول العسبيت

 74 51 أوزوبا الىسطى والشسكيت

 33 19 آسيا الىسطى

 68 38 شسق آسيا واملحيط الهادي

 67 38 شسق آسيا

 93 67 بلدان املحيط الهادي

با كا الالجيييت والكاٍز  74 54 أمٍس

كا الشماليت وأوزوبا الغسبيت  89 76 أمٍس

 55 22 لىىب وغسب آسيا

ليا لىىب الصحساء الكبري   21 11 افٍس

: الاهجةةةةةةةاشاث 2115-2111، الخعلةةةةةةيم ل جميةةةةةةع (UNESCO)املصةةةةةةدز: مىظمةةةةةةت ئمةةةةةةم املخحةةةةةةدة لل ربيةةةةةةت والعلةةةةةةم وال لافةةةةةةت

س عالما لسصد الخعليم،   .368، ص.2115والخحدًاث، جلٍس

( فةةةي مجمىعةةةةت مةةةً الةةةةدول العسبيةةةت خةةةةالل %(: وسةةةب الليةةةةد الالماليةةةت فةةةةي الخعلةةةيم مةةةةا كبةةةل الابخةةةةدائي)12الجةةةدول زكةةةةم)

   2117-2114-2112السىىاث: 

 2117 2114 2112 البلد

ً  %55 %55 - البحٍس

 %29 %30 %23 مصس

 - %32 %34 ئزدن

ذ  %65 %84 - الكٍى

 %54 %60 %59 املغسب

 %54 %54 %55 عمان

 %54 %51 %42 فلسطين



  

 مركز أفاق للدراسات و الجكويى المجخصص                       قسم الدراسات و األبحاث

 

 
 5255يوليو  52و 52أيام   "     الموعقد اهعكاسات السياسات الجعليمية على مسارات الجومية في الدول العربيةالمؤثمر  الدولي "           

 

 

7 

 %61 %58 %73 كطس

 %25 %16 %13 اململكت العسبيت السعىدًت

 %45 %34 %35 السىدان

ت ت العسبيت السىٍز  %6 %6 %11 الجمهىٍز

 %44 %43 - جىوس

 %82 %92 %71 الامازاث العسبيت املخحدة

 %2 %1 %2 اليمً

ةةةس العةةةالما لسصةةةد الخعلةةةيم،   -املصةةةدز: ، 2119اليىهيسةةةكى، الةجةةةسة والاةةةلوم والخعلةةةيم: بىةةةاء الجسةةةىز   الجةةةدزان، الخلٍس

 .311ص.

 .362، ص.2115: الاهجاشاث والخحدًاث، 2115-2111اليىهيسكى، الخعليم ل جميع  -

يبيللداة  ازغلل  تعوزهللا خللال  (ن  ظللي يا اابقللا هل  ظلل  الثيللد  لل  اليملللي  قبلل  02االيلل  امللن خللال  ارجللدا  زقلل )

 لل  هغللل  الللدا  المسييللة املؼللاز إلا للان إال هل اليحللدت الللرت  وا لل  هللرا املظلل ى مللاشا   2017ا  2012الفتللرة مللا بللال 

ضللل قان هملللا اليحلللدت  كبلللر  للل  هلللرا انجلللا  فئنللل   ظللل  قابقلللا  للل  البللللدال ذام  ظللل  الثيلللد املالاخفضلللة مثللل : الللليقن 

 . اارجقهوزية المسيية الظوزية

 الخعليم الابخدائي وال اهىي  -1-2

لثلللد اسفلللت  ظللل  يليحلللا  بلللاليملي  يبيلللداة  هللل   خلللسالا تثلللدما مص وسلللان حيلللث انخفللل  الللدا  افلللا   للل  طلللن 

ن كقلا اقلد 20127ا 2000بلال الام   %42الدزاطة يبيدابية مقن ه  خلاز  املدزطلة اللى ال لميد الملالي  ب ظلبة 

هحسش تثدم مص وظ    م ا  "لمقي  اليملي  يبيداة "    الدا  المسييلة مالالر ملؤتقس ااكلازن فثلد شاا الدا  افلا  

ن غالر هنل  اللى اللسغ  2004-1999   الفترة ما بال اام   %6املثيد ن    املدازض يبيدابية    املالاعثة كك  ب ظبة 

ي  اليمللللي  يبيلللداة  فلللئل اليحلللدت اللللرت  وا للل  هلللرا املظللل ى ملللا شا  ملللن اليوطلللق اللللرت تللل  تحثيثللل   للل  م لللا  لمقللل

 2.3ض قا خ و ا االى حظ  هحلدب يح لابيام ال لاازة الن مالاظقلة  مل  امليحلدة للتربيلة االثثافلةن  و لد 

ن همللللا 8مليللللول افلللل  خللللاز  املدزطللللة   لللل  ارجقهوزيللللة المسييللللة الظللللوزية 1.73مليللللول افلللل  خللللاز  املدزطللللة  لللل  اللللليقن ا

دت  كبلللر  للل  هلللرا انجلللا  فئنللل   ظللل  قابقلللا  للل  البللللدال ذام  ظللل  الثيلللد ال لللافية املالاخفضلللة مثللل  الظلللواال اليحللل

اارجقهوزيللة المسييللة الظللوزيةن اهللرا مللا  ظهللس لالاللا  ليللا  لل  ارجللدا  املللوال ن إذ بلخللت  ظلل  الثيللد اململلد   لل  املسحلللة 

 يوال .الى ال %67ا %60   هر ن البلد ن فث   2017يبيدابية    طالاة 

                                                           

ن اليونيظكو لالح ا ن ت د د يلت ام بواد اليملي  لصجقيقن نيابا من املباازة الماملية امليملثة با افا  خاز  املدزطةن مو ص تالافيرت7 

 .05ن س.2016
 10ن س.2017(ن 2021-2018لليملي     حاالم العوازا    املالاعثة المسيية)-اليونيظكون إااز المق  يطتراتيج  لليونيظكو  8
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(: صةةةةافي معةةةةدل الليةةةةد املعةةةةدل فةةةةي املسحلةةةةت الابخدائيةةةةت فةةةةي مجمىعةةةةت مةةةةً الةةةةدول العسبيةةةةت خةةةةالل 13الجةةةةدول زكةةةةم)

 2117-2114-2112-1999السىىاث: 

 2117 2114 2112 1999 البلد

 %99 %99 %97 %95 مصس

 - %97 - %89 العساق

 - %97 %97 %97 ئزدن

 %97 %99 %99 %71 املغسب

 %99 %97 %97 %84 عمان

 %94 %93 %93 %93 فلسطين

 %60 %55 %52 - السىدان

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت العسبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت  الجمهىٍز

ت  السىوٍز

97% 99% 71% 67% 

 %97 %96 %98 %85 الامازاث العسبيت املخحدة

 %83 %85 %87 %58 اليمً

ةةةس العةةةالما لسصةةةد   -املصةةةدز: ، 2119الخعلةةةيم، اليىهيسةةةكى، الةجةةةسة والاةةةلوم والخعلةةةيم: بىةةةاء الجسةةةىز   الجةةةدزان، الخلٍس

 .311ص.

 .414، ص.2115: الاهجاشاث والخحدًاث، 2115-2111اليىهيسكى، الخعليم ل جميع  -

همللا بال ظللبة ل ظللل  املللساهثال خللاز  املدزطلللة  لل  مسحللللة اليملللي  الثللانوت اسفلللت هلل   خللسالا انخفادلللا  لل  الظلللالاوام 

لللال هالاللللا  نحللللو  2004 خاللللرة ن ففلللل  اللللام  املللللدازض الثانويللللة  لللل   قيللللق هنحللللا  هللللره مليللللول االلللل  مثيللللد ن  لللل   27كل

ن غاللللر هنلللل  اي للللسع الالاظللللس اللللن  اللللداا املعلثللللة فللللئل 1999اللللن المللللدا  لللل  اللللام  %23املالاعثللللةن هت بصيللللااة تالاللللاهص 

املؼلللازكة  للل  هلللره املسحللللة تظللل  مالاخفضلللة  للل  بمللل  البللللدال المسييلللة كارجقهوزيلللة المسييلللة الظلللوزية إذ بلخلللت  ظللل  

 فث . %57ما  قث   2017ا من اليملي  الثانوت    هرا البلد خال  طالاة الثيد ال افية    املسحلة الدني
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 (%(: وسب الليد الصافيت في املسحلت الدهيا مً الخعليم ال اهىي)14الجدول)

 2117 2114 البلد

ً  %99 %94 البحٍس

 %72 %93 ئزدن

 - %76 لبىان

 - %85 ليبيا

 %89 %98 املغسب

 %98 %86 عمان

 %97 %93 العسبيت السعىدًتاململكت 

 - %63 السىدان

ت ت العسبيت السىٍز  %57 %59 الجمهىٍز

 .311املصدز: اليىهيسكى، الةجسة والالوم والخعليم: بىاء الجسىز   الجدزان، مسلع سابم، ص.

 الخعليم العالي -1-3

الملال ن إذ بللل الدا العلبلة الظق نعا  اليملي  المال  هو آلاخس الى نحو طس ق مالار مالايدالا ااكلاز ا ل  ػلتع مالالاات 

مثازنللة  -مليللول االلل  51هت بصيللااة قللدزها  -مليللول االلل  ااالبللة 144نحللو  2006املليحثللال بللاليملي  المللال  اللام 

 %.25إلى  %18ن اخال  الفترة نفظها ازتفمت  ظ  الثيد ي قالية    اليملي  المال     المال  من 1999بمام 

اليملللي  المللال   لل  بلللدال ػللقا  افسيثيللا اغللسالا  طلليا )باايبرهللا مالاعثللة تضلل  الللدا  كقللا اهل المللدا ي قللال  لعلبللة 

ن الكللللن االللللى الللللسغ  مللللن الالاقللللو 2015اللللام  17054000إلللللى  2000اللللام  6836000المسييللللة( ازتفللللق هللللو آلاخللللس مللللن 

اطمةن إذ تترااح الظس ق الرت ػهده اليملي  المال     هره البلدالن فئل ها   اليبا ن بال مالااات المال  ال تصا  ػ

 لللل  همسيكللللا  %46 لللل  هازايللللا اهمسيكللللا الؼللللقاليةن  %75بللللال  2015 ظلللل  الثيللللد ي قاليللللة  لللل  اليملللللي  المللللال   لللل  طللللالاة 

   إفسيثيا  الالوالا ال ل سا  الكبلرالا كقلا هلو موضلي  ل   %8   ػقا  افسيثيا اغسالا  طيا ا %42الالتي ية االكازيى ن 

 ارجدا  املوال :
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 اث املشازكت في الخعليم العالي(: مؤشس 5الجدول زكم)

 (%وسب الليد الالماليت) الليد)باآل ف( العالم

 2115عام  2111عام  2115عام  2111عام 

 25 22 1.895 1.425 اللىكاش وآسيا الىسطى

 41 15 66.813 24.213 شسق ولىىب شسق آسيا

كا الشماليت  75 56 51.712 39.941 أوزوبا وأمٍس

كا الالجيييت  باأمٍس  46 22 24.894 11.315 والكاٍز

ليا وغسب آسيا  42 21 17.154 6.836 شمال افٍس

 62 46 1.751 1.144 املحيط الهادي

 25 9 41.895 12.162 لىىب آسيا

ليا لىىب الصحساء الكبري   8 4 7.428 2.559 افٍس

 8 3 4.447 1.249 البلدان املىخفظت الدخل

حت الةةةةةةدهيا مةةةةةةً ف ةةةةةةت البلةةةةةةدان  املخىسةةةةةةطت الشةةةةةةٍس

 الدخل

25.194 61.648 11 23 

حت العليةةةةةةا مةةةةةةً ف ةةةةةةت البلةةةةةةدان املخىسةةةةةةطت  الشةةةةةةٍس

 الدخل

31.686 91.211 17 46 

 74 56 56.135 41.466 البلدان ذاث الدخل العالي

 ..152املصدز: مىظمت اليىهيسكى، املساءلت في مجال الخعليم: الىفاء بخعهداجىا، مسلع سابم، ص.

 مشاكل كطاع الخعليم في الدول العسبيت  -2

اللللى اللللسغ  ملللن اليلللدابار التللل  اتخلللر  ا اللللدا  المسييلللة ليحظلللال نظامهلللا اليملييللل  طلللوا ا ملللن خلللال  اايقلللاا هنظقلللة 

اللدا  السابلدة  ل  م لا  اليمللي  ها اللن اسيلت الثيلام بملدة ا لسا ام هخلسالا مخيلفللةن إال هن لا ال تلصا  لملا   ملن اللدة 

 اليملي  االت   قكن ح س ههقها فيقا  ل : مؼاك  لميت تعوز 

 طعف العالكت مع السياساث الخعليميت -2-1

إل اليوطق    اليملي  املدزس      هره املالاعثة اكقا كال ااض ا من خال  ما تعسقالاا ل  طابثا فئن    سالا تحثيثل   

للال اطلللفبثا  اليالميلللر  للل  امللللدازض مستفملللا  للل  هلللره املالاعثلللة فلللئل   للل  كثالللر ملللن  حيلللال اللللى حظلللاالا الالاوايلللةن اذل كل

بؼلهل نيلابا اليمللي  ملا شاللت لؼلار إللى دلم  مهلازام اقليام اليثيلي  التل  ت لسالا اللى ال لميد ن اللواد  االلدال  

 .9العالالا الطيقا بال ظبة  الئك الر ن   يقول إلى  طس  ػد فثسا ااملظفبمدة الى ال ميد الثثا  

                                                           
 05ن س.2007اليونيظكون ازطا  هطع مييالاة من خال  الساا ة االتربية    مسحلة العفولة املبكسةن اليثسيس المالي  لس د اليملي  لصجقيقن   9
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 عدم الاسخلساز السياس ا  -2-2

لخيالللر  Miljkovic et Rimal(2008)ا Focu(2001)ن Siermann(1998)ن Alesina et al(1996)اميبللر كللل  ملللن 

ار كومللة كمالمللة الللى اللدم يطلليثساز الظياسلل  ن فهلل  امسفونلل  الللى هنلل  اليخياللر  لل  الظلللعة اليالافير للة طللوا ا مللن 

 .10خال   ػكا  الثانونية)الدطيوزية(ها ان اسيت المالا  بداافق طياطية)غار اطيوزية(

فظللااا اغاللر مظلليثسة طياطلليا  تقيلل  الللدا   قلل  تثللدما بؼللك  اللام ااملالاعثللة المسييللة خ و للا إلللى هل تكللول هك للر

مثازنة بالدا  امليثدمةن االي  امتع ال  و د هالاا  اطيثساز    الودق الظياس  ن فئل ذلك طوع  لؤ س طللبيا اللى 

الالاظلللام اليملييللل  للبللللد كلللول هل ار كوملللة تلمللل  اازا زبيظلللا  للل  تقويللل  اليمللللي ن ادلللق  هلللداع اليمليقيلللة ن تعلللويس 

 11املالااهج الدزاطية الواالايةن...

 الحسوب والصساعاث -2-3

غالبللا مللا لميبللر ار للساالا اال للسااام هحللد ههلل  المواملل  املفظلليبة  لل  تللدهوز اليملللي ن فبالاللا ا الللى تثسيللس اليونيظللكو 

مليلول ملن  افلا  اامللساهثال الخالر مليحثلال بامللدازض اميؼلول  ل  اا   34ن ت  عػازة إلى هن   و د 2015لظالاة 

 .12ميضسزة من ار ساالا االن ااام

اما تقس ب  ارجقهوزية المسيية الظوزية هو هكبر مثا  الى كيفية ا مكاض النل ال اللى اليح لي  المليل ن فوفثلا  كقا

لبيانللللام مظلللليقدة مللللن ممهللللد اليو ظللللكو ل ح للللابيامن انخفلللل  ممللللد  الفسللللجي  للقسحلللللة  طاطللللية مللللق انللللدالل 

ا الللللدا  افللللا   للللل  طللللن املسحللللللة ن مللللق اشا للللا2013الللللام  %71إللللللى مللللا اال  2009اللللام  %98.9ار للللسالا  هليللللة ملللللن 

 .13اف  563000إلى  21000 طاطية الر ن تسكوا املدازض من 

 .2004ا 2003من املدازض للهدم ها اليدمار بظي  الن ال خال  الفترة بال اام   %85   المسا  ه ضا لمسدت 

 املدخالث في العمليت الخعليميت -2-4

                                                           
10  KOBBIA Hassen, EGGOHB Jude, L’instabilité politique et ses déterminants: un réexamen empirique, p.02. 

available on the following link: http://data.leo-univ-orleans.fr/media/seminars/448/papier1-hassen-eggoh-
version24112018.pdf  
11 Abdullah M.AL.Ansi, Refoming education system in developing countries, International journal of education 

and research, Vol 5, No 7, July 2017, p.350. 
12 Abdullah M.AL.Ansi, Refoming education system in developing countries, International journal of education 

and research, Vol 5, No 7, July 2017, p.350. 
مالاظقة  م  امليحدة للتربية االمل  االثثافةن اليملي  من ه   الالااض االكوك : بالاا  مظيثب  مظيدام لصجقيقن تثسيس االي  لس د   13

 .104ن س.2016اليملي ن 

http://data.leo-univ-orleans.fr/media/seminars/448/papier1-hassen-eggoh-version24112018.pdf
http://data.leo-univ-orleans.fr/media/seminars/448/papier1-hassen-eggoh-version24112018.pdf
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اليدز ع االيملي  بقا  ل  ذللك: العلالالان املدزطلالن املالالاهج االس   لؼار املدخالم    المقلية اليمليقية إلى مكونام

 اليدز ع.

فبال ظلبة للعللالالان  قثلل  يطلليمداا  كلاا ي  ر سيجلل  اليملللي  يبيللداة  االثلانوت الللرت اظللمول لالليحللا  بالاظللام  

لويلللة كاللخلللة االمللللوم اليمللللي  الملللال  الللامال مهقلللا  للل  ن لللاح الالاظلللام ككللل ن فمالالللدما  فيثلللس العلللالالا إللللى املهلللازام املع

الالشمللة للدزاطللة بفماليللة  لل  املسحلللة ارجامميللةن   لل  هالاللا الللى ارجاممللام تخ لليص الوقللت ااملللوازا ملمارجللة ها لل  

  14الث وز هرهن اه  مؼكلة لما   من ا المد د من الدا  المسيية.

ث كانلت  ظلبة اليالميلر إللى كقا ايقث  نثص املدزطال    هره الدا  اابثلا  خلس هملام تحثيلت اليمللي  لصجقيلقن بحيل

ن املا شا  الدا اململقلال  علسح 2004(  ل  ن ل  اللدا  المسييلة التل  تيلوافس بيانلام ان لا لملام 1/20اململقال تثازالا )

 .15(1/45( اموزييانيا)1/34مؼكلة    بم  البلدالن من بين ا  يبول )

اللللللى ههلللللداع اغا لللللام املؤطظلللللام  كقلللللا الملللللد  لللللواة اململقلللللال اتلللللدزي    ايحيفلللللاظ   للللل  دلللللسازية ه ضلللللا لص فلللللاظ

اليمليقيةن بحيث طاهقت   وز الضميفة االثيوا املفسادة اللى ا لسا  البحلوب الملقيلة االمثبلام التل  لمتلر  

ال ؼس بدز ام ميفااتة من بال ال مويام الت   وا هها قعال اليملي     املالاعثة المسيية االتل  ا مكظلت بالظلل  

 الاعثة.الى  واة املدزطال    هره امل

همللا هخالللران فيقثلل   لللواة البلللراما االلس  اليلللدز ع االمالاا للس  خلللسالا امليملثلللة بقمللا ار البلللراما هلل   خلللسالا ملللدخالم 

مهقة     واة اليملي ن بحيث    الظالاوام  خارة شاا ادا هنوال البراما املثدملة بؼلك  كبالر  ل  المد لد ملن اللدا  

 .16براما امهازة خسي ا ا ل  تواك  ذلكالمسيية غار هل الثدزة الى مساقبة  واة هره ال

ل الخعليم -2-5  هلص جمٍى

 يضلي نثلص امللوازا املاليلة ان   لة ب للفة ااملة ملن خلال  ملا  لل : نثللص امللدازض ااملسافلت  خلسالان الدم كفا للة 

الف للللو  الدزاطللللية)دجسام الدزاطللللة(ن هطللللاترة غاللللر مللللدزيال تللللدزيبا كافيللللان نثللللص ياازيللللالن طللللو   للللواة الكيلللل  

اغارهلللا ملللن امللللوازا اليمليقيلللةن الللدم يهيقلللام بقملللا ار دلللقال ارجلللواة اغارهلللا ملللن الالاثلللابص التللل  لؼلللك  املدزطلللية 

 .17حا صا همام قعال اليملي     هره الدا  

فباايبلاز عنفلا  ار كلوم  اللى اليمللي  اؼلك   اطلفثقازا هطاطلليا  ل  السخلا  اللواد  ايلؤ س تله ارا حاطلقا اللى مظللاز 

اليملي  لصجقيق    املالاعثة المسييةن فثد اقلت الدة اا   ل  املالاعثلة ملن ه ل  تحثيلت اليثدم نحو تحثيت ههداع 
                                                           

14 Katherine Wilkens, Higher education reform in the Arab world, Brookings, 2011, p.03. 
 .06اليونيظكون ازطا  هطع مييالاة من خال  الساا ة االتربية    مسحلة العفولة املبكسةن مس ق طابتن س. 15   

16 Katherine Wilkens, Higher education reform in the Arab world, op-cite, p.03. 
17 Abdullah M.Al.Ansi, Reforming education system in developing countries, op-cit, p.351. 
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نقللو اقي للاات هحظللن اذلللك بصيللااة يلت امللام ار ا للة بللاليملي ن لكللن ال  للصا  نثللص املللوازا املاليللة مؼللكلة امللا   

 من ا قعال اليملي     المد د من اا  املالاعثة كقا هو موضي    ارجدا  املوال .

ت مً إلمالي إلاهفاق الحكىمي(6ل زكم)الجدو   (: إلاهفاق الحكىمي على الخعليم)كيسبت م ٍى

 2117 2112 1999 البلد

ً  7.5 8.3 - البحٍس

 - 12.5 22.9 ليبىحي

 8.6 7.1 5.6 لبىان

 - 17.3 25.8 املغسب

 16.1 11.9 11.3 عمان

ةةةةةةةةةةةةةةةةةت العسبيةةةةةةةةةةةةةةةةةت  الجمهىٍز

ت  السىٍز

15.7 19.2 - 

 22.9 17.3 21.7 جىوس

 .291املصدز: اليىهيسكى، الةجسة والالوم والخعليم: بىاء الجسىز   الجدزان، مسلع سابم، ص.

 .411، ص.2115: الاهجاشاث والخحدًاث، 2115-2111اليىهيسكى، الخعليم ل جميع  -

 الفلس -2-6

طليي   اؼك  الفثس حا صا همام اكفظاالا المد د من الؼباالا ا افا  للقهازام  طاطية للمق ن فف  م س اللى

املثللا : فيقلللا  كلللاا اليمللللي  الثللانوت  اللللى  كلللول ممققلللا بلللال  ك للر غدلللعن ال   للل  ااحلللد مللن كللل  خقظلللة تالميلللر ملللن 

 .18 ك ر فثسا إلى اليملي  يبيداة  الى عاال 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  04ن س.2013الودق يقليي  با زقامن -اليثسيس المالي  لس د اليملي  لصجقيقن اليملي     الدا  المسيية  18
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 الدزاست اللياسيت -3

ف باملىةجيت املسخخدمت -3-1  الخعٍس

 مفهىم بياهاث الباهل 

اكفظلليت نقللاذ  البانلل   لل  آلاانللة  خاللرة اهيقامللا بالخللا الطلليقا  لل  الدزاطللام يقي للاا ة كون للا تهخللر بمللال يايبللاز 

ه لللللس اليخالللللر  للللل  اللللللصمن اكلللللرلك ه لللللس اليخالللللر  للللل  املؼلللللاهدام املثعميلللللةن إذ  قكلللللن لمسيللللل  بيانلللللام الظالطللللل  الصمالايلللللة 

 لا م قوالة ملن املؼلاهدام التل  تيكلسز االالد م قوالة ملن اللى هن Panel dataاملثعمية ها ملا املسع بييانلام البانل  

فلئذا كانلت الفتلرة الصمالايلة هل  نفظلها رجقيلق الوحلدام املثعميلةن االادبلر لظليع هلره  .19 فساا  ل  الدة فتلرام شمالايلة

ن هملا إذا اخيلفلت الفتلرة الصمالايلة ملن مثعلق فلسات إللى  خلسن  Balanced panel data خالرة بييانلام البانل  امليواشنلة

 . Unbalanced panel dataفالاكول ب دا ازاطة ما اظيع بييانام البان  الخار ميواشنة

 ًهماذج الباهل الساك 

 وهي جىلسم إلى ثالثت هماذج أساسيت: 

 Constant أو همةةةةىذج املعةةةةامالث ال ابخةةةةت  Pooled regression modelالىمةةةةىذج الخجمي ةةةةي -1

coefficients model: 

نقلللللاذ  البيانلللللام العويللللللةن بحيلللللث تكلللللول فيللللل  كللللل  املمامالم)الثابلللللت امملللللامالم اميبلللللر هلللللرا الالاقلللللوذ  ملللللن هبظللللل  

 :21ن ايظهس نقوذ  ينحداز الي قي   بال يخة اليالية20ينحداز(  ابية ابر الصمن اابر الوحدام

       ∑  

 

   

               

                                                                                           

                                                           
المؼموغن اخيبازام  رز الوحدة لبيانام البان )اخيبازام ارجي   ا ( تعبيت الى ايالاة من الدا  الالااميةن م لة  اممة لؼسين ه قن  19

 .52ن س.2017ن 5ن المدا 39طلظلة الملوم يقي اا ة االثانونيةن انجلد -االدزاطام الملقيةللبحوب 
20 Vijayamohanan  Pillai N., Panel data analysis with tata part 1 fixed effects and random effects models, MPRA 

Paper No. 76869 , 2016, p.14. 
ن المدا 12لالاقوذ     نقاذ  البيانام العويلة الثابية االمؼوابيةن انجلة المساقية للملوم يح ابيةن انجلد  حى ارجقا ن اخيياز اشكسيا   21

 .270ن س.285.266ن س.س.2012ن 21
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الةة ا ليخطةةاء ٌسةةاوي الصةةفس أي  وجبةةاًً ئخطةةاء فةةي املجمىعةةاث ٌسةةاوي          بحيةةأ أن الخىكةةع الٍس

            22. جبةةاًً ئخطةةاء الكلةةي
لةةت املس عةةاث    الصةةغسي العادًةةت لخلةةدًس املعادلةةت  حسةةخخدم يٍس

 .(N*T)( بحجم مشاهدة 1زكم)

  Fixed effect modelهمىذج الخأثيراث ال ابخت -2

هل هلللللللللره الالاقلللللللللاذ  املمسافلللللللللة بالاقلللللللللاذ   Wooldridge(2002)ا Gujarati(2003)ن Baltagi(2008)اؼلللللللللار كللللللللل  ملللللللللن 

لظقح للثابت باليخار ابر الوحدام لكن لليع بقلساز اللصمنن كقلا الميقلد هلره الالاقلاذ  اللى  FEMاليه ارام الثابية 

 :24ن االي  فالاقوذ  اليه ارام الثابية  كول الى ال يخة اليالية23افترا  مفااه هل ممامالم ينحداز  ابية

                       

                                                                                           

           و          حيأ: 
  . 

 Least squaresاليثلد س نقللوذ  آلا للاز الثابيللةن  للي  اطليخدام اسيثللة املسلمللام ال للخسالا ذام امليخاللرام ال لوزية 

dummy variables (LSDV ن بحيث  ي  اازا  ميخارام)  وزية)اهقية(    الالاقلوذ ن لي لبح الالاقلوذ  بملد ااخلا 

 :25امليخارام الوهقية كقا  ل 

                                   

 حيأ: 

Di : امليخاللللر ال لللللوزت ار لللللاس بالداللللللةi ن اتكللللول قيقلللللة هلللللرا امليخالللللر مظللللااية للواحلللللد بال ظلللللبة للفلللللساi  0الظلللللاات 

 .بال ظبة لبثية  فساا

اذللللك ملللن ه للل  ت الاللل  يشااا  ار عللل     (ن نالحلللن هن لللا ال لؼلللق  ار لللد الثابلللت الملللام 3ملللن خلللال  املمااللللة زقللل )

 .26اليام بال هرا ار د اامليخارام ال وزية للدا  املكونة للميالاة مح  الدزاطة

                                                           
غد س فؤاا حبي ن اطيخدام الالاقاذ  السيادية    ازاطة الموام  املؤ سة    تخعي  الثوالا الماملة    طوزيةن هاساحة مثدمة لالاي    22

 .118ن س.2014ااة الدكيوزاه    يقي اان قظ  يح ا  االبرم ةن تخ ص الظكال االيالاقيةن  اممة لؼسينن طوزيان ػه
23 GIL-GARCÍA  J. Ramón, PURON-CID  Gabriel, Using panel data techniques for social science research: an 

illustrative case and some guidelines, CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva, 

vol  21, no 3, p. 203-216, 2014, p.207. 
24 Atif Akbar, Muhammad Imdadullah et all, Determinants of Economic Growth in Asian Countries: 

A Panel Data Perspective, Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS), Vol. 31, No. 1 (June 2011), pp. 145-157, 

p.150. 
25 William H.Greene, Econometric alalysis, Prentice Hall, Fifth edition, 2002, p.267. 
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ن ا للل  املمااللللة امللللركوزة  كلللول الملللدا MCOالا الماا لللةكقلللا ايلللي  تثلللد س املمااللللة الظلللابثة بعسيثلللة املسلملللام ال لللخس 

الكللللل  ململلللامالم ينحللللداز املثللللدزة ابللللازة اللللن ممللللامالم انحللللداز امليخاللللرام ال للللوزية املظللللااية لمللللدا الللللدا  املكونللللة 

 للميالاة مح  الدزاطة)آلا از الثابية للدا (اممامالم املي  للقيخارام املظيثلة املظيخدمة    الالاقوذ .

 Random effect modelهمىذج الخأثيراث العشىائيت   -3

  ذا توش لللق ابي للل  بوطللل  مثلللدازه ال لللفس اتبلللا ن مظلللاات لللللل      للل  نقلللوذ  اليللله ارام الثابيلللة  كلللول حلللد ار عللله 
ن   

ت للا ع اليبللا ن  FEMالكلل  تكللول مملقللام نقللوذ  اليلله ارام الثابيللة تلل يحة اغاللر ميحالل ة اللااة مللا  فتللر  نقللوذ  

علله المؼللواة  رجقيللق املؼللاهدام املثعميللة اه ضللا اللدم يزتبللاد الللرال  بللال حللداا ار علله المؼللواة ن  لل  حللداا ار 

بقمدلللع هل اليخلللا س   للل  هل اظلللاات  لللفسن الهلللرا املللد نقلللوذ  اليللله ارام المؼلللوابية مالبقلللا لليثلللد س  للل  حاللللة ا لللوا 

 .27الت  ذكسناها طابثا FEMاخترا     ػساد نقوذ  

 Error component modelأو مةةا ٌعةةسف بىمةةىذج مكىهةةاث ال طةةأ  REMلعشةةىائيت ٌعخمةةد همةةىذج الخةةأثيراث ا

(ECM على فكسة أساسها أن ال ابذ عبازة عً مخغير عشىائي له كيمت مخىسطت )   أي:    وحد ال طأ ، 

              

          

 بحيأ: 

 .i: ًم ل حد ال طأ في مجمىعت البياهاث امللطعيت   

ع املعادلت زكم)  (، هحصل على املعادلت الخاليت:2( في املعادلت السئيسيت زكم)4وبخعٍى

                     

 بحيأ: 

               

 حيأ:

                                                                                                                                                                                     
زهض املا  الفكست    م دت الؼوزيج ن ه س تكالاولو يا اململومام ايت االم الى الالاقو يقي اات    الدا  المسييةن مليث  اال  حو    26

 .17ن س.2011ااظقبر  14ا 13مالاظقام  اقا  المسيية    يقي اا ام ار د ثةن  اممة حظيبة بن بوال ن ػل ن  وم  
زي  زاط  محقوا اواةن ه س ار وكقة اخ ابص الؼسكام الى يف اح يخييازت: ازاطة تعبيثية الى الؼسكام املدز ة    بوز ة   27

 .79ن س.2017ما ظيار    ان اطبة االيقوي ن ارجاممة يطالميةن غصةن فلظعالن مركسة 
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 : حد ال طأ املسكب.   

اطيت منالا مخلك همىذج الخأثيراث العشىائيت خىاص ٍز  :28كما ٍو

                        
                    

                      
    

   

هما لخس  تثد س مملقام نقلوذ  اليله ارام المؼلوابية بؼلك  تل يح الااة ملا لظليخدم اسيثلة املسلملام ال لخسالا 

 .29Generalized least squares GLSاملمققة 

 عسض مخغيراث وهمىذج الدزاست -3-2

 Panel data  للدع ي ابللة اللللى اػللكالية الدزاطللة طللليي  يطلليمانة بقللالاهج بيانلللام الظالطلل  الصمالايللة املثعميلللة 

method االلة اسييلة هل : ارجصابلسن  07ن اذلك من خال  تثد س نقاذ  البانل  الظلاكالاةن هملا ايالالة الدزاطلة فؼلقلت

ن همللا املميللاز 2020إلللى  1991فتللرة املقيللدة مللن املخللسالان تللو عن املقلكللة المسييللة الظللموا ةن  زالن قعللس ااقللال لل

الوحيلللللد الخييلللللاز هلللللره الفتلللللرة الصمالايلللللة اكلللللرا اا  الميالالللللة هلللللو ملللللدالا تلللللوافس البيانلللللام اذللللللك ل مللللللام بلللللهكبر قلللللدز ملللللن 

 اململومام.

اليثد س المالقة ما بال اليملي  االالاقو يقي ااتن اايقدنا    هره الدزاطة اللى م قوالة ملن امليخالرام املفظلسة 

بالاللا ا الالاظسيللة يقي للاا ة االللى اللدة ازاطللام طللابثةن افيقلللا  للل  ػللسح مف لل  ن يللل  امليخاللرام املظلليخدمة  للل  

 الالاقوذ :

ف بمخغيراث الدزاست ومصادزها7الجدول زكم)  (: الخعٍس

 مصادز البياهاث ال اصت به زمص املخغير اسم املخغير هىع املخغير

با طللللماز (%)نقللللو إ قللللال  الالاللللاتا ان للللل  املخغير الخابع

 2015الثابية للداالز  مسيك     اام 

GDP  اح للللللللللا ام البالاللللللللللك المالي   للللللللللالادا  الالاثللللللللللد

 الدال 

املخغيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراث 

 املفسسة

 اح ا ام البالاك المالي  EDU  ظ  املسجلال    اليملي  المال 

مملللللللد  نقللللللللو إ قللللللللال  تكللللللللوين زهض املللللللللا  

(با طلللللللللللماز الثابيلللللللللللة لللللللللللللداالز %الثابلللللللللللت)

 2015 مسيك     اام 

K  اح لللللللللللا ام البالالللللللللللك الملللللللللللالي  اييانلللللللللللام مسكلللللللللللص

 بحاب عح لابية ايقي لاا ة اي يقاايلة 

 االيدزي  للدا  عطالمية

 بيانام البالاك المالي  L ممد  نقو الثوالا الماملة

 املصدز: مً اعداد الباح ت.

                                                           
ن المدا 12 حى ارجقا ن اخيياز الالاقوذ     نقاذ  البيانام العويلة الثابية االمؼوابيةن انجلة المساقية للملوم يح ابيةن انجلد شكسيا   28

 .273ن س.2012ن 21
 .274مس ق طابتن س. 29
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 وعليه ًمكً صياغت همىذج الدزاست وفلا للصيغت الخاليت: 

                                     

 هخائج جلدًس هماذج الباهل الساكىت  -3-3

  لللدع ابلللساش ه لللس اليمللللي  اللللى الالاقلللو يقي لللاات اياليلللال  تفظلللار ابيملللة المالقلللة بين قلللان تللل  تثلللد س نقلللاذ  البانللل  

ة انقللللوذ  آلا للللاز المؼللللوابية كقللللا هللللو الظللللاكن بهنواالللل  الثال للللة: نقللللوذ  ينحللللداز الي قي لللل ن نقللللوذ  آلا للللاز الثابيلللل

 موضي    ارجدا  املوال : 

 (: هخائج جلدًس هماذج الباهل الساكىت8الجدول زكم)

 GDPاملخغير الخابع: معدل همى المالي الىاجج املحلي الحليلي 

 210=30*07مجمىع املشاهداث:     T=30      N=07(     2020-1991الف رة: )

همةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةىذج الاهحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداز  املخغيراث املفسسة

 الخجمي ي

 همىذج الخأثيراث العشىائيت همىذج الخأثيراث ال ابخت

 2.5519 ال ابذ

[    ]    

2.3044 

[    ]    

2.3879 

[    ]    

EDU -0.0455 

[     ]   

-0.0397 

[     ]  

-0.0416 

[     ]   

K 1.1762 

[    ]    

1.1753 

[    ]    

0.0755 

[    ]    

L 1.5464 

[    ]    

1.5764 

[    ]    

0.5664 

[    ]    

R-Squared 1.3727 1.4198 1.3911 

Adjused R-Squared 1.3636 1.3833 1.3851 

F-statistic 40.80 32.52 63.51 

Prob(F-statistic) 1.1111 1.1111 1.1111 

 .Stata14املصدز: مً اعداد الطالبت با عخماد على بسهامج 

مالحظةةت: جةةم الحصةةىل علةةى معامةةل الخحدًةةد واحصةةائيت فيشةةس باليسةةبت لىمةةىذج الخةةأثيراث ال اب ةةت والعشةةىائيت 

 .Eviews9با عخماد على مخسلاث بسهامج 

 : جم ل الاحصائيت املحسىبت  خخباز سخىدهذ مللدزاث املعالم.[ ]

ت عىد **  .%1*: ًدل على مسخىي املعىٍى

ت   .%5عىد **: ًدل على مسخىي املعىٍى
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ت عىد   .%11*: ًدل على مسخىي املعىٍى

 اخخياز همىذج الباهل الساكً املالئم للدزاست 

املفاطةةلت بةةين همةةىذدي الاهحةةداز الخجمي ةةي وتثةةاز ال ابخةةت: لالخخيةةاز بةةين همةةىذج الاهحةةداز الخجمي ةةي  -1

 ليت: املليد والري ًأخر الصيغت الخا F، سىف وسخخدم اخخباز FEMوهمىذج الخأثيراث ال ابخت

 

  

     
      

  
     

⁄

       
  

           
⁄

     

 وبالخالي:

  

               
     ⁄

          
            ⁄

 

         أي: 

 حيأ هلازن الليمت املحسىبت لفيشس مع الليمت املجدولت:

        (         )                       

بقلللا هل قيقلللة فيؼلللس ان ظلللوية هكبلللر ملللن قيقلللة فيؼلللس انجداللللةن إذل نلللسف  الفسدلللية ال لللفسية انثبللل  الفسدلللية 

 البد لة الت  تالاص الى هل الالاقوذ  املالب  هو نقوذ  اليه ارام الثابية.

 املفاطلت بين همىذج الخأثيراث ال ابخت وهمىذج الخأثيراث العشىائيت:  -2

لالخييللللاز بللللال نقللللوذ  اليلللله ارام الثابيللللة انقللللوذ   Hausmanاملثيللللد ن يثلللل  آلال إلللللى اخيبللللاز   Fبمللللد إ للللسا  اخيبللللاز 

 اليه ارام المؼوابيةن حيث سهسم الالايابا كقا هو موضي    ارجدا  املوال :
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 Hausmanائج اخخباز (: هخ9الجدول زكم)

 P-value احصائيت كاي جسبيع هىع الاخخباز

 Hausman 0.30 0.9603اخخباز 

 .Stata 14املصدز: مً اعداد الطالبت با عخماد على مخسلاث بسهامج 

ن االللللى هللللرا %5هلللل  هكبللللر مللللن مظلللليوالا املمالاويللللة  P-valueمللللن خللللال  ارجللللدا  هاللللاله  يضللللي هل الثيقللللة يحيقاليللللة 

فسدلللية الملللدم انلللسف  الفسدلللية البد للللة التللل  تلللالاص اللللى هل الالاقلللوذ  املالبللل  للدزاطلللة هلللو نقلللوذ   طلللاض نثبللل  

 اليه ارام المؼوابية.

 الدزاست الاحصائيت للىمىذج امللدز 

المد تثد س نقلوذ  اليله ارام المؼلوابية تبلال ا لوا قلوة تفظلار ة مثبوللة حيلث بللل ممامل  ( 18مً الجدول زكم )

ملللللن اليخاللللللر  % 39.11اؼللللللار إ  هل امليخالللللرام املظلللللليثلة  للللل  الالاقلللللوذ  تفظللللللس ملللللا  ظلللللليي   ن اهلللللرا%39.11اليحد لللللد 

ار ا      امليخار اليابقن هما ال ظبة الباقية فيموا إلى ار عه المؼلواة  ااوامل  هخلسالا لل  تلدز   ل  الالاقلوذ ن كقلا 

 ,F=63.50)ة لفيؼللللس ظهللللس ه ضللللا مللللن الالايللللابا يح للللابية ممالاويللللة الالاقللللوذ  مللللن خللللال  ازتفللللال الثيقللللة يح للللابي

Prob=0.0000)  ن كقلللا هل إػلللازة هغلبيلللة ميخالللرام الالاقلللوذ  ميوافثلللة ملللق الالاظسيلللة يقي لللاا ة ماالللدا مملقلللة  ظللل

 املسجلال    اليملي  المال .

 جحليل الىخائج 

  ن كقلا اسهلسم %5بخ وس  ظل  املسلجلال  ل  اليمللي  الملال ن لهلا االللة اح لابية االالد مظليوالا ممالاويلة

مقلللا  لللد  اللللى تللله اره الظللللى  اللللى الالاقلللو يقي لللاات اهلللو اكلللع ملللا تلللالاص اليللل  الالاظسيلللة  مملقت لللا طلللالبةن

 %0.0416 هام إلللى انخفللا  ممللدالم الالاقللو يقي للاات بلللللل %1يقي للاا ةن بحيللث شيللااة هللرا املؤػللس بلللللل 

ن اهللل  نفي لللة مالاعثيلللة  للل  حاللللة اقي لللاا ام اللللدا  المسييلللةن إذ  قكلللن تفظلللار ذللللك اقي لللاا ا بالمد لللد مللل

  طباالا لم  ههقا  يقث    :

انخفللللا   للللواة اليملللللي  المللللال   لللل  الللللدا  الالااميللللة االتلللل  مللللن مؤػللللسا  ا تللللد   اليح للللي  المليلللل  للعلبللللة  -

 ادم  قدزا    اليحليلية ايبيكازية مقا هاالا إلى انخفا  ينيا ية. 

دللم  ازتبللاد مخس للام اليملللي  المللال  بقيعلبللام طللو  المقلل   لل  هللره الللدا ن فللسغ  اليوطللق  لل  قعللال   -

اليملللي   لل  الظللالاوام  خاللرةن غاللر هنلل  للل   واكلل  العللل  امليخاللر الللى الللسهض املللا  اليؼللستن بحيللث قامللت 
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ازام الالشملللة حكوملللام هلللره اللللدا  بيمللللي  م قوالللة ميالااميلللة ملللن العلللالالا اال اليهكلللد ملللن هل للللد    املهللل

للالا للاح ااال ازطللا   طللاض يقي للاات ليللوسيفه ن انفي للة لللرلك لمللا   المد للد مللن اا  هللره املالاعثللة 

إل لل  نثلل  هغل  للا مللن شيللااة مصمالالة  لل  اململلسا  مللن خسيجلل  ارجاممللامن بيالاقلا لمللا   مللن نثللص  لل  المللاملال 

 باملهازام الت   بحث ان ا هت االا المق     الظو .

 جسة ئدمغت إلى ال ازج في أغلب الدول العسبيت.اهدشاز ظاهسة ه -

  ن %1هما بخ وس ممد  نقو ا قلال  تكلوين زهض امللا  الثابلت فلل  االللة اح لابية االالد مظليوالا ممالاويلة

كقللا اسهللسم اػلللازت  مو بللة مقلللا  للد  الللى المالقلللة العسا للة بيالاللل  ايللال ممللد  الالاقلللو يقي للااتن بحيلللث 

اهلللو  يفلللت ملللق ملللا  %0.0755 لللؤات إللللى السفلللق ملللن مملللدالم الالاقلللو يقي لللاات بللللللل  %1شيلللااة هلللرا املؤػلللس الا

تللللالاص اليلللل  الالاظسيللللة يقي للللاا ةن كقللللا  فظللللس ذلللللك مللللن الالااحيللللة يقي للللاا ة بللللهل يطللللفثقاز اميبللللر مللللن 

 المالاا س  طاطية لصيااة ينيا  مقا  الامكع الى شيااة ممدالم الالاقو يقي اات.

 ن مقللا  للد  الللى مظللاهقة %1لماملللة فظهللسم مو بللة اممالاويللة االاللد مظلليوالا االلللة بيالاقللا مملقللة نقللو اليللد ا

الثلوالا المامللة  ل  الالاقلو يقي للاات  ل  ايالالة اللدا  المسييلة املدزاطللةن فبلالسغ  ملن هل المقاللة  ل  الللدا  

 الالااميلللة تالاث لللها الكفلللا ة اار بلللرة غالللر هنللل  اللللى  غلللل   لللي  اطللليخاللها  للل    ؼلللعة التللل  ال تيعلللل  كثالللرا

 .اليحك     اليثالايام ا طالي  ينيا ية االيكالاولو يام ار د ثة

 خاجمت:

حاالالالللا ملللن خلللال  هلللره الوزقلللة البحثيلللة تثلللد   ازاطلللة قياطلللية للبحلللث  للل  ابيملللة المالقلللة التللل  تلللسي  بلللال اليمللللي  

بانلل  الظللاكنن ( باالايقللاا الللى نقللاذ  ال2020-1991االالاقلو يقي للاات  لل  ايالاللة مللن الللدا  المسييللة خلال  الفتللرة )

ه ن تعسقالاا    ارجص   ا  من هره الدزاطة إلى تثد   ااقق قعال اليملي     الدا  المسيية االرت من املالحلن هنل  

قللد اللسع تعللوزا خللال  الظللالاوام  خاللرة بللالالاظس إلللى تحظللن املالاظومللة اليمليقيللة لهللره الللدا   لل  اللدا مللن املؤػللسام 

املساح  اليمليقيلة اذللى  ظل  ينفلا  اللى هلرا ارجانل ن غالر هنل  ال  لصا  الكقية كمدا العلبة املسجلال    مخيل  

امللا   مللن المد للد مللن املموقللامن همللا  لل  ارجللص  الثللا   فثللد تعسقالاللا إلللى اليمسيلل  باملالاهجيللة املظلليخدمة  لل  الدزاطللة 

ه الالاقلاذ  اهللرا اذللك بيثلد   نقلاذ  البانلل  الظلاكنن املن تلل  ققالالا بلاليمسي  بللامليخارام املظليخدمة  ل  تثللد س هلر

 اايقااا الى ك  من الالاظسية يقي اا ة ام قواة من الدزاطام الظابثة.

اقللد تو للللالاا  للل  ن ا لللة هلللرا البحلللث إللللى هل ل ظللل  املسلللجلال  لل  اليمللللي  الملللال  تللله ار طللللى  اممالالللوت  للل  ايالالللة اللللدا  -

 المسيية املدزاطة.
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 من اليو يام فيقا  ل :اانعالقا من الالايابا امليو   إلا ان  قكن تثد   م قواة 

    الى حكومام هلره اللدا  يطلي ابة لص ا لة إللى تثويلة اللسااب  بلال املؤطظلام اليمليقيلة االثعلال  -

ار لاسن إذ تيقثلل  احلدالا اللس  الثيلام بللرلك  ل  ل للجيق بللساما اليلدزي  اليمللاا   اللرت  للي   ل  المد للد مللن 

بحيث لميبر  االة يمازام المسيية امليحدة كاطيثالاا  الدا  امليثدمة الكالا  هق  ػيواا    المال  المسل ن 

   املالاعثةن إذ  عل  من مؤطظام اليملي  ار اس   ا هل  كول لها م الع اطفؼلازية تضل  مقثللال الن 

 قعال  اقا  اال الاااة.

    هل  كول الهدع  طاس   من ازا  تدخ  ار كومة    قعال اليملي     هره املالاعثة هو زفق مظليوالا  -

اة اليمللللي ن بحيلللث  يو للل  الا لللا هل تلمللل  اازا مؼلللسفا اللللى ار فلللاظ اللللى ارجلللواة ملللق دلللقال انفلللا   لللو 

  موا  المامة بحكقة.

  لللل  لمصيللللص بللللداب  اليملللللي  المللللال  ملوا هللللة الالاقللللو الكباللللر مللللن املسللللجلال  لللل  هللللرا الالاظللللامن بحيللللث تحيللللا   -

ملللللي  المللللال  مثلللل  املماهللللد الفالايللللة ار كومللللام  لللل  هللللره املالاعثللللة إلللللى التركالللل  الللللى تحظللللال  للللواة بللللداب  الي

 ااملدازض املهالاية.

  بغللل  ا لللال  املصيلللد ملللن يهيقلللام ملمارجلللة اطللليمداا خسيجللل  امللللدازض الثانويلللة اامليثلللدمال إللللى ارجاممللللامن  -

بحيث     هل لؼق  ارجهوا    هرا انجا  تعويس يخيبازام امليخ  ة االاد يقيضا  ليثيي  مهازام 

 اللخة ااملهازام املكفظبة  غسا  الثبو .العالالا فيقا  خص مثال 

شيللااة الفللواز  بللال ه للوز الفئللام امليملقللة مثازنللة بللله وز تلللك  قلل  لمليقللا  لل  هللره املالاعثللة اذلللك   لللدع  -

 تحظال ػساد ينخساد    املساح  اليمليقية  الى اادم يكيفا  باليملي   طاس  .

ة الللسهض امللا  اليؼللست اهللرا مللن خللال  اليبللاا   لل  البمثللام يطليفااة مللن الي للازالا المامليللة  لل  م للا  تالاقيلل -

ااقلللل  اازام مؼللللتركة لالطلللليفااة مللللن ار بللللرام االلللس  الفظلللليار ارجد للللدة االيكالاولو يللللا الماليللللة السلللل ار 

 كافة ارجهوا لالا اح هره المقلية.
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 وزارة الرتبية العراقية : االسس القوية والسياسات الرتبوية اجلديدة

 

                                                                                              1م. د. سحر حربي عبد االمري                                                                                             

 

 ملخص:

جىٛش البدث الى اهم الجىاهب املخُىت بالتربُت والخّلُم في الّشاٛ خال٥ مشخلت العبُّيُاث والثماهُيُاث مً       

الٝشن املاض ي و مٝاسهتها بالخالش، واظخّشاك ٠ُٚ جإزش الاصماث العُاظُت والاٜخفادًت وألامىُت ِلى ٜىاُ 

عُاظاث الخّلُمُت، بهذٗ اظخخالؿ الٙاةذة مً الخجشبت و التربُت، مما ازش ِلى الاداء الّام لىصاسة التربُت  وال

ت إلًجاد الخلى٥ في املعخٝبل لِغ للّشاٛ ٘ٝي بل ل٣ل مً اساد الاظخٙادة مً الخجشبت.  اِىاء ٘ـش

ًخ٣ىن البدث مً اسبّت مداوس، ًخممً املخىس الاو٥  اهم الجىاهب املخُىت بالتربُت والخّلُم في الّشاٛ خال٥     

ُّيُاث والثماهُيُاث مً الٝشن املاض ي و جأزحر الاصماث املخخالُت التي ِاؼها الّشاٛ ِلى ولْ التربُت مشخلت العب

ت بّذ ِام  والخٕحراث التي وشأث ِلى  2003الخّلُم . واملخىس الثاوي ًبِذ الخدذًاث التي واحهذ الّملُت التربٍى

الٜتها بمّٚ الاداء في مجا٥ التربُت. وامل خىس الثالث حاء لؽشح الٍشٗو العُاظُت الىلْ العُاس ي ِو

ٝت الخّامل مْ الاخذار الجذًذة  ومداولت الخٙاً ِلى معخىي  والاٜخفادًت التي حّمل ٘حها وصاسة التربُت و وٍش

الاداء املىلىب و ججاوص الّٝباث. أما املخىس الشابْ وألاخحر ٘ٝذ حاء لبُان اهمُت الخّلُم الخٝلُذي واملذسظت 

  في الّشاٛ ام ٔحره مً الذو٥ مْ اهمُت الخجذًذ. الخٝلُذًت ظىاء

ت ـ الّشاٛ ـ جدذًاث ــ الّٝباث ـ املذسظت الخٝلُذًت.  ال٣لماث املٙخاخُت: العُاظاث التربٍى
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Abstract 

     This research tackles the important issues of education in Iraq during the seventies and eighties of the 

past century and compare it to the present and showing how political and economic problems affect the 

education sector Influencing the general performance of the Ministry Of Education With the goal of using 

the experience and giving the chance to find better solutions in the future not only for Iraq but for 

everyone who can make use of the experience 

the research covers four sides. the first side is the important aspects of education in Iraq during the 

seventies and eighties of the past century and how the continuing crisis in Iraq affect education  

the second is showing the challenges that the education faced after two thousand and three and the 

changes of the political state and its relation to the poor performance in the that field 

the third is explaining the situations in which the Ministry Of Education operates  and how to deal with 

new events as they arise and maintaining the required level of performance and overcoming obstacles  . 
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 املقدمة :

مىز الٝذم جخٙاخش الامم باهجاصاتها في مجا٥ الخّلُم، ار ٌّذ الخّلُم مجاال ٔاًت في الاهمُت، ار ان مخشحاث 

مّخٝذاجه، وبّباسة اخشي الخّلُم ًفىْ املعخٝبل الخّلُم هى الاوعان هٙعه، ظلى٠ُاجه و مهاساجه و ُٜمه و 

 ٘مال ًِ الخالش.

ًدىاو٥ البدث اهم الجىاهب املخُىت بالتربُت والخّلُم في الّشاٛ خال٥ مشخلت العبُّيُاث والثماهُيُاث مً 

اُ الٝشن املاض ي و مٝاسهتها بالخالش ، واظخّشاك ٠ُٚ جإزش الاصماث العُاظُت والاٜخفادًت والامىُت ِلى ٜى

التربُت ،وبالخالي ِلى العُاظاث الخّلُمُت و الاداء الّام لىصاسة التربُت ، بهذٗ اظخخالؿ الٙاةذة مً الخجشبت و 

ت إلًجاد الخلى٥ في املعخٝبل لِغ للّشاٛ ٘ٝي بل ل٣ل مً اساد الاظخٙادة مً الخجشبت.  اِىاء ٘ـش

املؽ٣لت التي ًدىاولها في البدث جخمدىس خى٥ جشاحْ الشلا الّام للمجخمْ الّشاقي ًِ  اشكالية البحث :

 العُاظاث الخّلُمُت  ، مٝاسهت ِما ١ان ِلُه الخا٥ في العبُّيُاث والثماهُيُاث مً الٝشن املاض ي.

ٛ مً اهمها : ًٙترك البدث وحىد اظباب ِذة لتراحْ الشلا ًِ العُاظاث الخّلُمُت في الّشا : فرضية البحث

 املىهج ، الابيُت املذسظُت، املذسط ، ـّىاُ الٝشاس.

ًدخل ٜىاُ التربُت والخّلُم اهمُت خاـت لذي الذو٥ التي جبخغي الجهىك بىاّٜها ، ار لِغ   اهمية البحث :

 هىاٟ اي جٝذم مم٢ً ان ًدذر في اي مجا٥ مً مجاالث الخُاة مً دون جشبُت وحّلُم حُذًً ، النهما وخذهما

اللزان ًفىّان الاوعان الزي ًدٝٞ ١ل ش يء. ومً هىا جأحي اهمُت البدث ار اهه ًدىاو٥ اظباب جشاحْ الشلا 

الّام للمجخمْ الّشاقي ًِ العُاظاث الخّلُمُت مٝاسهت بما ١ان ِلُه الخا٥  في العبُّيُاث والثماهُيُاث مً 

 م املّالجاث. الٝشن الخالي ،  وجدذًذ الّىفش املعإولت ًِ رل٤ لُدعنى جٝذً

ت للعُاظاث الخّلُمُت في : هيكلية البحث ًخ٣ىن البدث مً اسبّت مداوس، ًخممً املخىس الاو٥  الاظغ الٍٝى

الّشاٛ، واملخىس الثاوي ًبحن الخأزحراث العلبُت لألخذار التي مشث بالّشاٛ ِلى العُاظاث الخّلُمُت، واملخىس 

بُت ألحل الخٙاً ِلى معخىي الاداء املىلىب و ججاوص الّٝباث، اما الثالث حاء  لبُان امثلت ِلى ِمل وصاسة التر 

املخىس الشابْ والاخحر ٘ٝذ حاء لبُان اهمُت الخّلُم الخٝلُذي واملذسظت الخٝلُذًت ظىاء في الّشاٛ ام ٔحره مً 

اةمت املفادس. الذو٥ .  بّذ رل٤ الخاجمت ٜو
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 املحور الاول: التربية والتعليم في العراق الرصانة واملخرجات الناجحة 

ام الاٜخفادًت بعبب      ْ او مٙاجئ في اي دولت في الّالم، و ٜذ جتراحْ الاٜس ٜذ جخٕحر اهٍمت الخ٢م بؽ٣ل ظَش

لُمي مً الفّب خذر لم ٢ًً في خعاباث الاٜخفادًحن ،  ل٢ً الٝىاهحن والاهٍمت املّىُت بالؽأن التربىي والخّ

ّت . رل٤ الن ِملُت ـىاِت الٝشاس التربىي الخّلُمي جدخاج  للخمدُق  ان ًدذر ٘حها  حٕحراث ٘جاةُت وظَش

ل والتهُئت ، ١ىنها مً الٝشاساث التي ٌعخمش جأزحرها ِلى احُا٥ ِذة ، والاخىاء ٘حها  بالٕت الخ٣الُٚ  والخ٢ٙحر الىٍى

ُت الاوعان ال زي حّى٥ ِلُه الذو٥ لبىاء املعخٝبل امليؽىد . ٠ما ان الؽأن التربىي ًبذو ،ار جخمثل بخعاسة في هِى

لت  مجاال ٔحر حزاب لزوي الىمىخاث العُاظُت مٝاسهت باملجاالث الاخشي في الذولت ،١ىهه ًخىلب خبرة وٍى

.ً ش لذي ال٢ثحًر  وجخففاث ال جخ٘ى

ت التربى      لى مشاخل الذولت الّشاُٜت الخذًثت جشا٠مذ املّ٘ش ٍت والخّلُمُت خال٥ خٝبت العبُّيُاث ِو

ِىت و هاجخت زّبدذ اس١ان  والثماهُيُاث مً الٝشن املاض ي ، وظاِذث ٌشٗو مدذدة في اهخاج ظُاظاث حّلُمُت ـس

ئر او٢ّغ الىمى الاٜخفادي الّشاقي بؽ٣ل اًجابي ِلى ١ل حىاهب الخُاة في الّشاٛ التربُت والخّلُم في الّشاٛ . 

خملت الخىمُت الاٜخفادًت ًِ همى خُٝٝي مذهؾ في الىاجج املخلي إلاحمالي بلٖ  ار اظٙشث ( .1ومجها الخّلُمُت )

 خال٥ املذة ما بحن ِامي 8مّذله 
ً
ا %، 7.6م، و بلٖ مّذ٥ همى الٝىاُ الىٙىي خاللها 1980م و 1960% ظىٍى

ل ئلى  ْ في الىاجج املخلي  % . و هدُجت لهزا الىمى8.7بِىما خٝٞ الٝىاُ ٔحر الىٙىي مّذ٥ همى أِلى ـو العَش

 باألظّاس الثابخت لّام 
ً
 )مدعىبا

ً
 ٠بحرا

ً
م 1960دوالس ِام  1.555م( مً 1980إلاحمالي، أسجْٙ دخل الٙشد اسجٙاِا

خ 4.8م؛ أي بمّذ٥ همى ظىىي ٜذسه 1980دوالس ِام  3.984لُفل ئلى  لى له في جاٍس % ٘دٝٞ بزل٤ املعخىي ألِا

ٙشد الىاخذ مً الىاجج املخلي إلاحمالي في رل٤ الّام هي ألاٜشب ئلى ما ًم٢ىىا الّشاٛ الخذًث. و اـبدذ خفت ال

ْ الّاد٥ للذخل ) ٙه بالخىَص  ( 2ـو

لى في املىىٝت الّشبُت في   ت وحّلُمُت ٠بحرة ، و اـبذ  الّشاٛ الِا ا ممخاصة لُٝام نهمت جشبٍى ١ل رل٤ هُأ ٌش٘و

اث ، وجخشج مً مذاسط الّشاٛ وحامّاتها مجا٥ التربُت والخّلُم ، ار جشاحّذ الامُت ُ٘ه و  لذ الى ادوى املعخٍى ـو

ِىت و جٝذمُت ،  ت ـس ذ  ٜىاهحن واهٍمت جشبٍى ِش
ُ
الاوباء الا٠ٙاء واملهىذظحن املهشة والٙىاهحن والادباء املبذِحن،  وؼ

م )ازبدذ هجاخها الى الُىم ، مثل  مىه ان )مهمت  1دة ، الزي حاء في املا 1971( لعىت  124ٜاهىن وصاسة التربُت ٜس

ت واِذاد مىاوىحن مإمىحن باهلل مخلفحن المتهم  وصاسة التربُت الّمل ِلى جٝذم املجخمْ وجىمُت زشواجه البؽٍش

ت معخمع٢حن بدٝٛى املىاوىت ٜاةمحن بىاحباتها ً باملّ٘ش م ) (، و  معدىحًر ، 1972( لعىت 13هٍام وصاسة التربُت ٜس

م  ش التربُت هى املعإو٥ ًِ ظُاظت الىصاسة وجىححهها والاؼشاٗ ِلى جىُٙز  مىه ان 1الزي حاء في املادة ٜس )وٍص

ت ُ٘ه م )  ).الٝىاهحن والاهٍمت والخىي التربٍى ت ٜس ، و هٍام املذاسط 1977( لعىت 2و هٍام املذاسط الثاهٍى

م  م ( 3)1978لعىت  30الابخذاةُت ٜس  (4)1987لعىت  18وهٍام الامخداهاث الّامت ٜس
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  الاًشاهُت ، ار اهخشه املجخمْ في دوامت الخشب واظتهل٢ذ ما٠ىت املّاٟس –خلت الخشب الّشاُٜت ختى بذأث مش 

ت واملادًت . وحعببذ  باالٜخفاد الّشاقي هاه٤ُ ًِ ألالشاس  املىاسد البؽٍش
ً
 حعُمت

ً
ظىىاث الخشب الثماهُت  ألشاسا

ملُاس دوالس مً الّاةذاث الىٙىُت ، وأظخجٗز  62الاحخماُِت ، ٘مً بحن ألالشاس الاٜخفادًت  خعاسة ما ًٝاسب مً 

ذة الاخخُاوُاث ألاحىبُت ، وجشا٠م الذًىن الخاسحُت التي ٜذسث بىدى  40و  35ما ًتراوح بحن  ملُاس دوالس مً أـس

ت ئلاُ٘ت ٜذسها  35ملُاس دوالس لذو٥ ٔحر ِشبُت ، و  42  105ملُاس دوالس لذو٥ ِشبُت ، و جدمُله هٙٝاث ِع٢ٍش

جأزش الٝىاُ التربىي والخّلُمي بهزا (. ومً الىبُعي 5ملُاس دوالس) 30دوالس ، وجذمحر بنى جدخُت بما ٌّاد٥ ملُاساث 

الاظخجزاٗ ، والظُما بّذ ان جٝلفذ بؽ٣ل ٠بحر املحزاهُت املخففت للتربُت والخّلُم ، واهخشه الؽباب مً 

جي الجامّاث مً دون اظخثىاء في اجىن الٝخا٥، بُّذًً ًِ مذ اسظهم و حامّاتهم. ول٢ً الخشب ١اهذ ِلى خٍش

الجبهاث بُّذا ًِ الابيُت املذسظُت والخّلُمُت بُّذا ًِ املذن وظا٠ىحها ،  وبما جمخل٢ه املإظعاث الخّلُمُت 

اهت والاهٍمت الىاجخت ، جم٢ىذ  ُذ ٠بحر مً ال٢ٙاءة والـش والٝاةمحن ِلحها مً ـىاُ الٝشاس التربىي مً ـس

ت م ً الفمىد امام جبّاث الخشب. الا ان الخفاس الاٜخفادي الذولي ِلى الؽّب الّشاقي، و الزي الّملُت التربٍى

ت والخّلُمت اـاباث بالٕت . ٘ٝذ ادث ا 12اظخمش ملذة  لّٝىباث ظىت ، ٜذ اـاب مىٍىمت الُٝم التربٍى

٘شلتها ألامم املخدذة ِلى  و حّلذ الّٝىباث الاٜخفادًت التي.)*(الاٜخفادًت ئلى انهُاس جام في الاٜخفاد الّشاقي

ٙذ الخىمُت ، وانهاسث الّملت  الّشاٛ  الثروة الىٙىُت راث ٘اةذة ؼبه مّذومت ، ؼلذ مّها الاٜخفاد الّشاقي و أٜو

ٙىن واملّلمىن  الّشاُٜت، مما ١ان له آزاس ٔاًت في العىء ِلى الىبٝاث الاحخماُِت والظُما الىبٝت الىظىى )املٌى

 ( 6خفل انهُاس ٔحر معبٛى ملعخىي الذخل. )واظاجزة الجامّاث( و 

حها ألخٞ الٝفٚ امل٢ثٚ والؽامل ِلى وى٥ البالد و ِشلها مذة  1991زم حاءث خشب ِام   الشاسا  43٘و
ً
ًىما

ؼذًذة بالبنى الخدخُت الّشاُٜت واملإظعاث الخ٣ىمُت ومجها املذاسط والجامّاث . ومْ هبىه الىاجج املخلي 

ىام   باسجٙاُ ِذد الع٣ان ، لُبلٖ 2003م و 2002م و 2001إلاحمالي خال٥ ألِا
ً
م جشاحْ دخل الٙشد الىاخذ مٝترها

 مً ُٜمخه لّام 12دوالس وهى ال ٌؽ٣ل ظىي  483م 2003ِام 
ً
با اس 1960م و زلثها لّام 1980% جٍٝش م ، ـو

 ِلى ٘ٝش
ً
اث املِّؽت ًخجه هدى ألاظٙل ، لحزداد الٙشد الّشاقي ٘ٝشا   (7.)الخي البُاوي ملعخٍى

                                                           
م أدي الخفاس الاٜخفادي  )*( ِلى الّشاٛ ئلى جذهىس ؼذًذ في الاٜخفاد والىٍام العُاس ي  661/1990الزي ٘شله مجلغ ألامً بالٝشاس ٜس

ٝذان هفٚ  اجه ، والٕالء املِّش ي ، وخشاب الٝىاُ الفخي ٘و ادة خذة معخٍى وأسجٙاُ معخىي الذًً الخاسجي وأسجٙاُ معخىي الٙٝش و ٍص
 بالبنى الخدخُت بفىسة مخّمذة بذا و ١أنها حعتهذٗ الؽّب الّشاقي أ٠ثر ملُىن وٙل ِشاقي ، واخذزذ لشباث ٜىاث الخدا

ً
 ٠بحرا

ً
لٚ جذمحرا

ت واظّت ؼذًذة ألاري خىمذ ١ل ما أهجضه الّشاٛ خال٥  مما حعتهذٗ هٍامه العُاس ي و سأط العلىت ُ٘ه لمً ِملُاث ِع٢ٍش
، سظالت ماحعخحر ٔحر ميؽىسة ،)بٕذاد ، ١لُت  2003لّشاٛ بّذ الٙتراث العابٝت. ِلي ِبذ الهادي املّمىسي ،ظُاظت ألامً الىوني في ا

، ً  .62(، ؿ2014الّلىم العُاظُت ،  حامّت الجهٍش
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لت والٝاظُت املّلم واملذسط ِلى الّمل في مهً ال جلُٞ به ، وجٝلل مً  واحبرث ظىىاث الخفاس الذولي الىٍى

ت مهمت مً مىٍىمت الُٝم واملبادب التي ًخأظغ ِلحها  جُا جم لشب مجمِى م٣اهخه امام جالمزجه و والبه ،وجذٍس

 .الّمل في مجا٥ التربُت والخّلُم

ت   ت والخّلُمت في الّشاٛ و ب٣ل اظغ الّملُت التربٍى ١ل ما جٝذم الٝى بٍالله الثُٝلت ِلى العُاظاث التربٍى

 والخّلُمُت املخمثلت باملّلمحن واملذسظحن ،والخالمزة، والابيُت املذسظُت ، واملجخمْ املخُي باملذسظت. 

ْ الخمش الاٜخفادي ًِ الّشاٛ ، ا  2003وبّذ ظٝىه الىٍام  ٚ الّشاقي )ومجهم املّلمحن و٘س سجْٙ دخل املٌى

ّت الاظخجابت للمخٕحراث ،  واملذسظحن(  ل٢ً مىٍىمت الُٝم لم حّذ ٠ما ١اهذ،  ار ان الُٝم واملّخٝذاث لِعذ ظَش

لت الامذ للّىدة بها الى ما ١اهذ ِلُه .   وهي بداحت الى احشاءاث ٠ثحرة و وٍى

ت والخّلُمُت و باظ ت الىاجخت التي همذ و ٌهشث للخُاة الا ان الّملُت التربٍى ىاد مً  الاهٍمت والٝىاهحن التربٍى

خال٥ خٝبذ العخِىُاث والعبُّيُاث ٜذمذ اظاظا مخِىا لالهىالٛ مً حذًذ في مجا٥ التربُت والخّلُم ،و 

ت، الا ان معخجذاث الٝشن الخادي ِ ت الخالُت في ـىاِت العُاظاث التربٍى ؽش اِخمذث ِلحها الُٝاداث التربٍى

ت والخّلُمت الّشاُٜت .  اوحذث ِىاـش حذًذة ومإزشة في العُاظت التربٍى

 املحور الثاني: ثحديات ثربوية قديمة وجديدة 

ت وخىحرة مىز ِام     والى الُىم ، مجها ما هى ظُاس ي جمثل بخىبُٞ  2003واحه املجخمْ الّشاقي جدذًاث مدعاِس

لت مً اِ خماد الىٍام الشةاس ي والخّذدًت الخضبُت بّذ الخضب الىاخذ ، و الذًمٝشاوُت البرملاهُت بّذ ِٝىد وٍى

ت في اظخّما٥ العخالًذ  اث ٔحر املعبٜى ت الى ٘ذسالُت، ومجها ما هى مخّلٞ بالخٍش حُٕحر ؼ٣ل الذولت مً دولت مش٠ٍض

ابت  ذاد الهاةلت مً الٝىىاث الٙماةُت مً دون اي ُٜذ او ٜس ، و١ل ما جبْ والاهترهذ و البرامج والخىبُٝاث، والِا

هزه الخدىالث الخادة مً اًجابُاث و ظلبُاث، زم حاء بّذها مباؼشة اخخال٥ ِفاباث داِؾ ألسبْ مداٍ٘اث 

لىا الى لىاحي الّاـمت بٕذاد ، لم جخشج مجها الى ِام  2014ِشاُٜت ِام  ، و خال٥ جل٤ املذة وؽشث  2017وـو

م اظغ ا ت الٝخل والخىٗش وجدٍش لخُاة املذهُت مثل الزهاب للمذاسط والًٙ والثٝا٘ت ،  هزه الّفاباث الخ٢ٙحًر

ت و مادًت وحّىُل للذوام في املذاسط والجامّاث في جل٤ املخاٍ٘اث ، ٠ما وؼهذ  وما جبْ رل٤ مً خعاةش بؽٍش

ت ِلى  ت والامىُت الاولٍى ها املجخمْ الّشاقي مً ٜبل. مما اِىى للجىاهب الّع٢ٍش ظ٣انها حشاةم لم ٢ًً ٌّ٘ش

 الاخشي ومجها الخّلُم.الجىاهب 

ً ، الزي ادي الى حٕحر في وبُّت الّالٜاث    مْ  حٕحر همي الخُاة في الٝشن الخادي والّؽٍش
ُ
و ١ل رل٤ حاء متزامىا

بحن املّلم والىالب واملجخمْ ، وبعبب حٕحر الىٍام العُاس ي حٕحرث مّه وبُّت ـىاِت الٝشاس التربىي والعُاظت 

ت ، مْ اخخٙاٌها بال ش١اةض الاظاظُت . ٘املجخمْ ظابٝا)خال٥ العبُّيُاث والثماهُيُاث ( ١ان ًىٍش للمّلم التربٍى
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ت الٝىم، ١ىهه خاـل ِلى حّلُم ِالي وعبت الى معخىي الخّلُم بؽ٣ل ِام في خُىه ، ٠ما ان  ُّ ِلى اهه مً ِل

ذ، وبالخالي  اجاح ١ل رل٤ للمّلم حىا الخالمزة ١اهىا اٜل ِذدا وا٠ثر واِت بد٢م الثٝا٘ت العاةذة في رل٤ الٜى

ت  ت معخٝشة و مّش٘و ٝت هٙعها اجاح الىٍام العُاس ي العابٞ ظُاظاث جشبٍى دا ألداء مهامه . وبالىٍش ِاما مٍش

م  ت والخّلُمُت ، ِلى الٔش دت لخىحُه الّملُت التربٍى الخىىاث والاهذاٗ ،و مىذ لفاوْ الٝشاس التربىي جشاجبُت مٍش

  مً ١ل ظلبُاث الىٍام الؽمىلي .

ت، وبد٢م الٍشٗو  ً وبّذ وشد الّفاباث الخ٢ٙحًر وه٢زا اـبذ الىلْ التربىي الّشاقي في الٝشن الخادي والّؽٍش

العابٝت الز٠ش ٌّاوي مً مؽا١ل ِذة ، مجها ما هى مشجبي باألصماث العابٝت مثل الىٝق في املال١اث الخّلُمت 

الخالمُز والىلبت ، ٠زل٤ الىٝق في اِذاد الابيُت والظُما في اوشاٗ املذن  امام الاسجٙاُ ال٢بحر في اِذاد 

ُت الُٝم التي ٌّخىٝها املّلم و وبُّت الخلمُز  . ومجها ما  املذسظُت التي حّاوي اـال مً التهال٤ والٝذم ،وحٕحر هِى

، ار ان ِملُت ـىْ اي ٜشاس ظىاء ١ان  2003هى مشجبي باألصماث الجذًذة بّذ حٕحر الخمام العُاس ي ظُاس ي 

ُت الىٍام البرملاوي الزي  ًخق التربُت والخّلُم ام ًخق ٜىاِاث اخشي، جىاحهه الّذًذ مً الّٝباث بد٢م هِى

 ًىبٞ في الّشاٛ، والخال٘اث الّمُٝت بحن الاخضاب . 

خ في  ٙها اخذ املذسظحن ، ار جدذر اخذ مذسس ي مادة الخاٍس ٚ هزه الاصماث مثلما ـو و ال ججذ الباخثت ما ًـى

ذاد، خال٥ خىاس الباخثت مّه و ظإالها ًِ اهم املؽا١ل التي ٌّاوي مجها املذسظحن واملّلمحن اخذي مذاسط بٕ

بل ١ل ش يء هىاٟ مؽ٣لت ِذم ولْ الشخق املخىاظب في امل٣ان املىاظب ، زم ان املذسط  الُىم ٜاةال: اوال ٜو

م ٌّذ بام٣ان املذسط او املذسظت ٌؽّش بان وصاسة التربُت  جشجح ٠ٙت الىالب ِلى املذسط . و٠زل٤ املجخمْ ، ار ل

ا مً ان ٣ًىن وسائهم خضبا ظُاظُا ها٘زا او ِؽحرة مخىٙزه والظُما بّذ اهدؽاس  مداظبت الىالب او الىالبت خ٘ى

ت في مجخمْ بٕذاد الّاـمت هاه٤ُ ًِ املخاٍ٘اث . ٘مال ًِ اهه بعبب اسجباه مىاُِذ الخمىس  الّؽاةٍش

ُذللذسط ومىاُِذ الامخداهاث بالىلْ  (  اـبذ مً املعخدُل 19الفخي للبالد)خال٥ العىىاث التي اهدؽش بها ١٘ى

ىا مىاُِذ الامخداهاث او ختى الذسوط ، واـبذ املىهج خالّا للىالب ولِغ  ِلى املّلمحن واملذسظحن ان ٌّ٘ش

وها، (  ٘الخمىس للمذسظت لم ٌّذ مم٢ىا مالم حعمذ به خلُت الاصمت التي حؽ٣لذ خال٥ حاةدت ١ىس 8ال٢ّغ.)

اباث بهزا الٙاًشوط التي حّلً ِجها  وصاسة الصخت ، وجبّاث ١ل رل٤  وخلُت الاصمت حّخمذ في ٜشاساتها ِلى مّذ٥ الـا

ت، وجٝلُق  ذم ؼمى٥ بّن املىاد الذساظُت في الامخداهاث الىصاٍس مً جىاٜماث ، ابخذاء مً الذوام اون الًً، ِو

لخّلُم مً خال٥ الهاجٚ الىٝا٥ والاحهضة اللىخُت بّذ ان ١اهذ املىاهج ، وحشجُْ الخالمزة الفٕاس ِلى جلٝي ا

 الخّلُماث ٜبل الجاةدت جىق ِلى مىْ اظخخذامها في املذاسط و٠زل٤ في البِذ.  

ت في الّشاٛ باأل٘مل مً خا٥ املذسط واملّلم  ، ٘الىٍام البرملاوي اجاح ألي   وما خا٥ ـاوعي العُاظاث التربٍى

 مّخٝذاث خضب مهما ١ان حجمه في م
ُ
جلغ الىىاب الّشاقي ان ًإزش في ـىاِت الٝشاساث بمخخلٚ املجاالث ، ٘اسلا
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تراك والخٍاهش لذ  ذًه مً ا٘شاد املجخمْ الى الِا الخضب و اهذا٘ه ِلى مجمل ِملُاث اجخار الٝشاس، داّ٘ا بمٍإ

لى الثىابذ الىوىُت اي ٜشاس ال ًخماش ى مْ مفالح الخضب المُٝت، و١ان مً املٙترك ان ٣ًىن هىاٟ اجٙاٛ ِ

 واملفالح الّلُا للبلذ .

اقع التربوي   املحور الثالث: النهوض بالو

ت والعُاظاث الخّلُمُت في الّشاٛ ،     م مً ١ل الخدذًاث التي ظبٞ ر٠شها، التي جىاحه الّملُت التربٍى ِلى الٔش

الا ان الخّلُم في الّشاٛ الًضا٥ ٌّمل للبٝاء في املعخىي املىلىب، ورل٤ مً خال٥ اججاهحن, الاججاه الاو٥ داخلي : 

ت لخ٣ىمت سةِغ الىصساء  مثا٥ ِلُه اخخُاس الاظخار ِلي خمُذ مخلٚ ل٣ُىن  شا للتربُت في الدؽ٢ُلت الىصاٍس وٍص

ت ظبٞ ان جٝلذ مىاـب ِذة في وصاسة التربُت،  في خحن ١ان  2020مفىٙى ال٣اٌمي ِام  ، وهى شخفُت جشبٍى

وصساء التربُت العابٝحن مً خاسج الىظي التربىي ، و رل٤ ٠مداولت لالبخّاد بالؽأن التربىي ًِ الخذخالث 

ت العُاظُت  ت التي الصالذ ظاٍس ت مً الٝىاهحن والاهٍمت التربٍى . ٘مال ًِ ان الىصاسة حعحر ِلى هذي الٝاِذة الٍٝى

ّالُتها . الا ان رل٤ لم ًمىْ الخأزحر العُاس ي والخضبي والظُما في مجا٥ اخخُاس الاشخاؿ  اهتها ٘و املّٙى٥ لـش

لّمل التربىي ، ٠زل٤ لجىت التربُت والخّلُم في الزًً ٌّخلىن بّن املىاـب في الىصاسة ،  مما ازش ِلى ظحر ا

ت  ماء مً ٔحر الشخفُاث التربٍى مجلغ الىىاب الّشاقي الجذًذ في دوسجه الخامعت جم اخخُاس ٔالبُت الِا

بٝى الامش املهم وهى ان املحزاهُت املخففت للتربُت  اٜل مً املىلىب مما حّل مؽا١ل ِذة ٜاةمت  والخّلُمُت . ٍو

 ؽ٣لت العجض في ِذد الابيُت املذسظُت .  بال خل، مثل م

الاججاه الثاوي ١ان خاسحُا جمثل بالّمل مْ املىٍماث والهُئاث الذولُت والاحىبُت التي حّنى بالؽأن التربىي. وهزا 

ٌّذ مً الذو٥ الاواةل الخالشة في املُادًً الذولُت ومىز جأظِغ الذولت الّشاُٜت لِغ بالجذًذ ِلى الّشاٛ  ار 

ذ ال٢ثحر مً املىٍماث الذولُت الخذًث ت الى الان ، ال وعدثني مجها ظىي ظىىاث الخفاس الاٜخفادي . ولٝذ ظاِس

وفي ؼتى املىالُْ ) املىاهج، التربُت الخاـت، مدى الامُت، الخّلُم  2003الى الّمل مْ وصاسة التربُت بّذ ِام 

ىهِعٚ والُىوع٣ى والاظع٣ى، والاجداد الاوسبي املنهي، مىْ الدعشب ، حّلُم الٙخُاث ..الخ( ، مثل مىٍمت الُ

ىاوي والى١الت الاملاهُت ، ٘مال ًِ الخّاون الٝاةم بحن الىصاسة  ومىٍمت اهٝار الىٙل الذولُت و املجلغ الثٝافي البًر

وبّن الذو٥ الاحىبُت مثل ٘شوعا في مجا٥ جألُٚ ووبْ مىاهج حذًذة ملادة للٕت الٙشوعُت ،  التي جذسط في 

ت  الّذًذ ىاهُت في مجا٥ مىاهج مادة اللٕت الاه٣لحًز مً املذاسط الّشاُٜت ، ٠زل٤ مْ املإظعاث الخّلُمُت البًر

ّذ وصاسة  والتي حّذ مً املىاد الذساظُت التي جذسط في حمُْ املذاسط الّشاُٜت وفي ١ل املشاخل الذساظُت ، ٠ما ٜو

( وهي هُئت دولُت مّىُت بخُُٝم IEAالخدفُل الخّلُمي ) التربُت اجٙاٛ حّاون بحن الّشاٛ والهُئت الذولُت  لخُُٝم

الُاث والّلىم  هٍم التربُت والخّلُم ِلى معخىي الّالم ، لُذخل الّشاٛ مجا٥ الاخخباساث الذولُت في الٍش

(TIMSS ( و اخخباساث ، )PIRLS ْ ( للٕت الام بهذٗ الخّٗش ِلى الٝذسة الٝشاةُت والامالةُت للخالمُز املؽاس٠حن. وٜو
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ىاوي  2017الّشاٛ مْ الاجداد الاوسبي مىز ِام  اجٙاُٜت واظّت الىىاٛ هٙزتها وصاسة التربُت مْ املجلغ الثٝافي البًر

ت في حمُْ مٙاـل في بشهامج ظمي ببرهامج )بىاء الٝذساث في الخّلُم الابخذاتي والثاهىي(  اخذر صخىة جشبٍى

ت  والظُما مجا٥ الاؼشاٗ التربىي و الخّلُم الّام و حّلُم روي الاخخُاحاث الخاـت . هخج ًِ هزا  الّملُت التربٍى

البرهامج اوالٛ وزُٝت اواس ِمل اظتراجُجي للذمج التربىي الؽامل ، واواس ِمل جٝلُل وعب الدعشب ، و جألُٚ 

خٝٛى الاوعان في املىاهج الذساظُت ، و دلُل حاةضة املذسظت الّشاُٜت لخٝٛى الاوعان،  دلُل املّلم لخممحن 

والّمل حاس ِلى اوالٛ الاواس املىخذ لّمل الاؼشاٗ التربىي ، والاواس املىخذ لإلسؼاد التربىي، وؼمى٥ جالمُز 

ت بذال م حرها ٠ثحر.  ـٚ العادط الابخذاتي ملّاهذ الفم والب٢م باالمخداهاث الّامت الؽٍٙى ً الفىجُت ، ٔو

الُت واملعشخُت والادبُت  التي ٌؽاٟس بها مىدعبى  بُت واليؽاواث الٍش وهىاٟ الّذًذ مً الىسػ والبرامج الخذٍس

ت بمخخلٚ الاخخفاـاث(  التي جُٝمها الذو٥ الاحىبُت والّشبُت )  وصاسة التربُت الّشاُٜت )مال١اث حّلُمُت و اداٍس

ا ، و مإخشا دولت الاماساث الّشبُت املخدذة واململ٢ت الىالًاث املخدذة الامش  ٢ٍُت ،والهىذ ،واملاهُا، الُابان، ١ىٍس

 ( 9الّشبُت العّىدًت. )

ذ الخالش ، ٘حها ما ًثحر الٝلٞ   ١ل رل٤ ٌّىُىا ـىسة واُّٜت ًِ اداء وصاسة التربُت و العُاظاث الخّلُمُت في الٜى

حها ما ًبّث ِلى الخٙاؤ٥، وما بحن ه زا وراٟ وؽهذ ـّىد جالمزة ووالب الّشاٛ الى املشا٠ض الاولى في املعابٝاث ، ٘و

ذ ألحل الخّلُم في الّشاٛ. شجّىن ـىاُ الٝشاس ِلى بز٥ املٍض  الذولُت والّشبُت ، ًذِمىن بلذهم َو

 املحور الرابع: ثجديد وليس استبدال

واملخىلباث الجذًذة التي ًٙشلها الٝشن الخادي الىاْٜ الّشاقي خاله ٠دا٥ الذو٥ الاخشي ،ٌّاوي مً الخٕحراث     

ً. ومً الىبُعي ان ًخّشك الّمل التربىي ُ٘ه وفي اي بلذ الى اصماث وجشاحْ في الاداء، والظُما بىحىد  والّؽٍش

 جشا٠ماث الٝشن املاض ي ،والتي الا٘ذ ِلى ١اهله زٝال اخش ًإخش الخىى و ًفّب الخلى٥. 

م مً ١ل ما ظبٞ ر٠شه ج لى الٔش ّىاُ الٝشاس الّمل ِلى ججاوص ١ل رل٤ والخٙاً ِلى ِو ت ـو داو٥ العُاظت التربٍى

م٣اهت الّشاٛ في املجا٥ التربىي . مً خال٥ الالتزام بالٝىاهحن والاهٍمت مْ اًجاد خلى٥ للمؽا١ل الجذًذة . وهىاٟ 

 ال٢ثحر مً الامثلت ِلى رل٤ ظىز٠ش الاخذر مجها  خال٥ حاةدت ١ىسوها. 

ٗى والٝلٞ مً اهدؽاس الىباء . اهٝعم الشأي الّام الّشاقي بؽأن احشاء الامخداهاث الّامت ٘ٙي حى مً الخ

الى ٜعمحن مخماسبحن الاو٥:  ًذِىا الى جأحُل الامخداهاث   2020-2019للمشاخل الذساظُت املىتهُت  للّام الذساس ي 

ا مً ان ًدعبب ججمْ الّامت واخدعاب الذسحاث بىٛش اخشي او ان ج٣ىن الامخداهاث الّامت اون  الًً ، خ٘ى

الىلبت باهدؽاس ِذوي الٙاًشوط. بِىما الٝعم الثاوي ١ان ًذِىا ال حشاء الامخداهاث الّامت في مىاُِذها وبؽ٣ل 

زهب  اهتها ، وان الخجمّاث مىحىدة اـال في املىالث والاظىاٛ ٍو خمىسي خٙاٌا ِلى مفذاُٜت الؽهادة و ـس
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ذه مً اِماء مجلغ الحها الؽباب .لزل٤ ١ان خعم امل ٞ مجهم هىاٟ مً ًٍإ ىلُى ـّبا ، والظُما ان ١ل ٍ٘ش

 الىىاب والشخفُاث الخضبُت الىا٘زة.  

ش التربُت و اِماء اللجىت الذاةمت لالمخداهاث الّامت ، والتي  وبّذ ظلعلت مً الاحخماِاث واملؽاوساث ما بحن وٍص

لخجاسب دو٥ الّالم بخفىؿ احشاء الامخداهاث اظخمشث وُلت مذة خمش الخجىا٥ ، و بّذ دساظت معخُٙمت 

 :  10الّامت خال٥ الجاةدت، وبمىا٘ٝت وصاسة الصخت. اـذسث وصاسة التربُت حملت مً الٝشاساث و ٠ما ًأحي: )

: اظخدفا٥ مىا٘ٝت مجلغ الىصساء ِلى حّلُٞ الامخداهاث الّامت للذساظت الابخذاةُت للّام الذساس ي الخالي ،  اوال

ت هفٚ العىت ٠ذسحت هجاح مً املشخلت ، والعماح للخالمُز الشاظبحن بأداء الامخداهاث الذوس الثاوي واِخماد دسح

 في حمُْ املىاد التي سظبىا ٘حها
ً
  . الخٝا

 
 
م ) ثانيا  الى املادة ) الشابّت ( مً هٍام الامخداهاث الّامت ٜس

ً
جدذد ٘دىؿ الامخداهاث  1987( لعىت 18: اظدىادا

ش التربُت ( ، وبّذ مىا٘ٝت  ها ١ا٘ت بخّلُماث ًفذسها وٍص ذادًت بٙشِو الّامت للذساظاث )الابخذاةُت واملخىظىت وإلِا

ش جٝشس ان ج٣ىن الٙدىؿ الذاخلت في الامخداهاث الّامت للفٚ الثالث املخىظي )خمعت( ٘دىؿ هي  الىٍص

اء( الُاث ، الاخُاء ، ال٢ُمُاء و الٙحًز ت، الٍش  :)اللٕت الّشبُت، اللٕت الاه٣لحًز

 
 
ذ الامخداهاث الخمهُذًت الخاـت بالىلبت الخاسحُحن للّام الذساس ي  ثالثا ذ  2020 – 2019: جأحُل مِى الى مِى

 
ً
 . ًخم جدذًذُه الخٝا

 ان هزه الخىىة جىذسج لمً  : اـذسث رابعا
ً
وصاسة التربُت ،  الخّلُماث الخاـت بخدعحن املّذ٥ للىلبت ، مبِىت

ت للىالب   في ٌل الٍشٗو الخاـت بالجاةدت ولخّىي ٘ـش
ً
اهخماماث الىصاسة باملعخٝبل الذساس ي للىلبت خاـت

ذادي للّام الذساس ي  ا لم ٢ًً سأبا باملّذ٥ جدعحن مّذله ار 2020 – 2019الىاجح مً الفٚ العادط الِا

 الزي خفل ِلُه

خامعا : زم اـذسث الىصاسة حّلُماث باملىاد والٙفى٥ ٔحر املىلىبت في الامخدان الجهاتي للفٚ الثالث املنهي للّام 

 .2020-2019الذساس ي 

 2019اس ي ًِ حذو٥ الامخداهاث الخمهُذًت للىلبت الخاسحُحن في املخاٍ٘اث ١ا٘ت ، للّام الذس جم اِالن  : سادسا

ها الّلمي )الاخُاتي، والخىبُٝي،  2020 - ذادًت بٙشِو للمشاخل الذساظُت ١ا٘ت )الابخذاةُت، املخىظىت، والِا

 ًِ الذساظخحن الّشبُت وال٢شدًت
ً
 . والادبي( ، ٘مال

الن ًِ  سابعا  املىاد والٙفى٥ الذساظُت ٔحر املىلىبت في امخداهاث الفٙٗى املىتهُت. : الِا
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الىصاسة مْ حهاث اخشي لخىُٙز هزه الامخداهاث بؽ٣ل ًداَ٘ ِلى العالمت الّامت ولمان صخت ولٝذ ِملذ 

اةُت ت الّامت للصخت  في بٕذاد . الجمُْ والخُُٝذ باإلحشاءاث الٜى اث الذ٘اُ املذوي واملذًٍش و بالخيعُٞ مْ مذًٍش

ذ الامخدان ، ٘مال ًِ مىْ ٘خذ ا٠ثر مً مش٠ض امخداوي واخذ  واملخاٍ٘اث ، و حّٙحر املشا٠ض الامخداهُت ٜبل مِى

اداسة ومشاٜبي املشا٠ض الامخداهُت واملؽاس٠حن والخأ٠ُذ ِلى . في البىاًت هٙعها مهما ١اهذ ظّت اظدُّابها

باالمخداهاث الخمهُذًت الالتزام بمخىلباث العالمت الّامت ومشاِاة الؽشوه الصخُت ولبغ ال٢ماماث الىبُت 

ا جٝىم اداسة املش٠ض الامخداوي باظخٕال٥ حمُْ الٝاِاث املخاخت في بىاًت املش٠ض الامخداوي والٝٙاصاث املىاوُت ، ُ٘م

ذاد لخشاةي . وجٝلُل ِذد املمخدىحن في ١ل ٜاِت ٠ما وحهذ باؼشاٟ ال٣ىادس الخّلُمُت في املشاٜبت ومشاِاة الِا

 حلىط املؽاس٠حن باالمخداهاث،  وجٟش معا٘ت مّٝذ ٘آس بحن ١ل والب واخش 

و جم احشاء الامخداهاث الّامت للفٙٗى املىتهُت بدعب الٝىاهحن والاهٍمت مْ مشاِاة الٍشٗو الصخُت خٙاٌا 

م مً ١ل المٕىواث التي حّشلذ لها الىصاسة للتراحْ ًِ احشاءها. وبهزا  اهت الؽهادة الّشاُٜت ِلى الٔش ِلى ـس

البِئت املخُىت بها ،ول٢جها جبز٥ حهذها ألحل ان  املثا٥ وعخيخج ٠ُٚ جخّشك وصاسة التربُت لمٕىواث ٠بحرة ، مً 

ّها، وبذوسها العُاظاث الخّلُمُت جخأزش بالىلْ العُاس ي والاٜخفادي للبلذ ، وبّذ رل٤ ًم٢ً  جداَ٘ ِلى مٜى

 لىصاسة التربُت ان جإزش في الىلْ الاحخماعي والعُاس ي والاٜخفادي ، وجإدي دوسها في الخىمُت .

ٜبل ان ًىدؽش وباء ١ىسوها ١اهذ الاـىاث التي جيخٝذ الخّلُم الخٝلُذي، ت وحذث اهه اهه وفي الخُٝٝت ان الباخث

والظُما الخ٣ىمي مىه ، و جيعب الُه اي ٘ؽل في املجا٥ التربىي والخّلُمي جخّالى في ١ل اسحاء الّالم ومجها في 

، و١اهذ مشخلت اهدؽاس الىباء و  الّشاٛ، معخُٙذًً مً الىجاخاث التي جدٝٝها ج٢ىلىحُا املّلىماث والاجفاالث

ت لُّٗش الجمُْ اهمُت الخّلُم الخٝلُذي واملذسظت  خمش الخجىا٥ وخىىسة الخجمْ في م٣ان واخذ ٘ـش

الخٝلُذًت. ار ان مداولت اظدبذا٥ الخّلُم الخٝلُذي بالخّلُم الال٢ترووي ٠ؽٙذ ًِ الُّىب الخىحرة للخّلُم 

لى املجخمْ ١له. الال٢ترووي والازاس العلبُت ِلى الخّل  ُم ِو

 في 
ً
ّها الشظمي ان اي خلل بىحىد املذسظت ورهاب الخالمزة الحها ًدذر خلال وبُيذ مىٍمت الُىوع٣ى ِلى مٜى

ٚ الاوٙا٥ وال٢باس ًِ الزهاب  ٜىاِاث ؼتى في املجخمّاث  واٜشب مثا٥ ِلى رل٤ خال٥ حاةدت ١ىسوها وجٜى

جشلُىن دوالس مً اًشاداث  17. ار ان الجُل الخالي مهذد بخعاسة للمذسظت ومداوالث ان ٣ًىن الخّلُم اون الًً 

% مً احمالي الىاجج املخلي للّالم ، بدعب الُٝمت الخالُت للذوالس، ورل٤ هدُجت 14ا٘شاده مذي الخُاة، او خىالي 

ُذ الٛ املذاسط خال٥ حاةدت ١٘ى ان في البلذ -٘ٝش حّلُمي–. وان وعبت الاوٙا٥ الزًً ٌِّؽىن في  19–أٔل

% بعب أالٛ 70% ٜبل الجاةدت ٜذ جفل الى 53املىخٙمت الذخل والبلذان املخىظىت الذخل و ١اهذ جبلٖ 

ذ ٘اِلُت الخّلم ًِ ٌبّذ في لمان الاظخمشاس ال٣امل للخّلُم ازىاء أالٛ املذاسط.   لت ِو املذاسط لٙتراث وٍى

ٍهش الخٝذًشاث بُاهاث بأن ئٔالٛ املذاسط ظخإدي ئلى خعاةش ٠بحرة في الواٌهشث 
ُ
م. ّ٘لى ظبُل املثا٥، ج

ّ
خّل
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ُٝا، وامل٢ع٤ُ، وأما٠ً أخشي خذور خعاسة ٠بحرة  ٚ الهىذ، وحىىب أٍ٘ش ل، وبا٠عخان، وٍس إلاٜلُمُت مً البراٍص

، مْ مذة ئٔالٛ املذاسط. مْ 
ً
ٍهش الخدلُل أن خعاسة الخّلُم جدىاظب، ِمىما م مادحي الخعاب والٝشاءة. وٍُ

ّ
في حّل

الاٜخفادي للىالب، -ص جباًً ٠بحر؛ بحن البلذان، وخعب املىاد الذساظُت، وخعب الىلْ الاحخماعيرل٤، ٘ٝذ بش 

ٍهش الىخاةج مً والًاث امل٢ع٤ُ خعاسة ٠بحرة في الخّلُم في 
ُ
والجيغ، واملشخلت الخّلُمُت. ّ٘لى ظبُل املثا٥، ج

الُاث للىالب بعً  الُاث ِجها في ظىت. و١اهذ خعاسة الخّل 15–10مادحي الٝشاءة والٍش ُم املٝذسة أ٠بر في الٍش

 والىالب مً ألاوظاه املىخٙمت الذخل 
ً
ٕش ظىا  ٔحر مخىاظب ِلى الىالب ألـا

ً
الٝشاءة، وأزشث جأزحرا

 ( 11والبىاث.)

وختى ا٠ثر ال٢ّخاب حؽاؤما في معخٝبل املذسظت الخٝلُذًت والخّلُم الخٝلُذي ر٠ش في ٠خابه الاهٙجاس الٍُّم: ) 

م مً هٝذ املإظعاث والُٝم الخٝلُذًت أو الخذًث ًِ نهاًتها أهه دِىة للخخلي ِجها، ٘ىٝذ املذسظت ًجب أال ًٙه

مثا٥ والخذًث ًِ نهاًتها ًجب أال ًٙهم مىه أن املىلىب مً ألاظش هى أن ججهن بمعإولُت حّلُم أبىائها، ٘هزا 

شٗو  ِمل الىالذًً. ومدذودًت هخاةج ججاسب مً ظابْ املعخدُالث في ٌل الثىسة الّلمُت والاهٙجاس املّشفي ٌو

حر  ""الخّلُم املجزلي حر مجشبت ٔو دلُل ِلى خىىسة املٕامشة بمعخٝبل ألابىاء بش١ىب خُاساث ٔحر مذسوظت ٔو

 ( 12( ).واُّٜت

وبهزا ج٣ىن مٍّم الذو٥ بداحت الُىم الى ججذًذ ظُاظاتها الخّلُمُت ولِغ اظدبذالها الن ما ١ان ٜاةما و ظاسث 

لت والا٘ذ ِلُه مً الخبراث الذاخلُت والخاسحُت ال ًم٢ً ان ًلغى و ٌعدبذ٥.ِلُه   الاحُا٥ ظىىاث وٍى

 الخاثمة :

خ بذأ ب٣لماث ِلمها هللا ظبداهه وحّالى آلدم ، ار      خ ؼاهذ ولِغ مثل الخالش مشاٜب ، والخاٍس لِغ مثل الخاٍس

خىا ٠بؽش اسلُحن بالّلم و ال ًم٢ً ان ًيخهي الّل  م والخّلم الا بجهاًدىا. بذأ جاٍس

و١ل رل٤ ًجب ان ًجّلىا ١لىا نهخم بالخّلُم والخّلم اؼذ ما ٣ًىن الاهخمام ، وهدشؿ ِلى ان جشر الاحُا٥ 

ت  ا مدعاٍو ـش ِىت ومعخٝلت ، وآلُاث ِادلت ملىذ الؽهادة ، ٘و الٝادمت مىا مإظعاث حّلُمُت حُذة، ومىاهج ـس

ب والخىحُه. ٘ارا ما جدٝٞ رل٤ ج  دٝٞ ١ل ش يء اخش .للخذٍس

الخىمُت الاٜخفادًت الجُذة جفىْ حّلُما حُذا ولِغ ال٢ّغ ، ٘لِغ مً حذوي لبز٥ مىاسد الذولت ِلى  

ٜىاِاث الفىاِت او الضساِت او الخ٢ىلىحُا مً دون وحىد حّلُم حُذ، الن مخشحاث الخّلُم هي مً ظخذًش 

لخٝذم البذ لها مً جخفُق الجضء الا٠بر مً مىاسدها املفاوْ واملضاُس و ـشوح الخ٢ىلىحُا . و١ل دولت جبخغي ا

ت واملادًت للتربُت والخّلُم.  البؽٍش
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 ْ دت، وال ًم٢ىىا ان هخٜى لِغ هزا ٘ٝي بل ان الخّلُم ِملُت خعاظت و دُٜٝت ال ًم٢جها الّمل الا باألحىاء املٍش

ا مشلُت لها.  ش لها ٌش٘و  مجها مخشحاث مشلُت لىا  ما لم ه٘ى

 :  املصادر

  150-146،  ؿ  2014. ظّذي إلابشاهُمي، معخٝبل الذولت الّشاُٜت، بٕذاد ، داس ال٢خب الّلمُت، -1

ني ، الاٜخفاد الّشاقي الىاْٜ الخالي و جدذًاث املعخٝبل ،ظلعلت مدالشاث إلاماساث   -2 د. دمحم ِلي ٍص

 2006ابى ٌبي ، مش٠ض الاماساث للذساظاث والبدىر الاظتراجُجُت ،  -، دولت الاماساث الّشبُت املخدذة 103

 . 8 -4، ؿ

ت الّشاٛ ،ٜاِذة الدؽَش -3 لى في حمهىٍس ْ مجلغ الٝماء الِا اسةمٜى ذ الٍض ، 2/7/2022ّاث الّشاُٜت ،ٜو

ttps://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=05122005524774&BookID=8965 

اسة  -4 ذ الٍض ّاث الّشاُٜت، ٜو ْ دسس الّشاٛ ، الٝىاهحن والدؽَش  ، 4/7/2022مٜى

http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/10723.html 

ني، مفذس ظبٞ ر٠شه ،ؿ  -5  .8-4د. دمحم ِلي ٍص

، سظالت ماحعخحر ٔحر ميؽىسة ،)بٕذاد ،  2003* ِلي ِبذ الهادي املّمىسي ،ظُاظت ألامً الىوني في الّشاٛ بّذ 

، ً  .62(، ؿ١2014لُت الّلىم العُاظُت ،  حامّت الجهٍش

 . 150-146، معخٝبل الذولت الّشاُٜت ،مفذس ظبٞ ر٠شه ،  ؿ  ظّذي ألابشاهُم -6

ني ، مفذس ظبٞ ر٠شه ، ؿ -7  .19-13، ؿ  8 -4د. دمحم ِلي ٍص

ا٘ت،   -8  .4/6/2022مٝابلت شخفُت مْ املذسط خاسط مجُذ ، مذسط في اخذي مذاسط بٕذاد/ الـش

 الباخثت هٙعها ١ىن هزا هى مجا٥ ِملها في وصاسة التربُت -9

ْ وصاسة الت -10 خ املؽاهذة مٜى ، 4/7/2022ربُت الّشاُٜت، جاٍس

https://www.facebook.com/Iraq.Ministry.of.Education 

ُذ -11 ْ الال٢ترووي ملىٍمت الُىهِعٚ، خعاسة الخّلُم الىاؼئت ًِ ١٘ى ٚ حُل الىالب  19-املٜى
ّ
ٜذ ج٣ل

لُىن دوالس في ئًشاداث أ٘شاده ِلى مذي خُاتهم،  17الخالي  ذ املؽاهذة 06/12/2021جٍش  .1/7/2022، ٜو

https://ar.unesco.org/news/khsr-ltlym-lnshy-n-kwfyd-19-qd-tklwf-jyl-ltlb-lhly-17-trylywn-dwlr-

fy-yrdt-frdh-md-hythm 

ت ألا١ادًمُاث الذولُت   -12 غ اوهال٥ ، الاهٙجاس الٍُّم ِفش الجهاًاث ،مجمِى ، 1،ه IGAادَس

 .8،ؿ2021

http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/10723.html
http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/10723.html
https://www.facebook.com/Iraq.Ministry.of.Education
https://www.facebook.com/Iraq.Ministry.of.Education
https://ar.unesco.org/news/khsr-ltlym-lnshy-n-kwfyd-19-qd-tklwf-jyl-ltlb-lhly-17-trylywn-dwlr-fy-yrdt-frdh-md-hythm
https://ar.unesco.org/news/khsr-ltlym-lnshy-n-kwfyd-19-qd-tklwf-jyl-ltlb-lhly-17-trylywn-dwlr-fy-yrdt-frdh-md-hythm
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 -LMDخالة نظام  –واقع الجعليم العالٍ فٍ اجلزائر فٍ إطار برنامج اإلصالح 

                 1د.عيسٍ نبوية            

 2جباري لطيفة .د                                                                

 ملخص:

ئنالخاث الخٗلُم الٗالي و البدث الٗلمي   واإلاخٗللت بٗهغهت الخٗلُم الٗالي    حهضف هضا البدث ئلى جبُان صوع     

في الجؼاةغ و التي لم  جدلم ألاهضاف التي ويٗذ مً أحلها وهى ما ًجٗل يغوعة اللُام بخلُُم هظه ؤلانالخاث 

ؿُت الالػمت للىكىف ٖلى أؾباب الخلل وعؾم  الؿُاؾاث الىفُلت بدلها، باإليافت ئلى جىفير الُٗىت الخضَع

الم والاجهاٌ واإلاٗلىماث مً زالٌ  واإلاىانفاث وصعحاث ٖلمُت طاث حىصة ٖالُت م٘ الاهخمام بخىىىلىحُا  ؤلٖا

براث والخُىع الغبِ الالىترووي وحٗلها في مخىاٌو الُلبت والباخثين وألاؾاجظة ختى ًمىً مً الاؾخفاصة مً الخ

ب و التي  جغهؼ ٖلى الخانل ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي و  ٖليها أن جدبجى ئؾتراجُجُاث مخُىعة في الخٗلُم و الخضٍع

لت فٗالت للىنٌى ئلى  ف الخلىُاث الخضًثت بٍُغ ت وجْى الٗملُاث اإلاٗغفُت التي جخُلبها زُِ الخىمُت الفىٍغ

ىب فيها   .أفًل الىخاةج اإلاٚغ

ل، LMDالبدث الٗلمي ، الخٗلُم الٗالي، هٓام الكلماث املفتاخيت:  فلاث الخٗلُم ه، بغهامج ؤلانالح، الخمٍى

 الٗالي.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ت، اإلاغهؼ الجامعي بمٛىُت     -الجؼاةغ-مٗهض الٗلىم الاكخهاصًت و الدؿُير والٗلىم الخجاٍع

ت، حامٗت أبى بىغ بللاًض جلمؿان 2  -الجؼاةغ-مٗهض الٗلىم الاكخهاصًت و الدؿُير والٗلىم الخجاٍع
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The reality of higher education in Algeria within the framework of the reform program  

           - the case of the LMD system- 

Abstract : 

This research aims to demonstrate the role of higher education reforms and scientific research 

related to the modernization of higher education in Algeria and which have not achieved the 

goals for which they were set, which makes it necessary to assess these reforms to identify the 

causes of the imbalance and to formulate policies to resolve them, In addition to providing the 

necessary teaching sample and specifications and high quality degrees with attention to 

information technology, communication and information through electronic connectivity and 

making it accessible to students, researchers and professors In order to benefit from the 

expertise and development that has taken place at the global level, it must adopt advanced 

strategies in education and training that focus on the knowledge processes required by 

intellectual development plans and employ modern technologies in an effective way to reach 

the best desired results. 

Keywords: Scientific research, higher education, LMD system, reform program, finance, 

higher education expenses. 
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 مقدمت:

الٗضًض مً الهٗىباث  -ٖلى ٚغاع باقي البلضان الٗغبُت–ٌٗاوي هٓام الخٗلُم الٗالي و البدث الٗلمي في بالجؼاةغ 

واإلاكاول التي جدٌى صون وحىص صوع فاٖل للجامٗت في الخُاة الاكخهاصًت والاحخماُٖت. فخضهىع حىصة هٓام 

الٗالي مخمثال في يٗف مسغحاجه ئهما هى اوٗياؽ للٓغوف الضازلُت الهٗبت التي حِٗكها الجامٗت الخٗلُم 

ت.  الجؼاةٍغ

ىا  و الخٗلُم الٗالي باٖخباعه آزغ مغخلت في اإلاىٓىمت الخٗلُمُت، جمض ؾىق الٗمل بغأؽ اإلااٌ البكغي اإلايىن جيٍى

الخىُُف م٘ الخدىالث الخىىىلىحُت والاكخهاصًت ٖالُا واإلاخسهو في مسخلف اإلاُاصًً واإلاإهل واللاصع ٖلى 

 املخلُت والٗاإلاُت والظي ًدلم الىمى الاكخهاصي اإلاغحى.

ُت  ومً هىا جىمً أهمُت الخٗلُم الٗالي في مسغحاجه، لِـ فلِ مً خُث الىم )ٖضص خاملي الكهاصاث، ( بل هٖى

ي ئلى يغوعة الاهخمام بٗهغهت الخٗلُم هظه املخغحاث )عأؽ ماٌ بكغي مإهل، أبدار جسضم املجخم٘...( ما أص

ت مً ؤلانالخاث اإلاىخجت في الفترة بين  .والىاك٘ أن الجؼاةغ 2009 -2000الٗالي في الجؼاةغ، وطلً باللُام بمجمٖى

( LMDحكهض بضاًت ألالفُت ئنالخاث هُيلت لىٓام الخٗلُم الٗالي، جخمثل أؾاؾا في جُبُم هٓام حضًض هى هٓام )

ؼ صوع الجامٗت اإلاىٍى أي )لِؿاوـ، ماؾ ؼ حىصة الخٗلُم الٗالي ومً جم حٍٗؼ تر، صهخىعاه(، والظي ًغمي ٖلى حٍٗؼ

 بها، والؿإاٌ اإلاُغوح هىا:

في الجؼاةغ خللذ ألاهضاف املخضصة مؿبلا؟ أو بمٗجى آزغ هل  و البدث الٗلمي هل ئنالخاث الخٗلُم الٗالي

ُم أصث ئلى ٖهغهت الخٗلُم الٗالي في الجؼاةغ مً أحل الاعجلاء ألاهضاف التي خضصتها الجؼاةغ مً زالٌ بغامج الخٗل

 ولإلحابت ٖلى هظا الدؿاٌؤ هلؿم البدث ئلى زالر مداوع:  به ئلى اإلاؿخىي الٗالمي؟

 .املحىر ألاول: جطىر البدث العلمي في الجشائز -

 املحىر الثاوي: جطىر التعليم العالي في الجشائز. -

 التعليم العالي.املحىر الثالث: إصالخاث قطاع  -
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 املحىر ألاول: جطىر البدث العلمي في الجشائز

 اإلاهمت جىمً خُث الٗلمُت، اإلاٗاعف بسلم جلىم التي اإلاإؾؿاث أهم مً الٗلمي البدث ومسابغ الجامٗت حٗخبر    

غ اإلاٗاعف، ئهخاج في للجامٗت ألاؾاؾُت غ ئلى ئيافت أزغي  وجدضًث جٍُى  الخُىع  لبلٙى واللضعاث اإلاهاعاث جٍُى

غ في الٗلمي البدث مسابغ صوع  الٗلمي، البدث في ومإؾؿاجه الٗالي الخٗلُم مؿاهاماث ًلي وفُما الٗلمي،  جٍُى

 :ًلي هما وطلً الجؼاةغ في الٗلمي البدث ومسغحاث الجامٗت جلُُم الٗلمُت، اإلاٗاعف وإهخاج الٗلمي البدث

 العلمي:مساهماث التعليم العالي و مؤسساجه في البدث -1

 بكيل الٗلمي البدث زضمت في الٗلُا واإلاضاعؽ واإلاٗاهض واليلُاث الجامٗاث زالٌ مً الٗالي الخٗلُم ٌؿاهم    

  :ًلي ما زالٌ مً وطلً وواضح مُلم

غه الٗلم واهدؿاب والخىىىلىجي، الٗلمي البدث جىمُت - ُتها الٗلمُت اإلاٗاعف وهلل ووكغه وجٍُى  .ومىيٖى

الم الثلافت وكغ ٍَغم ًٖ للمىاًَ واإلانهي والثلافي الٗلمي اإلاؿخىي  عف٘ -  .والخلجي الٗلمي وؤلٖا

ت لألمت الثلافُت و الاحخماُٖت و الاكخهاصًت الخىمُت - ً ٍَغم ًٖ الجؼاةٍغ  .اإلاُاصًً ول في ئَاعاث جيٍى

 الخىىىلىحُا و الٗلىم مً جُىعا ألاهثر باألقياٌ لاللخداق الخّٓى حؿاوي  بًمان الاحخماُٖت التركُت -

 .الالػمت اإلاإهالث فُه جخىفغ مً ليل

غ ٖلى البدث مجاٌ في الٗالي الخٗلُم ٌؿهغ -  ول في جثمُىه و الخىىىلىجي و الٗلمي البدث جٍُى

 .الخسههاث

ىُت الؿُاؾت في الٗالي الخٗلُم ٌؿاهم - غ و الٗلمي للبدث الَى  والاكخهاصي الخىىىلىجي الخٍُى

ٗمل والاحخماعي ت الٗالكت الٗالي الخٗلُم ًًمً هما.أهضافها ججؿُض ٖلى َو  وكاَاث بين الًغوٍع

مىذ ووكاَاث الخٗلُم ً الالػمت الىؾاةل البدث، ٍو  .وللبدث بالبدث للخيٍى

ؼ ٖلى الٗالي الخٗلُم ٌٗمل - ىُت الٗلمُت الُاكاث حٍٗؼ ىُت الهُئاث م٘ باالقتران الَى  التي الضولُت و الَى

ض  .مسخلفت حٗاون  ٖالكاث مٗها ًَى

ُضة حٗاون  ؾُاؾت الٗالي الخٗلُم ٌٗخمض - غ و الٗلمي البدث مجاٌ في َو  حمُ٘ م٘ الخىىىلىجي الخٍُى

 .الاكخهاصًت الاحخماُٖت اللُاٖاث

غ في الٗالي الخٗلُم ٌؿاهم - الم و البدث وهخاةج اإلاٗاعف وكغ في ٌؿاهم هما وكغها و الثلافت جٍُى  ؤلٖا

ش صعاؾت و وإبغاػ.الخلجي و الٗلمي جي الثلافي والترار الخاٍع  .وجثمُنها الَى

ايُت واليكاَاث الخلىُاث و والٗلىم وآلاصاب الفىىن  مُضان في الازترإ و الابخياع ًدفؼ -  .الٍغ

 .وجالخلها اإلاٗاعف جباصٌ كهض الخًاعاث و الثلافاث الخلاء و ألافياع مىاككت في الٗالي الخٗلُم ٌؿاهم -

 2-جلُُم    الجامٗت   ومسغحاث   البدث   الٗلمي   في   الجؼاةغ زالٌ   الفترة (1990  -2013) -
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ُا، جدىال اإلاخُىعة البلضان حامٗاث أخضزذ للض ُفُا همُا هٖى  اإلاٗغفت هلل مإؾؿاث مً جدىلذ خُث وْو

 مً مياهتها وحٗؼػث الجامٗاث اعقي اإلاإؾؿاث هظه أنبدذ وبظلً الٗلمُت، اإلاٗغفت نى٘ مإؾؿاث ئلى الٗلمُت

 في الٗالي الخٗلُم ومإؾؿاث حامٗاث فُه هغي  الظي الىكذ في هظا .واإلاٗغفي الٗلمي الجاهب في الؾُما ألزغ وكذ

غ ئهخاج ًٖ ٖاحؼة الجؼاةغ  اعجباَها ويٗف الٗلمي، اإلاؿخىي  جضوي ئلى ئيافت الٗلمُت، واإلاٗغفت الٗلم وجٍُى

البُاوي اإلاىالي ًبين جُىع حجم و الكيل الخ، ...والؿُاخت والفالخت الهىاٖت كُإ الؾُما ألازغي  باللُاٖاث

(، 1996-2011ئنضاع البدىر الٗلمُت في الجؼاةغ)مإؾؿاث الخٗلُم الٗالي( ملاعهت ببٌٗ البلضان زالٌ الفترة )

 هما ًبِىه الكيل اإلاىالي:

 (1996-2011(: ًبين جُىع ئنضاع البدىر الٗلمُت في الجؼاةغ ملاعهت ببٌٗ البلضان زالٌ الفترة)1الكيل عكم )

Source :https://ar.wikipedia.org  

 ؾىت ٖلمي بدث 368 جُىع  الجؼاةغ في الٗلمُت البدىر حجم أن أٖاله البُاوي الكيل مُُٗاث جبين      

م . 2011 ؾىت ٖلمي بدث 3264 ئلى 1996  اإلاٗغفت ئهخاج مؿخىي  همى ٌٗىـ ال اهه ئال الخُىع  هظا فٚغ

بدث  36803 )ئًغان البلضان بٌٗ ئنضاعاث حضا أمام نٛير ٖضص ًمثل اإلاإقغ هظا أن خُث الجؼاةغ، في الٗلمُت

 (.2011ٖلمي ؾىت 

 ( هما ًبِىه الكيل اإلاىالي:1990-2013مً حهت أزغي للض جُىع حجم بغاءاث الازترإ في الجؼاةغ زالٌ الفترة )

 (1990-2013(:ًبين جُىع حجم بغاءاث الازترإ في الجؼاةغ زالٌ الفترة )2الكيل عكم)
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خماص الباخثين ئٖضاص مًاإلاهضع:   اإلاإؾؿاث جىافؿُت للُاؽ مإقغ الازترإ بغاءة الُُب، دمحم صَوـ :ٖلى بااٖل

 ٌ  الاكخهاصًت، الٗلىم في ماحؿخير مظهغة ،''الجؼاةغ خالت'' والضو

 107 م ، 2005 وعكلت، حامٗت .

WIPO IP Factsand Figures, Economics & Statistics Series, wipo world intellectual property 

organization 2014. P37. 

 ؾىت ازترإ بغاءة 235 مً الجؼاةغ في اهسفٌ الازترإ بغاءاث حجم أن أٖاله البُاوي الكيل مُُٗاث جبين   

ىسفٌ 1996 ؾىت ازترإ بغاءة 200 ئلى مجضصا الٗضص هظا ليرجف٘ ،1992 ؾىت ازترإ بغاءة 174 ئلى 1990 ،  ٍو

  2013ازترإ ؾىت  بغاءة 840 و 2003 ؾىت ازترإ بغاءة 326 لُهبذ 2000 ؾىت ازترإ بغاءة 159 ئلى

ت الجامٗت اخخالٌ الٗاإلاُت ؤلاخهاةُت اإلاإقغاث جبين الؿُاق هظا وفي          جغجِب  بين مً الترجِب طًل الجؼاةٍغ

 500 أفًل أو أخؿً جغجِب ؾلم يمً جضزل هما أجها لم وؤلاكلُمي، الٗالمي اإلاؿخىي  ٖلى الجامٗاث أفًل

بىمضًً(  هىعاي )حامٗت الجؼاةغ في ألاولى الجامٗت اخخلذ خُث ًىمىا، ئلى الدؿُٗىاث مُل٘ مً مغة حامٗت  وال

لُا 29 اإلاغجبت 2013/2012ؾىت  والبدث الٗلمي الٗالي للخٗلُم مكغفت ٚير مغجبت وهي ،  ٖاإلاُا 2756 واإلاغجبت افٍغ

 .الجؼاةغ في

 طلً اإلاٗغفُت والخبراث وألافياع الٗلمُت للمٗغفت اإلاؿخىعصة البلضان مً جهبذ ولؼالذ الجؼاةغ أنبدذ وبظلً 

ً الٗلمُت اإلاٗغفت ئهخاج في الٗلمي والبدث الٗالي الخٗلُمي كُاٖها لخضوي اعاث الىفاءاث وعؾيلت وجيٍى  وؤلَا

لُه الٗلمُت، ٌ  اإلاإقغاث هظه ئن ٖو  البدث مهلخت في جهب ال الجؼاةغ في الٗالي والخٗلُم الجامٗت جلُُم خى

ت للجامٗت الىي٘ ؾىء ٌٗىص خُث للجؼاةغ، واإلاٗغفي الٗلمي  الٗلمي في البدث ومسغحاث الٗالي والخٗلُم الجؼاةٍغ

  : ئلى الجؼاةغ

البدث  جلُُم مٗاًير مجاٌ في واضح وعجؼ هبير فغاٙ فهىان الٗلمي، البدث جلُُم مٗاًير في هبير عجؼ -

ُت ٖلى طلً اوٗىـ الٗلمي، ماٌ هٖى  وميكىعاث، ملاالث مً الباخثين َغف مً اإلالضمت وألابدار ألٖا

 وػاعة أن ختى .الٗلمُت والتركُت الجامعي الخأهُل ئٖاصة وكًاًا الضهخىعاه وعؾاةل اإلااحؿخير وختى مظهغاث
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لت لم الٗالي، ولؿىىاث الخٗلُم  أعقى في مىحىص هى ما م٘ جخماش ى بمٗاًير املجاٌ هظا جًبِ أن حؿخُ٘ ٍَى

 الضولُت الجامٗاث

 مجالث هلهض وهىا ومهىفت عاكُت صولُت مجالث في واإلايكىعة املخىمت واإلالاالث اإلاخميزة ألابدار هلو -

دت اكخهغث خُث الجامٗاث اإلاخُىعة، ىُت، مجالث في أبداثهم وكغ ٖلى الباخثين مً هبيرة قٍغ ضم َو  ٖو

ت الكغٍو ٌؿخىفي ال منها الٗضًض ألن مجالث صولُت في وكغها  .الضولُت للمجالث الًغوٍع

ت، الجامٗاث جهيُف ٖضم - لت، ولؿىىاث الجؼاةٍغ ٌ  الاؾخفهام ٖالماث مً الٗضًض َغح ئلى ًضفٗىا ٍَى  خى

ٌ  بٌٗ في الجامٗاث ًٖ ختى الخهيُفاث هظه في الجؼاةغ جأزغث وللض .الخلل حىاهب -  الٗغبُت الضو

م لُت، ٚع غتها التي الهاةلت اإلااصًت ؤلامياهُاث وؤلافٍغ
ّ
 الجامُٗت واإلاغاهؼ للجامٗاث الٗمىمُت الؿلُاث وف

ٌ  مً الٗضًض في البدث التي ًلل هٓيرها ومغاهؼ  .الهىاُٖت وختى الضو

ُٗت اإلاىٓىمت عجؼ- - ت وبغامج هثيرة مسُُاث ْل في الٗلمي، البدث حشجُ٘ وبغامج الدكَغ  مخىٖى

لب ومخٗضصة اإلاهاصع،  ؤلاصاعي للبدث. والخلُُم التراهم َاب٘ ٖليها ٚو

حضًضة، عبما ًغح٘ هظا ئلى جىحههم  أفياع وجلضًم والخفىير ؤلابضإ ٖلى الٗلُا الضعاؾاث َلبت كضعة ٖضم- -

ت ٖلى خؿاب البدىر الخُبُلُت، ويٗف ئمياهاتهم اإلااصًت) و هلهض ؤلامياهُاث  هدى البدىر الىٍٓغ

 الخيالُف و الىفلاث و ٚيرها( مً حهت أزغي. اإلااصًت لٛغى البدث و الخىلل .....لخُُٛت

ىُت اإلاكاعهت ويٗف هلو ئلى باإليافت هظا -  في الؾُما الضولُت وألابدار والىضواث اإلالخلُاث في الَى

ىُت ألاوعوبُت الجامٗاث  .الغاقي والبدثي الٗلمي بالُاب٘ جخميز والتي والىىضًت وألامٍغ

 الجشائز: في العلميت البدىث أحزاء مً جدد التي املعىقاث أبزس -3

 مٗىكاث ٖضة مً الٗغبُت البلضان كُاٖاث مً هٛيره الجؼاةغ في الٗلمي والبدىر الٗالي الخٗلُم كُإ ٌٗاوي

 :ًلي فُما الجؼاةغ في الٗلمُت البدىر ئحغاء أمام ٖاةلا حكيل

  ئحغاء مً جدض الخ،...والاحخماُٖت الاكخهاصًت اإلاخٛيراث بٌٗ ًٖ الالػمت واإلاُُٗاث البُاهاث جىفغ ٖضم -

  الٗلمُت. البدىر

 الٗلمُت، البدىر إلحغاء الجامُٗين وألاؾاجظة للباخثين املخههت والىؾاةل اإلااصًت ؤلامياهُاث يٗف -

ل ًخُلب لظا ومالُا، بضهُا حهضا ًيلف الٗلمي البدث والؾُما أن  .بدىثهم إلحغاء الباخثين جمٍى

 الخاالث. بٌٗ في املجخم٘ ومكىالث الخُبُلي املجاٌ ًٖ الجؼاةغ في الٗلمي البدث اهفهاٌ -

 الٗلمي( البدث ٖلى ؤلاهفاق وؿبت )جضن الجؼاةغ في الٗلمي للبدث اإلاغنىصة املخههاث يٗف -

ت الجامٗاث بين الخيؿُم يٗف -  .الٗلُا واإلاضاعؽ اإلاٗاهض و الجؼاةٍغ

ضم الخضًثت الٗلمُت اإلاغاح٘ ُٚاب  -  واإلاٗلىماث البُاهاث كاٖضة جىفغ ٖو

 مسخلف بين الخيامل هظا ُٚاب أن الٗغبُت، خُث الجامٗاث بين والبدثي الٗلمي الخيامل ُٚاب  -
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ٌ  الٗغبُت واإلاٗاهض الجامٗاث   .بًٗهما زبراث مً الاؾخفاصة صون  ًدى

ضم حهت، مً الجؼاةغ في الٗالي الخٗلُم ومإؾؿاث الجامٗاث ئمياهاث يٗف -  الاًجابُت ألاحىاء جىفغ ٖو

 .الجؼاةغ في واإلاٗغفي الٗلمي والبدث الخضَعـ مجالي في اإلاىخج واليكاٍ الٗمل ٖلى جدفؼ التي لهُئت الخضَعـ

 خصائص البدث العلمي في الجشائز:-   4

 فلض اإلاخُىعة، والبلضان الجؼاةغ في وألاواصًمي الٗلمي البدث واك٘ بين والبدثُت الٗلمُت الفجىة جؼصاص        

 الغاهىت اإلاُُٗاث حكير خُث والىؾاةل، وألاهضاف اإلاٗالم، مدضصة ٖلمُت ؾُاؾُت ئلى جفخلغ أضخذ الجؼاةغ

 أن ئلى -الٗغبُت البلضان في الٗلمي البدث مكيلت أن ئلى الٗلمي البدث أػمت هخابه في ًاكىث- وهخاباث الباخثين

 : ًلي هما ئًجاػها ًمىً زهاةو بٗضة ًخميز الجؼاةغ في البدث الٗلمي

 الجؼاةغ في الٗلمي للبدث واضخت ئؾتراجُجُت ؾُاؾت لضًىا لِـ !. 

 اإلاٗلىماث بهىاٖت ما ٌؿمى لضًىا لِـ !. 

 البدثُت واإلاغاهؼ اإلاإؾؿاث بين للخيؿُم مغاهؼ لضًىا لِـ !. 

 ل مخسههت نىاصًم لضًىا لِـ غ ألابدار بخمٍى  .! والخٍُى

 ت لضًىا لِـ  .! الٛغب ٖىض الٗلمي البدث به ًخمخ٘ التي هخلً وافُت، أواصًمُت خٍغ

ٌ  مً الخلىُت واإلاٗلىماث الٗلمُت وألاهٓمت والٗملُت الٗلمُت اإلاىاهج هلل ٖملُت جأزغ ئلى ئيافت هظا  الضو

ت الجامٗاث بين والاجهاٌ الخيامل لًٗف وطلً الجؼاةغ ئلى اإلاخلضمت  الٗغبُت ؾىاء ألاحىبُت والجامٗاث الجؼاةٍغ

 الخلضم ألبٗاص مضعهت ٚير الٗلُا واإلاضاعؽ الجامُٗت واإلاٗاهض الجامٗاث مً هثير بلاء أزغي  حهت مً الٛغبُت، أو

 .للباخثين اإلاؿخمغ الخضٍعب وإهماٌ والُبُُٗت، الخىىىلىحُت الٗلىم في الؾُما الٗلمي، البدث مُاصًً في الٗالمي

 املحىر الثاوي: جطىر التعليم العالي في الجشائز.

ير طلً. وحٗخبر فترة  ت، الهُيلُت ٚو ٖلى ٚغاع باقي مغاخل الخٗلُم، جُىع الخٗلُم الٗالي في مسخلف حىاهبه البكٍغ

الؿبُٗىاث هي البضاًت الفٗلُت لخىؾ٘ هظه اإلاغخلت همُا، هما ٌٗخبر الٗلض ألازير ألاهم مً خُث ؤلاهجاػاث لخُىع 

ججاوػ الٗضص  1963 -1962َالبا فلِ في اإلاىؾم  2725حمالي ٖضص الُلبت في مغخلت الخضعج، بٗضما وان الٗضص ؤلا 

َالب(، خُث بظلذ الجؼاةغ مجهىصاث مً أحل  1077945) 2010/2011ؾلف اإلالُىن َالب زالٌ اإلاىؾم 

اصة ٖضص اإلاسجلين في الجامٗاث وكض هجخذ في طلً والجضٌو الخالي ًبين طلً:  ٍػ
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ت للفترة 1حضٌو عكم  )  .2010 -1962(: جُىع ٖضص الُلبت اإلاسجلين في الجامٗاث الجؼاةٍغ

اصة ٖضص الُلبت اإلاىؾم الجامعي اصة الؿىىي  الٍؼ  %مٗضٌ الٍؼ

1962/1963 2700 - - 

2001/2002 466084 - - 

2002/2003 543869 77785 16.69 

2003/2004 589993 46124 8.48 

2005/2006 622980 32987 5.59 

2007/2008 721833 98853 15.87 

2009/2010 743054 21221 2.94 

2011/2012 820664 77610 10.45 

2013/2014 952076 131412 16.01 

2015/2016 1048899 96823 10.16 

2017/2018 1077945 29046 2.69 

2019/2020 1304627 226682 17.37 

 إخصائياث:الباخثتين اعتمادا على املصدر: مً إعداد 

ONS, L’Algérie en quelques chiffres n° 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 .WWW -ONS, Retrospective 

statistique (1970- 2011). WWW - 

اصة هبيرة في ٖضص الُلبت اإلاسجلين في الجامٗاث، خُث وان في الؿىت الجامُٗت 1ًبين الجضٌو عكم ) ( أن هىان ٍػ

( زالٌ حؿٗت 2.5، أي جًاٖف مغجين وههف )2010/2011 في 1077945اهخلل ئلى  466084: 2000/2001

ؾىىاث، وكض كامذ الجؼاةغ مً أحل عف٘ ٖضص الُلبت مً زالٌ ئوكاء الجامٗاث واإلاغاهؼ الجامُٗت واإلاٗاهض، مما 

اصة الىبيرة في ٖضص الُلبت عاح٘ ئلى مجاهُت  ؾهل مً الخداق الُلبت ئلى مإؾؿاث الخٗلُم الٗالي، وهظه الٍؼ

، واإلاخمثلت أؾاؾا في أحىع وعواجب ألاؾاجظة، %98ي بيؿبت جفىق الخٗلُم خُث جخدمل الضولت هفلاث الخٗلُم الٗال

الىلل، الخضماث الجامُٗت مً ئًىاء في ألاخُاء الجامُٗت ومىذ الُلبت. والجضٌو الخالي ًٓهغ ؤلاهفاق ٖلى الخٗلُم 

 الٗالي في الجؼاةغ:
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 (: جطىر ميزاهيت التعليم العالي.2حدول رقم )

)× ميزاهُت الضولت  الؿىىاث

 صج(1000

)× ميزاهُت اللُإ 

 صج(1000

وؿبت اللُإ مً 

 ميزاهُت الضولت

اصة في  وؿبت الٍؼ

 ميزاهُت اللُإ

2012 1200000000 66407092 5.54 - 

2013 1200000000 75381380 6.53 17.87 

2014 1283446977 85319925 6.64 8.85 

2015 1574943361 95689309 6.07 12.15 

2016 2017969196 118306406 5.86 23.63 

2017 2593741485 154632798 5.96 30.70 

2018 4.335.614.484 264.582.513 6.10 - 

2019 4.714.452.366 270.742.002 5.74 - 

 -2000املصدر: مىس ى هىر الديً "إشكاليت التمىيل العالي بالجشائز في إطار بزهامج إلاصالح خالل الفترة 

 .86، ص 9191. مذكزة ماحستير كليت العلىم الاقتصاديت و التجاريت و علىم التسيير، حامعت جلمسان، 9102

  9191و 9102قاهىن املاليت -

 والجضٌو الخالي ًىضح مىك٘ ميزاهُت الخٗلُم الٗالي مً بين اللُاٖاث ألازغي:

 للقطاعاث ألاخزي )مزجبت مً ألاعلى إلى ألادوى(.: جزجيب ميزاهيت التعليم العالي باليسبت (3)الجدول رقم 

 البُان   

 الؿىىاث

ميزاهُت الضفإ 

جي  الَى

(1000x)صج 

ىُت  ميزاهُت التربُت الَى

(1000x)صج 

ميزاهُت الضازلُت 

(1000x)صج 

ميزاهُت املجاهضًً 

(1000x)صج 

ميزاهُت الخٗلُم الٗالي 

(1000x)صج 

2012 141.576.750 132.753.160 74.375.002 60.045.758 38.580.667 

2013 149.468.622 137.413.76 79.978.496 81.349.481 43.591.873 

2014 167.379.503 158.042.316 121.240.812 107.260.148 58.743.195 

2015 170.764.203 171.105.928 130.330.206 103.621.384 63.494.661 

2016 201.929.600 186.620.872 143.701.002 104.912.774 6.497.092 

2017 210.000.000 214.402.120 148.370.086 109.572.490 78.381.380 

2018 825.860.800 628.664.041 566.450.318 221.050.281 264.582.513 

2019 955.926.000 

 

696.810.413 540.708.651 241.274.980 270.742.002 

 .9102إلى  9109إعداده مً قىاهين املاليت مً املصدر: الجدول جم 
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مً الجضٌو وؿخيخج أن الجؼاةغ كض أُٖذ أهمُت كهىي للخٗلُم الٗالي بملاعهخه م٘ اللُاٖاث الهامت  

اصاث ليل كُإ، ٖلى  ل م٘ الٍؼ ل، وهظلً ًخماش ى هظا الخمٍى في الضولت، واخخلذ اإلاغاجب ألاولى مً خُث الخمٍى

م مً اهسفاى هظه  اليؿب ًٖ اإلاٗضالث الٗاإلاُت، وإن وان لِـ خىغا ٖلى الجؼاةغ بل ًخٗضاه ئلى ٖضًض مً الٚغ

 صٌو الٗالم اإلاخلضم والىامي.

ت اإلاُٗاة له، ول   اةلت لللُإ، الظي ًضٌ ٖلى الجهىص اإلابظولت وألاولٍى ئن جسهُو أمىاٌ ضخمت َو

ىا مُٗىا باإلاؿخىي الظي جخُلبه طلً ال ًىفي مً أحل مىٓىمت الخٗلُم الٗالي طاث أصاء حُض، وجًم ً جيٍى

مسخلف اللُاٖاث اإلاؿخسضمت، فالدؿُير الجُض ملخخلف حىاهب اللُإ وفلا إلالاًِـ صولُت بهفت زانت في 

 اإلاُضان اإلاالي ال ًىفُه فلِ جىفُظ ومغاكبت جىفُظ اإلايزاهُت وإهما هظلً هُفُت ئٖضاصها ٖبر الؼمً.

للميزاهُت الٗامت واإلالاعهت م٘ اللُاٖاث ألازغي لم ًىً مغيُا ألهه ئن جدلُل ميزاهُت اللُإ باليؿبت  

حهمل الىفاءة زانت فُما ًخٗلم باالؾخسضام ألامثل للمىاعص، هما أهه أٚفل الخباًً الىبير بين الضٌو في حجم 

ض ًٖ ) (1%)اإلايزاهُت الٗامت فيؿبت   لت هامُت.( مً ميزاهُت صو 20%مً اإلايزاهُت الٗامت لضولت مخلضمت كض جٍؼ

ل الخٗلُم الٗالي في الجؼاةغ كبل ؤلانالخاث، وما   خاولىا مً زالٌ هظا الفهل حؿلُِ الًىء ٖلى جمٍى

اث مخمثلت في جؼاًض هفلاجه، وطلً بؿبب التزاًض الهاةل في أٖضاص الُلبت، وهظلً اٖخماص  ٌٗاهُه مً يَٛى

با بيؿبت ت ٖلى اإلاهاصع الٗمىمُت وخضها جلٍغ م مً ول  98% الجامٗت الجؼاةٍغ ل هفلاتها اإلاتزاًضة، وبالٚغ لخمٍى

ت ؾخفغيها صًىامُىُت صازلُت وأزغي زاعحُت،  ل الخٗلُم الٗالي ؾُٗغف ئنالخاث فىٍع هظا ئال أن مؿخلبل جمٍى

ىُت مً حهت، وبمٌٗؼ ًٖ  وبظلً ال ًمىً إلاىٓىمت الخٗلُم الٗالي أن حِٗل بمٌٗؼ ًٖ اإلاىٓىمت الاكخهاصًت الَى

 ُلت التي خضزذ ٖلى الهُٗض الضولي مً حهت زاهُت.الخدىالث الٗم

 (: جطىر ميزاهيت التعليم العالي )ألاساجذة، عمال مىظفين، هياكل(.4حدول )

ميزاهيت  السىىاث

التعليم العالي 

 دج(1000)

وسبت 

 الشيادة

عمال  الشيادة % ألاساجذة

 مىظفين

 هياكل

 أخياء بيداغىحيا

9102 43591873 - 17771 - 15612 49 122 

9102 78381380 79.80 29939 68.80 19350 55 184 

 .92املصدر: مىس ى هىر الديً، مزحع سابق، ص 

اصة في ؤلاهفاق ٖلى الخٗلُم الٗالي كاعبذ 4خُث ًخضح مً الجضٌو عكم ) اصة في اإلاىاعص  %80( أن الٍؼ وكابله أًًا ٍػ

ت، ٖىضما جؼصاص خهت عأؽ اإلااٌ والاؾدثماع في البيُت الخدخُت  اصة ْاهٍغ ت وفي الهُاول مما ًجٗل هظه الٍؼ البكٍغ

مً هفلاث الخٗلُم في بلض ما، فاهه كض ٌٗىـ الجهض اإلابظٌو مً كبل الخيىمت في جىؾُ٘ الىٓام الخٗلُمي فلض 

ُت ال خٗلُم. باإليافت ئلى هُيل ؤلاهفاق الٗام الظي اعجف٘ باؾخمغاع ًغح٘ ئلى أؾباب جٓل ٌكير ئلى جدؿين هٖى
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هغهت في ػمً الٗىإلات، باالهخمام باألقياٌ وؤلابضإ في الخٗلُم الٗالي  بُٗضة ًٖ جدلُم مخُلباث الخٗلُم الٗالي ٖو

فٗالُت و عقاصة ؤلاهفاق الٗام في  ججٗله كاصع ٖلى الخىافؿُت ٖلى الهُٗض الٗالمي وهي أهضاف جخُلب الترهيز ٖلى

 الخٗلُم الٗالي.

 ؤلاهفاق الٗام ٖلى الخٗلُم الٗالي في الجؼاةغ ملاعهت بالضٌو الٗغبُت والٗاإلاُت: -

ًبلى ما جىفله الجؼاةغ ٖلى كُإ الخٗلُم الٗالي ملبىال ئطا ما كاعهاه ٖلى ما ًىفم ٖلى الخٗلُم الٗالي في بٌٗ  -

 اإلاٛاعبُت خُث في بٌٗ الضٌو اإلاخلضمت والجضٌو الخالي ًبين طلً.الضٌو الٗغبُت 

 .2010(: إلاهفاق على التعليم العالي لعيىت مً الدول لسىت 5حدول رقم )

 ٌ  (2010ؤلاهفاق ٖلى الخٗلُم الٗالي هيؿبت مً الىاجج املخلي ) الضو

 %1.6 جىوـ

 %2.6 الجؼاةغ

 %3أهثر مً  لُبُا

 %2.5 ؤلاجداص ألاعوبي

ىُت  %2.7 الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 .25، ص 9102املصدر: البىك الدولي، مزكش مزسيليا للتكامل املتىسطي، أغسطس 

اصة ٖضص اإلاخسغحين مً  جلُُم ؾُاؾت الدكُٛل في الجؼاةغ: جؼاًض ٖضص الُلبت بكيل هبير ًدبٗه بالًغوعة ٍػ

وحشخُو للخٗلُم الٗالي في الجؼاةغ هلو  الجامٗاث وفي مسخلف الخسههاث، وما ًمىً اؾخسالنه مً جدب٘

، فلم حٗض الضولت كاصعة ٖلى جىفير مىانب الٗمل لهظا الٗضص الهاةل مً اإلاخسغحين فدضر هىان  الاهخمام بالىٕى

اصة ٖضص الُلبت صون مغاٖاة اخخُاحاث ؾىق الٗمل  .(3)فاةٌ في الٗمالت )بُالت الجامُٗين( هدُجت ؾُاؾت ٍػ

 إصالخاث التعليم العالي في الجشائز.املحىر الثالث: 

هالخٔ أن هىان هىاحي ئًجابُت في الخٗلُم في الجؼاةغ بكيل ٖام وفي الخٗلُم الٗالي بكيل زام، ولٗل مً أبغػها 

ً اإلايىهين واؾخسضام الخىىىلىحُا  اصة جيٍى اصة اإلاؿخمغة في اؾدُٗاب الُلبت والخىؾ٘ في مٗضالث اللُض وٍػ الٍؼ

ت حهىص مدى ألامُت واهسفاى مٗضالث الغؾىب والدؿغب... الخ.الخٗلُمُت واؾخمغ   اٍع

اث الثالر  -ٖلى مؿخىي الىهىم–جم في الجؼاةغ ئكغاع  1999فمىظ ؾىت       هٓام الخٗلُم الٗالي طي اإلاؿخٍى

  (.1999، 05-99)لِؿاوـ وماؾتر وصهخىعاه(، مً زالٌ اللاهىن الخىحُهي للخٗلُم الٗالي )كاهىن عكم 

                                                           
ضة، مضزالث و مسغحاث الخٗلُم الٗالي في الجؼاةغ، بدىر و أوعاق ٖمل –(3) ملخلى مسغحاث الخٗلُم الٗالي و ؾىق الٗمل ف ص.خبِب بىٍػ

ت،   .84، م 2011ًالضٌو الٗغبُت )الاؾتراجُجُاث، الؿُاؾاث، آلالُاث(، ميكىعاث اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع



  

 مركز أفاق للدراسات و الجكوًن المجخصص                       قسم الدراسات و األبداث

 

 
 5255ًولٌو  52و 52أيام   "     المنعقد انعكاسات السياسات الجعليمية على مسارات الجنمية فٍ الدول العربيةالمؤثمر  الدولٍ "           

 

 

48 

غح٘ ا لى عأؾهم الجؼاةغ ئلى يٗف الُغق واإلاىاهج ٍو لىثير مً الخبراء يٗف الخٗلُم الٗالي في الضٌو الٗغبُت ٖو

 الخٗلُمُت اإلاخبٗت مً َغف الضولت، وهظا ٌٗىص ئلى ٖضة أؾباب منها:

ت والتي ال جخىافم م٘ البِئت الخٗلُمُت الخالُت زانت في  -1 كضم اإلاىاهج الخٗلُمُت اإلاؿخٗملت في الجامٗاث الجؼاةٍغ

 ْل اإلاخٛيراث الضولُت والتي فغيذ بِئت حٗلُمُت اإلاٗغفت. 

ت، في  -2 ضم جىافلها م٘ البِئت الخٗلُمُت الجؼاةٍغ الؿىىاث ألازيرة اإلاىاهج اإلاؿخىعصة مً الضٌو اإلاخُىعة ألازغي ٖو

ىاع الخٗلُمُت ٖلى  ت مً ؤلانالخاث مؿذ مسخلف ألَا لى عأؾهم الجؼاةغ ئحغاء مجمٖى خاٌو الضٌو الٗغبُت ٖو

في مسخلف الخسههاث الجامُٗت هظا الىٓام هى في ألانل  LMDعأؾها الخٗلُم الٗالي لٗل أهمها ئصزاٌ هٓام 

 اصًت والؿُاؾُت والاحخماُٖت ألاوعوبُت.ججغبت أوعوبُت جخىافم م٘ البِئت الخٗلُمُت والاكخه

 في الجؼاةغ: LMDهٓام  -1

يُت جخىج ول واخضة منها بكهاصة حامُٗت، في ول مغخلت مً  3ًدخىي في هُيلخه ٖلى  LMDفىٓام  - مغاخل جيٍى

 هظه اإلاغاخل جىٓم اإلاؿاعاث الضعاؾُت في قيل وخضاث الخٗلُم ججم٘ في ؾضاؾُاث، هما جم الخسلي جهاةُا ٖلى

 في وافت اإلاإؾؿاث الجامُٗت. LMD، وحٗمُم هٓام 2011 -2010الىٓام الىالؾُيي ابخضاء مً اإلاىؾم الجامعي 

ت مً الكغٍو ألاؾاؾُت، فالهُاول اللاٖضًت،  LMDولىجاح هٓام  - ت ًجب جىفغ مجمٖى في الجامٗت الجؼاةٍغ

ٖت مً ألاؾاجظة الظًً صعؾىا بالجامٗاث وألاؾاجظة اإلاخسههين أو الٗاملين أو ججضع ؤلاقاعة هىا أن هىان مجمى 

ىُت خؿب هٓام  غ البدث الٗلمي واللُام  LMDألاوعوبُت ألامٍغ وطلً بفًل اإلاىذ التي جلضمها الىػاعة لخٍُى

ببدىر أواصًمُت والخٗغف ٖلى مىاهج الجامٗاث ألاحىبُت اإلاخفىكت، والبض مً جىُٓم هضواث ٖلمُت لهالح 

غه ألاؾاجظة لفهم هظا الىٓام، مً  .(4)احل اإلاؿاهمت الفٗالت في جٍُى

ت: -  اإلاضاعؽ الخدًيًر

ً بالجامٗت مغهىن بمضي الٗىاًت بالجاهب البكغي، خُث كامذ الجؼاةغ  ـ والخيٍى ُت الخضَع غ هٖى ئن ئعاصة جٍُى

ت حضًضة للمخفىكين في قهاصة  5في الؿىىاث ألازيرة ٖلى ئوكاء أكُاب حامُٗت مً زالٌ فخذ  مضاعؽ جدًيًر

ىا  ا ًخللىن جيٍى ا الجضص بيل مً وهغان، جلمؿان، ٖىابت، الجؼاةغ الٗانمت، حؿخلبل الىجباء في البيالىٍع البيالىٍع

 مضة ؾيخين لُىحه بٗضها الُلبت ئلى اإلاضاعؽ الٗلُا اإلاخسههت.

I- :صواف٘ ؤلانالح 

غ ٖىض خضور أي زلل في الخىاػن بين ميىهاث الىٓام  -في أي بلض–الخٗلُم  ٖمىما جٓهغ الخاحت ئلى ئنالح وجٍُى

خىاحض هظه ألاويإ  اةفه وإحغاءاجه، ٍو والٗالكاث التي جدىم واك٘ مإؾؿاجه ومهالح أفغاصه وفئاجه وفاٖلُت ْو

                                                           
ت، مهغ، ص.قُٗب قىىف، مسغحاث الخٗلُم الٗالي في الجؼاةغ و ؾىق الٗمل مً الىم ئلى الىُف، ميكىعاث اإلاىٓمت الٗغبُت لل - (4) ، 2011خىمُت ؤلاصاٍع

 .494 -493م 
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غ ملخت بهىعة مؿخمغة اإلاٗانغ بكيل  . وجتزاًض الخاحت ئلى ؤلانالح في ػمىىا(5)جهبذ الخاحت ئلى ؤلانالح والخٍُى

ت الخدىالث في مىاحي الخُاة املخخلفت مدلُا وصولُا.  أهثر بالىٓغ ئلى ؾٖغ

ت اإلاىهغمت لألؾباب  ت في الخٗلُم الٗالي زالٌ الٗكٍغ باليؿبت للجؼاةغ، حٗخبر مً صواف٘ زىى ئنالخاث حظٍع

 :(6)الخالُت

 اعجفإ مٗضالث الغؾىب والدؿغب في الخٗلُم الٗالي. -1

ً فُما بٗض الخضعج.وؿبت جأَي -2  ر ٚير وافُت أصث ئلى يٗف مغصوصًت الخيٍى

ىب فُه. -3 ير مٚغ ً كهير اإلاضي ٚير طاب ٚو  جيٍى

 هُيلت أخاصًت الىمِ. -4

 حؿُير ٚير ٖلالوي للؼمً البُضاٚىجي. -5

ً مسخلفت ال جىفغ اإلاٗاًير. -6  مؿاعاث جيٍى

 اٖخماص الالخداق بالجامٗت ٖلى هٓام جىحُه مغهؼي. -7

 ف ئلى هظه ألاؾباب التي أصث ئلى جضهىع حىصة الخٗلُم الٗالي أؾباب أزغي جخمثل في:ًًا

يٗف الهلت بين مسغحاث الخٗلُم الٗالي وخاحت ؾىق الٗمل والظي ًإصي ئلى هخاةج ؾلبُت ٖضًضة مً يمنها  -1

 اعجفإ مٗضالث بُالت اإلاخٗلمين.

كخهاصًت وهى ما ٌؿخضعي ئنالح الخٗلُم الٗالي مجاعاة جبجي الجؼاةغ ئنالخاث قاملت في وافت اللُاٖاث الا -2

 لباقي ؤلانالخاث.

غوف ألاؾخاط الاحخماُٖت. -3  جىامي ْاهغة هجغة ألاصمٛت بؿبب جضهىع الجامٗت ْو

 ملخًُاث الخدىالث الخاعحُت مخمثلت في "ٖىإلات الخٗلُم الٗالي". -4

II- :مضمىن إلاصالح 

ت وجدلُم الجىصة في أصائها، جم جُبُم مكغٕو حضًض هى هٓام   LMDمً أحل النهىى بالجامٗت الجؼاةٍغ

ت، التي زغحذ  ىُت إلنالح اإلاىٓىمت التربٍى )لِؿاوـ، ماؾتر، صهخىعاه( الظي جمسٌ ًٖ حهىص اللجىت الَى

ل  20بخىنُاث مهمت ناصق ٖليها مجلـ الىػعاء في  ض مً ألاهضاف جضوع أؾاؾا خُث جم جدضًض الٗضً 2002أفٍغ

بدُث جم جسُير الُلبت  2004خٌى جدلُم الجىصة في الخٗلُم. وكض اهُلم اإلاكغٕو في ُٖىت مً الجامٗاث ؾىت 

جُا ئلى هٓام ملؼم للجمُ٘ بٗض ان ًخالش ى الىٓام اللضًم بكيل  الجضص بين الىٓام اللضًم والجضًض لُخدٌى جضٍع

جي.  جضٍع

ً الجامعي الظي ًغجىؼ ٖلىعٍؤ LMDًلضم الىٓام الجضًض   :(7)ت للخيٍى

                                                           
ت، اللاهغة،  –(5)  .20، م 2008دمحم نبري الخىث، ئنالح الخٗلُم بين واك٘ الضازل و يٍٛى الخاعج، مىخبت الاهجلى اإلاهٍغ
ىف عمًان، البدث ًٖ يمان حىصة الخٗلُم الٗالي الجؼاةغي مً زالٌ جُبُم هٓام ٌ.م.ص، م  –(6)  .3هٍغ

(www.alazhar.edu.ps/arabic/planning/image/lib-arb/115.pdf) 
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 اؾخلاللُت الجامٗت ٖلى أؾاؽ حؿُير أهج٘. -1

ىُت ٖلى اإلاؿخىي الاكخهاصي، والٗلمي  ئٖضاص مكغٕو حامٗت ٌكمل الاوكٛاالث املخلُت و -2 ت والَى الجهٍى

 والاحخماعي والثلافي.

ت ومىٓمت بالدكاوع م٘ اللُإ الاكخهاصي. -3 ً مخىٖى  ٖغوى جيٍى

ىه، وجيىن الفغكت البُضاٚىحُت بمثابت صٖم وصلُل وههُدت  -4 بُضاٚىحُت وكُت ٌكغف فيها الُالب ٖلى جيٍى

جي.  جغافله َُلت مؿاعه الخيٍى

 جلُُم مؿخمغ وصاةم إلاإؾؿاث الخٗلُم وبغامجها. -5

 حٗبئت ول ألاؾغة الجامُٗت والخدامها. -6

III- :معىقاث إلاصالح 

م مً حضًت  لى الٚغ ؤلانالح وحجم ؤلامياهُاث التي وفغتها الضولت لىجاح ؤلانالخُت ئال أن هىان بٌٗ لىً ٖو

 :(8)ؤلاقياالث والهٗىباث التي جىخىف هظا ؤلانالح

اؾخيؿار الىٓام مً بلضان ٚغبُت، وهى هٓام كاةم ٖلى فلؿفت لُبيرالُت خُث ًخىلى الُالب صف٘ جيالُف  -1

لى الٗىـ مً طلً، في الجؼاةغ الضولت هي مً  صعاؾخه وبالخالي ًخدمل مؿإولُخه ججاه مؿخلبله الضعاس ي. ٖو

 َغف الُالب.  ًخدمل ول الىفلاث ألامغ الظي ًىٗىـ ؾلبا ٖلى حاهب جدمل للمؿإولُت مً

 صٖم ئقغان اإلاٗىُين مباقغة باإلنالح )مجالـ ٖلمُت، أؾاجظة، َلبت(. -2

ت صون مغاٖاة الخبرة الٗلمُت  -3 لت ئصاٍع ً بٍُغ ىُت حؿهغ ٖلى جلُُم ٖغوى الخيٍى ت وَو حُٗين لجان حهٍى

 والخسهو.

ب الجامٗت مً املخُِ الخاعجي بؿبب ٖضم ئوكاء اجفا -4 كُاث بين الجامٗت واإلاإؾؿت الخأزغ الىبير في جلٍغ

ً الٛالب آلان هى طو َاب٘ أواصًمي، وألن أٖضاص الُلبت هاةلت، فاهه ًخٗظع ٖلى الجمُ٘  الاكخهاصًت، فالخيٍى

نها  مىانلت الضعاؾت في اإلااؾتر والضهخىعاه، هما ًخٗظع ٖليها مباقغة أٖماٌ مهىُت في اإلاإؾؿاث بدىم جيٍى

ت جسغج بُالين.ألاواصًمي، ولِـ اإلانهي ئال هاصعا  . وهظا ما ًجٗل الجامٗت الجؼاةٍغ

 9مىاًَ الخلل في جُبُم ئنالح الخٗلُم الٗالي في الجؼاةغ:-2

 

                                                                                                                                                                                     
 .3، م 2004ئنالح الخٗلُم الٗالي، وزُلت صازلُت، وػاعة الخٗلُم الٗالي و البدث الٗلمي، الجؼاةغ،  –(7)
ىف عمًان، مغح٘ ؾابم، م  –(8)  .11هٍغ

لىم  "-آفاق وجددياث-العزبي طبقا ملسار بىلىهاإصالح التعليم العالي في املغزب  ألاؾخاط الضهخىع بىخفو مباعوي" 9 كؿم ٖلم الىفـ ٖو

  حامٗت وهغان،الجؼاةغ. –ولُت الٗلىم ؤلاحخماُٖت  ،التربُت
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ت:-   اللغاعاث اإلادؿٖغ

   ىُت بُكىحخُث لت مدل لجان َو ت، صون صعاؾت جغهُبتها مً خُث الخبرة الٗلمُت والخجغبت ٍُغ ؿٖغ

  والخسهو

  ت أنبدذ هظه   الخىنُاث ، ليي جهاٙ في كالب كاهىوي.إلنضاع اللجان ٖباعة ًٖ أصواث ئصاٍع

  وأهم ما ًالخٔ ٖلى هظه اللغاعاث هى ٖضم ئحغاء صعاؾاث الجضوي، التي ًفترى أن حؿبم أي كغاع في

  مؿخىي أهمُت ؤلانالح الجامعي.

  اء جىفُظ مسخلف حىاهب ؤلانالح.ألاؾئلت الىبري التي جخُلب ؤلاحابت كبل وأزىمما ٌؿمذ باإلحابت ٖلى  

غ ؤلانالح,- ُت لخمٍغ ت ٚير اإلاىيٖى   ئؾخٗماٌ بٌٗ ألاؾالُب ؤلاصاٍع

  ين ٖلى مؿخىي الجامٗاث واؾىاص مهام الخىفُظ البُضاٚىجي للىٓام الجضًض ئلى اإلاؿإولين ؤلاصاٍع

خه في الخُبُم، ولِـ بمضي ُت  وألاكؿام وعبِ هجاٖت الدؿُير وهفاءة اإلاؿإوٌ بمضي ؾٖغ مىيٖى

 الخُبُم. 

  ٌالخىلُِ ًٖ مؿإولُت جيؿُم اإلاؿلً أو الىخضة، في مكغٕو قبىت جغكُت ألاؾاجظة الباخثين، وإصزا

ا مً ؤلاحباع ٖلى الاهسغاٍ في جُبُم مكغٕو ؤلانالح.   مما ٌٗخبر هٖى

ت ٚير اإلاٗلً ٖنها، البُٗضة ول البٗض ًٖ مفهىم ؤلانالح. يرها مً ألاؾالُب ؤلاصاٍع  ٚو

غاف اإلاٗىُت مباقغة باإلنالح - ضم اؾدكاعتها مً زالٌ الهُاول اإلامثلت لها مً مجالـ ٖلمُت  ٖضم ئقغان ألَا ٖو

  للمإؾؿاث والجامٗاث والىلاباث والخىُٓماث الُالبُت.

 ت الىنُت.ف خماص ألاواصًمي واإلانهي للكهاصاث جدٌى ئلى ئحغاء ئصاعي، جلىم به الجهاث ؤلاصاٍع   ااٖل

  ا، هدىاوله وأؾاجظة في هضواجىا ومإجمغاجىا إعؾاء صٖاةو م ومياهيزماث يمان الجىصة أنبذ جغفا فىٍغ

 الٗلمُت 

أما الخُبُم فال ًمىً أن ًخم بهىعة ؾلُمت في ْل أٖضاص هاةلت مً الُلبت الجامُٗين ججاوػث اإلالُىن في -

 في ول مً اإلاٛغب وجىوـ(،الجؼاةغ )وهفـ الىجيرة مً ؤلاكباٌ ٖلى الخٗلُم الٗالي ًمىً الىكىف ٖليها 

   ،ض في بٌٗ الخسههاث ًٖ ألالف َالب في مضعج واخض )كاٖت مدايغاث( أمام أؾخاط واخض  كض جٍؼ

اث الُالبُت الهٛيرة، وىن ؤلاؾتراجُجُت البُضاٚىحُت مخمغهؼة - بِىما بجي الىٓام ألاوعوبي اإلاكترن ٖلى املجمٖى

ت.    أنال خٌى الُالب هفغص ولِـ همجمٖى

ت إلهجاػ مكغٕو ؤلانالح -  هلو الخجهيزاث الًغوٍع

  ،كاٖاث ومسابغ وخىاؾِب وحٗمُم الغبِ بكبىت ألاهترهِذ والخجهيزاث البُضاٚىحُت والبرمجُاث

م املجهىصاث اإلابظولت مً كبل الؿلُاث اإلاٗىُت) واإلاىخباث وكىاٖض اإلاٗلىماث ؤلافترايُت  (ٚع
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 ٕغ في املخُِ ألاوعوبي الظي ال ًمىىىا ملاعهت ئمياهُاجه وهظا ش يء مىُلي وىن مكغٕو ؤلانالح هبذ وج ٖغ

 بامياهُاجىا اإلااصًت والخىُٓمُت والخلىُت. 

ىاكم الخأَير - ت لخىفُظ ؤلانالح هىلو ألاؾاجظة مً خُث الىم والىٕى والخدفيز، َو هلو ؤلامياهُاث البكٍغ

ً والخدفيز.   ؤلاصاعي للخىفُظ واإلاخابٗت مً خُث الخيٍى

هيز ٖلى الدكُٛلُت و ئعؾاء مبضأ الخىافؿُت بين اإلاإؾؿاث والجامٗاث وإعؾاء قغاهت خلُلُت بين أما التر -

الجامٗت واإلاإؾؿاث ؤلاكخهاصًت وؤلاحخماُٖت، فُبلى الٛاةب ألاهبر في ٖملُت ؤلانالح، وىن هظه اإلاإؾؿاث 

الهُيلت وإٖاصة الهُيلت للخأكلم م٘ ؤلاكخهاصًت وؤلاحخماُٖت ٚاعكت في مكاولها، وهي في َىع ٖملُاث ال جيخهي مً 

  الٓغوف ؤلاكخهاصًت الٗاإلاُت، ئيافت ئلى أجها ال جمخلً زلافت الخلغب مً الجامٗت.

ئقياٌ الىهىم اللاهىهُت اإلاىٓمت: ٖضم مىاهبت الىهىم اللاهىهُت لٗملُاث جفُٗل ؤلانالح، مثاٌ طلً، -

ـ َبلا للىٓام الجضًض بضون مٗغفت الُالب  لكغٍو الخىحُه، أو الخسههاث التي ؾىف ًلخدم قغٕو الخضَع

  بها، أو اإلاكغٕو اإلانهي الظي ًفترى أن جيىن للُالب فىغة واضخت ٖىه.

ٖضم اؾخلاللُت الجامٗت مً خُث اللغاع الٗلمي و البُضاٚىجي، بِىما فلؿفت ئنالح الخٗلُم الٗالي، َبلا -

 للىٓام ألاوعوبي جيبجي أؾاؾا ٖلى مبضأ الاؾخلاللُت. 

الاهفهاٌ الكبه الخام بين مغاخل الخٗلُم، مما ًجٗل الُالب اللاصم للجامٗت، ٚير مهُئا لالهضماج في الىٓام -

ه اإلانهي، الظي ٖلى أؾاؾه ًسخاع الىخضاث الخٗلُمُت  الجضًض، الظي ًفترى في الُالب اللضعة ٖلى بىاء مكغٖو

خماص  ه، هما ًخُلب مىه الٖا مً ألاؾخاط  -َبٗا–ٖلى طاجه، وببٌٗ اإلاؿاٖضة )البُضاٚىحُت( التي جسضم مكغٖو

ا وجُبُلُا لُثري أعنضجه التراهمُت.، Tutorاإلاٍإ    لُخسُى ٖلباث بىاء و اؾدُٗاب الىخضاث البُضاٚىحُت هٍٓغ

الػالذ مىٓىمت الخٗلُم الٗالي حؿير بىٓامين: الىٓام الىالؾُيي )لِؿاوـ أعب٘ ؾىىاث وما ًلُه مً  •

ب مً َغف ألاؾغة الجامُٗت،  LMDماحؿخير وصهخىعاه(، وهٓام  ير اإلاؿخٖى الجضًض ٚير اإلاٗغوف ٚو

ير اإلاخدفؼ له مً كبل الفاٖلين الخلُلُين في اإلاُضان: ألاؾخاط والُالب.   ٚو

 ؤلانالح:يغوعاث 

اث الخالُت:- فغى هفؿه ٖلى مؿخٍى م طلً، ًبلى ؤلانالح مً يغوعاث أي مىٓىمت، ٍو   وٚع

  ،واك٘ مىٓىمت الخٗلُم الٗالي الظي ًلخض ي الخعجُل بدبجي مؿاع ئنالحي ئؾتراجُجي ومؿخمغ

ًدخىي في َُاجه مُياهيزماث هجاخه، وجىُُفه الضوعي م٘ اإلاؿخجضاث التي ًفغيها واك٘ 

  الٗهغ.

 خُلباث الٗىإلاتم  

 .الىجيرة، الظي ٖىلم مىٓىمت الخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمي ٘  الخُىع الٗلمي الهاةل والؿَغ

 .الجامعي ً اإلاُا، الظي اججه أهثر هدى الٗمالت اإلاخسههت، طاث الخيٍى  ؾىق الٗمل: مدلُا ٖو
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 .ماٌ: وخاحاجه اإلاتزاًضة ئلى زضماث الجامٗت  ٖالم الاكخهاص وألٖا

يرها، وان ٖلى مىٓىمت الخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمي، أن جدبجى ئؾتراججُاث ئنالخُت، كهيرة لهظه - ألاؾباب ٚو

ت للىجاح لت اإلاضي، وأن جأزظ باألؾباب الٗهٍغ ٍى  ومخىؾُت َو

ت إلهجاح ؤلانالح:-  جفُٗل أصواث ٖهٍغ

 ُت، زانت ألاوعوبُت، باَاعاث بغامج الخٗاون:  وىن مىٓىمخىا اإلاٛاعبُت للخٗلُم الٗالي، جمض الؿىق الضول

.ً  طاث مؿخىي ٖاٌ. ومً واحب هظه الؿىق اإلاؿاهمت في الخيٍى

  جُبُم ألاهٓمت الٗاإلاُت للخيامت والدؿُير ؤلاصاعي، صون الخحجج بالخهىنُاث املخلُت التي ٖاصة ما

خلف خىلها حؿخٛل ليكغ الغصاءة والفؿاص، ألن جغقُض اإلاىاعص والدؿُير ؤلاصاعي املخىم مباصب ال ًس

ً الٗغبي.   ازىان، ؾىاء في أوعوبا أو في الهين أو في الَى

  ،ججهيز اإلاإؾؿاث الجامُٗت ومغاهؼ البدث بأخضر الىؾاةل، لللُام باإلاهمخين ألاؾاؾِخين ألي حامٗت

اإلاخمثلخين في الخٗلُم والبدث الٗلمي، الظًً ٌٗخبران بمثابت الغوح والجؿض ألي حامٗت. خُث جىحب 

ً الٗغبي والػالذ، حُٛير الى ٓغة الخللُضًت )فٗلُا ولِـ بالخُاب( التي َاإلاا ٖاهذ منها حامٗاجىا في الَى

هدُجت فهل مهام الخٗلُم ًٖ مهام البدث الٗلمي، فٗملُت ؤلاهخاج اإلاٗغفي هي في خض طاتها ئٖاصة ئهخاج، 

  وال ًمىً فهل الٗملُخين بأي خاٌ مً ألاخىاٌ.

 ت مً أ ً اإلاؿخمغ وبدبجي اإلاٗاًير الضولُت في جفُٗل اإلاىاعص البكٍغ ت مكغفت، بالخيٍى ىاكم ئصاٍع ؾاجظة َو

م والخلُُم اإلااصي واإلاٗىىي للبدث والباخث، وجُهير الجامٗاث مً الغصاءة بمسخلف أقيالها،  الخلٍى

  التي أضخذ حُٗم أي ئنالح.

  ىُت. الش يء الظي مً جفُٗل مُياهيزماث الاؾخلاللُت الجامُٗت اإلاٗغوفت في الجامٗاث ألاوعبُت وألامٍغ

قأهه أن ًجٗل الجامٗت في مىأي ًٖ اإلاماعؾاث اإلاُٗلت للخُىع، بمسخلف أقيالها، مً فؿاص وعصاءة 

يرها، التي اهدسخذ  ت ؾُاؾُت واكخهاصًت ٚو حامٗاث ومإؾؿاث الخٗلُم  -وبضعحاث مخفاوجت–واهتهاٍػ

ً الٗغبي.   الٗالي في الَى

 لجؼاةغ:مكاول الخٗلُم الٗالي في ا -3

 اعجفإ ٖضص الُلبت وجغهيز ئصاعة الجامٗت ٖلى الىم ال الىُف والجىصة. -

ـ ملاٌـ  - يٗف مؿخىي ألاؾاجظة مما ًىلض ٖضم اللضعة ٖلى جُبُم اإلاىاهج واإلالغعاث الضعاؾُت بؿبب جضَع

ضم هفاءتهم، هلو الغكابت ٖلى ألاؾاجظة،  ً الٗضًض مً ألاؾاجظة ٖو يٗف لِؿذ في الخسهو، يٗف جيٍى

ُف، الفؿاص ؤلاصاعي في الجامٗاث، الٓغوف اإلااصًت لألؾاجظة... الخ.  ٖملُت الازخُاع والخْى

يٗف مؿخىي الُالب وبالخالي فاألؾخاط وؤلاصاعة مً زالٌ مالخٓتهما يٗف مؿخىي الُلبت ًداوالن م٘ مغوع  -

 ىجاح.الىكذ جىُُف اإلاىاهج الخٗلُمُت م٘ مؿخىي الُالب، هىا مً أحل عف٘ مؿخىي ال
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 ٖضم جىافم ومىاهبت البرامج واإلاىاهج اإلاخبٗت للخُىعاث الخىىىلىحُت الخالُت. -

 اهفهاٌ اإلاىاهج الخٗلُمُت ًٖ الىاك٘ اإلاإؾؿاحي. -

ت اإلاايُت ولىً مً خُث  م طلً خلم الخٗلُم في الجؼاةغ هخاةج ئًجابُت هبيرة وهخاةج هامت زالٌ الٗكٍغ + ٚع

ُت والىُف ما ًؼاٌ مخضهُا ض مً الجهىص أهمها: الىٖى خُلب اإلاٍؼ  ٍو

ً والخٗلُم. -  ئٖاصة الىٓغ في أهماٍ الخيٍى

ُت، لظلً ًجب الاهخلاٌ  - ضم الاهخمام بالىٖى م أهمُت الخٗلُم الخاب٘ للضولت ال جؼاٌ حٛلب ٖلُه زلافت الىم ٖو ٚع

 .(10)مً ؾُاؾت الىم ئلى ؾُاؾت الىُف

 :تصخال 

وٗخلض أهه ال مفغ مً ؤلانالح وال مىام مً الخٗضًل اإلاخىانل ليل مىٓىمت حامُٗت الظي ًدثمها جُىع  

املجخم٘ املخلي مً حهت ومخُلباث املخُِ الٗالمي مً حهت زاهُت، فال ًمىً مثال أن وؿلم مً حهت باجفاكُت 

بما في طلً فخذ  2008لخىفُظ ؾىت الكغاهت م٘ الاجداص ألاوعوبي ٖلى اإلاؿخىي الاكخهاصي التي ؾخضزل خيز ا

لت وبهظه  الخضوص وهغفٌ في اإلالابل جىخُض اإلاىٓىمت الجامُٗت م٘ أوعوبا؟ لىً الٗملُت ال ًمىً أن جخم بهظه الٍُغ

ت.  الؿٖغ

فاإلاهم أن هىفغ الىؾاةل الىفُلت باهجاح ؤلانالح مً طلً جأمين خغهُت الُلبت صازل اللُغ أوال وزاعحه  

الخضابير اإلاؿخىحبت مً ئٖاصة الىٓغ في الخىحُه الجامعي وؾُاؾت اإلاىذ والؿىً لًمان هظه زاهُا باجساط ول 

ين مً الخىلل بؿهىلت للضعاؾت والكٛل  الخغهُت صازلُا والٗمل لضي الاجداص ألاوعوبي لخمىين الُلبت الجؼاةٍغ

ى مخابٗت حٗلُمه الجامعي صون ومً بين طلً أًًا جضُٖم اللٛاث في الخٗلُم الثاهىي مما ًجٗل الُالب كاصعا ٖل

ا م٘ يمان اإلاٗابغ الىفُلت بخٗضًلها ٖىض الاكخًاء. ٘ اإلاؿالً الىبري للباولىٍع  حٗثر باإليافت ئلى جىَى

ت وجىفير ؤلامياهُاث   وألاهم فان ؤلانالح هى جدضي واؾخسالم الضعوؽ مً الخجاعب الؿابلت واإلاىاٍػ

ت وأن ت واإلااصًت والخجهيزاث الًغوٍع ضاص اإلاؿخلبل بيل  البكٍغ م الغاهً إٖل هأزظ اإلاضة اليافُت الىفُلت بخلٍى

لالهُت بكيل ًىفم بين الٛاًاث والىؾاةل ليي ال هل٘ في هفـ اإلاؼالم وهي ٖضًضة وال  ويىح وجغوي وواكُٗت ٖو

غاف ً ألَا  وُٗض اإلااض ي في قيل حضًض فالؼمً ال ًغخم وال ٌٗظع مً ٌٗلم ومً ال ٌٗلم. ول طلً ًخُلب حكٍغ

لبدىا ولبلضها وألحُاٌ اإلاؿخلبل. لبت وإصاعة، وبظلً فلِ هٓمً الىجاح لجامٗخىا َو  اإلاٗىُت مً أؾاجظة َو

 اإلاغاح٘:

ل الٗالي بالجؼاةغ في ئَاع بغهامج ؤلانالح زالٌ الفترة -1 مظهغة  2019 -2000مىس ى هىع الضًً "ئقيالُت الخمٍى

ت و ٖلىم الدؿُير، حامٗت جلمؿان،   .2012ماحؿخير ولُت الٗلىم الاكخهاصًت و الخجاٍع

 .2014ئلى  1999كىاهين اإلاالُت مً -2

                                                           
 .496 -494الجؼاةغ و ؾىق الٗمل مً الىم ئلى الىُف، مغح٘ ؾابم، م  يب قىىف، مسغحاث الخٗلُم الٗالي فص.قُٗ–(10)
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 .2011البىً الضولي، مغهؼ مغؾُلُا للخيامل اإلاخىؾُي، أٚؿُـ -3

ضة، مضزالث و مسغحاث الخٗلُم الٗالي في الجؼاةغ، بدىر و أوعا-4 ق ٖمل ملخلى مسغحاث الخٗلُم ص.خبِب بىٍػ

الٗالي و ؾىق الٗمل ف ًالضٌو الٗغبُت )الاؾتراجُجُاث، الؿُاؾاث، آلالُاث(، ميكىعاث اإلاىٓمت الٗغبُت 

ت،   ،.2011للخىمُت ؤلاصاٍع

ص.قُٗب قىىف، مسغحاث الخٗلُم الٗالي في الجؼاةغ و ؾىق الٗمل مً الىم ئلى الىُف، ميكىعاث اإلاىٓمت -5

ت، مهغ، الٗغبُت للخىم  .2011ُت ؤلاصاٍع

ت، اللاهغة،  -6 دمحم نبري الخىث، ئنالح الخٗلُم بين واك٘ الضازل و يٍٛى الخاعج، مىخبت الاهجلى اإلاهٍغ

2008.، 

ىف عمًان، البدث ًٖ يمان حىصة الخٗلُم الٗالي الجؼاةغي مً زالٌ جُبُم هٓام ٌ.م.ص. -7  هٍغ

(www.alazhar.edu.ps/arabic/planning/image/lib-arb/115.pdf) 

 .2004ئنالح الخٗلُم الٗالي، وزُلت صازلُت، وػاعة الخٗلُم الٗالي و البدث الٗلمي، الجؼاةغ، -8

" -آفاق وجدضًاث-ئنالح الخٗلُم الٗالي في اإلاٛغب الٗغبي َبلا إلاؿاع بىلىها ألاؾخاط الضهخىع بىخفو مباعوي"--9

لىم التربُت   حامٗت وهغان،الجؼاةغ. –ماُٖت ولُت الٗلىم ؤلاحخ ،كؿم ٖلم الىفـ ٖو

ـ10- ٌ  اإلاإؾؿاث جىافؿُت للُاؽ مإقغ الازترإ بغاءة الُُب، دمحم صَو  ماحؿخير مظهغة ،''الجؼاةغ خالت'' والضو

 107 م ، 2005 وعكلت، الاكخهاصًت،حامٗت الٗلىم في

11-WIPO IP Factsand Figures, Economics & Statistics Series, wipo world intellectual property 

organization 2014. 

ONS, L’Algérie en quelques chiffres n° 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 .WWW -12 

ONS, Retrospective statistiques (1970- 2002) .WWW-13 
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 نخرجات الجعليو العالي وسوق العهل في اجلزائر: إشكالية اإلدناج الههين خلرجي العلوم السياسية

                                                                                              1سعاد شليغود.                                                                                              

 نلخص:

عهيزة لِـ فلِ للىمى الاكخهاصي ، بل لخىمُت املجخمؼ هيل.و ًىظغ املحللىن آلان بلى الخػلُم الػالي غلى ؤهه    

و َظا ما ًبرٍػ الخىؾؼ الىبير في غضص الجامػاث و الىم  للض اَخمذ الجؼائغ هباقي الضٌو بلُاع الخػلُم الػالي

 الهائل مً الُلبت.

جىن  ؤهفؿهم مىغمؿين ف ي ؾىق الػمل  فبػض ؾىىاث مً الضعاؾت و بػض نهاًت اإلاؿاع الجامعي ًجض الخٍغ

جي الػلىم الؿُاؾُت الظًً ًىاحهىن نػىبت و  فلًُت بصماحهم اإلانهي باجذ حكيل جدضًا هبيرا ، َى خاٌ زٍغ

ا الجضص وإحجامهم غً ازخُاع َظا  هبيرة في اهضماحهم في ؾىق  الػمل. مما ًبرع جسىف خاملي قهاصة البيالىٍع

 الخسهو عغم ؤَمُخه و احؿاع مجاالجه.

 ت: الخعليم العالي ، إلادماج املنهي ، بطالت الخزيجين ، سىق العمل ، العلىم السياسيتالكلماث الدال

Higher education outputs and the labor market in Algeria: the problem of professional 

integration for political science graduates 

Abstract 

Higher education is now seen by analysts as a pillar not only of economic growth, but of the 

whole development of society. 

Since independence, the Algerian State has attributed great importance to higher education 

and this is reflected in the large number of universities and university students. 

After completing their years of study, on entering the labor market, young graduates 

encounter various difficulties and obstacles, their professional integration remains their real 

challenge, and this is the case of political science graduates who encounter great difficulty in 

relation to their integration into the labor market, which justifies the fear of new graduates and 

their reluctance to choose this specialty despite its importance and scope  .  

Key words :Higher education, professional integration, graduate unemployment, labor 

market, political science 

 

                                                           
1
 الجزائر-3جامعة الجزائر ، السياسية و العالقات الدولية كلية العلوم 
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 ملدمــــــت: 

حػخبر الػالكت بين مسغحاث الخػلُم الػالي و ؾىق الػمل ملُاؾا إلاضي هجاح الضولت في جدلُم ؤَضافها         

ت و زُُها اإلاؿخلبلُت في اججاٍ الاؾخضامت، و َى ما حػل مؿإلت اإلاىاءمت بين  مسغحاث الجامػت و  الخىمٍى

ُت و الخػلُم غلى خض ؾىاء ، بل و  مخُلباث ؾىق الػمل حكيل َاحؿا ٌكغل باٌ اللائمين بلًاًا الخىم

 ؤنبدذ مً ؤَم الخدضًاث التي جىاحه الجامػت اإلاػانغة .

مىظ اؾخلاللها  اَخمذ الجؼائغ  بالخػلُم الػالي ؾىاء مً خُث الىم ؤو الىُف ، و َظا مً زالٌ ؤلانالخاث التي 

اصة في اإلالاغض غغفها كُاع الخػلُم الػالي و البدث الػلمي ، خُث غغف جىؾػا في غضص الجا مػاث و ٍػ

، ؤما مً هاخُت الىُف و الىىغُت  فال جؼاٌ املحاوالث كائمت   مً ؤحل بغضاص  البُضاغىحُت مً خُث الىم

 هفاءاث جخماشخى و مخُلباث ؾىق الػمل .

جىن  ؤهفؿهم مىغمؿين في ؾىق الػمل ،     فبػض ؾىىاث مً الضعاؾت و بػض نهاًت اإلاؿاع الجامعي ًجض الخٍغ

جي الػلىم  زالر غلىص  ُت بصماحهم اإلانهي  باجذ حكيل مىظ ؤهثر مًفلً مً الؼمً مكىال خلُلُا و َى قإن زٍغ

ا الجضص  الؿُاؾُت الظًً جبضو غملُت بصماحهم في ؾىق الػمل جدضًا خلُلُا و َى ما حػل خاملي البيالىٍع

 .ًخسىفىن مً الضعاؾت في َظا الخسهو عغم ؤَمُخه و احؿاع مجاالجه 

فهضف مضازلخىا ًىمً في جدلُل ؤؾباب بُالت خاملي الكهاصاث و التي جىكف غً  مضي جىافم مسغحاث    

جي َظا  الخػلُم الػالي  مؼ ؾىق الػمل ، زم  ببغاػ  ؤَمُت صعاؾت الػلىم الؿُاؾُت و فغم الػمل اإلامىىخت لخٍغ

 الخسهو.

 ؾُت مؼ مخُلباث ؾىق الػمل في الجؼائغ".و جخمدىع بقيالُت صعاؾدىا خٌى "مضي مالئمت جسهو الػلىم الؿُا

فهل ًىمً اإلاكيل في َبُػت الخسهو في خض طاتها ؟ ؤو في َبُػت الىظام الخػلُمي ٌ.م.ص، ؤو ؤن غُاب     

جي الػلىم الؿُاؾُت زانت  الخيؿُم بين ؾُاؾت الخػلُم الػالي و ؾىق الػمل هي الؿبب الغئِسخي ؟. َل لخٍغ

 اق مؿخلبلُت في الحهٌى غلى مىانب غمل زاعج بَاع الىظُفت الػامت ؟بمؿخىي لِؿاوـ ؤو ماؾتر  آف

هُف ًمىً لخسهو الػلىم الؿُاؾُت ؤن ٌؿترحؼ مياهخه الحلُلُت هخسهو غلمي ؤواصًمي قامل 

 لخسههاث غضًضة و َى ما ًفخذ  لحاملي قهاصاجه فغنا في مُاصًً مسخلفت و مخػضصة ؟

 هظزة مفاهميت املحىر ألاول :

                                                           
     مرات حٌث انتقل من   3، تضاعف عدد الطلبة  بأكثر من 2422فً   444.451.187.444تقدر المٌزانٌة المخصصة لقطاع التعلٌم العالً بــ 

مؤسسة  114تضاعف عدد مؤسسات التعلٌم العالً إلى ، 2422/ 2421لـملٌون مع الدخول الجامعً  1.6إلى  أكثر من  2444سنة  544 444

2422أستاذ ا دائما فً  63.444إلى  2444سنة  18.444. انتقل عدد األساتذة من حوالً 2421فً   
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هداٌو في بَاع َظا املحىع جدضًض اإلافاَُم طاث الػالكت اإلاباقغة بمًمىن الىعكت البدثُت و اإلاخمثلت في ؾىق       

 الػمل و ؤلاصماج اإلانهي .

 /  حعزيف سىق العمل1 

ا ؾىق الػمل َى غباعة غً ؾىق غير خسخي، خُث ًبدث فُه الػّماٌ )همىخجين لؿلػت مؿماة مهاعاث(       هظٍغ

بِىما ًبدث ؤعباب الػمل )همؿتهلىين لىىع مػين مً َظٍ الؿلػت( غً غّماٌ لضيهم عغبت في بُؼ   غً غمل،

مهاعاتهم مً زالٌ الػمل، فهى اإلااؾؿت الخىظُمُت الاكخهاصًت التي ًخفاغل فيها غغى الػمل والُلب غلُه، ؤي 

ا )و بالخالي حؿػير زضماث الػمل(.  2ًخم فيها بُؼ زضماث الػمل وقغاَئ

اث ألاحىع والخىظُف هم  ا ٌػغف ؾىق الػمل مً الىاخُت الاكخهاصًت بإهه " آلالُت التي جخدّضص مً زاللها مؿخٍى

لب الػمل  " ) ؤي جفاغل كىي الُلب والػغى غلى زضماث الػمل (، و باغخباٍع خهُلت ملابلت بين غغى َو

اهُالكا مً َغفي اإلاػاصلت ) غغى، َلب(، ففي فُمىً  الخيبا بالىيػُت ؤو الحالت التي ًيىن غليها ؾىق الػمل 

طا وان ب خالت ما بطا وان الػغى ؤهبر مً الُلب فةن ؾىق الػمل ٌكهض خالت مً الاحؿاع و الاهخػاف، و ؤما

الُلب غلى الكغل ؤهبر مً الػغى فةن ؾىق الػمل ٌكهض خالت اهىماف و بالخالي جغاحؼ في وجيرة اؾخدضار 

 ٌػجي ؤن ؾىق الػمل ٌػاوي مً ازخالٌ   في جىاػهه.مىانب قغل حضًضة، و َظا 

ف اإلاىخب الضولي للػمل باغخباٍع حهاػا  فا بحغائُا و الظي ًمىً اؾخسالنه مً حػٍغ و لؿىق الػمل حػٍغ

 مخسهو في َظا املجاٌ.

 (BIT)   أ/ حعزيف املكخب الدولي للعمل 

الظي  ًىائم بين الػاملين والىظائف، ؤو خُث ًجغي  ٌػغف اإلاىخب الضولي للػمل ؾىق الػمل غلى ؤهه " اإلاُضان     

جباصٌ الػمل ملابل ؤحغ ؤو ًلاًٌ غُيُا. فُما حكيل اللىي الػاملت الؼاص الحُىي الظي ًمّض الؿىق بالػاملين. 

اع الظي جدكيل فُه اللىي الػاملت، ؤو هما ًلاٌ، َى املحُِ الظي حؿبذ فُه  وؾىق الػمل َى جدضًضا ؤلَا

لت. لىً َظٍ ألازيرة جخإزغ بالًغوعة باججاَاث ؾىق الػمل )مثل الػىإلات و جىامي الؿمت غير اإلاىظمت اللىي الػام

ىة  في الاكخهاص و املجخمؼ في الػمل(. و ال ًدؿم ؾىق الػمل و ماؾؿاجه بالحُاص، بل ٌػىـ غالكاث الل

  3".غمىما

 ب/ العىامل املؤثزة في سىق العمل 

                                                           
2
 www.arab-api.org/images/training,  doc pdf. 

3
 International Labour Organization, Regional Office for Arab States, Center of Arab Women for Training and 

research, Gender, employment and the informal economy: Glossary of terms, ILO Publication, Geneva, 2009, P 
49. 
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ًخإزغ ؾىق الػمل بػضة غىامل و بضعحاث مخفاوجت، فمنها ما َى حغغافي، و منها ما َى صًمغغافي و منها ما َى    

 احخماعي و اكخهاصي و ؾُاسخي ؤًًا. 

* الػىامل الجغغافُت: و هي التي جغؾم الحضوص ؤلاكلُمُت لؿىق الػمل و جخػلم باإلايان الظي جخىاحض فُه اللىي 

 4اؾؿاث الػاعيت للػمل.الػاملت و مىكؼ اإلا

* الػامل الضًمىغغافي : ًخإزغ ؾىق الػمل بكيل هبير بالىمى الضًمىغغافي الظي ًدضص حجم و همُت الُض الػاملت 

الػاعيت للىة غملها، و ًخػلم ألامغ َىا بالفئت اليكُت ؤي التي ونلذ بلى ؾً الػمل و اللاصعة غلُه. و ًلاؽ 

خإزغ َى آلازغ بماقغاث جخمثل ؤؾاؾا في مػضٌ الىالصاث و الىفُاث، وؿبت الىمى الضًمىغغافي بمػضله الظي ً

 الؼواج و الُالق، مػضٌ الخهىبت و ويػُت الهجغة بىىغيها الضازلُت و الخاعحُت.

* الىظام الاكخهاصي: ًمغ الىظام الاكخهاصي بمغخلت الغزاء ًيخػل فيها اليكاٍ الاكخهاصي و ًغجفؼ فيها 

صي و مىه جؼصاص الػمالت و الدكغُل  في مسخلف اللُاغاث الاكخهاصًت. هما جيخابه مغاخل مؿخىي الىمى الاكخها

ٌػاوي فيها مً ؤػماث جاصي   بلى بزخالالث في الخىاػهاث الضازلُت و الخاعحُت و َى ما ًازغ غلى كضعة الجهاػ 

 زخالٌ جىاػهه .ؤلاهخاجي  غلى اؾدُػاب ول الػمالت الىافضة بلى ؾىق الػمل و َى ما ًاصي بلى ا

*  الىظام الاحخماعي والثلافي :بن ؾىق الػمل ًخإزغ بالػالكت الؿائضة بين ؤفغاص املجخمؼ مً خُث الؿلىواث و 

جي للفئت اليكُت.    الػاصاث والخلالُض و الظَىُاث الؿائضة، هما ًخإزغ باإلاؿخىي الخػلُمي والخيٍى

ػاث هي  التي ججػل ول مً الػماٌ وؤعباب الػمل في نف واخض، بدُث * الػامل الؿُاسخي: بن اللىاهين والدكَغ

جدمي الػماٌ مً اإلاىاػغاث يض ؤعباب الػمل وطلً لًمان خلىق الػماٌ، وهظلً فهي حػُي امخُاػاث 

اصة في زلم مىانب الكغل وطلً باؾدثماعاث الجضًضة.  وحؿهُالث ألعباب الػمل مً ؤحل الٍؼ

ػاث مً   جإزيراث مباقغة في ؾىق الػمل، وطلً بما بخغُير الػغى ؤو الُلب غلى وإلاا لهظٍ اللىاهين والدكَغ

الػمل، فةنها جيىن مً ازخهام الضولت، َظٍ ألازيرة هي فلِ مً جخسظ ؤلاحغاءاث الالػمت لحماًت الكغل، هظهغ 

 5منها :

ػاث جمىؼ اإلااؾؿاث مً جىظُف ؤشخام غير مسجلين بمياجب الُض الػاملت وج - ىظُف جهضع الضولت حكَغ

 ألاحاهب بهىعة غير كاهىهُت.

                                                           
4

  ، مجلة العلوم اإلنسانية و االجتماعيةالدٌمغرافً و خصائص سوق العمل فً الجزائر".دمحم صالحً ، فضٌل عبد الكرٌم،" النمو 
 741،ص 4172، دٌسمبر71العدد 

.741ص  نفس المرجع ، 
5
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جػلهم ؤهثر جُلظا في  - جسهُو مىدت مً َغف الضولت لألشخام الػاَلين غً الػمل، مما كض ٌصجػهم ٍو

 بط ؤن الُلب غلى الػمل ؤنبذ ًملي قغٍو غضة للػمل. –البدث غً الىظُفت اإلاىاؾبت 

ؼ حضًضة المخهام اللىي الػاملت الػاَلت غً الػمل.   -  جىؾُؼ وإخضار مكاَع

 حصجُؼ الخىام بالدؿهُالث اإلامىىت مً ؤحل زلم مىانب للكغل -

 ج/أهميت بياهاث سىق العمل.

ٍت حػخبـغ بخهـاءاث الؿـيان واللـىي الػاملـت ؤؾاؾُت فـي عؾـم الؿُاؾـاث الػامت وجسُُــِ اإلاــىاعص البكــغ    

وجىفُــظ غملُــاث الخىمُــت، و حػخبــغ مجــاال مـًـ املجــاالث الخىظُمُــت ؤلاخهائُــت الخسُُُُــت الخــي حؿــخدىط غلــى 

اَخمــام الحيىمــاث واإلاىظمـاث والهُئـاث الضولُـت وؤلاكلُمُـت وطلـً ألَمُـت الػىهـغ البكـغي فـي جسُُـِ وجىفُـظ 

ف ؤبػاصَا، ممـا ًخُلـب اجساط جضابُـغ وعؾـم ؾُاؾـاث جـاصي بلـى جىفُـغ البُاهـاث الؿـياهُت غملُـت الخىمُـت بمسخل

ــت .  ــا بهــىعة صوٍع والاكخهاصًت والاحخماغُت ، مـؼ بـظٌ حهـض ؤهبـغ مـً ؤحـل جدؿــين حــىصة َــظٍ البُاهــاث وجىفيَر

الىكـىف غلـى الىيـؼ الحالـي وجدلُـله فؿــخيىن َىــان نػىبــت فــي فبــضون جىفــغ البُاهــاث الضكُلت الخـي جمىـً  مـً 

الخسُُــِ والخلُُــم بلــى حاهــب ؤلاؾلاَاث اإلاؿــخلبلُت وعؾــم الاؾتراجُجُاث.و جىمً ؤَمُت جىفير بُاهاث   و 

 6مػلىماث ؾىق الػمل فُما ًلي:

 ، البُالت ، الػمالت املحخملت و الػمالت الىاكهت(.جلضًغ حجم وزهائو اللىي الػاملت و ميىهاتها ) الػمالت -

 عبِ مسغحاث الخػلُم بمسغحاث ؾىق الػمل و زلم فغم غمل حضًضة. -

حػخبر ؤصاة ؤؾاؾُت ًخمىً مً زاللها عاؾــمي ومخســظي اللــغاع ووايػــي الؿُاؾــاث مً ويــؼ ؾُاؾــاث حكغُل  -

 فػالت.

كخهاصًت التي حؿمذ بمػغفت مسخلف اإلاكاول اإلاخػللت بالػمل و جىفير البُاهاث خؿب حجم اإلايكأث الا -

 الػمالت.

 حصخُو و كُاؽ بزخالالث ؾىق الػمل.  -

الخيبا باججاَاث غغوى و َلباث الػمل في اإلاؿخلبل و َى ما ؾِؿمذ بةغاصة الخىاػن لؿىق الػمل ؤو غلى  -

 ألاكل الخسفُف مً بزخالالجه.

ػبه وفغة و صكت مػلىماث و بخهاءاث ؾىق الػمل، هجض مىظمت الػمل الضولُت و هظغا للضوع ألاؾاسخي الظي جل

غلى  2013ؤولذ اَخماما لظلً ، بط ؤهض اإلااجمغ الخاؾؼ غكغ لخبراء بخهائُاث الػمل الظي اوػلض في ؤهخىبغ 

ىُت غً الدكغُل  و البُالت، يغوعة جدؿين اإلاػاًير الضولُت اإلاؿخسضمت   مً كبل الضٌو إلغضاص ؤلاخهاءاث الَى
                                                           

إحصاءات العمل ما بين البيانات اإلدارية و المسوح اإلحصائية في مجلس التعاونالمركز اإلحصائً لدول مجلس التعاون الخلٌجً،  
6
 

1، ص 4171 ليج العربية،لدول الخ  



  

 نركز أفاق للدراسات و الجكوين الهجخصص                       األبحاثقسو الدراسات و 

 

 
 5255يوليو  52و 52أيام   "     الهنعقد انعكاسات السياسات الجعليهية على نسارات الجنهية في الدول العربيةالهؤثهر  الدولي "           

 

 

61 

ـض مخسـظي اللـغاع  ـؼ كاغـضة اإلاػغفـت فـي مجـاٌ الدكـغُل وجؼٍو خُث صعى َـظا اللـغاع الجضًـض بلـى اإلاؿـاَمت فـي حػٍؼ

 7بمػلىمـاث ؤفًـل لخػىــ الىاكـؼ الغاَـً لؿـىق الػمـل.

 / إلادماج املنهي 2

 حعزيفه -أ

 لغت :ؤلاصماج مً فػل اهضمج و اصمج و مػىاٍ صزل في الصخيء. 

انُالخا : ٌكير مهُلح ؤلاصماج اإلانهي بلى غملُت الاهخلاٌ مً الحُاة الضعاؾُت بلى الحُاة الػملُت، وببؿاَت فهى 

الث الفغص الػلمُت.   8غملُت الحهٌى غلى غمل مإحىع بما ًدىاؾب و مَا

با مىظ مىخهف بن بصماج الكباب زانت خاملي الك  هاصاث الجامػُت لم ًظهغ بال مىظ عبؼ كغن ) جلٍغ

لت ؤوجىماجُىُت .  الثماهِىاث ، فاالهخلاٌ مً الجامػت بلى مىهب قغل وان ًخم غىض ألاغلبُت بٍُغ

  العىاصز الفاعلت في عمليت إلادماج املنهي  -ب

ال ًىحض اجفاق بين الباخثين في جدضًض الػىانغ  الفاغلت في ؤلاصماج اإلانهي لحملي الكهاصاث الجامػُت بهفت     

ت و ؤلاًضًىلىحُت، فمنهم مً ًىُلم مً هظغة احخماغُت  زانت و ًغحؼ طلً بلى ازخالف  اإلاىُللاث الفىٍغ

ا اإلاالىت لىؾائل الخػلُم و الدكغُل و بالخالي هي  إلقيالُت ؤلاصماج اإلانهي فُػخبروهه مً مهام الضولت باغخباَع

اإلاؿاولت غلى يمان ؤلاصماج اإلانهي ملخغحاث الجامػت ، و منهم مً ًغهؼ غلى الىظغة الاكخهاصًت  التي جغي ؤن 

مؿاولُت ؤلاصماج اإلانهي جىمً في الػالكت بين ماؾؿاث الخػلُم الػالي و ؾىق الػمل )اإلااؾؿاث الػمىمُت و 

ما الخىحه الحضًث  إلاؿإلت ؤلاصماج اإلانهي في ظل الخغيراث الاكخهاصًت و ؤلاحخماغُت و الخىىىلىحُت الخانت( ،ؤ

 9فيري  ؤهه غملُت حكاعهُت و جفاغلُت بين حمُؼ الػىانغ.

 /  عالكت الخعليم بسىق العمل3

مؿخىي الفغص ؤو  ٌػخبر الخػلُم زىعة احخماغُت مً ؤحل الخغُير مً واكؼ بلى آزغ ؤفًل مىه ؾىاء غلى     

ى َضف بوؿاوي هبُل حكترن فُه حمُؼ ألاصًان و اإلاظاَب و الحغواث الاحخماغُت وؤلانالخُت، و ٌػض   املجخمؼ، َو

                                                           
7
 Bit, Rapport de la 19 e conférence internationale des statisticiens(nes)s du travail .Genève ,2-11 octobre, 

2013, p 54. 
8
 L’Insertion sociale et  professionnelle : une responsabilité à partager.(rapport annuel 1996/1997 sur l’état et 

les besoin de l’éduction .Quebec ,novembre 1997.doc pdf  , p 11 
جي الخػلُم الػالي في ؾىق الػمل مً وحهت هظغ مؿدكاعي الدكغُل الػاملين يمً حهاػ  9 مدمىص ؾماًلي، مػىكاث ؤلاصماج اإلانهي لخٍغ

 اإلاؿاغضة

.214م  ،2015، صٌؿمبر 21في والًت مُلت. مجلت الػلىم الاحخماغُت ،غضص    DIAP غلى ؤلاصماج اإلانهي     
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ت زانت في الىكذ الحايغ و طلً إلاا بلغه مً مؿخىي عفُؼ، لظا فال عجب ؤن هغاٍ  ؤَم مىجؼ مً مىجؼاث البكٍغ

ً َى هىع مً الخػلم  10ه الابخضائُت.ًُبم بلؼامُا في مػظم الضٌو زانت في مغاخل و في اإلالابل هجض الخيٍى

يُت مػُىت  واهدؿاب اإلاهاعاث والخبراث واإلاػاعف املخخلفت اإلاخػللت بمهىت مػُىت، خُث ًخللى اإلاخيىن بغامج جيٍى

له للىظائف التي ؾىف ٌكغلها.  11جَا

فما ًخىزاٍ الخػلُم َى بهؿاب ألافغاص مػاعف و مهاعاث و هفاءاث جمىنهم مً الحهٌى غلى مىهب قغل و َى  

 ما ًخُلب جيؿُم مؿخمغ بين مسغحاث الخػلُم  و ما ًخُلبه ؾىق الػمل.   

ب فػضم الخيؿُم بين كىىاث الخػلُم والجهاث اإلاؿاولت غنها وما ًدخاحه ؾىق الػمل حػخبر مً ؤَم ألاؾبا

جين في  الغئِؿُت التي ًمىً ؤن جاصي بلى ظهىع البُالت في ؤي بلض، بمػجى ؤهه كض ًىحض فائٌ في بػٌ الخٍغ

جسههاث مػُىت، بِىما ًىحض العجؼ في جسههاث ؤزغي، فػضم الخيؿُم بين َظٍ الجهاث وما ًدخاحه ؾىق 

اصة حجمها، هما ال هيسخى ؤهه مً ؤَم  ض الػمل ًاصي بلى اهدكاع البُالت وٍػ ألاؾباب الحضًثت التي ًمىً ؤن جٍؼ

. و  ظاَغة البُالت جفاكما غضم جالئم هىغُت الخػلُم ومسغحاجه مؼ ما ًدخاحه ؾىق الػمل زانت في بػٌ الضٌو

 12مً َظا اإلاىُلم ًخإهض وحىص غالكت وزُلت و غىؿُت بين الخػلُم والبُالت جخدىم فيها الػىامل الخالُت:

يُت إلاخُلباث مغخلت الخىمُت الاكخهاصًت و  غضم جىاؾب املحخىي الػلمي و - الخلجي للبرامج الخػلُمُت و الخيٍى

 الاحخماغُت،و غضم اؾدُػاب زلافت جدضًث الخػلُم و ألازظ باألؾالُب الحضًثت للخػلم .

غضم زلت َلبت الجامػاث في بمياهُت الحهٌى غلى فغنت غمل جىاؾبهم بػض الخسغج هدُجت بَالغهم غلى ؤغضاص  -

جي.و جس  ههاث الػاَلين مً هفـ مؿخىاَم الخػلُمي و الخيٍى

اث وؤؾـ الخىاػن بين اخخُاحاث  وبالخالي فىيؼ بغامج للكغاهت بين الخػلُم وؾىق الػمل، َى ؤخض ؤولٍى

لين، لهظا تهخّم الػضًض  مً الهُئاث في مػظم الضٌو اإلاخُىعة إلاخابػت ؤؾالُب  اإلااؾؿاث وغغى الػماٌ اإلاَا

ت اهدؿاب الىفاءا عي ٌػىـ عغبت َظٍ الضٌو في جإَُل مىاعصَا البكٍغ ث، واإلاؿاَمت في جفػُلها وفم بَاع حكَغ

تي جخمىً مً زاللها اإلااؾؿاث املحلُت مً جدلُم كضعة جىافؿُت غلى الهػُض الضولي.
ّ
 ال

 

                                                           

ؼ، 1.ٍأسمت البطالت:دراست ملارهت )مصز، السعىديت، الكىيت(نالح دمحم غبض الحمُض،   ،مهغ:َبت الىُل الػغبُت لليكغ و الخىَػ 10  

.124،م2007  

ت: صاع اإلاػغفت الجامػُت ، علم الىفس وإلاهخاجغبض الغخمان غِؿىي،  ، ؤلاؾىىضٍع 57 ،م 2003، الجؼء ألاٌو 11  

2008، اللاَغة: مغهؼ املحغوؾت لليكغ و الخضماث الصحفُت، 1، ٍ البطالت املشكلت و الحل ؤخمض َاَغ، ؤخمض الؿػىصي،   12  

23 م  
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 املحىر الثاوي : بطالت حاملي الشهاداث الجامعيت في الجشائز و سبل مىاحهتها 

بمىاؾبت افخخاخه ألقغاٌ الللاء خٌى مىيىع " مً  2017هىفمبر  26غ الػمل و الدكغُل في للض ؤغلً وٍػ      

جي الجامػاث   الجامػت بلى غالم الكغل " الظي هظمه اإلاىخب الضولي للػمل ، ؤن وؿبت البُالت لضي الكباب زٍغ

ل  غاع و َى خؿب اغخلاصها بك13.، مبرػا ؤن َظٍ الظاَغة ال جؼاٌ مغجفػت  %17.6كضعث بــــ  2017بلى غاًت ؤفٍغ

 عؾمي بازخالٌ ؾىق الػمل و غضم مالئمت مسغحاث الخػلُم الػالي إلاخُلباث ؾىق الػمل.

لُا مً خُث وؿبت بُالت َظٍ الفئت هدُجت لؿير الجامػاث و   فالجؼائغ جدخل مغهؼ الهضاعة لضٌو قماٌ بفٍغ

ين ال ًخلاَػان ، فداملي الكهاصاث ًىاحهىن الػضًض مً الػغاكُل و ًمثل ؾىق  ؾىق الػمل غلى زُين مخىاٍػ

سضم ؾىق الػمل ، بل ؤهثر مً طلً ًخم الػمل ؤولها ، فىثيرا ما ًخم الحىم غلى بػٌ الخسههاث غلى ؤنها ال ج

بللاء اللىم غلى اإلاخسغج في ازخُاٍع الخاَئ لخسهو ال ًًمً له ميان في ؾىق الػمل ، و في اإلالابل ًجض خاملي 

ل ما حػلمٍى " الىظغي" بلى الػملي .   14الكهاصاث الجامػُت غىض صزىلهم لؿىق الػمل نػىبت في جدٍى

 الجامعيت . / أسباب بطالت حاملي الشهاداث1

جي الجامػاث بلى ألاؾباب الخالُت :  خؿب الخبراء في َظا املجاٌ ًغحؼ اعجفاع بُالت زٍغ

 15ؤؾباب مغجبُت بُُػت هظام الخػلُم و جخمثل في :  -ؤ 

ؼ و غير مسُِ  ، و هسو بالظهغ َىا الخُبُم الؿحئ لىظام "  - َبُػت الخػلُم الجامعي هدُجت الخىؾؼ الؿَغ

مً الضعاؾاث التي جىاولذ الخػلُم الػالي في الجؼائغ ؤحمػذ غلى جغاحؼ حىصة الخػلُم و يػفها  ٌ.م.ص" .فالىثير

 16مىظ جبجي "هظام ٌ م ص" زانت في بَاع الػلىم ؤلاوؿاهُت و ؤلاحخماغُت.

اهسفاى صعحت اإلاالئمت بين مسغحاث الخػلُم الجامعي و ؾىق الػمل مً هاخُت الىم و الىُف) فالجامػت  -

ا  و ؤغلبهم في الػلىم ؤلاوؿاهُت(. 400ٍت جفغػ خىالي الجؼائغ   ؤلف مخسغج ؾىٍى

                                                           
. 41/77/4171موقع وزارة العمل و التشغٌل و الضمان االجتماعً ، فً  
13

  
% ، و ال بد من اإلشارة إلى أن اإلحصائٌات الرسمٌة بعٌدة عن الواقع    4173أن نسبة بطالة حاملً الشهادات  تقدر بـ 4172تشٌر إحصائٌات    
  

كاتب التشغٌل باعتبار أن حساب معدل البطالة ٌرتكز على معاٌٌر المكتب الدولً للعمل ، إذ ٌتم إقصاء أوالئك األفراد الذٌن لم ٌسجلوا أنفسهم فً م
 و علٌه فالنسب التً ٌتم اإلعالن عنها من الجهات الرسمٌة و الصادرة عن الدٌوان الوطنً لإلحصاء ٌجب مضاعفتها . 

14
 Tabet Aoual Wassila ,Ben Ayad Samira « , l’évaluation  de la politique d’insertion professionnelle en Algérie ». 

REVIEW / AL-RIYADA FOR BUSINESS ECONOMICS , No 01,2015, p 1. 
عود، المملكة أمٌنة عبد هللا السالم وآخرون، أسباب تزاٌد معدالت البطالة بٌن خرٌجً الجامعات ذكورا وإناثا، كلٌة العلوم اإلدارٌة، جامعة الملك س

15
  

.31،ص 4111العربٌة السعودٌة ،  

م د " فً الجزائر فً ظل جودة المخرجات و مالءمتها لسوق العمل").ورقة بحثٌة مقدمة  صالح الدٌن طالبً ، الزٌن بركة  ، تقٌٌم نظام "ل 
16

  
، عٌن لفعالٌات الملتقى الوطنً حول :التوسع فً التعلٌم و سوق العمل،معهد العلوم االقتصادٌة و علوم التسٌٌر، المركز الجامعً بلحاج بوشعٌب

.1( ، ص 4171/ماي 11/11تموشنت ،  
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التهم وعغباث الىثير منهم، مما ًاصي  - ؼ ؤغضاص الُلبت، خُث ًخم طلً زالفا إلاَا ؾىء ؾُاؾت الخسُُِ في جىَػ

لين وغير عاغبين بال ج َلبت بىفاءاث يػُفت ؤو غير مَا  ػمل.بلى الفكل ؤو الخإزغ الضعاسخي، ؤو بلى جسٍغ

 يػف بغامج الخىحُه وؤلاعقاص ألاواصًمي واإلانهي في الخػلُم الجامعي. -

جين والتي بؿببها ًىاحه َاالء نػىباث في جُبُم ما  - ألامُت اإلاهىُت ؤو اإلاُضاهُت التي ٌػاوي منها مػظم الخٍغ

، و َظا مغجبِ خؿب اغخلاصها بالضعحت ألاولى بلى غُاب التربهاث اإلاُضاهُت التي ًخضعب مً زالَا  الُالب  حػلمٍى

 و  بهفت مباقغة بؿىق الػمل .  -ؤي التربهاث-الجامعي  و ًىمي مهاعاجه  و التي جغبُه 

ا فُما ًلي :  -ب   17ؤؾباب مغجبُت بُبُػت الػمل املحلي ، و التي ًمىً بًجاَػ

لت في ؾىق الػمل املحلُت.  -   غضم جىاػن آلُاث الػغى والُلب غلى الُض الػاملت اإلاَا

جين مؼ َبُػت ألاغماٌ التي جلضمها حهاث الخىظُف في اللُاغين الػام  - غضم جىافم اإلاهاعاث اإلاخىفغة لضي الخٍغ

 و الخام.

 مؿخىي الاجهاٌ بين الجامػاث وبين حهاث الخىظُف لِـ بالفػالُت اإلاُلىبت. -

 .جغاحؼ ؾُاؾت الضولت في جىظُف خملت الكهاصاث ابخضاءا مً مىخهف الثماهِىاث  -

 الاهخلاء الهػب وغامل الخبرة. -

 / سبل مىاحهتها .2

هدُجت الحؿاع عكػت بُالت خاملي الكهاصاث و مداولت منها اخخىاء مػضٌ البُالت الظي باث يهضص اؾخلغاع     

 الىظام الؿُاسخي اجسظث الؿلُاث الػمىمُت بحغاءاث ظغفُت لدكغُل الكباب مً زالٌ بغهامج ؤلاصماج اإلانهي

 (:CPEغلىص ما كبل الدكغُل ) بغهامج-ؤ

لُت مً ؾىت     وحه للكباب الػاَلين غً الػمل طوي  ،1998بن َظا البرهامج الظي اهُلم في قهغ حٍى

ً، والظًً جتراوح  ىُت للخيٍى الكهاصاث، الجامػُين منهم ؤو الخلىُين الؿامين اإلاخسغحىن مً اإلاػاَض الَى

م بين   لضي ؤو غمىمُت ماؾؿت لضي اإلاترشحين جىهِب ًخم الجهاػ َظا زالٌ ومً 18ؾىت. 35و  19ؤغماَع

 اإلااعر  08/127 عكم الخىفُظي اإلاغؾىم بمىحب و . واخضة مغة للخجضًض كابلت قهغا 12 الخام إلاضة اللُاع

                                                           
دراسة مٌدانٌة على عٌنة من ،  4112/4174بً، بلعربً أسماء،واقع بطالة الجامعٌٌن فً الجزائر وفرص إدماجهم مهنٌا خالل الفترة األزهر العق 

17
  

.732،ص 4172، 71، عدد  مجلة العلوم االنسانية و االجتماعيةالجامعٌٌن العاملٌن ضمن جهاز المساعدة على اإلدماج المهنً بمدٌنة بسكرة .  

رٌة السبعٌنات   و بداٌة الثمانٌنات كان هناك ما ٌسمى بسٌاسة التعٌٌن المباشر لحاملً الشهادات و التً كانت من أهم مهام الحكومة الجزائ) فخالل 
 ادٌة ضمن سٌاسة اجتماعٌة متكاملةحٌث كانت تتكفل الدولة بتعٌٌنهم فً القطاعات الحكومٌة و المؤسسات االقتص 

وكالت الخىميت الاحخماعيت، مجمىعت الىصىص الخطبيليت و الخىفيذيت املخعللت بالبرامج الاحخماعيت  ج.ج.ص.ف ،مهالح عئِـ الحيىمت ،  18  

.248، م2001.حىان املسيرة من طزف وكالت الخىميت الاحخماعيت  
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 َظا وويؼ PID الكهاصاث خاملي للكباب الاحخماعي ؤلاصماج مىدت حؿمُت غلُه ًُلم ناع19   2008/04/30في

جي . الخًامً وػاعة وناًت جدذ ؤلاحغاء  الَى

 (DAIP):حهاػ اإلاؿاغضة غلى ؤلاصماج اإلانهي  -ب

ل  19، اإلااعر في  126 -08صزل خيز الخىفُظ بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم:     خُث ًىضعج َظا الجهاػ  2008ؤفٍغ

مداوع مترابُت بػًها ببػٌ،  07يمً مسُِ الػمل لتركُت حكغُل الكباب وميافدت البُالت، و ًدخىي غلى 

هُل فغنت الاؾخفاصة مً مىهب غمل الهضف منها الىنٌى بلى جىظُم ؤخؿً لؿىق الػمل ، خُث يهضف بلى حؿ

ىُت للدكغُل ) ( بةصماحهم ؤهثر في اللُاع ANEMصائم للكباب َالبي الػمل ألٌو مغة اإلاسجلين لضي الىوالت الَى

الاكخهاصي الػمىمي والخام، و ًىلي الجهاػ اَخماما زانا لحاملي الكهاصاث والظًً َم بضون وظُفت مً زالٌ 

 CID).الكهاصاث ) خاملي بصماج غلض

 و جخمثل زهائو َظا الػلض فُماًلي :

  .الاكخهاصي باللُاع الكهاصاث خاملي بُالت حؿُير مؿإلت عبِ -

ً وكاَاث زالٌ مً الجامػُت الكهاصة لحامل ؤخؿً مغافلت -  فترة زالٌ اإلاػاعف وجدؿين جإَُل وإغاصة جيٍى

ً :نُغخين اليكاَاث َظٍ جىدسخي خُث الػلض(، ؤلاصماج  )فترة  جإَير مؼ اإلاىكؼ، في الخإَُل وإغاصة الخيٍى

ً مػاعفه، جدؿين مً جمىُىه كهض لحامل الكهاصة، بحباعي   بَاع في اإلاؿخسضمت باإلااؾؿت اإلاضي كهير وجيٍى

ً غلض  .اإلاؿخفُضًً بخىظُف حكغُل ًيخهي/جيٍى

الث  الػلمُت و ال جىفغ غمال الئلا غير ؤن ما ٌػاب غلى َظٍ ؤلاحغاءاث و في مػظم الحاالث ؤنها ال  جدىاؾب و اإلاَا

ت َظٍ  ألصحابها ) و َى الظي ٌكتٍر الاؾخلغاع ، ألاحغ الالئم الظي ًدفظ هغامت الفغص (. هما ؤن اؾخمغاٍع

ىن بمضي جىفغ اإلاىاعص اإلاالُت ،و َى  ما هكفذ غىه ألاػمت الاكخهاصًت الغاَىت و ما هجم غنها مً  ؤلاحغاءاث مَغ

جتراحؼ في ؾُاؾتها الدكغُلُت.و حكير ؤلاخهائُاث بلى اهسفاى املخههاث  ؾُاؾاث جلكفُت حػلذ الضولت

ملُاع  44.1بلى  2016ملُاع صًىاع حؼائغي  في  135خُث اهخللذ مً   %67اإلاالُت اإلاىحهت لبرهامج ؤلاصماج اإلانهي بـــــ 

 2019.20صًىاع حؼائغي في 

 

                                                           
ػ ؤلاصماج الاحخماعي للكباب خاملي الكهاصاث  و اإلاخػلم  بجها 30/04/2008اإلااعر في  127- 08ج.ج.ص.ف، اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  19  

ش  .04/05/2008الهاصعة في  23غضص الجزيدة الزسميت بخاٍع  
20

 Noureddine Bouderbala, « Le niveau réel du chômage est le double des 11.7 % de l’ons ».El 
Watan13/02/2019,consulté le 20/06/2022.  
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ائز.املحىر الثالث : جخصص العلىم السياسيت و سىق العمل في ال  جش

 / الخعزيف بالدراساث في العلىم السياسيت1

 في اَخماماث صاعسخي الػلىم الاحخماغُت ، و ًتزاًض طلً الاَخمام 
ً
 مخلضما

ً
ًدخل جسّهو الػلىم الؿُاؾُت مغهؼا

ا غلى اإلاىاَىين بكيل مباقغ ، فًال غً اَخمام الػامت بالؿُاؾت  مؼ جؼاًض ألاخضار الؿُاؾُت في الػالم و جإزيَر

 ل هبير . بكي

اث الؿُاؾُت و     جسهو الػلىم الؿُاؾُت ٌػخبر باألؾاؽ جسهو بدثي ؤواصًمي ٌػخمض غلى صعاؾت الىظٍغ

جُبُلاتها في الػالم ، و جدلُل الىظم و الخجاعب الؿُاؾُت و الؿلىن الؿُاسخي ليل صولت و جإزير طلً الؿلىن 

.
ً
 و غاإلاُا

ً
 و بكلُمُا

ً
 غلى الضولت صازلُا

َظا الخسهو باللضعة غلى اؾدُػاب اإلاخغيراث الؿُاؾُت و الاكخهاصًت و الاحخماغُت بكيل ؤوؾؼ و ًخميز صاعؽ 

و جإزير طلً غلى ألاوياع الػامت ، و ًمخض َظا بلى جىكؼ ألاخضار الؿُاؾُت بكيل غلمي ٌػخمض غلى اللىاهين 

 الحاهمت للؿُاؾت و الاكخهاص في الػالم.

تهضف صعاؾت الػلىم الؿُاؾُت بمسخلف جسههاتها بلى جدلُم مجمىغت ؤَضاف جسهو الػلىم الؿُاؾُت :   -ؤ

 21مً ألاَضاف ًمىً ببغاػ بػًها فُماًلي :

غ مهاعاتهم في الىخابت والبدث الػلمي. -  جإَُل الُلبت بكيل فىغي وغلمي، وجٍُى

ىمي كضعاتهم غلى -  غ كضعاتهم في اإلاكاعهت في الحىاع والىلاف بكيل ًهلل شخهُاتهم ٍو  ؤلابضاع.  جٍُى

لت في املجاٌ الؿُاسخي والػالكاث الضولُت، وبالخالي  - م بغضاص وىاصع غلمُت مَا جلبُت خاحاث املجخمؼ غً ٍَغ

.ً  بغضاص كُاصاث جىحه الغؤي الػام ألَضاف جسضم الَى

 حػمُم فهم الُلبت لألهظمت الؿُاؾُت اللائمت في حمُؼ ؤهداء الػالم.  -

ت  غ الىظٍغ ض الُلبت باأَل  التي حؿاغضَم غلى فهم الىاكؼ الؿُاسخي واإلاخغيراث التي جدضق في الػالكاث الضولُت.جؼٍو

 جىمُت كضعاث الُلبت الػلمُت، وحصجُؼ عوح الخدلُل والبدث والاؾخيخاج بكيل مىيىعي.  -

                                                           
 http://mawdoo3.com  

21
  

http://mawdoo3.com/
http://mawdoo3.com/
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ثر و حػخبر َظٍ ألاَضاف الػامت اإلاخىزاة مً صعاؾت الػلىم الؿُاؾُت ، و ختى هيىن ؤهثر مىيىغُت و هلترب ؤه

مً الىاكؼ ال بض مً ؤن وصخو الىيؼ الحالي للػلىم الؿُاؾُت و ما آلذ بلُه الضعاؾت في بَاع َظا الخسهو 

 مً زالٌ الػىهغ اإلاىالي.

جي الػلىم الؿُاؾُت -ب  اوػياؾاث هظام ٌ.م.ص غلى ؤلاصماج اإلانهي لخٍغ

سغحاث الخػلُم الػالي و ؾىق الػمل ، حػخبر َبُػت الىظام الخػلُمي مً بين ألاؾباب التي وؾػذ الهىة بين م   

ـ و باإلاىاص  ت و اإلاغجبُت بالُغق الخللُضًت  للخضَع فباإليافت بلى ما ٌػاب غلى الضعاؾاث في ظل الجامػت الجؼائٍغ

ا الؼمً و التي ال جغجبِ بمخُلباث الخىمُت جم جُبُم هظام"ٌ.م.ص" الظي في اغخلاصها وان له اوػياؾاث  التي ججاوَػ

 اإلاغصوص الػلمي للُلبت و بالخالي غلى بمياهُت بصماحهم مهىُا  . ؾلبُت غلى

بنالخا في هظام الخػلُم الػالي و اإلاخمثل في  هظام "ٌ.م.ص" جماقُا مؼ الخغيراث   2004فللض جبيذ الجؼائغ مىظ 

الىاكؼ الضولُت و مخُلباث الػىإلات ، و عغم اًجابُاث َظا الىظام غلى اإلاؿخىي الىظغي ؤو ختى غلى مؿخىي 

اإلاغجبِ بالضٌو اإلاخلضمت إلاا ٌؿعى بلُه مً جدلُم الخسهو و الجىصة في الخػلُم و عبُه بؿىق الػمل،بال ؤن 

 جُبُله في الجؼائغ  واهذ هخائجه وزُمت.

للض ؤزبذ الىاكؼ ؤن جُبُم هظام "ٌ.م.ص" في الجؼائغ وان قيلُا و لم ًمـ ؾىي الخلؿُم الؼمجي اإلاغجبِ بىظام 

غ مغجبِ بالىظام  الؿضاؾُاث و َبُػت الكهاصاث اإلاخدهل غليها"لِؿاوـ، ماؾتر ، صهخىعاٍ " ، و بلي الجَى

ـ اإلاػخمضة غلى الخللين و الخلُُم  ، بل ما ؤزغ ؤهثر َى الخدهُل الػلمي  الىالؾُيي مً خُث َغق الخضَع

بذ في ظل الىظام الجضًض للُالب ، فملاعهت بالىظام الىالؾُيي فما وان ًضعؾه الُالب زالٌ ؾىت بياملها ؤن

خهت(، و َى ما حػل ألاٌو ٌػخمض  12ًخللاٍ في زالٌ ؾضاسخي ؤو باألخغي زالٌ خهو مدضوصة )غلى ألاهثر 

غلى الفهم بِىما ٌػخمض الثاوي ؤهثر غلى الحفظ هدُجت لًُم وكخه و َظا ما اوػىـ ؾلبا غلى اهدؿاب اللضعاث 

اهب اإلاػغفي و الػلمي اإلاخضَىع الظي ؤفغٍػ  َظا الىظام ًجض غضص هبير الخدلُلُت و الػلمُت.   و باإليافت بلى الج

ؤهفؿهم و بكهاصة لِؿاوـ     ) زالر   -الظًً لم ٌؿػفهم الحظ في مىانلت الضعاؾت في اإلااؾتر -مً الُلبت 

ؾىىاث مً الضعاؾت و بضون ؤي جغبو مُضاوي و َى خاٌ آلاالف مً الُلبت في مسخلف الخسههاث زانت في 

الث غملُت جياص جيىن مىػضمت و َى ما ًهػب بصماحهم في وظائف م جاٌ الػلىم ؤلاوؿاهُت  ( في ؾىق غمل بمَا

 الئلت ، ألن الكهاصة ال جىفي للحهٌى غلى غمل مىاؾب. 

ػت التي غغفها جُبُم هظام "ٌ.م.ص" و غضم تهُئت الظغوف اإلاىيىغُت لىجاخه ؤبلذ الجامػت  فالىجيرة الؿَغ

 ُها و  اإلااؾؿاث ال جثم في خاملي الكهاصاث . مػؼولت غً مدُ
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جدذ غىىان: "اهضماج  وفي َظا الؿُاق ؤكغ الخبير الاكخهاصي "بكير مهُُفى" في مدايغة هظمتها حامػت جُاعث

الُالب الجؼائغي في الخىمُت اإلاؿخضامت"، ؤن يػف الػالكت بين الجامػت والخىمُت الاكخهاصًت بهما ٌػؼي بلى 

نل بين الجامػت ومدُُها الاكخهاصي والاحخماعي، وإلى اغخماص بغامج الخػلُم بضٌ بغامج فلضان خللت الى 

ى ألامغ الظي خاٌ صون جىلُف الػالكت بين الجامػت وؾىق الػم ل و ؤخضر قغزا وغضم جىاؾب اإلاػغفت، َو

 22.بُنهما

اكع الخىظيف في الىظيفت العمىميت لخزيجي العلىم السياسيت. 2  / حشخيص و

جي الػلىم الؿُاؾُت في مُضان الىظُفت الػمىمُت في اإلاىانب الخالُت :      جخمثل فغم الػمل اإلاػُاة لخٍغ

 مخهغف في اإلااؾؿاث و ؤلاصاعاث الػمىمُت :  -ؤ 

ً غلى قهاصة اللِؿاوـ في الخػلُم الػالي ، في اإلاُاصًً  و الخسههاث  ًفخذ الالخداق بغجبت مخهغف للحائٍؼ

 :آلاجُت

ت الػلىم-   اللاهىهُت و ؤلاصاٍع

 . الػلىم الاكخهاصًت-

 الػلىم اإلاالُت .-

ت-  . الػلىم الخجاٍع

 . غلىم الدؿُير-

 . الػلىم الؿُاؾُت و الػالكاث الضولُت-

 .غلم الاحخماع : ما غضا جسهو غلم الاحخماع التربىي -

 غلم الىفـ : جسهو الػمل و الخىظُم-

 .ا لصحافت اإلاىخىبت و الؿمعي و البهغي  غلىم ؤلاغالم و الاجهاٌ: ما غضا جسهصخي-

ػت و كاهىن .-  الػلىم ؤلاؾالمُت: جسهو قَغ

املحضصة  لىُفُاث جىظُم اإلاؿابلاث الامخداهاث و الازخباعاث  2008ؤوث 2اإلااعزت في  38ػلُمت عكم ههذ الخ        

، غلى ؤن   ؤلاصاعاث الػمىمُت اإلاهىُت و البرامج اإلاخػللت بها بمسخلف عجب ألاؾالن اإلاكترهت في اإلااؾؿاث و

 الضزٌى لغجبت مخهغف جلخضخي مؿابلت غلى ؤؾاؽ الازخباع .

ت الازخُاع في َغق جىظُف  2012و لىً ابخضاء مً ؾىت          ؤنبذ للماؾؿاث و ؤلاصاعاث الػمىمُت خٍغ

اإلاخهغفين ، بين مؿابلت غلى ؤؾاؽ الازخباع ؤو مؿابلت غلى ؤؾاؽ الكهاصة ، بل ؤن َظٍ ألازيرة جيىن غلى وحه 

                                                           
  http://essalamonline.com  13/14/4171السالم الٌوم ،   
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مً خاملي الكهاصاث ، َبلا  للمغؾىم  ؤلالؼام في خالت وحىص ؤغىان ٌكخغلىن في بَاع ؤلاصماج الاحخماعي 

ل ؾىت  25اإلاىافم  1433حماصي الثاهُت غام  3ماعر في  194-12الخىفُظي عكم   ،  املحضص لىُفُاث  2012ؤبٍغ

 جىظُم اإلاؿابلاث و الامخداهاث و الفدىم اإلاهىُت في اإلااؾؿاث  و ؤلاصاعاث الػمىمُت وإحغائها

ىُت لإلصاعةمؿابلت الالخداق بمخهغف عئِسخي )  -ب   )اإلاضعؾت الَى

ىُت غلى ؤؾاؽ الازخباعاث لخىظُف خىالي       ىُت لإلصاعة مؿابلت َو ً  َالب120جىظم اإلاضعؾت الَى كهض جيٍى

، و ٌؿخفُضون ؤزىاء  مخهغفين عئِؿُين ، الظًً ًىظفىن مباقغة بػض جسغحهم في اإلااؾؿاث و ؤلاصاعاث الػمىمُت 

ً مً عاجب قهغي في خضوص  و جفخذ اإلاؿابلت للمترشحين مً الغاجب ألاؾاسخي لغجبت مخهغف عئِسخي ،  % 80الخيٍى

ت والظًً جخىفغ فيهم الكغٍو آلاجُت  :مً حيؿُت حؼائٍغ

ش بحغاء 28ؤن ًيىهىا بالغين مً الػمغ زماهُت و غكغون )  1-  ( ؾىت غلى ألاهثر غىض جاٍع

 اإلاؿابلت .

الخػلُم الػالي ؤو قهاصة مهىضؽ صولت ؤو قهاصة  مػاصلت لها في ؤن ًيىهىا مخدهلين غلى قهاصة اللِؿاوـ في -2

 :الفغوع الخالُت

 هاصة لِؿاوـ في الحلىق،ق   -

 قهاصة لِؿاوـ في الػلىم الؿُاؾُت، -

 قهاصة لِؿاوـ في الػلىم الاكخهاصًت، -

 قهاصة لِؿاوـ في غلىم الدؿُير، -

ت، -  قهاصة لِؿاوـ في الػلىم الخجاٍع

 اإلاالُت،قهاصة لِؿاوـ في الػلىم  -

 قهاصة لِؿاوـ في غلىم ؤلاغالم والاجهاٌ، -

ىُت لإلصاعة، -  قهاصة اإلاضعؾت الَى

 قهاصة مهىضؽ صولت في الخسُُِ و ؤلاخهاء،  -

ت -  .قهاصة مهىضؽ صولت في الدؿُير و الخلىُاث الحًٍغ

 لػالي ؤو ( ؾىىاث مً ألاكضمُت و قهاصة لِؿاوـ في الخػلُم ا 03اإلاىظفىن اإلاغؾمىن الظًً لضيهم زالر )  -

ش بحغاء اإلاؿابلت و طلً في  32قهاصة مػاصلت لها في هفـ الفغوع والبالغىن مً الػمغ  ؾىت غلى ألاهثر غىض جاٍع

 .% مً اإلاىانب اإلافخىخت في اإلاؿابلت 15خضوص 
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ا وفي ويػُت كاهىهُت هدى الخضمت 3-  ًجب ؤن ًيىن اإلاترشحىن خانلين غلى قهاصة البيالىٍع

ىُت  .الَى

 ًجخاػ  اإلاترشحىن ازخباعاث هخابُت و قفهُت لللبٌى    

 اإلالحلين الضبلىماؾُين : -ج

ت ؤو         بن مىهب ملحم صبلىماسخي ًمىً ناخبه مً مماعؾت  الكاون الخاعحُت غلى مؿخىي ؤلاصاعة اإلاغهٍؼ

  .قغل مىانب في الخمثُلُاث بالخاعج ، ؾىاء في الؿلً الضبلىماسخي ؤو اللىهلي

ً غلى قهاصة الخضعج للخػلُم الػالي في ٌكتٍر ف  ي اإلاترشحين إلاؿابلت اإلالحلين الضبلىماؾُين ؤن ًيىهىا خائٍؼ

 الخسههاث الخالُت :

ىُت لإلصاعة ، -  قهاصة اإلاضعؾت الَى

ت،  -  الػلىم اللاهىهُت وؤلاصاٍع

ت، -  الػلىم الاكخهاصًت واإلاالُت والخجاٍع

 الػلىم الؿُاؾُت والػالكاث الضولُت، -

 غلىم ؤلاغالم والاجهاٌ،  -

 آلاصاب واللغاث،  -

ش والجغغافُا،  -  الخاٍع

ؾىت في ؤٌو ًىاًغ مً الؿىت التي ججغي فيها اإلاؿابلت. ًسًؼ  35هما ٌكتٍر ؤن ال ًخجاوػ ؾً اإلاترشح         

يُت مضتها ؾىت )  .( واخضة1اإلاترشحىن اإلالبىلىن، إلاخابػت صوعة جيٍى

 مفدل عئِسخي للجماعن : -ص

مفدكين  لخىظیف الازخباعاث ؤؾاؽ غلى مؿابلت ، مهالحها الخخیاحاث للجماعن الػامت اإلاضیغیت جىظم       

 للجماعن  ، بط ٌكتٍر في اإلاترشح : عئیسخي

 .اإلاؿابلت بحغاء جاعیش غىض ؾىت 30 غً یؼیض وال ؾىت 23 غً اإلاترشح غمغ یلل ال ؤن -

  الخالیت: الخسههاث في یػاصلها ما ؤو الػالي الخػلیم في اللیؿاوـ قهاصة غلى مخدهال یيىن  ؤن -

  ، الجبائي و الجمغوي الاكخهاص -

ت و اللاهىهیت الػلىم -  ،  ؤلاصاٍع

 ، الاكخهاصیت الػلىم -

 ، اإلاالیت و الخجاعیت الػلىم - 
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  ، الدؿیير غلىم - 

  ، ؤلاخهاء و الخسُیِ -

 ، الضولیت الػالكاث و الؿیاؾیت الػلىم -

 ، الػمل و الىفـ غلم ، الخىظیم و الػمل ، وألاعقُف اإلاىخباث اكخهاص: فغع ، الاحخماغیت ؤلاوؿاهیت و الػلىم -

 الػام . والػالكاث الاجهاٌ

 .ؤلاهار للمترشحاث م 1.56 و الظوىع  للمترشحين م 1.66 غً اإلاترشح كامت جلل ال ؤن -

 للػين الىاخضة ،  و طلً صون حػضیل 07/10صون ؤن جلل غً  15/10  مػا الػیىين اليلخ البهغیت الحضة جيىن  ؤن-

 .الػضؾاث و بالىظاعاث

باللیل  الػمل غلى اللضعة مؼ اإلاؼمىت، ؤو الػللیت اإلاػضیت، ألامغاى حمیؼ مً مػافى حیضة، حؿضیت ببيیت الخمخؼ -

 .الىھاع و

 .الضازلي بالىظام (1 )واخضة ؾىت الخيىیً مضة -

لىن  اإلاترشحىن - اللبٌى  بحغاء ازخباعاث كبل جلجي هفسخي ازخباع بلى ؾیسًػىن  اإلاؿابلت في للمكاعهت اإلاَا

 .الىخابیت

ت -ٌ ت ) اإلاالػمين ألاوائل للكَغ  (:  يباٍ الكَغ

ت :         ٌكتٍر في اإلاترشح إلاىهب مالػم ؤٌو للكَغ

 .ؾىت غلى ألاهثر 25ؾىت غلى ألاكل و  22ؤن ًتراوح ؾنهم ما بين  -

 .ًيىهىا مخدهلين غلى قهاصة لِؿاوـ الخػلُم الػالي ؤو قهاصة مهىضؽ صولت ؤو قهاصة مػاصلت لها ؤن -

جي ؤن جخىفغ فُه الكغٍو اللاهىهُت الخالُت-  :ًجب غلى ول مىاًَ حؼائغي ًغغب في الالخداق بمهالح ألامً الَى

ت ؤنلُت-      .ؤن ًيىن طا حيؿُت حؼائٍغ

 .ضهُتؤن ًيىن مخمخػا بدلىكه اإلا-    

جي-      .ؤال جدمل قهاصة ؾىابله اللًائُت مالخظاث جدىافى ومماعؾت الػمل في ؤؾالن ألامً الَى

ىُت ؤو مػفـى ألؾبـاب غُـغ َبُت-      .ؤن ًيىن في ويػُت كـاهىهُت اججـاٍ التزاماث الخضمت الَى

 .م للمترشحاث  1.65م للمترشحين و 1.70ؤال جلل اللامت غً -    

ت الػُىين حػاصٌ ؤن ًخم-     بضون هظاعاث َبُت ؤو غضؾاث الخصحُذ، غلى ؤال جلل خضة الػين  15/10خؼ بدضة عٍئ

 .7/10الىاخضة غً 

جي-      .ؤن ًجخاػ بىجاح الفدو الُبي والىفؿاوي اإلاىظم مً َغف بصاعة ألامً الَى

الػلىم الؿُاؾُت في الضزٌى في ؤؾخاط في الُىع الابخضائي : للض جم بغُاء فغنت لحاملي قهاصة اللِؿاوـ في  -و

 . 2016مؿابلت جىظُف ألاؾاجظة للُىع الابخضائي مىظ
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جي الػلىم الؿُاؾُت ؤنها جدؿم بالػمىمُت ، خُث ٌكاعههم فيها         فاإلاالخظ في مىانب الكغل اإلاػُاة لخٍغ

فُما ًسو اإلالحلين جسههاث ؤزغي والػلىم اللاهىهُت و الاكخهاصًت وغلىم الدؿُير و ؤلاغالم ...، ) ختى 

الضبلىماؾُين التي حػخبر مً نمُم جسهو الػالكاث الضولُت( ،  هما ؤن خظىظهم كلُلت في الىجاح ملاعهت بباقي 

الخسههاث ، ألن اإلاىاص اإلامخدً فيها في بَاع اإلاؿابلت غلى ؤؾاؽ الازخباع  ؤكغب بلى اللاهىن و الاكخهاص منها بلى 

بلت غلى ؤؾاؽ الكهاصة ، فغالبا لجان الاهخلاء ، و زانت في عجبت مخهغف ، الؿُاؾت  ، ؤما بطا واهذ اإلاؿا

ًجػلىن جسهو الػلىم الؿُاؾُت في اإلاغجبت الثالثت مً خُث جُابم الكهاصة مؼ الغجبت ، بػض الػلىم اللاهىهُت و 

ت  خؿب الحالت ، هما وكير ؤن َظٍ ؤلاقيالُت جخهف بالكمىلُت  ، فهي لِؿذ خىغا الػلىم الاكخهاصًت و الخجاٍع

ىُت و الػغبُت حػاوي منها .  غلى الجؼائغ ، فغالبُت الضٌو ألاوعوبُت و ألامٍغ

جي الػلىم الؿُاؾُت الػمل في بَاع  ا الىظُف الػمىمي ،فبةميان زٍغ و باإليافت لفغم الخىظُف التي ًىفَغ

 الصحافت بيل ؤهىاغها.

جي الػلىم الؿُاؾُت 3  / هدى آفاق حضًضة لؿىق الػمل لخٍغ

ا ولُت الػلىم الؿُاؾُت و الػالكاث الضولُت ، مً اإلافغوى ؤن ًفخذ آفاكا  اهُالكا مً الخسههاث التي جىفَغ

ا مً بُنها : جي َظا الخسهو غير جلً التي جم طهَغ  غضًضة لخٍغ

ىُت واملجلـ - ت  . الػمل في بصاعة الهُئاث الؿُاؾُت الَى ت الاؾدكاٍع  الضؾخىعي ؤو الهُئاث ؤلاصاٍع

الػمل هملحلي الضًىان ، التي جخمثل وظُفتهم ألاؾاؾُت في الػمل البروجىوىلي  والػالكاث مؼ ألاخؼاب  -

 الؿُاؾُت و الجمػُاث و ؤلاغالم و الجمهىع .

، كهض زلم مىهب مخهغف ؾُاسخي غلى غغاع مخهغف بكلُمي ، بط جلؼم وػاعة الضازلُت ألاخؼاب  -

جي الػلىم الؿُاؾُت  في َظا اإلاىهب .  الخىظُم الجُض إلصاعاتها ، بخىظُف زٍغ

 23الخىظُف في مغاهؼ البدث و الضعاؾاث الؿُاؾُت.

ت و الػالكاث الػامت. -  الػمل في بَاع اإلااؾؿاث الاكخهاصًت في مجاٌ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 الػمل في مجاالث خلىق ؤلاوؿان. -

 : مً زالٌ بوكاء مياجب زانت لخلضًم مسخلف الخضماث.ألاغماٌ الحغة  -

 

 

                                                           

. 7اؾت غير ميكىعة ، حامػت وعكلت ، م إشكاليت الخىفيم بين مخزحاث الخعليم العالي و مدخالث الىظيف العمىمي درًاؾين عبىح،  -ؤ  23 
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 / الجهىص الىاحب اجساطَا للنهىى بخسهو الػلىم الؿُاؾت .4

ٌػخبر مؿخىي الخػلُم الػالي مً بين اإلااقغاث الضالت غلى مؿخىي جلضم الضٌو ، فدتى هيىن مىيىغُين ًيبغي     

سهو الػلىم الؿُاؾُت بهفت زانت َى مؿاولُت ؤن هلغ بإن جضوي مؿخىي الخػلُم الػالي بهفت غامت و ج

و  الجمُؼ ، فال ًىف ؤن جيىن ؤغضاصا هبيرة مً اإلااؾؿاث الجامػُت و ؤالف ألاؾاجظة و ؤهثر مً ملُىن 

ههفُالب ، فاإلاهم ما َى هخاج ول طلً ، فؿىق الػمل بداحت بلى زبراث و هفاءاث ؤهثر مً خاحتها لحاملي 

مؼ مخُلباث َظٍ الؿىق. و مً ؤحل الاعجلاء بمؿخىي الػلىم الؿُاؾُت و هدُجت قهاصاث ال ًخالءم مًمىنها 

 ألَمُت َظا الخسهو و الظي ال ًضعهها بال صاعؾها فال بض مً :

 بغُاء صًىامُىُت لخسههاث الػلىم الؿُاؾُت مً زالٌ : -1

ـ الىالؾُىُت و جبجي بؾتراجُجُت اإلالاعبت بالىفا  -  ءاث.  بغاصة الىظغ في َغق الخضَع

 بغاصة الىظغ في جلُُم الُلبت اإلاغجبِ في مػظمه بالحفظ . -

ت و الخىظُم الؿُاسخي و ؤلاصاعي بما  ًغفؼ مً  - بغاصة الىظغ في مدخىي بغهامج ول مً جسههاث اإلاىاعص البكٍغ

 اللضعاث الػلمُت و الػملُت و ًخماشخى و مخُلباث ؾىق الػمل .

 اإلااؾتر و الىخىعاٍ و اإلاخابػت الفػلُت لها. الاهخلاء الجُض إلاىايُؼ اإلاظهغاث في -

ت مؿخىاَم في اللغاث ألاحىبُت. -  حصجُؼ الُلبت غلى جلٍى

اث مخػضصة خؿب 2 ت غلى مؿخٍى / عبِ الجاهب الىظغي بؿىق الػمل :مً زالٌ بحغاء جغبهاث مُضاهُت  صوٍع

خُلباث الاكخهاص، و غىضما جاصي و هسلو باإلالىلت الخالُت: " ؤن مؿاًغة بغامج الخػلُم الػالي م الخسهو.

كُاغاث الخػلُم ول اإلاهام و اإلاؿاولُاث اإلاللاة غلى غاجلها خُيئظ جىدؿب اللىي الػاملت اإلاهاعاث التي جخُلبها 

   24الخىمُت الاكخهاصًت".

 زاجمت :

ل ؤؾاؽ الغقي و الخلضم الحًاعي، و جلػب ماؾؿاث الخػلُم الػالي صوعا َاما في       ٌػخبر اإلاىعص البكغي اإلاَا

ت لُهبدىا بَاعاث مُلىبت للػمل ولِؿذ باخثت  الث الًغوٍع ىا هىغُا و غالُا ًمضَم باإلاَا ً َلبتها جيٍى جيٍى

ًاث غضًضة جغجبِ ؤؾاؾا بغفؼ هفاءة مسغحاجه و عبُها غىه. و َى ما ًجػل الخػلُم الػالي في الجؼائغ  ًىاحه جدض

                                                           

ؼ البهىاشخي  و ؾػُض بً خمض الغبُعي ، الُبػت ضمان الجىدة في الخعليمص.ٌ ،   ،  2005،اللاَغة: غالم الىخاب ، 1.جغحمت الؿُض غبض الػٍؼ

. 22م  24  
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مؼ مخُلباث ؾىق الػمل مدلُا و صولُا، و َى ما ٌؿخىحب ويؼ اؾتراجُجُت بػُضة اإلاضي ًخم بقغان فيها حمُؼ 

اث  الفىاغل طاث الػالكت اإلاباقغة، ًخمثل َضفها ألاؾاسخي في الاعجلاء بجىصة الىظام الخػلُمي، لخىاهب اإلاؿخٍى

، مما ٌؿهم في بىاء مسغحاث طاث حىصة غالُت، كاصعة غلى اإلاىافؿت في ؾىق الػمل واإلاؿاَمت الفاغلت في الضولُت

 مسخلف مجاالث الخىمُت .    

جي الػلىم الؿُاؾُت مً الحهٌى غلى مىانب قغل  ٌؿخىحب جهىع حضًض ٌػُي ؤَمُت لهظا  بن جمىين زٍغ

إلااؾؿاث و ؤلاصاعاث الػمىمُت صون مكاعهت باقي الخسهو و ًمىدهم بمياهُت الخىظُف الحلُلُت في ا

الخسههاث، هما ًجب بغاصة الىظغ في الخسهو في خض طاجه، و حػله ًخماشخى مؼ الخغيراث الاكخهاصًت و 

 الاحخماغُت  و ًخىافم مؼ مخُلباث ؾىق الػمل و ًخُلب طلً وحىص بعاصة خلُلُت لالعجلاء باإلاؿخىي اإلاُلىب .

 اإلاغاحـــــــــــــــــــــؼ

/ ج.ج.ص.ف ،مهالح عئِـ الحيىمت ، ووالت الخىمُت الاحخماغُت، مجمىغت الىهىم الخُبُلُت والخىفُظًت 1

 ، 2001اإلاخػللت بالبرامج الاحخماغُت اإلاؿيرة مً َغف ووالت الخىمُت الاحخماغُت.حىان 

و اإلاخػلم  بجهاػ ؤلاصماج الاحخماعي  30/04/2008اإلااعر في  127- 08ج.ج.ص.ف، اإلاغؾىم الخىفُظي عكم / 2

ضة الغؾمُت غضص  ش الجٍغ  .04/05/2008الهاصعة في  23للكباب خاملي الكهاصاث بخاٍع

، ًخًمً اللاهىن ألاؾاسخي  2009ًىهُى  24اإلاىافم  1430ماّعر في ؤٌو عحب غام  221-09/ مغؾىم عئاسخّي عكم 3

ضة الغؾمُت عكم ،   نالخام باألغىان الضبلىماؾُين واللىهلُي   .2009ًىهُى  28، الّهـاصعة في 38الجٍغ

ًخًمً اللاهىن   2010هىفمبر ؾىت  14اإلاىافم  1431طي الحجت غام  8ماعر في  286-10/ مغؾىم جىفُظي عكم 4

ضة الغؾمُت عكم  ، الهاصعة في  71ألاؾاسخي الخام باإلاىظفين اإلاىخمين لألؾالن الخانت بةصاعة الجماعن ، الجٍغ

 . 2010هىفمبر ؾىت  24

 ،2010صٌؿمبر ؾىت  22اإلاىافم  1432مدغم غام  16ماعر في  322-10/ مغؾىم جىفُظي عكم 5

جي ضة الغؾمُت عكم ،  ًخًمً اللاهىن ألاؾاسخي الخام باإلاىظفين اإلاىخمين لألؾالن الخانت باألمً الَى  78الجٍغ

 . 2010صٌؿمبر ؾىت  26، الهاصعة 

ل ؾىت  25اإلاىافم  1433حماصي الثاهُت غام  3ماعر في  194-12/ مغؾىم جىفُظي عكم  6 ، ًدضص  2012ؤبٍغ

ضة  هُفُاث جىظُم اإلاؿابلاث و الامخداهاث و الفدىم اإلاهىُت في اإلااؾؿاث  و ؤلاصاعاث الػمىمُت وإحغائها ، الجٍغ

ش  26الغؾمُت عكم   . 2012ماي  03، الهاصعة بخاٍع
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جخػلم بخُبُم  2013فُفغي  20ٍت الػامت للىظُفت الػمىمُت واإلااعزت في  ناصعة غً اإلاضًغ  01/ حػلُمت عكم 7

ل  25اإلااعر في   194-12ؤخيام اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  املحضص لىُفُاث جىظُم اإلاؿابلاث والامخداهاث  2012ؤفٍغ

 والفدىم اإلاهىُت في اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث الػمىمُت   و بحغائها.

غ الػلبي، بلػغبي ؤؾ8 ماء،واكؼ بُالت الجامػُين في الجؼائغ وفغم بصماحهم مهىُا زالٌ الفترة / ألاَػ

، صعاؾت مُضاهُت غلى غُىت مً الجامػُين الػاملين يمً حهاػ اإلاؿاغضة غلى ؤلاصماج اإلانهي بمضًىت  2008/2012

 .2014،  16بؿىغة .مجلت الػلىم الاوؿاهُت و الاحخماغُت، غضص  

، اللاَغة: مغهؼ املحغوؾت لليكغ والخضماث 1لبُالت اإلاكيلت و الحل، ٍ / ؤخمض َاَغ، ؤخمض الؿػىصي، ا9

 .2008الصحفُت، 

ت و اإلاؿىح 10 / اإلاغهؼ ؤلاخهائي لضٌو مجلـ الخػاون الخلُجي، بخهاءاث الػمل ما بين البُاهاث ؤلاصاٍع

 2015ؤلاخهائُت في مجلـ الخػاون لضٌو الخلُج الػغبُت ، 

جي الجامػاث طوىعا وإهازا، ولُت / ؤمُىت غبض هللا الؿالم و 11 آزغون، ؤؾباب جؼاًض مػضالث البُالت بين زٍغ

ت، حامػت اإلالً ؾػىص، اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت ،  .2005الػلىم ؤلاصاٍع

ؼ البهىاشخي  و ؾػُض بً خمض الغبُعي، الُبػت 12  1/ ص.ٌ ، يمان الجىصة في الخػلُم.جغحمت الؿُض غبض الػٍؼ

 2005اب ،،اللاَغة: غالم الىخ

ت: صاع اإلاػغفت الجامػُت، 13 ، ؤلاؾىىضٍع   2003/ غبض الغخمان غِؿىي، غلم الىفـ وؤلاهخاج، الجؼء ألاٌو

ً  ، جلُُم هظام "ٌ م ص " في الجؼائغ في ظل حىصة املخغحاث و مالءمتها لؿىق 14 / َالبي نالح الضًً ،  بغهت الٍؼ

َجي خٌى :الخىؾؼ في الخػلُم و ؾىق الػمل، مػهض الػلىم الػمل").وعكت بدثُت ملضمت  لفػالُاث اإلالخلى الى 

 (2015/ماي 05/06الاكخهاصًت و غلىم الدؿُير، اإلاغهؼ الجامعي بلحاج بىقػُب، غين جمىقيذ ،

م،" الىمى الضًمغغافي و زهائو ؾىق الػمل في الجؼائغ".مجلت الػلىم 15 / دمحم نالحي ، فًُل غبض الىٍغ

  2014، صٌؿمبر17الػضص ؤلاوؿاهُت و الاحخماغُت ، 

ذ(.ٍ/ 16 ،مهغ:َبت الىُل  1نالح دمحم غبض الحمُض، ؤػمت البُالت:صعاؾت ملاعهت )مهغ، الؿػىصًت، اليٍى

ؼ،  .2007الػغبُت لليكغ و الخىَػ

/ ًاؾين عبىح، بقيالُت الخىفُم بين مسغحاث الخػلُم الػالي و مضزالث الىظُف الػمىمي. صعاؾت غير ميكىعة 17

 .2016كلت.، حامػت وع 
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جي الخػلُم الػالي في ؾىق الػمل مً وحهت هظغ مؿدكاعي 18 /  ؾماًلي مدمىص ي، مػىكاث ؤلاصماج اإلانهي لخٍغ

، م 2015، صٌؿمبر 21الدكغُل الػاملين يمً حهاػ اإلاؿاغضة  في والًت مُلت. مجلت الػلىم الاحخماغُت ،غضص 

214.DIAP غلى ؤلاصماج اإلانهي  

   27/11/2017و الدكغُل و الًمان الاحخماعي ، في / مىكؼ وػاعة الػمل 19

/20 Bouderbala Noureddine, « Le niveau réel du chômage est le double des 11.7 % de l’ons ».El 

Watan,13/02/2019,consulté le 20/06/2022. 

 21/ Bit, Rapport de la 19 e conférence internationale des statisticiens) du travail .Genève ,2-11 

octobre, 2013. 

 22/ L’Insertion sociale et  professionnelle : une responsabilité à partager.(rapport annuel 

1996/1997 sur l’état et les besoin de l’éduction .Quebec ,novembre 1997.doc pdf   

 23/ International Labour Organization, Regional Office for Arab States, Center of Arab Women for 

Training and research, Gender, employment and the informal economy: Glossary of terms, ILO 

Publication, Geneva, 2009 

 24/ Tabet Aoual Wassila ,Ben Ayad Samira « , l’évaluation  de la politique d’insertion 

professionnelle en Algérie ». REVIEW / AL-RIYADA FOR BUSINESS ECONOMICS , n°  01,2015. 

 25/www.arab-api.org/images/training,  doc pdf. 

26/ http://mawdoo3.com 

27/ http://essalamonline.com    
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 ثجربة الجعليو اجلانعي عن بعد في ظل  جائحة كورونا باجلسائر: الواكع والجحديات

 1د.بوخهلة فوزية

 الهلخص:

تغيحتتتهجائي  تتراختتفااملماتتااهوفح صتتحجااختتفاا9102فرفتتجائحة تترانا التتحاهدهتتااعتتم بحاهد تتحدما  ه تتراهد تتح ا

ئفيتتااهاالتتحاج3اهد تتتراا، مؾتتحيااهدم اتتيمااابحتبتتحجاالؽتتمااهدمائتتواداتتعااتتحباا  ختتاااامتتح ا تت ا  تت ا حصتتممل ه ا

هونفتتياداتتعاهدتت ايادمتايتتعاهدمتتتح  ا تتح االالتتلتتجااابيميتحا،تتحااات مجتتتابلرعتتراهدم اتتيما تت ا  تت اختتفا تتعابتتي اه الحة تترا

ألافرهياااففح اهصمفره ا فايراهدم ايمااهدم امااصالاراألاصمحذااهوم اما لىاحت اصتاه اااه السهةترااهحت  اات ا تح ا

بتتتتي اهدتتتت اياهدهتتتتاابحتتتتتجاهدمائتتتتوال تتتتااهدم اتتتتيما تتتت ا  تتتت اات س تتتتس ا جتتتتتاالالتتلتتتتجا حصتتتتممل ه اانؾتتتترااتتتتاايياا ماتتتتاا

ا م هي،ااألاصحي اااهداحلا ااه الحايفجاهوضما حجاهدم ايفر3ا،ا

ابركتتسابتتي اهد  هصتترا لتتىااه تتاابلرعتتراهدم اتتيماه التتحايفاختتفاه السهةتترا تت ا  تت ايتتاليائحة تترانا التتحاااهدم تت  حجاهدهتتاا

ااهئمت،حابي اهدملرعراااه تته احااياانحصمراتضحبماخفاه ت اا ابي اهدم   حججاا

اقع  ،الجصائس  ،جائحة كىزونا، الكلمات املفتاحية:  التعليم الجامعي عن بعد   التحديات. ،الى

The experience of distance university education in light of the Corona pandemic in Algeria 

reality and challenges 

Summary: 

The Corona pandemic that the world witnessed at the beginning of the year 2019 imposed radical 

changes in various practices and in all fields: health, economy, education, and others. The orientation to 

everything that is digital and available remotely using the Internet and its applications, and the experience 

of distance education in light of this pandemic is considered the outlet for all countries to reduce the 

rapprochement between individuals, and to ensure the continuation of the teaching and learning process 

and the safety of the teacher and the learner, and Algeria is one of these countries that changed the trend 

Towards distance education and its promotion via the Internet Moodle platform is used for different 

educational levels: primary, basic, secondary and universityج 

This study focuses on the reality of the remote university education experience in Algeria during the 

Corona pandemic, the challenges that this experience faced, and proposing appropriate solutions that 

contribute to reducing these challenges. 

key words: Distance university education _ Corona pandemic _ Algeria _ Reality _ Challenges. 
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 نلدنة:

 ايتتا ااتت اا1ج0لكجتتتاهلتيتتح اختتفالعتتماهدم اتتيماختتفاهدمتتح   ااابتتاااتتحابقتتر اانتتوال تتااا02لائتت جائحة تترانافيتت ا اا      

 ا هااخفائفيااهدتح هججاالثترجا فايتحجاالبتالملاهوت ه شاابحتبتحاات الاتحك اهدتم اما لتىاا021طحدبااهد اماخفالكثتاا ا

ا2ما ه اهونملفقراهد يعااااهدما ه اهوماصيراهد يعاا اهدغر  راهد ليحجخفاهوحةراخفاهداا29

تتتح اا9191اا  اتتتتاياانمؾتتتتاالرضتتتتح  ال ر تتتتعااااااااا ختتتتفاهوحةتتتترااتتتت اطتتتتحدبااهد اتتتتما لتتتتىااضتتتتما اهد تتتتحدما تتتت ابتتتت ثراهاا29نت

 ايتا اات األاطفتحيااهدغتمح اات اارحاترااتحا متعاهدم اتيما، مت هي،اال تىاهدم اتيماهد تح فاا1.ج0 ح الحة راااباااتحا فاتعا

ال لتحياحاتاياصتترل رادمفتحي ااملافتحجابتتي اه الحة تراااتت ااانتتح ادسهاتحا لتىاهدتت اياهومقتر  اات انا التتحا3 ات جا911ختفا

 ين،تتتتحاه السهةتتتتراهدهتتتتااصتتتتح  جاال تتتتىاباتتتت اهوتتتت ه شاااه الحا تتتتحجاة،تتتت ةاب تيتتتت اهدممح تتتت احفح تتتتحا لتتتتىاصتتتتالاراألاصتتتتحبي ا

اهديامتتترااال مجتتتتابتتتيهاهدتتتتره ااتتت البتتتما،ئتتتره هجاهومملتتتي اادا ادتتتراه السهةر تتترا تتتح اا  تتت ااامملتتتاةااتضتتتح اجاحتتتايا

هدم اتتتتتيما تتتت ا  تتتتت ااابتتتتتعاصتتتتتتنوياهونؾتتتتراهدم ايفيتتتتتراختتتتتفات تتتتتا كاألاصتتتتحبي اابتتتتتعاهدم يتتتتتراهدم ميتتتتترااهااحليتتتترابيميتتتتت 

هدمكنادائيتتتتراانحصتتتتتمراابتتتتتعاباتتتتتتتاألاصتتتتحبي ااهديامتتتتتراهدماتتتتتا  اهونحصتتتتت ااصتتتتممل ه اهونؾتتتتتراهدم ايفتتتتتراابحتبتتتتتحااتتتتت ا

ابلرعراهدم ايما  ا   ج اهدتضح اجاهدهااطرحجاحايايـا

ائح را  ا،عاحديراتآلبير3ديهاه ب  نحاخفابي اهد  هصرا،ا

اقع ثجسبة التعليم الجامعي عن بعد في الجصائس فيي ليج جائحية كىزونياا ومياتي التحيديات الهيه واج   يا  ما هى و

 هره التجسبةا

 إلاطاز النظسي للدزاطة:

 أوال. التعليم الجامعي عن بعد وأهميته:

 . التعليم الجامعي: 1

هاالمفتتاااابعمتترالبفيمتتواختتفال االمفتتاااتتحاا االتتوالبتتمااصتتحةعاهد تتتحملاايغتتاعاهدم اتتيما نؾتترهالصحصتتيحاختتفاانعااتتر

اداتعا  رك ا،نضحليراااهدا اةاخفاااح ا ح زاااغرةا ح األااماا لىال ا اا ابيهاهدم اتيماات اهدنتا اهدتي اي تـر

ااا4االمفاجهدبغرا حاالمفاالاادغحدميت،ماهد عخىااا لىال ا تضما حورالراخفاااهئمراباكاهدم   حجاهدهااباهئواه

                                                           
ااامتتتتتتتح ا لتتتتتتتىاالالتتلتتتتتتتجا لتتتتتتتىاهدتتتتتتتره  3ا9ااؼجا9191ااااتتتتتتتحا  تتتتتتت بحا02اتتتتتتتائساصيحيتتتتتتت ا3اهدم اتتتتتتتيمالثنتتتتتتتح ائحة تتتتتتترانافيتتتتتتت ا األااتتتتتتتماهوم تتتتتتت  ااا 2

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2020/09/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_arabic.pdf 
ج9هوم   ااهورئاالفضوااؼجاألااماا 3  
ج01ااؼجا9191اايه اهديحزا  ااهدم ايماه الحايفاا اانعا االيه  3افره هجااع اثهد محي اابحعمافاز ااهديحي،ا اصاااحاليماصايح ااا 4  

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2020/09/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_arabic.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2020/09/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_arabic.pdf
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ال اهدم اتتيماه التتحايفاهو حؽتترابتتااذدتتكاهدم اتتيماهدكفيتتعا تت  ايضتتمملاؿااتت ا  تتراهو اااتتحجاهو اااتتراه تيتتراهدتتتحي  ا

 لتىاهدمتت ثحتااادتتيدكالؽتتم جاهدتح تت  اهد حاتترااال ان اتتماا.لفتحاكيتتاان اتتمجاال ائتتابراهدم اتتيماه التتحايفابتتاالتتتيكا

  ه اخفاكيفيرااليه  اهد فايراه الحا يراا تا ا لىايديترالصحصتمحاهدم ايماهدتحةما لىاهدماتح ااباات ايما تا ا لىا،ا

ا5ف ا،لمتح ااف اهدم ايعااهدتتكي ا عابااف اهكتغحةا ال حجا ح ا اهبرااابم اااتته يرج

اUniversityا رئتتاالؽتتعانافتتراه الحا تتراكفتتحاتغتتحتاال تتىاذدتتكا  تتكاهورهئتتااال تتىاهداغتتراهدالبي يتتراالذال انافتتراه الحا تترا

ااات ناا،ب حيااابنحكاا ا ر ال انافراه الحا راب يا لىاهدملفااهد اخااداتعاات اUniversitasنافرااا ياذ اا 

اااهتتتتفاسا صضتتتترات اتتتتيما تتتتح فابتتتتت  اانتتتحاتاهدمحنتتتتحدا  اشااهد  هصتتتتحجاهد ايتتتتحاختتتتفاهدفنتتتتا اه تتتتتر ا6ألاصتتتحبي ااهديتتتتال 

 كما ه اختتتفاثالثتتتتراالتتتحاجالنحي فيتتتترا لتتتتىااهد اتتتا ااهدتتتت  ئحجاهد افيتتتراختتتتفاالتتتتحدح الاالكثتتتتااتتتت اهاالتتتحاجاهومنيتتتترااهدتتتت

ا7ألا عسج

كفحات ترةا  ه،تح3اساااتح اجججا تؾت  اهديامترادن،تعانتعافترا اهو تح ةااجججاااتح اداماهؽتعاابت هاياهدمفكحتتااات ايتاليا

ابمفاتتعاا8اصتتحةعاهدماهؽتتعااجججابتتااااتتح ا تتممافيتتوات.تتاليااهدم تتتاجججا تتممافيتتواهدم تتت ااتت ا،كتغتتحفحجااهبتحه،تتحاجججسج

ا حةفمتتحاهدرةرضتتيرا حدمتت  لطااهدم تتتاهد اختتاااي اتتراهاالمفتتاااابمتت داااتت االفا تترااتت اهداايتتحجااألا ضتتح اذهجا

هديمي تتتتتتراهد افيتتتتتتراهدمملؾؾتتتتتتيرااابتتتتتتت  ا تتتتتترهافاي هصتتتتتتيراامنا تتتتتتراختتتتتتفابملؾؾتتتتتتحجااملمافتتتتتترااان،تتتتتتحااتتتتتتحباااضتتتتتتما ا

اتت اهدم ر فتتحجاا9فائب،تتحاي ئتتحجا افيتترجهدارضتتحنطاااان،تتحااتتحابتتاا لتتىااضتتما اهد  هصتتحجاهد ايتتحاهدهتتاابفتتنااهديتتال ا 

هدضتتتح ترانضتتتم مفال اهدم اتتتيماه التتتحايفا تتتتااختتتفاابتتتر اهدم اتتتيماا تتتم امافيتتتواهديامتتتراهدمفكحتتتتااهدم ايتتتعاا. لتتتحياحاتتتايا

وغحنعاباهئواالمف حا،ما ح ممح ال اا ا ح اهومح األاصحصيراد الحا راي اتراهاالمفتااا  يت ها ت اهدماتتح اهدضتحة ا

اا اهدم ايمجخفاهورهحعاألاا ىا

                                                           
ج92بحعمافاز ااهديحي،ا اصاااحاليماصايح ااهورئاالفضوااؼجهد محي ااا 5  

ي هصتراب اياترادام ايفتحجااهدتتره هجاهدؾتحي  اات اا02دم ايما  ا   اخفا عائحة ترانافيت ا اصيحصراهؽبي را اي ان،ااهدسبر ا  ا حعا اا 6ا

ااامتتتتتح ا لتتتتتىا،لتتلتتتتتجا لتتتتتىاهدتتتتتره  3اا10ااؼجا9191اا9اا جا9اااتتتتتفجاازه  اهدم اتتتتتيماهد تتتتتح فااهدم تتتتتتاهد اختتتتتااه السهةر تتتتترااالاتتتتترااتتتتت ه هجاصيحصتتتتتير

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/429/4/4/123757 

 
7 HigherEducation Commitee , Definition of « University in New York State », 2019, p. 1, disponible sur : 

https://www.regents.nysed.gov/common/regents/files/HE%20-

%20Definition%20of%20University%20in%20New%20York%20State.pdf 

 
8 Boulton Geoffry, Lucas Colin, What are Universities for?,League of European Research Universities, p.3 ,2008, en ligne sur : 

https://www.leru.org/files/What-are-Universities-for-Full-paper.pdf 
ج10ؽبي را اي ان،ااهدسبر ا  ا حعا ااارئااصح  ااؼجاا 9  

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/429/4/4/123757
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/429/4/4/123757
https://www.regents.nysed.gov/common/regents/files/HE%20-%20Definition%20of%20University%20in%20New%20York%20State.pdf
https://www.regents.nysed.gov/common/regents/files/HE%20-%20Definition%20of%20University%20in%20New%20York%20State.pdf
https://www.leru.org/files/What-are-Universities-for-Full-paper.pdf
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يغتتتفعاهدم اتتتتيماه التتتتحايفااضتتتما ح ات ايفيتتتتح ا فاتتتتعاهوضتتتتما األااياهدم اتتتيماختتتتفاهو حبتتتت اهدفنيتتتراااهدهتتتتاا مملتتتتر اف ،تتتتحا

هديامتترا  تت االه،تتح اصتت مح اي هصتتيرمح ا  ؾتتاا ااتت ا  تت بحا لتتىاعتتمحي اي اتتا ابتت بامماهدتت ياياختتفاهد فايتتراهد فايتترا

هدؾتتنح يرااهدس ه يتتراا،ي ه تترااهد تتتيراذهجايا ابتتح اختتفاكاتتاهي ااصتتييرافنيتتراام  عتتراختتفااملماتتاا،يمؾحؽتتحجا

 لتتت  اهدتتتيكرال ابتتتيهاهدم اتتتيماه التتتحايفاختتتفاه السهةتتترابفااتتتواهد  هصتتتراختتتفاا حبتتت اهدماتتتا  اا10بنفيتتتياهوغتتتح لااهدمنفا تتترج

اهد تح فااكف مت اهدماتا  اهد تتح فاختفاهدفنتا ااهواصتيتتااا حبتت اهدماتا  اعتمواهديبتاااابحتبتتحاات اهو حبت اهدهتاابقتتف 

ادافام تح اة،حاباا نحاذاااضما ا كفعاهل اح اهومملرئح اخفا حدماهدغغعا كفح  ا حديرج

صتتتناهجاا1 اا9لاتتتحاهوضتتتما اهدم ايختتتااهداتتتحن،افمتتتااهدم اتتتيماختتتفاه الحا تتتحجاهدهتتتاا مملتتتر اان،تتتحاهديامتتترا  تتت اهه،تتتح ،مااتتت ا

راهد افيتتتتراان،تتتتحاحضتتتت ا،يمؾتتتتحؼاحيتا  ؾتتتتعاهومملرئتتتتا ا لتتتتىاعتتتتمحي ا اتتتتحدا  اشاختتتتفا،يمؾحؽتتتتحجاها مافتتتت

ا،نضتتتتتتحليرااهدهتتتتتتاابفاتتتتتتعاالحتتتتتت  الكجتتتتتتتاهحميحئتتتتتتحجاهدمنتتتتتتح اهاالمفيتتتتتتفا  ائمتتتتتتواها مافتتتتتترا، مؾتتتتتتحي راا،ئمفح يتتتتتترا

ا11اهدضيحصيرجا

 . التعليم عن بعد:2

سباا فايرالتعاهو رفتراال تىاهوتم اماختفااا تااال حامتوالاا فاتوا ت ااات اهلمتتحياهوتم اماال تىاهو صضتراهدم ايفيترااابتااا

امناا لىالصحشاال ؾتحياهو رفترااهومتح هجااهوتاهياهدم ايفيتراال تىاهوتم اما  يت هالااانفؾتالا ت اهو اتمالااهدتتحةما لتىا

لئتتعااتتع اهدفلتتا ا تتح انتتعااتت اهديتترفح ا فتتحا  تتحن،االابؾتتحياهدتتي ااهد فلتتفاهدم ايفيتتراااتضتتممل  اهدمكنادائيتتحااتت 

  تتت ثاائمتتتحادائتتتوااالذهاهدم اتتتيما تتت ا  تتت ااتتتحابتتتاااالاابفتتتح الجات ايفيتتترا اتتتا اف ،تتتحاهو اتتتمااهوتتتم اماانفؾتتتاح ا تتت ا

ا12  قمفحازاحليحالااااحليحالااكالبفحاا حسج

ا اال ىاثالثرا اهاعالصحصيراهف3هلتغح اهدم ايما  ا  ا0220ل ئااساطان،انح ساااسافرهنطابجت اسا

از حي اهديا ا لىابيهاهدنا اا اهدم ايمج -

ه تحئتتتتراال تتتتىابملفتتتتيكاهدماتتتتحدياا، مؾتتتتحي رادام اتتتتيمافمتتتتاااا  متتتتح اد تتتت ياكمحتتتتتااتتتت اهوتتتتاطفح اا  متتتتح ا -

ا13دملمحزهجابرعا رال عاا اهدم ايماه الحايفاهدمتاي  ج

                                                           
اج01بحعمافاز ااهديحي،ا اصاااحاليماصايح ااارئااصح  ااؼجاا 10
اج01بحعمافاز ااهديحي،ا اصاااحاليماصايح ااارئااصح  ااؼجاا 11

ااامتتتتتتتتتتح ا لتتتتتتتتتتىاالالتتلتتتتتتتتتتجا لتتتتتتتتتتىاهدتتتتتتتتتتره  3ا09اهاديالرضتتتتتتتتتتااااؼجاهدم اتتتتتتتتتتيما تتتتتتتتتت ا  تتتتتتتتتت 3اافمااتتتتتتتتتتواالياهبتتتتتتتتتتوااهصتتتتتتتتتتتتهبيليحبوهديالرضتتتتتتتتتتااااا 12

https://inee.org/sites/default/files/resources/Policy-breif-distance-learning-F-1.pdfا
ااالاتتراهدمححتتتاختتفاهد اتتا ا،نضتتحليراcovid _ 19هدم اتتيما تت ا  تت اختتفاه الحا تتراه السهةر تتراختتفا تتعالزاتترائحة تترا س تتسا تتاي ااز  تت ايبيختتاااا 13

ااامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح ا لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتىاالالتتلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجا لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتىاهدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتره  3ا.91ااؼجا9191اائحا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترا حؽتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  اارعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح اا  اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراا9اا جا00ا،ئمفح يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفجا

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/119/13/4/168047ا

https://inee.org/sites/default/files/resources/Policy-breif-distance-learning-F-1.pdf
https://inee.org/sites/default/files/resources/Policy-breif-distance-learning-F-1.pdf
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/119/13/4/168047
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/119/13/4/168047
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اا نتضماهدم ايما  ا   اا احيتاهدنتعاال ىالا ح 3

سا تتتتح اهاتحفتتتتراReal Timeتتتتتعاهوتتتتتزها 3احيتتتتتا اتتتتا ا،بؾتتتتحيااهدمفح تتتتعاامحعتتتتر ال اختتتتفاهدا تتتتجاه تتيتتتتت،اسلجاهدن

اهديتتال اااهد ه صتتح ا اختتفاا صضتتحجاهدم اتتيماها مافتترااتت ائحا تتحجااا حبتت اااتت ه شااذدتتكاختتفاححدتتراهدم اتتيما تت ا

ا14   ااكيدكابااهدافاا ن اال حارا  كاهد ا هجاهدم   بيراا ا لىا   ج

هدنتتتتتعابحتتتتتاهوتتتتتزها 3ا اتتتتا االابؾتتتتحياختتتتفابتتتتيهاهدنتتتتا ااتتتت اهدم اتتتتيمابحتتتتتاامحعتتتترال ال اهوتتتتاهيااهاتحفتتتترهجاباتتتتا ا جا

استتالارجاابتتاات اتتما تت ا  تت ا تضتتما حورالتتراابفحعتتيحااتتاا، تتتح اه  تتحؼادافتتم امجاكفتتحا فكتت ال ا م اتت األااتترال قتتحا

ااسالعانح اامحعرهاخفاا جاصح  ا مح  واهومات،اخفاا جااح ج ا15  ـر

 Caleb لىا  اا0929دما م لاهدم ايما  ا   اخفاهد ؾراه ت  تاا عا فم األكثتاا اائهاا ح ااانحلجاهدم ه را ح ا

Philipsحيتانح ا ت  الصما يرا جتاؽفي راسا اصي ائحز جاساااCorrespondance Classاااهصممل  اهدرهي تاا 

ا تح ا بتت  ما ت ياات اهوتتر هجا جتتائمتحزاهدرهي تاااثتماحيتتا ت لجائحا ترا  ضتافحليحاهد ر تتراختفاا0299دمتيهاهدغتـر

 The Sanford Instructional Televisionلصتتتفت،حاا0211لئمتتتس اهدمافتتتس االذالطاتتتتجائحا تتتراصتتتمحلفا ياامتتتحي  ا

Networkااا16دمت  مااتر هجاديال اهدمن صرا جتا نح ابافس اليرجا

 نتتتت احاححادتتتتجابيئتتتتراا0219 تتتت ا تتتتح اال ااؾتتتتي ياهدم اتتتتيما تتتت ا  تتتت ادتتتتماي تتتترةا غتتتتاعا صتتتتخااالااحتتتت  احالاا حدم  

 اال تتتتىاهصتتتتمائ  تتتت ابتتتتااهدميئتتتتراهد حويتتتتراداتت يتتتترا تتتت ا  تتتت اICCEهديالرضتتتتاااتغيحتتتتتاهدميئتتتتراهد افيتتتتراداتت يتتتترا حورهصتتتتاراا

نتتتح ا،لتغتتتح األااصتتتاااتتتاا متتتا اعتتتمكرا،لتتلتتتجااحيتتتتا تتت لا متتتا اللعفتتترااليه  اهدتتتم اماا0229اختتتفا تتتح اا17 جICCDEا

لطات اا9119الااله،حاللعفرااغاترااابمل  ائفيااهوم افح جااخفا ح ااBlack board, Canvasكاا 0222 ا ح اLMSا

اتتتر االتتحن،اا9111ااا MIT Open Course Wareاا مت ااحصحتغاصتتتطادامكنادائيتتحاامتتحي  اهوتتتر هجاهوفماحتتر

اا18اايا ااضممل   جا90ااا9111يادر ااثمالنحي فيرايح ا ح اا.90اايا ااضمفي اا اا.1يضمفي اانوا

                                                           
اااامتتح ا لتتىاالالتتلتتجا لتتىا9191هد ربتت،اااهوركتتساهدتت  فترهط،سااهدتتم اما تت ا  تت ا تتح اساهوفمتتا اااهدم ؽتتيعاادؾتت   ها اعتت حدراا فتتراحضتتح ا 14

اhttps://democraticac.de/?p=65988اهدره  3
هدتتت ديعاهد فلتتتفا التتتاي ا تتترهافاهدتتتم اما تتت ا  تتت 3اؽتتتحي ا تتت االاتتتطافتتتفح اه التتتاي اا، مفتتتحياختتتفاهب تتتحياه الحا تتتحجاه تنييتتت،ا متتت اهدتتترحيمااا 15

ااامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح ا لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتىاالالتتلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجا لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتىاهدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتره  3ا0ااهب تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحياه الحا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحجاهد رعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترااؼجاهد رعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر

http://www.aaru.edu.jo/Photos/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A

7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9

%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.pdfا
اج01ألااماهوم   ااارئااصح  ااؼجاا 16
اج19ؽبي را اي ان،ااهدسبر ا  ا حعا ااارئااصح  ااؼجاا 17
اج01ألااماهوم   ااارئااصح  ااؼجاا 18

https://democraticac.de/?p=65988
http://www.aaru.edu.jo/Photos/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.pdf
http://www.aaru.edu.jo/Photos/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.pdf
http://www.aaru.edu.jo/Photos/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.pdf
http://www.aaru.edu.jo/Photos/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.pdf
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 اما تتت ا  تتت اماكفتتحال ادام اتتتيما تتت ا  تت افاهةتتت اف،لتتتوادتتواب تتت  حجاافتتتت الثمتتتجاهدملتتتح  ااهوفح صتتتحجاهد فايتترال اهدتتت

ا تافرااصتيارا فايترادام اتيماختتفا تافرات ايفتحائيت هاختفائفيتااارهحتتعاهدم اتيماهو  يت اااه التحايفااهدم اتيماهوضتتمفراا

مايهيتتعاهدغتترةاهدؾتتفيراا ح تتحجاهاتحفتترهجااكفتتحاللتتتواهونتتحط اهدنحةيتتراهدهتتاااابفماتتكاألاصحصتتيحجاهدرةرضتتيراداتتم ا

يضتتتتح  ا لتتتتىاهصتتتتمفره اهدتتتتم امالا تتتتحجاألازاتتتتحجاصتتتتاه اهدنحبلتتتترا تتتت اه تتتتترا الاابف تتتت ااه الحة تتتتحجااألااعئتتتتراكلحة تتتترا

اا19ا افراهدم ايما  ا   3انا الحج

ااال ارااارالرائ ادرالا حجاهد  هصرااااحه،حج -

اهاالمف حجاهوممح    ائغرهفيحجالااحليراهداؽاياال ىا  ياكمحتاا الفرهيا -

اصر رااارالرا فايحجابيا راهدجتهافااه تؾاياهدفا  ا لىالح ثاهدم   الجاهو يارا ا ،حج -

ا اراهدماحديااهوحي راهوتتبمرا لىاهديامراابافحتاهدا جاد   اهدمنتعادإلدم حملا ح الحا رج -

ائاي اابنىاابنا اهواهياهدم افيرااهدم ايفيرا لفياالعاحدمحج -

ا تي اام لاهدؾمغراهد حويراخفاطر اهواهياهدم ايفيرااباكي ائايا،حااؽاااال ىاهاتما اهوفما جب -

ا، م حيا  اهدماتح اابيا راامح هجاهدم اماهديهت،ا ن اهديامراات س سايا اهو  شاكفائمحااارع هج -

احعاانحص اوغااراهدم ايماا جاألازاحجاا،بالملاهدتؾر اداف صضحجاهدم ايفيرج -

اعااغاارال   اهو  صح اخفا  كاهدمملؾؾحججح -

ختتتفاحتتتح ال اهدم تتت  حجاهدهتتتاا يرحمتتتحاهدم اتتتيما تتت ا  تتت اا  قتتتمحا م اتتت ا مفقتتتيعا  تتتكاألا تتت حؼال اباتتتا ابلرعتتترا

هدم اماائمحادائواادرطاا ايتالياهدفيت  ابحجالااهدمتتاهومحعترا لتىا،لتتلتجااابتي ابفقتيالجا  ؾتيرابملماتاا

ا20 ف  اكفح  ابيهاهدنعح جا ا  ؿاآليرااادرضجادمحا ال را

هدماتتحديا3ااتت ابتتي اهدماتتحدياااتتحا م اتت ا حدم يتتراهدمكنادائيتتراهدهتتاا مياب،تتحالعتتح اهدم اتتيما تت ا  تت ااعتتره ااؽتتيحلراا

ئمترايح ئيترانامتحالاتا االااهصتتئلح ااضتححرا لتىاححصتا ايتحي اات ااتااا ت هجا رلتحافااSERVERححصا ايتحي ا

 لتىاهصتم فحياهدجتتهافاااألاياهجاهوضتممل اراختفالعتح اهدم اتيما ت ا  تت ااكفتحال ابت    اهو  صتح ابفاتعال متح ااحديترج

اا21 فاعا مئحاالفحفيحج

                                                           
اج0ه تنيي،ا م اهدرحيمااارئااصح  ااؼجاا 19
اج.09ااؼجا9190اااؾر3اانحدراهد تحفراهد رعيراادم ايم3ااالاااا  صراهوضمتمعيفحملاهد  هصحجاهوضمتمايراخفاهئفحيادمحمااا 20
اج29ااؼجا9109اا3ا اه حبكاوضمتمعالفقعاااؾر3اهاالفا راهد رعيراهدم    ا  ا   ل ااهدنؾرااا حجادمحمااا 21
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   اائايا  يرابكنادائيراازاراد  مالعماهدم اما،فتتهض ااا حإلفتحفراال تىاز تحي ال ت هياألاايترا،دكتتاليتراحيتتا

ا،لتتلجااخفاحح ال ابنتحكايااااا تسهيادت  ،حا  مح اهدم ايما  ا   اال ىاائاياا رفرالصحصيرا ح تاهصر اتآلديرا

ا22  ياكمحتاا اهواهطنح ابحتا حي   ا لىاهصممل ه اه تاهصر اتآلديرالاا،لتتلجا غاعانحةج

ألااتتت 3ا فاتتتعاألااتتت الحتتت اهوغتتتكالجاألاصحصتتتيراهدهتتتااباهئتتتوا فايتتتراهدتتتم اما تتت ا  تتت جافملتتتالياييه اباهئتتتوا،ام حلتتتحجا

اا قتتف األاصتتمحذال اهديحدتت ااا  تتحاياهدغتتػاكتتيدكااا قتتف األاصتتمحذال ااتت ااOn _ Line Quizzes،دكتتاليتترا

ا23 تا ا آيه ا،ام ح ابااهديحد الفضواادرطا  ؾحابحت ج

ثانييا: إلاجييسا ات الهييه اث يرج ا الجصائييس تنجيياا التعلييم الجييامعي عيين بعيد أثنييا  جائحيية كىزونيا والتحييديات الهييه 

 واج   ا:

نا التتح ا  تتكااتتاهط اهدقتت ااختتفالعتتماهدم اتتيمااهدمتت    اختتفاهاالتتحياهدمتنتتاااهو تتاا فتتحاختتفاذدتتكاال تترزجاألازاتتراالزاتتر

هلملفتتتحـااضتتتما حجاهدر فنتتتراالائتتتواهدتؾتتتا اهدميكلتتتفاهدهتتتااطتتتحيالاتتت بحااليجاحتتتحاجاهدم يتتتعاهدهتتتااعتتتم ا،حالاتتتحك ا

اااتت يادا حةفتتواااملتتحا اابيميتت الصتتحدي اهدم اتتيماهدتحةفتترا لتتىاهد فتتعاااهتتفا نحؽتترالصحصتتيراأل العتتح ابتنتتاااا تت

اات رةائحة رانا الحا  ه،ح3ا24ااااميامحجاهدضاملج

لجائحة ر3ادغر3اسئفاائحة حجاائاهةااائ  راابجته ا ححارااصنرائحة رالع اا التساياه التاهةااايهبيتراااؾترمرا

 ت اليتياب عا حدرئعاخفااحدوافملمححتواناتواااتحاهذبت اهدمفترالاا  قتواات ايفتراصتفحا راالاترا افتااه التاهةااال تىا

ا25ؽ  راافحابمتتاا اهاتؾاياهوؾح ا آفراصفحا رسج

اااتتـرابتتاا3 02-نافيتت اانا التتحا جافحتتتاش ابتتتتها ابنفضتتيرال تترهـاابعمتترا .9-صتتح ش-نا التتحافحتتتاشايضتتبمواا تت  

جايتحؼا الجتفابت يعاال ىاه تحئرايا ااا م حفا ااهدفحتاشا   ا اا ؾح ا ااا اا عما لىااهوماصيراه  فيفرا ح 

األاكثتتااألا ت حؼجاهديميتراهد نح تراال ىاا  محئا ااع    ال رهـا ا ،مابعمرا حد  ا اا ؾح ا ااا ا  كال ابحت

اهد اا تترااألاا يتترالاتترهـاهدتاتت اااتتعانحانتتراا تت ارهـاهوؾتتح ا اابتتمادافتتـراهداييفتترا تتحأل رهـادإلؽتتح را رفتتر

                                                           
اج.09ئفحيادمحمااارئااصح  ااؼجاا 22
اج20ل ااهدنؾرااا حجادمحمااؼجاا 23
اجاا مؾرة ج0اارئااصح  ااؼجألااماهوم   ااا 24
 ا02اه ااهصممل ه ابيميتحجابكنادائيحاهو اااحجااالابؾحاجاختفاهدم اتيما ت ا  ت اختفا تعائحة ترانا التحاانافيت از   ااغنااالحي راااغناااا 25

ااالاتتراي هصتتحجاختتفا0ةتترااتت اطتترةاهديامتتراه التتحا يح 3اي هصتترااي هليتترا لتتىا ينتترااتت اطامتتراهوحصتتتتا اايتترا اتتا ا، تتال ااالابؾتتحيائحا تتراه السه

ااامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح ا لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتىاالالتتلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجا لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتىاهدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتره  3ا099ااؼجا9190اا9اا جا1هدمنفيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترااهاالمفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتااااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفجا

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/148/6/4/176475ا

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/148/6/4/176475
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/148/6/4/176475
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ادإلؽتح راا ترضـا ت ؿال ال ابحتتجاألااترهـاات اذدتكاابحتتااهدضترطح اهوسانتراهدمنفضتيراهدضكر ااألاارهـاايه 

ااا02-نافي ا ضب ااهدافح ااييما فـر
 
اا26ج فر انح ال ح

اعرنفتتتتحالبتتتتيااهدتتتتم اما جتتتتتا،لتتلتتتتجاختتتتفاهدتيتتتتح اهدفرنتتتتفادام اتتتتيماهد تتتتح فا غتتتتاعا تتتتح ااتتتت ايتتتتالياهاتحفتتتترهجاهوستتتتالارا

هدم ميتتترااانؾتتحجا،لتتلتتتججال ئتت جا  تتتكاه الحا تتتحجاهدتتم امااهدمتتت  لطاحهتتىاالعتتت ح اييتتترا ضتتب اهدتتتنتؿاختتفاهدمنتتتىا

ات مجتتتاه السهةتتراات اهدتت اياهدضتتمح راختفاهبملتتحذاالئتتره هجاا27دمكنادائيتحاهو اااتتحجاهدالزاتتراداتعااتت اهديتتال ااهو افتح ج

ااا حادتراات اهدضتايحجاهد فاايتراه السهةر ترا تؾترا9191اتح شاا09،بالملاهدكلفاداف ه شااه الحا حجا  ه راا ا

ا28كاهداا حجاألاير جهلتغح اهدفحتاشاخفاه السهةرا   اتساليعاححاجاخفا  

اات ايتالياالفا ترااتت اهد  هصتحجاهدهتااهصتتت، فجااه تااهدم اتيماه التحايفا تت ا  ت ا تح السهةراختتفا تعائحة ترانا التتحا

اهو يتتتتتحجاهدهتتتتاااهئمت،تتتتحاه الحا تتتتراه السهةر تتتتراافتتتت، ابتتتتي اهدملرعتتتتراصتتتتحبفجاال تتتتىاحتتتت ااتتتتحاختتتتفاهدمفاتتتتيؿااتتتت ااملافتتتتحجا

ال تىال ابلرعتراهدم اتيما،  29 وزدة خيف هد  هصتراهدهتاا حاتجاة،تحاه الحة ترا بتماهدم ت  حجاهدهتاااهئمت،تحاافتت اياؾتجا

ا  ا   3ا

 *اصحبفجاخفاهاتحفعرا لىا لىاصتراألاصحبي ااهديامرااخفاهدمتايعاا اهلتغح اه الحة ر

ا*ا ت  اهدم ايما  ا   اخفاه الحا راه السهةر راي فحادا فايراهدم ايفيرج

هدهتاانحلتجاحتاياهصتممل ه اانؾتراهدم اتيما 30صييد ثريسازتعماز بن عيش،ه، بؼير بين عيشي،ه، يابيهااحاب ك  اي هصرا

راطامتترانايتترالعتتالثتتر ا لتتىاهبلحبتتحجاطامتتراه الحا تتحجاه السهةر تترااتت اائمتتراا،دكتتانتت،ااتتايياختتفا تتعائحة تترانا التتحا

ااأل اات ا تح المحةلمتح3ا*ايضتحبماهصتممل ه اانؾتراهدم اتيما،دكتتانت،اهوتايياختفاهد اا ا، مؾتحي را لحا ترا ضتكر 

اهو اااحجاصرل حا   عاا جاائم جه ؾحيا

                                                           
-https://www.who.int/ar/healthااامتتتتتتتتتتتتتتتح ا لتتتتتتتتتتتتتتتىاالالرلتتتتتتتتتتتتتتتجا لتتتتتتتتتتتتتتتىاهدتتتتتتتتتتتتتتتره  3انا التتتتتتتتتتتتتتتحافحتتتتتتتتتتتتتتتتاشااانعفتتتتتتتتتتتتتتتراهد تتتتتتتتتتتتتتتتراهد حويتتتتتتتتتتتتتتترا 26

topics/coronavirus#tab=tab_1ا
اج0ألااماهوم   ااارئااصح  ااؼجاا 27
السهةر راا اهدمنح اهدم   جفاوغرا ااطنااال ىاهدميمي اهدفلحي،اخفا عائحة رانا التحاانافيت اهدم اما  ا   اخفاه الحا حجاه لاصحارايااظااا 28

امتح ا لتىاالالتتلتجا لتىاهدتره  3ااج019ااؼجا9190اا تردح 3اهورنتااهدت  فترهط،اهد ربت،اا02ااكمح اهدم ايما  ا   اخفا عائحة رانافيت ا ا 02 ا

https://portal.arid.my/Publications/3a3b1bd9-5885-456b-9867-2116d1b53864.pdfا
هدرصتتتتحدرادا  هصتتتتحجااهدم تتتتاثاالاتتتترااالفاذئتتتتحا9اهدم اتتتتيماه التتتتحايفا تتتت ا  تتتت اختتتتفاااهئمتتتترائحة تتتترانا التتتتحا ائحا تتتتراصتتتتيياا ي ايتتتتالةااا 29

اhttps://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/223/7/2/184756ااامح ا لىاالالتتلجا لىاهدره  3ا9199اا9اا جا9،نضحليرااافجا
 اCOVID 19 اختفا تعائحة ترااMoodeleاااه تااهصتممل ه اانؾتراهدم اتيما،دكتتزنت،اهوتايياا ر ت ااا س ت ابتتره جا  فتح ا ت ا ر ت ااا غتحتا ت 30

ااالاتراهدمححتتادا اتا اهدر حفتيراراطامترانايتراهد اتا ا، مؾتحي را لحا ترا ضتكر لعتالثر ا لىاهبلحبتحجاطامتراه الحا تحجاه السهةر تراات اائمترا

اائحا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراه الافتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترااامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح ا لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتىاالالتتلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجا لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتىاهدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتره  3ا9اا جا9ا،ئمفح يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراافجا

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/698/4/1/142059ا

https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
https://portal.arid.my/Publications/3a3b1bd9-5885-456b-9867-2116d1b53864.pdf
https://portal.arid.my/Publications/3a3b1bd9-5885-456b-9867-2116d1b53864.pdf
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/223/7/2/184756
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/698/4/1/142059
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/698/4/1/142059
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ا*اال اهصممل ه اانؾراهدم ايما،دكتتان،اهواييايضمعاباهؽعاهديحد ااااألاصمحذاخفال اا جج

ختفاحتتح ابملماتااا متتمالبات اهد  هصتتحجاألايتتر اهدهتااب كتت ال ابلرعتراهدم اتتيما تت ا  ت اختتفاه الحا تحجاه السهةر تترالثنتتح ا

دم تت  حجالتيلتتراداتتتره اهوفتتحج ادامائتتوادمتتيهاهدنتتا ااتت اهدم اتتيمايا ائحة تترانا التتحاعتتحة،حاهد   تت ااتت اهد ره يتتعااه

ي هصتتحجاا فتتتراا بتتمال اه السهةتترا تت لجاختتفاهدم اتتيما تت ا  تت اانتتيااتت  ادكتت ابمتتتتابحبتتواهدملرعتترابحتتتانحفيتترالتيلتترا

مترااالفا راا األاصمح 3اكق ااهدم يراهدم ميتراهدمكنادائيتراالتتؿاهدمت    ااهدماتا  ا حد ضتمراد صتحبي ااهديا

 لتتىاحتت اصتتاه ااهدماتتحديااهدمحبقتتترادمتتي اهد فايتتراابيتتح اهدنؾتتاؼاهدتغتتترل يرااهدمنعيفيتتراالتتيكرااتت ا تتح ابتتتي ا

اهدم اتيماخفاهواييالعح اهصممل ه اا اهديال اهصمفحي اي ئرا*ال ا31طليمة قاس،ه، أميرة طاكسهد  هصحج3اي هصرا

تتتوا*اكفتتتحااماصتتتيراا   ئتتترانحلتتتجا  تتت ا تتت 
ض
اهصتتتممل هاممالثنتتتح اهديتتتال ات يتتت اهدهتتتااهدؾتتت اعحجااتتت اهد   تتت ابائتتت الل

ابتتت  رها،مجااا  كتت ابتتي اهدنمتتحةفاهدم تتتاهدتتي ا هديامتترابؾتتا هجا  ضتت ااذدتتكا  تت ا تت اهدم اتتيماختتفاهوتتاييادنعتتح 

اهدي ابقفنجالمحةلوال 3ا*ابفح عاهديامرااااهونؾراهدر فيترانتح اا ت ايهااااا32دمحم بلكسد، وأحمد قيدوم  اوا

ضتتب ا ت  اهدم تايا لتتىابتيهاهدتنف اات اهدم اتتيما متعاه الحة تراا تت  اباتا  اهديامترا لتتىا رقتىاد بت هةاهو غتاي اا 

هصممل ه ابي اهونؾرااكيهاا  اي راهدمرئتراهدر فيترادايحدت ايؾاؽتحاالاعتتتهكاهدت هةمااهدمت ف اهداتحخفاد لتتلتججا

 ل اا المحةفابيمي العح اهدم ايما  ا   3اا33هؼام معصوشا قياا

اه ال    جاهدم ايفيراهد فايرا لىاهوغرفح ا معاا ادايامرا ي هبائيرالاالفضيراارهفترال ابيح  -

 ه ؾتتحيا فايتترا لتتىالثتتراافتتحاألاصتتحبي اااااهديامتتراه الحا تترااليه  ا تتح ا،بؾتتحيا فايتتحجاختتفااهضتتيا ؾتتا ا -

ا .هو ااار

 ه  افيتتترابيتتتح ا لتتتىا تتت ياافتتتحاهدتتت  اشاادماتتتت،اهونؾتتتحجا جتتتتااهدمفح تتتعاداادتتتا اهوم تتتاثح ا  تتتكابرهختتتف -

ا  هد فايرجابقم اهدتحلالير

ابتيتتتتيماااره متتتتراد صتتتتمحذاتضتتتتفااهدهتتتتاا حدير تتتتترابؾتتتتفمادتتتتما ا ،تتتتحاا، مفتتتتحيابتتتتماهدهتتتتااهدم ايفيتتتتراهونؾتتتتحج -

ا .هديحد 

                                                           
اه تتاا،صتتمفحي ااتت اهصتتممل ه العتتح اهوتتايياختتفاهدم اتتيما تت ا  تت ااتت اائمتترالعتتراطامتترا ضتتماهد اتتا ا،ئمفح يتتراصتتايفرا حيتت ااالاحتتت اصتتحكرااا 31

ااامتتتتتتتتتتتتتتتتتح ا لتتتتتتتتتتتتتتتتتىا،لتتلتتتتتتتتتتتتتتتتتجا لتتتتتتتتتتتتتتتتتىاهدتتتتتتتتتتتتتتتتتتره  3ا9190اا0اا جا1الاتتتتتتتتتتتتتتتتتراي هصتتتتتتتتتتتتتتتتتحجاختتتتتتتتتتتتتتتتتفاهدمنفيتتتتتتتتتتتتتتتتترااهاالمفتتتتتتتتتتتتتتتتتتااااتتتتتتتتتتتتتتتتتفجااا9ئحا تتتتتتتتتتتتتتتتترا ضتتتتتتتتتتتتتتتتتنيينرا

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/148/6/3/165651ا
 اياليائحة رانا الحا اي هصرااي هليرا لىا ينراا اMoodleاه اابفح عاهديامرااااانؾراهدم ايما،دكتتان،اااادمحما اكريااالحف ا ي ا ا 32

اا0اا جا1ااهاالاتتراهد اديتترادإلبؾتتحيا،ئمفتتحنفائحا تتراا متت اه تفيتت ا تت ا تتحييطااضتتمغحلماااتتفجاطامتترائحا تترا متت اه تفيتت ا تت ا تتحييطااضتتمغحلم

اhttps://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/524/8/3/170314جاامح ا لىا،لتتلجا لىاهدره  3اا9190
اه تتتتااهدم اتتتتيماه التتتتحايفا تتتت ا  تتتت ا جتتتتتا،لتتلتتتتجاختتتتفا تتتتعائحة تتتترانا التتتتحااي هصتتتترااي هليتتتترا لتتتتىا ينتتتترااتتتت اهديامتتتترابغتتتتح اا تتتتسازاااييتتتترا ااا 33

جاامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح ا لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتىاالالتتلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجا لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتىاهدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتره  3ا9191اا9اا جا9اااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفجا ح الحا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحجاه السهةر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/429/4/4/123758 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/148/6/3/165651
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/148/6/3/165651
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/524/8/3/170314
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/429/4/4/123758
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/429/4/4/123758
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الئمتتس اهديامتتراهاتتمالكا تت  ايتتاليااتت اهدمتنتتاا ح الحلتت ات اتت ااتتحاف ،تتحاهو ا تتحجاااتت االفا تتراتستتاليعابتتم -

اد صتتتتتحبي اباا  يتتتتترايا هجابيتتتتتح التيلتتتتتراابغتتتتتر رابنعيفيتتتتترااليتتتتتر ااد لتتلتتتتتجاااتمتتتتتايااابتتتتت ف ا، تتتتتال اي تتتتتف

ا ه الحا رجاهيه  اا اهد فايرا لى اهوغرفح اادايامر

 حدير تتتتتتترااداتتتتتت  اشابتتتتتتت  فممايتتتتتتاليا تتتتتتآيه ،مااتح لتتتتتتراألاصتتتتتتحبي ااييه ااضتتتتتتما االملفتتتتتتحـالحضتتتتتتاهاهديامتتتتتتر -

ا هدمتاي  رج

ا تت االصتتمانحةيرا تتراةا تتعاختتفادايحدتت الااد صتتمحذاصتتاه اهو تتحدمااب،فتترائتتح جاه ال  تت  اهدم ايفيتتراهد فايتتر -

ابيايج

 خاثمة:

 أوال: النتائج:

افرفجائحة رانا الحاه السهةراهدمائوال ااهدم ايما  ا   ا حصممل ه اهونؾحجاهدم ايفراكفنؾراااييج -

اصحبماهدم ايما  ا   اخفاااهؽاراهدم ايمالثنح اه الحة را ح الحا حجاه السهةر رج -

اهونؾحجاهدم ايفيرا  اهاتحفرهجاهومحعر اد صحبي جدمايغنااهدم ايما  ا   ا حصممل ه ا -

اهئمجابلرعراهدم ايما  ا   ا اهة ااب   حجال رزبح3اف ااهدم يتراهدم ميتراهدمكنادائيتراالتتؿا،ااحليتحجا -

هوحي تترااهدمتنيتتراافتت اا،طتتح اهدتتتحلان،اهدتغتترليفاالتتتؿاهدتت ا هجاهدماا  يتتراهوائمتترادايامتترااألاصتتحبي ا لتتىا

رااتتتتاييااااتضتتتتفااانؾتتتترااتتتتاييا لتتتتىاهدمفح تتتتعاااره متتتتراابتيتتتتيمااهديامتتتترااتتتت ا متتتتعاألاصتتتتحبي ااهصتتتتممل ه اانؾتتتت

 بي ي ا،لتتلجاهدماافراهد حديرادمي اهد فايرج

 ثانيا: املرترحات:

هعتتترهكاهديامتتترااألاصتتتحبي اختتتفابتيتتتيمابلرعتتتراهدم اتتتيما تتت ا  تتت ااألايتتتيا  تتتح ا، ممتتتح اه تتهحتتتحا،مافيفتتتحا ملتتتؿا -

اب ضح ابي اهدملرعرج

افحتا،ااحليحجاهوحي رااهدمتنيراهدالزاراإلللح ابلرعراهدم ايما  ا   ا ح الحا حججباا -

اب ضح اانؾرااايياا ايالياالفحفرافترهجابتييماهديامراا ا معاألاصحبي ج -

ابافحتا،طح اهدتغرليفااهدتحلان،اهدي ا نعما فايراهدم ايما  ا   ج -

ابافحتاهدمفا عاهونحص ج -

ا بيرااصممل ه اهونؾراهدم ايفيرادام ايما  ا   جبنعيمايا هجاباا  يرااب  ا -

 قائمة املساجع:
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1. Boulton Geoffry, Lucas Colin, What are Universities for?,League of European 

Research Universities, 2008, en ligne sur : https://www.leru.org/files/What-are-

Universities-for-Full-paper.pdf 

2. HigherEducation Commitee , Definition of « University in New York State », 2019, p. 

1, disponible sur : https://www.regents.nysed.gov/common/regents/files/HE%20-

%20Definition%20of%20University%20in%20New%20York%20State.pdf 

: بىاباثيييس ملظيييترلج أصريييج، مصيييس: ايجمىعييية العسبييييية،  النصيييس، ميييدحل دمحم، التيييدزي  عييين بعييييدأبيييى  .3

2117. 

، متاا علي  ننترنيل 2121، وما بعدها 19مىجص طياس،ه: التعليم أثنا  جائحة كىصيد _ ألامم املتحدة،  .4

-_https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2020/09/policy_briefعليييييييييييييييييييييييييييي  اليييييييييييييييييييييييييييييساب : 

_education_during_covid-19_and_beyond_arabic.pdf 

علم عييييين بعييييد فييييي الجامعيييييات الجصائسييييية ميييين اللنييييا  التيييييدزي ي ملؼييييسو  وط ييييه   ييييي  الييييتأوطييييامة دمييييىغ،  .5

، كتاب التعليم عن بعد في لج جائحة كىصيد _ (19التطليق الفجائي في لج جائحة كىزونا )كىصيد _ 

متيييييييييييييييييياا عليييييييييييييييييي  ننترنييييييييييييييييييل عليييييييييييييييييي  الييييييييييييييييييساب : ، 2121، بييييييييييييييييييسليي: املسكييييييييييييييييييى الييييييييييييييييييديمرساطي العس ييييييييييييييييييي، 19

https://portal.arid.my/Publications/3a3b1bd9-5885-456b-9867-2116d1b53864.pdf 

  ، املسكييييص اليييييديمرساطيلصييييديق، الييييتعلم عييييين بعييييد بيييييي   املف يييييىم  والت  يييييجبىػييييعالة، عمييييس حظييييييي ا .6

 https://democraticac.de/?p=65988 ترنل عل  الساب :،  متاا عل  نن2121العس ي، 

جميا  دمحم، فصييال الدزاطيات املظييترللية فيي التعليييم: مفمييت مدزطية املظييترلج، مصيس: و اليية ال يي اصة  .7

 .125العسبية، 

عن بعد:  ادز عن مجلع ضماي الجيىدة الدليج العملي لجىدة بسامج التعلم ال نيطي علد السحيم،  .8

، اثحييياد الجامعيييات العسبيييية، متييياا علييي  ننترنيييل علييي  اليييساب : وإلاعتميياد فيييي اثحييياد الجامعيييات العسبيييية

http://www.aaru.edu.jo/Photos/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9

%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%

20%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D

8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.pdf 

https://www.leru.org/files/What-are-Universities-for-Full-paper.pdf
https://www.leru.org/files/What-are-Universities-for-Full-paper.pdf
https://www.regents.nysed.gov/common/regents/files/HE%20-%20Definition%20of%20University%20in%20New%20York%20State.pdf
https://www.regents.nysed.gov/common/regents/files/HE%20-%20Definition%20of%20University%20in%20New%20York%20State.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2020/09/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_arabic.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2020/09/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_arabic.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2020/09/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_arabic.pdf
https://portal.arid.my/Publications/3a3b1bd9-5885-456b-9867-2116d1b53864.pdf
https://portal.arid.my/Publications/3a3b1bd9-5885-456b-9867-2116d1b53864.pdf
https://democraticac.de/?p=65988
http://www.aaru.edu.jo/Photos/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.pdf
http://www.aaru.edu.jo/Photos/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.pdf
http://www.aaru.edu.jo/Photos/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.pdf
http://www.aaru.edu.jo/Photos/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.pdf
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اقع اطت دام ثطليرات ثكنىلىجيا املعلىمات ونثصياالت فيي التعلييم عين شين  مغ ه، نادية  مغ ه،  .9 و

( ميين طييس  الطلليية الجييامعييي: دزاطيية ميدانييية عليي  عينيية ميين 19بعييد فييي لييج جائحيية كىزونييا )كىصيييد 

، مجليية دزاطييات فييي التنمييية وايجتمييع، 3ر بكلييية علييىم إلاعييفم ونثصييا  جامعيية الجصائييس طلليية املاطييت

، متيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياا عليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ننترنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل عليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  الييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييساب : 2121، 4،  . 6مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييج. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/148/6/4/176475 

اقيييع طييياكس، أمييييرة قاسييي،ه، طيييليمة    .11  مييين بعيييد عييين التعلييييم فيييي امليييىد  نظيييام اطيييت دام مييين إلاطيييتفادة و

 وايجتمييع، التنمييية فييي دزاطييات مجليية ،2 قظيينطينة جامعيية إلاجتماعييية العلييىم قظييم طلليية نظييس وج يية

 :الييييييييييييييييييييييييييييييييييساب  عليييييييييييييييييييييييييييييييييي  إلانترنييييييييييييييييييييييييييييييييييل عليييييييييييييييييييييييييييييييييي  متيييييييييييييييييييييييييييييييييياا ،2121 ،3.   ،6. مييييييييييييييييييييييييييييييييييج

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/148/6/3/165651 

دزاطييية  19طياطيية التعلييييم عيين بعييد فييي لييج جائحيية كىصيييد _  ييحيحة بىخييدواي، الصهييسة بيين عاػييىز،  .11

تعليييييم العييييا ي واللحييييز العل،ييييه الجصائسييييية، مجليييية ثحليليييية للتعليمييييات والرييييسازات الصييييادزة ميييين وشازة ال

، متيييييييييييييييييييييييييياا عليييييييييييييييييييييييييي  إلانترنييييييييييييييييييييييييييل عليييييييييييييييييييييييييي  الييييييييييييييييييييييييييساب :  2121، 4،  . 4، مييييييييييييييييييييييييييج. مييييييييييييييييييييييييييدازات طياطييييييييييييييييييييييييييية

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/429/4/4/123757 

التعليييم الجييامعي ميين منظييىز  دازي: صييسا ات العلاسيي،ه هاػييم صييىشي، الطييائي يىطييط، ،جيييم طييلطاي،  .12

 .31، ص. 2121، داز الياشوزي، وبحىث

، covid _ 19التعليييم عيين بعييد فييي الجامعيية الجصائسييية فييي لييج أشميية جائحية عصييص قييىدة، شينيي  دهي،ييه،  .13

، 2121، جامعة قا يدي مسبياا وزقلية، 4،  . 13مجلة اللاحز في العلىم إلااظانية وإلاجتماعية، مج. 

متيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياا عليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ننترنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل عليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  الييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييساب : 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/119/13/4/168047 

اقيع ثريسازت، يصييد عيشي،ه، بين بؼيير عيشي،ه، بين عمياز    .14  امليىد  إلالكتروايي التعلييم منصية اطيت دام و

(Moodele) جائحية ليج في (COVID 19) وج ية مين الجصائسيية الجامعيات طللية اثجاهيات علي  وأثيسه 

 السياضيييييييييييية للعليييييييييييىم اللاحيييييييييييز مجلييييييييييية ،بظيييييييييييكسة بجامعييييييييييية إلاقتصيييييييييييادية العليييييييييييىم  ليييييييييييية طللييييييييييية نظيييييييييييس

 :اليييييييييييييييساب  علييييييييييييييي  ننترنييييييييييييييييل علييييييييييييييي  متييييييييييييييياا الجلفييييييييييييييية، جامعييييييييييييييية ،7.   ،4. وإلاجتماعيييييييييييييييية،مج

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/698/4/1/142059 

اقييع قيييدوم، وأحمييد بلكييسد، دمحم    .15  خييف  (Moodle) إلالكترواييي التعليييم منصيية مييع الطلليية ثفاعييج و

 ايجلية ،مظيتغانم بيادسع بين ال مييد عليد جامعة طللة من عينة عل  ميدانية دزاطة_  كىزونا جائحة

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/148/6/4/176475
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/148/6/4/176475
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/148/6/3/165651
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/429/4/4/123757
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/429/4/4/123757
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/119/13/4/168047
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/119/13/4/168047
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/698/4/1/142059
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 علي  متاا. 2121 ،3.   ،8. مج مظتغانم، بادسع بن ال ميد علد  جامعة إلاجتماعي لإلثصا  الدولية

 https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/524/8/3/170314  :الساب  عل  إلانترنل

، متيييييييييييييييييييياا عليييييييييييييييييييي  ننسنييييييييييييييييييييل عليييييييييييييييييييي  الييييييييييييييييييييساب : صيييييييييييييييييييييروض كىزونييييييييييييييييييييامنظميييييييييييييييييييية ال يييييييييييييييييييي ة العاملييييييييييييييييييييية،  .16

https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 

اقع وفخسوي، معصوش، هؼام    .17  دزاطية) كىزونيا جائحية ليج في إلانترنل عبر بعد عن الجامعي التعليم و

 عليي  ننترنييل عليي  متيياا. 2121 ،4.   ،4. مييج ،(الجصائسييية بالجامعييات الطلليية ميين عينيية عليي  ميدانييية

 https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/429/4/4/123758 :الساب 

مجلية ، نمىذجيا 2 التعليم الجامعي عين بعيد فيي مىاج ية جائحية كىزونيا _ جامعية طيطيطوزدة خف ،  .18

، متيييييياا عليييييي  ننترنييييييل عليييييي  الييييييساب : 2122، 2،  . 7السطييييييالة للدزاطييييييات واللحييييييىث إلااظييييييانية، مييييييج. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/223/7/2/184756 

ليىنيظييكى، متيا  عليي  ننترنيل عليي   ا،دواثيه واطيتراثيجياثهالتعلييم عيين بعيد: مف ىمييه، أاليىنيظيكى،  .19

-https://inee.org/sites/default/files/resources/Policy-breif-distance-learningالييساب : 

F-1.pdf 

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/524/8/3/170314
https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/429/4/4/123758
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/223/7/2/184756
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/223/7/2/184756
https://inee.org/sites/default/files/resources/Policy-breif-distance-learning-F-1.pdf
https://inee.org/sites/default/files/resources/Policy-breif-distance-learning-F-1.pdf
https://inee.org/sites/default/files/resources/Policy-breif-distance-learning-F-1.pdf
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 الصياشة الجعليهية في اجلزائر بني ثحديات األنض ورهايات الهصجقبل

  1د. يبيلة عداى                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                         2د. احلواس كعبوط                                                                                                                                                                                                                             

 الهلخص: 

جخطضع الىٓاشاث والخىاعاث بين   -بإهمُتها مً حهت ولخؿاؾُتها مً حهت ؤزغي -ال جؼاٛ الؿُاؾاث الخهلُمُت 

ٗاصًمُين، الؾُما ب غ الخهلُم، الظي ٌهخبر الهطب طا ما حهلٔ ألامغ بغؾم الؿُاؾاث والغئي األا إلاؿخٓبلُت لخؿٍى

الخُىي لنهػت ؤي ؤمت، ٗىهه هُٓؼ الجهل وألامُت التي جاصي الهدؿاؽ ألامم وجضهىعها، وال ًؼاٛ ًؿغح ٖمؿلب 

ض هاغل الشهب الجؼاثغي  شهبي واحخماعي، ومً ؤهم الخّٓى ؤلاوؿاهُت بانخباعه مىاعة الُ٘غ وعوح الهٓل، ْو

ٗان خ٘غا نلى اإلاؿخىؾىين ألاوعوبُين وخضهم، اُل خٔ الخهلُم َترة الاؾخهماع الُغوس ي لهٓىص مً الؼمً لى لظي 

ٗان هظا ؤٖبر جدضي لألمت  مً ؤحل اخضار زىعة في املجخمو والؿُاؾاث نلى ٗل ؤشٙاٛ الٓهغ اإلاُغوغت نلُه، و

ٗا ت الدشُِض والبىاء، و ٗاثؼها خُنها، لخىطب حهىص الضولت يضاة الاؾخٓالٛ نلى زىع مهٖغ ن الخهلُم ؤخض ؤهم ع

َ٘غؾذ مجاهِخه والؼامُخه لٙل اإلاىاؾىين، لظلٚ َةن الؿُاؾاث الخهلُمُت اإلاىخهجت في الجؼاثغ  الُىم ما هي بال 

ت،  ذ الهضًض مً اإلاؿاوماث خٛى اإلآىماث ألاؾاؾُت نلى يغاع الهٍى اوهٙاؽ وؾيروعة لتراٖماث ألامـ، التي نَغ

 الىؾً، وؤلاؾالم.

ت البدثُت لدؿلُـ الػىء وجٓص ي خالت الؿُاؾت الخهلُمُت في الجؼاثغ ؤوال ومً هظا ا إلاىؿلٔ، تهضٍ هظه الىْع

ت  ين شإهه شإن الخٍغ بهض مؿاع مً الىػاٛ الَخٙاٖه مً الاؾخهماع الُغوس ي، واْغاعه ٖدٔ مُ٘ٛى لٙل الجؼاثٍغ

ت لبلىعة ؾُاؾاتها التي ال خُاة صونها للشهب الجؼاثغي، وضىال بلى الخدضًاث التي واحهذ ال ضولت الجؼاثٍغ

الخهلُمُت يضاة الاؾخٓالٛ، الؾُما بهض الاهُجاع الخ٘ىىلىجي وامخضاص جإزيراث الهىإلات التي ازخطغث اإلاؿاَاث 

ت الٙىهُت.   وؤضبدىا ؤمام ما ٌؿمى بالٍٓغ

 : الؿُاؾت الخهلُمُت، الاؾخهماع الُغوس ي، ؤلاضالخاث، الُٓم، الجؼاثغ.الكلماث املفتاحيت
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Educational policy in Algeria between yesterday's challenges and future bets 

 

Abstract:  

Educational policies - with their importance on the one hand and their sensitivity on the other - are 

still at the fore in discussions and dialogues among academics, especially when it comes to 

formulating policies and future visions for the development of education, which is considered the 

vital nerve for the renaissance of any nation, as it is the opposite of ignorance and illiteracy that 

lead to the decline and deterioration of nations. Education is still presented as a popular and social 

demands and one of the most important human rights as a beacon of thought and the spirit of the 

mind. Moreover, for decades, the Algerian people struggled to obtain the right of education during 

the French colonial period, which was the preserve of European settlers alone. In order to 

revolutionize society and policies against all forms of oppression practiced upon it, this was the 

biggest challenge for the nation at the time, to focus the efforts of the state in the wake of 

independence to fight the battle of construction, and education was one of its most important 

pillars, so it was free and compulsory for all citizens, so the educational policies adopted in Algeria 

today are only a reflection and a process of yesterday’s accumulations, which witnessed many 

bargains about Basic components such as identity, homeland, and Islam. 

From this point of view, this research paper aims to shed light and investigate the state of the 

educational policy in Algeria after a course of struggle to liberate it from French colonialism. 

Moreover, its adoption as a right guaranteed to all Algerians, just like the freedom, leading to the 

challenges that the Algerian state faced to crystallize its policies in the wake of independence, 

especially after the technological explosion and the extension of the effects of globalization that 

shortened the distances and we are in front of the so-called global village. 

Keywords: Educational policy, French colonialism, Reforms, Values, Algeria. 
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 مقذمت: 

سُت الغاسخت ؾبُهت اإلاهاهاة التي ناشها املجخمو الجؼاثغي، وحجم الٓهغ ال ظي ج٘بضه ببان جبرػ الشىاهض الخاٍع

خه، والخهضي نلى خغمت  َترة الاؾخهماع الُغوس ي، الظي صؤب نلى مماعؾت ٗل ؤشٙاٛ الٓمو اإلامىهج لؿمـ هٍى

خه مً حهت، في قل ؾبُهت ، ومٓىماجهمباصثه  ض ؤصث هظه اإلاماعؾاث ملخاوالث اخخىاثه والخػُِٔ نلى خٍغ ْو

ت التي شنها،  ؿها مً زالٛ الخمالث الخىطيًر الؿُاؾاث الاحغامُت والخهؿُُت التي صؤب اإلاؿخهمغ نلى جَ٘غ

ت ووشغ الهضاوة بين ؤبىاء الىؾً الىاخض، لً٘ في اإلآابل وعيم اإلاهُٓاث، نملذ  الؾُما مماعؾت ؤؾالُب الخُْغ

ت وؾىُت جخًلًل في  ت، جٓىصها خٖغ هظه الكغٍو نلى بغوػ حهىص بضالخُت نملذ نلى مداولت بىاء حبهت ٍْى

غ ؤَغاص املجخمو احخمانُا وؾُاؾُا، وضىال  -وؿاء وعحاال-املجخمو خاملت شهاع حصجُو الخهلُم ملخاولت جدٍغ

ا وبلىة ونيهم الىؾني،   ؤو الخ٘خل مً ؤحل الخدٛى هدى الُ٘اح اإلاؿلح.الوهخاْهم ٍَ٘غ

سُت باعػة شٙلذ في  ُىا نىض مدؿاث جاٍع بن جدلُل الؿُاؾاث الخهلُمُت في الجؼاثغ لهٓىص زلذ ٌؿخضعي جْى

اتها  مغخلت ما هٓؿت جدٛى في اإلاماعؾاث، بدُث ؤن الخهٍغ نلى واْو الؿُاؾاث الخهلُمُت ًضَهىا للبدث في ؤولٍى

يغاغها، بضء مً َترة الاؾخهماع الُغوس ي وضىال لىُل الاؾخٓالٛ، وحهاْب الهضًض مً وجىحهاتها وختى ؤ

ً املخاَل واملجضص، اإلاهغب واإلاُغوـ، وهى ما اوه٘ـ بؿبُهت الخاٛ  الخٙىماث التي ججاطبذ الٓؿام بين جُاٍع

دىي الؿُاؾاث الخهلُمُت، وهى ما ؾىداٛو ؤلاشاعة له في هظه الضعاؾت.  نلى واْو َو

: وجىؿ ت جيبو مً بشٙالُتها اإلاخمدىعة خٛى ُِٖ اوه٘ؿذ ألاوغام التي ناشها لٔ هظه الضعاؾت مً هٓؿت حىهٍغ

 املجخمو الجؼاثغي نلى مٙاهت الخهلُم وبلىة ؾُاؾاجه مىظ َترة الاؾخهماع الُغوس ي وضىال لالؾخٓالٛ؟ 

 وجىضعج جدذ هظه ؤلاشٙالُت ألاؾئلت الُغنُت الخالُت: 

 اث الخهلُمُت؟ ما اإلآطىص بالؿُاؾ -

 ماهي آلُاث الؿُاؾاث الخهلُمُت اإلاىخهجت في الجؼاثغ َترة الاؾخهماع الُغوس ي؟ -

 ُِٖ جكهغ الؿُاؾاث الخهلُمُت في الجؼاثغ يضاة الاؾخٓالٛ؟ وما هي ؤهم مباصئها؟ -

ػمىُت  جيبو ؤهمُت هظه الضعاؾت مً ؾبُهت اإلاىغىم الظي ٌؿلـ الػىء نلى واْو الخهلُم في الجؼاثغ في خٓباث

ت يضاة الاؾخهماع  مخهضصة، والظي ًمؼج بين جدضًاث واحهها الشهب الجؼاثغي، وعهاهاث ْاصتها الضولت الجؼاثٍغ

ش الجؼاثغ. ا مً جاٍع  بانخباع اإلاىغىم مً اإلاىاغُو التي ال جخٓاصم ؤهمُتها مو مغوع الؼمً ٗىنها ججؿض حؼء مدىٍع

 ُٔ حملت مً ألاهضاٍ نلى يغاع:ٖما تهضٍ هظه الضعاؾت مً زالٛ مداوعها بلى جدٓ

 سُت التي حؿدىض لها الؿُاؾت الخهلُمُت في الجؼاثغ ت والخاٍع  مداولت جٓضًم ألاؾـ الىكٍغ
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 مداولت جدلُل زطاثظ ومباصت الؿُاؾت الخهلُمُت الُغوؿُت.  -

 اؾخسالص ؤهم آلالُاث اإلاهخمضة في ؾً الؿُاؾُاث الخهلُمُت يضاة الاؾخٓالٛ -

 طُلت الؿُاؾاث الخهلُمُت في الجؼاثغ بين اإلااض ي والخاغغجٓضًم اخطاثُاث خٛى خ -

ما جم ؤلاشاعة له، جدىاٛو ه ت الخهٍغ ٖو ت البدثُت بالضعاؾت ْػُت الؿُاؾُت الخهلُمُت في الجؼاثغ مً ػاٍو ظه الىْع

ت خىٛ نلى جدضًاث اإلااض ي وجؿلهاث اإلاؿخٓبل، اؾدىاصا نلى اإلاىهج الخدلُلي الظي ٌهخمض نلى حمو اإلااصة الهلمُ

ٍى نلى  ٗإصاة مً ؤحل الاإلاام بالكاهغة مدل الضعاؾت والْى ؿدىض نلى الىضِ  اإلاىغىم ) ٖخب، مٓاالث..(، َو

خُثُاتها، َتزاًض الاهخمام ببلىعة الؿُاؾاث الؾُما الؿُاؾاث الخهلُمُت ٌؿخضعي حؿلُـ الػىء نلى واْو 

غو الضولت اإلاؿخهمغة للمؿخٓلت والظي هجم نىه الخؿىعاث التي ناشتها الجؼاثغ للنهىع بإوغانها والخدٛى مً و 

 اهخُاغت في اإلاماعؾاث والؿُاؾاث. 

ت البدثُت  ومً ؤحل ؤلاحابت نلى ؤلاشٙالُت اإلاؿغوخت ؤناله، وانخماصا نلى اإلاىهج الخدلُل ؾِخم جٓؿُم هظه الىْع

 ومهالجتها غمً مداوع حشمل: 

 ؤوال/ الؿُاؾاث الخهلُمُت: ْغاءة في اإلاُاهُم -

 / ألاوغام الهامت في الجؼاثغ: ؤي جإزير وجإزغزاهُا -

ت ختى ؾىت  -  1962زالثا/ الؿُاؾت الخهلُمُت الاؾخهماٍع

 عابها/ جؿىع الؿُاؾاث الخهلُمُت في الجؼاثغ يضاة الاؾخٓالٛ -

امزامؿا/  -  خطُلت الؿُاؾاث الخهلُمُت في الجؼاثغ....باألْع

 زاجمت .
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 أوال/ السياساث التعليميت: قراءة في املفاهيم 

 مضمىن السياساث العامت  -1

حهبر الؿُاؾاث الهامت نً ججؿُض بعاصة الضولت جدُٓٓا للطالح الهام، والتي ججمو بين الُهل ألاصاجي للخٙىمت، 

ٗاَت ماؾؿاجه بانخباعها ال جمثل ؤص اء الخٙىمت والُهل الؿُاس ي اإلاغجبـ بؿبُهت الىكام الؿُاس ي مً حهت و

ٓـ، ولؿاإلاا شٙل ضىو الؿُاؾاث الهامت مىغىنا حضلُا نىض نمىم الضاعؾين هاهُٚ نً ضىام الٓغاع.  َو

ت، بدُث  وعيم ازخالٍ الباخثين في ضُايت حهٍغِ مىخض للؿُاؾاث الهامت بال ؤنها جخٓاؾو في هٓاؽ حىهٍغ

خطضي إلاشٙلت ؤو إلاىاحهت ْػُت ؤو مىغىم، حهٍغ نلى ؤنها بغهامج نمل هاصٍ ٌهٓبه ؤصاء َغصي ؤو حماعي في ال

َالؿُاؾت الهامت هي التي جؿىعها ألاحهؼة الخٙىمُت مً زالٛ مؿاولُاتها نلما ؤن بهؼ الٓىي يير الخٙىمُت ؤو 

غ بهؼ الؿُاؾاث الهامت وحؿخمض زطىضُتها ٗىنها مخسظة مً ْبل  يير الغؾمُت ؤًػا ْض حؿهم وجازغ في جؿٍى

 .3الؿلؿاث املخىلت

ىب ُاث ؤناله الىٓاؽ الخالُتٍو  :  4ثٔ مً الخهٍغ

الؿُاؾت الهامت حشمل ألاهضاٍ املخؿـ لها واإلآطىصة ولِـ الهشىاثُت التي جطضع نً بهؼ  -

 اإلاؿاولين.

الؿُاؾت الهامت حشمل البرامج اإلايؿٓت والطاصعة نً الٓاصة الخٙىمُين وال جخػمً الٓغاعاث اإلاىُطلت  -

غاعاتها الخىُُظًت. اإلاىٓؿهت، ؤي بمهنى الخٙامل بين هاث ْو  هظ الدشَغ

 حشمل الؿُاؾت الهامت الٓغاعاث الُهلُت الطاصعة ولِـ الىىاًا اإلاؼمو جؿبُٓها. -

حشمل الؿُاؾت الٓغاعاث ؤلاًجابُت وختى الؿلبُت ٗىن ٖالهما ٌهبران نً ألاصاء الخٙىمي، َٓض حصجو  -

الهما ًطىُان في زا اث مهُىت وجمىو ؤزغي ٖو  هت الؿُاؾاث الهامت.الخٙىمت نلى جطَغ

اهىهُت وملؼمت للخاغهين لها نلى ؾبُل اإلاثاٛ صَو الػغاثب والغؾىم ...الخ. -  الؿُاؾت الهامت شغنُت ْو

 السياساث التعليميت: أي هذف؟  -2

ًغجبـ الخهلُم بالخيشئت التي حهض مً ؤنٓض الهملُاث الاحخمانُت في خُاة الُغص واملجخمو، وحهبر نً نملُت جُانل 

جخضازل َيها ْىانض التربُت والخهلُم التي ًخلٓاها الُغص مً ألاؾغة ؤو اإلاضعؾت، وجمضه باإلاهاًير الاحخمانُت احخماعي 

 :5والُٓم، وحؿانضه نلى الخىأَ الاحخمانُت مو البىاء الثٓافي املخُـ به مً زالٛ

                                                           
و والؿبانت،  نمان:صىع السياساث العامت، حُمـ ؤهضعؾىن، جغ: نامغ ال٘بِس ي،  3  . 15، ص 2009صاع اإلاؿيرة لليشغ والخىَػ
  .17-16ص ص املرجع هفسه،  4



  

 نركز أفاق للدراشات و الجكويٌ الهجخصص                       قصو الدراشات و األبحاث

 

 
 5255يوليو  52و 52أيام   "     الهًعقد ايعكاشات الصياشات الجعليهية على نصارات الجًهية في الدول العربيةالهؤثهر  الدولي "           

 

 

96 

ٗاثً َؿغي بلى بوؿان اح -  خماعي مخألِ.جٓىم الُٓم واإلاهاًير بمؿانضة الُغص نلى الخدٛى مً مجغص 

ٔ الخيشئت الاحخمانُت الُٓم، اإلاهاًير والثٓاَت املجمهُت، جخدضص ؤصواعه  - بهض ؤن ً٘دؿب الُغص نً ؾٍغ

.  الاحخمانُت وما ًُترع ؤن ًٓىم به مً ؾلٕى

ت التي حؿهم في بنضاص الُغص احخمانُا نبر  َىكغا لهظه ألاهمُت الباعػة بغػث الخاحت لطىو الؿُاؾاث التربٍى

ٔ نملُاث ا لدشُ٘ل الاحخماعي التي ًخلٓاها مً اإلااؾؿاث الاحخمانُت ومً املخُـ الظي ًىبثٔ مىه نً ؾٍغ

ه 6الخُانل الاحخماعي ت حشٙل ؤؾـ ؾلٖى ُت وجغبٍى ، ما ًبرػ ؤن ٗل ما ًخلٓاه الُغص مً ضيروعاث وجغاٖماث مهَغ

خه في َهالُاث  ُمه، وهى ما ًكهغ مً زالٛ مشاٖع  املجخمو ٖٙل.وجدضص اججاهاجه، مىاُْه ْو

ت اإلاباصت وألاهضاٍ واإلاىاهج ؤو الؿّغ والىؾاثل التي جدضصها الضولت في زؿت ؤو  وحشمل الؿُاؾت الهامت التربٍى

ٓا  ت في َترة ػمىُت مدضصة، َهي بغهامج وؾني لخىمُت وإصاعة الهملُت الخهلُمُت َو بغهامج وؾني للمىكىمت التربٍى

ت وؾُاؾُت ًخم إلاباصت وؤهضاٍ وماهج مدضصة بطُت ْاهىه ت ٌهبر نً نملُت بصاٍع ُت، َطىو الؿُاؾُت التربٍى

ت مً ؤحل خل اإلاشاٗل وجدُٓٔ  نلى بزغها ضُايت ؾُاؾاث وإحغاءاث وهكم جخؿلبها نملُت بصاعة اإلاىكىمت التربٍى

 .7ألاهضاٍ التي جطىيها الضولت في قل قغٍو ؾُاؾُت مهُىت وفي َترة مدضصة

التي ًدكى بها الىكام الخهلُمي في الؿُاّ املجخمعي، جخجلى ؤًػا في الهالْاث التي وبىاًء نلى اإلاٙاهت ألاؾاؾُت 

ًيسجها مو جدىالث في ؤهماؽ مخهضصة نلى ؾبُل اإلاثاٛ الاهخٓاٛ مً الاْخطاص الخٓلُضي هدى اْخطاص ضىاعي 

و ال اث ؤنلى في ؤلاهخاحُت، ٖما ؤن َع خهلُم صازل مجخمو ًخؿلب ُٖاءاث نلُا، َالخهلُم مً شإهه جدُٓٔ مؿخٍى

ىي، واؾدىاصا لظلٚ جخػمً الؿُاؾاث الخهلُمُت حملت مً  جٓلُضي هى وؾُلت إلْامت هكام ضىاعي مد٘م ْو

 : 8الخطاثظ التي جميزها نً باقي الؿُاؾاث وحشمل الىٓاؽ الخالُت

ت، ٗىنها جىؿىي  - لُت والخًُيًر ت وجؿلو للمؿخٓبل بإبهاصه الخدٍى نلى حشمل الؿُاؾت الخهلُمُت عٍئ

ت حشمل الُ٘غ والاًضًىلىحُاث  حهبئت ٍَ٘غ

ت في زلٔ املجاالث الثٓاَُت للمجخمو وحؿاهم في زلٔ هماطج مً  - حؿاهم الؿُاؾاث الخهلُمُت والتربٍى

ت مً ؤحل ألاحُاٛ الطانضة.  اإلاهاٍع الٓاثمت، بانخباعها بؾاع اهخاج اإلاهَغ

 ُت لٓىي احخمانُت مهُىت.الخهلُمُت الخىحهاث الثٓاَُت وألاًضًىلىححه٘ـ الؿُاؾاث  -

ل الخىحهاث لٓغاعاث. -  جخػمً الؿُاؾاث الخهلُمُت مجمىنت مً آلالُاث ًخم مً زاللها جدٍى

                                                                                                                                                                                     
  .29، ص 2011الٓاهغة: صاع الهلم وؤلاًمان،  التيشئت الاجتماعيت وعالقتها باملشاركت السياسيت.الؿاهغ نلي مىهىب،  5
  .458، ص 2010. 1ؽ ،الجؼاثغ: صاع ال٘خاب الخضًث معجم العلىم السياسيت والعالقاث الذوليت،نامغ مطباح،  6
ت في الجؼاثغ''، 7   257، ص 2014، 02، الهضص 9)الجؼاثغ(، املجلض مجلت املفكر ؤخمض لشهب، ''ضىو الؿُاؾت التربٍى
ت: لا دمحم الؿىالي، جغ: مطؿُى خؿني،  8  .26-25، ص ص 2012. بيروث: الضاع الهغبُت للهلىم هاشغون، 1ؽ  سو والتذاب،ر،السياساث التربٍى
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 لاوضاع العامت في الجسائر: أي جأث،ر وجأثر؟ثاهيا / 

ؾىت،  132بن وحىص الاؾخهماع الُغوس ي في الجؼاثغ ًطىِ غمً زاهت الاؾخهماع الاؾدُؿاوي الظي صام إلاضة 

ً ألامت، وجدؿُم ٗل ما مً شإهه ؤن ًسضم نمل » َيها الىكام الاؾخهماعي نلى زلٔ الهغاُْل مً ؤحل جإزير جٍٙى

ين وبىحه زاص زىٔ اللًت الهغبُت بجمُو الىؾاثل اإلاخاخت، وإًجاص الشٓاّ والاهٓؿام بين  ٖغابؿت الجؼاثٍغ

ين الجيؿُت الُغوؿُت م و هُـ الخّٓى التي ًخمخو بها اإلاىاؾىىن الؿٙان ألاضلين، مً زالٛ مىذ اليهىص الجؼاثٍغ

ىن اإلاؿلمىن صون ؤصوى خّٓى الؾُما الؿُاؾُت منها  .9«الُغوؿُىن، في خين ًبٓى الجؼاثٍغ

ين في الُ٘ان الُغوس ي، ؾاص في الجؼاثغ هىنين مً  ومً زالٛ ؾعى الاؾخهماع الُغوس ي الاؾدُؿاوي لضمج الجؼاثٍغ

ٗاَت الطال »الؿٙان  خُاث، عناًا ؤهالي صون خٔ في حؿُير شاون بالصهم عيم مؿاهمتهم في مىاؾىين ؤحاهب لهم 

صَو الػغاثب ال ًىالىن مً زضماتها شِئا َال خٔ ألبىائهم في الالخداّ باإلاضاعؽ، وال خٔ لهم في بًطاٛ بُىتهم 

ت البرإلاان ت في نػٍى الُغوس ي ختى  باإلاُاه، هاهُٚ نً اؾدبهاصهم مً مىاْشت الٓىاهين واْتراخها، الؾُما اإلاشاٖع

 .10«يلب نلُه حؿُير ألاخٙام الاؾخثىاثُت بين خالت الخغب والؿىاعت  1962، َالىغو الؿاثض ختى نام 1945نام 

ت  ه عحاال الؾُما الخٔ في هُل الخهلُم واإلاشاٖع وبالىكغ لهظه اإلاهؿُاث هدؿاءٛ خٛى ُُُٖت هُل الشهب لخْٓى

ِ نىضه والدشضًض نلُه، َُي قل الاؾخضماع الُغوس ي َدتى الغحاٛ خغمىا منها؟ وهظا ألامغ ٌؿخضعي الخ ْى

، وهظا ما اوه٘ـ ؾلبا نلى وغهُت  مهذ الخّٓى اث في املجخمو، ٖممذ ألاَىاه، ْو ايخطبذ ألاعع، ُْضث الخٍغ

ت زاضت التي ناهذ في ٖىُه مً الجهل وألامُت.  املجخمو نامت، الؾُما اإلاغؤة الجؼاثٍغ

الجؼاثغ، ًطبذ لؼاما نلُىا الدشضًض نلى وغو ومٙاهت الشهب الجؼاثغي نامت،  وإطا ما جدضزىا نً وغو الخهلُم في

ٗان مدطىعا نلى  َلم ًً٘ وغو الظٗىع مًاًغا نً وغو الاهار َترة الاؾخهماع الُغوس ي، وهُل خٔ الخهلُم الظي 

ً ألاوعوبُين الظًً جمخهىا بٙاَت الخّٓى صون  جمُيز بُنهم وبين َئت مهُىت شملذ اليهىص في الجؼاثغ، واإلاهمٍغ

ين الظًً جم حؿمُتهم باألهالي مً ٗل ؤشٙاٛ الٓهغ والخمُيز.  الُغوؿُين في خين ناوى الجؼاثٍغ

ت الؿلمُت واجسظوا مً  وما ًمً٘ مالخكخه ؤن مجمىم الغواص ْض ؤزظوا نلى ناجٓهم في هظه اإلاغخلت مهمت اإلاشاٖع

اٍ )ال جؼاثغ الهاضمت، ْؿىؿُىت، وهغان، جلمؿان...(، والتي الخهلُم والخثُِٓ وؾُلتهم لظلٚ في اإلاضن وألاٍع

ت ؤلاؾالمُت، ونمله نلى  اٖدؿذ في ؤيلب ألاخُان الؿابو الؿغي بؿبب مداولت اإلاؿخهمغ الُغوس ي ؾمـ الهٍى

مداولت الٓػاء نلى الخهلُم الهغبي ومدى اللًت الهغبُت واؾدبضالها باللًت الُغوؿُت، مً زالٛ الشهاع التي 

                                                           
، ص ؽ ن، ص  :بيروث  .الجسائر حتف الاستعمارلُىن َُ٘ـ،  9  .29 ميشىعاث م٘خبت اإلاهاٍع

ت َاؾمت الؼهغاء ْص ي، 10 يياث حضىرا وهٍى ؼ صعاؾاث الىخضة الهغبُت،  :بيروث .اليساء العربياث في العشٍر  364، ص ص 2010مٖغ
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ـ الخهلُم الهغبُت والخمؿٚ خملخه ؤلاصا ت ''الجؼاثغ َغوؿُت'' َإبذ بال ؤن جداعب هظه الجهىص لخَ٘غ عة الاؾخهماٍع

 بالُٓم ؤلاؾالمُت مً زالٛ مضاعؽ وحمهُاث للخهلُم ؤلاؾالمي.

ت حتى سىت   1962ثالثا/ السياست التعليميت الاستعماٍر

ت  الهغبُت وؤلاؾالمُت لشهبها بٙاَت الؿّغ والىؾاثل نملذ َغوؿا مىظ اخخاللها الجؼاثغ نلى مداولت ؾمـ الهٍى

ٗألُت لخدُٓٔ ياًاتها وؤهضاَها، ألحل طلٚ ْامذ ؾُاؾتها الخهلُمُت مىظ  اإلاخاخت، ووحضث في الخهلُم غالتها 

 : 11اخخاللها الجؼاثغ نلى ؤؾاؽ مباصت زبِثت جخلخظ في زالر ؤؾـ حشمل

 الفروسيت كىسيلت وهذف -

اللًت الُغوؿُت وزٓاَتها مدل اللًت الهغبُت وزٓاَتها، وهى ما ًبضو واضخا وحلُا مً مً زالٛ الهمل نلى بخالٛ 

زالٛ الخهلُماث التي ؤضضعها اإلاؿخضمغ الُغوس ي بضاًت اخخالله للجؼاثغ، وبهض الشغوم في جىكُم بصاعة الجؼاثغ جم 

ذ اللًت الُغوؿُت هي اللًت الخإُٖض نلى ؤن '' ؤًالت الجؼاثغ لً جطبذ خُٓٓت ممل٘ت َغوؿُت بال نىضما جطب

ج بلى  الٓىمُت َيها، والهمل الجباع الظي ًترجب نلُىا بهجاػه هى الؿعي وعاء وشغ اللًت الُغوؿُت بين ألاهالي بالتًر

 ؤن جدل مٓام اللًت الهغبُت الضاعحت بُنهم آلان ''

ً شخطُاث ألاؾُاٛ ٖما ؾهذ ؤلاصاعة الُغوؿُت لُغوؿت الخهلُم الابخضاجي بهضٍ زلٔ حُل صانم لها،  وجٍٙى

ً شخطُت الؿُل ٗىن ؤن ْابلُخه للخهلم في  ىا ْىمُا مىظ الطًغ، بانخباع ؤن الخهلُم هى ؤؾاؽ بلىعة وجٍٙى جٍٙى

هظه الؿً جبلٌ ؤوحها، مً مىؿلٔ ؤن الؿُل الظي ال ًدشبو بلًخه ًيشإ ؾُال مُ٘ٚ الصخطُت، لظلٚ خغم 

ـ اللًت الهغبُت في مغخلت الابخضاجي، ؤ ما مغخلت الخهلُم الثاهىي َٓض خلذ اللًت الُغوؿُت مدل اللًت جضَع

 الهغبُت وؤضبدذ هظه ألازيرة جضعؽ ٗلًت زاهُت إلاضة زالر ؾاناث ؤؾبىنُا َٓـ.

 التىص،ر كىسيلت وهذف -

ض  بدُث نمل الاخخالٛ الُغوس ي نلى بزغاج الجؼاثغ مً صًنهم ؤلاؾالمي وجىطيرهم ختى ًطبدىا مؿُدُين، ْو

ت جإٖضث هظا ا ٗإولٍى ت التي شنها عحاٛ الضًً في الٓغي، وجم بصعاحها  ت والخبشيًر لهضٍ مً زالٛ الخمالث الخىطيًر

، ؤو جلٚ التي 1830في زؿاباث الٓاصة الُغوؿُين الؾُما جلٚ التي شيذ مباشغة بهض اخخالٛ الجؼاثغ في نام 

خه في الجؼاثغ وخمل الغثِـ الُغوس ي آ هظإ شهاع '' الهضٍ مً هظا الاخخُاٛ هى باشغها الاؾخهماع اخخُاال بمئٍى

 حشُِو حىاػة ؤلاؾالم في الجؼاثغ''

 

                                                           
11
 .88-85، ص ص 2006، 1، الهضص 2املجلض  مجلت مىتذي لاستار،''، 1972-1923ؤخمض ضًيري، ''الؿُاؾت الخهلُمُت في الجؼاثغ  



  

 نركز أفاق للدراشات و الجكويٌ الهجخصص                       قصو الدراشات و األبحاث

 

 
 5255يوليو  52و 52أيام   "     الهًعقد ايعكاشات الصياشات الجعليهية على نصارات الجًهية في الدول العربيةالهؤثهر  الدولي "           

 

 

99 

 إلادماج كهذف -

ضهم مً اهخمائهم بٙل الىؾاثل،  ين وججٍغ لٓض نمل اإلاؿخهمغ الُغوس ي بٙل حىىصه وآلُاجه نلى ضهغ الجؼاثٍغ

ين مً الهالم الهغبي والُغوس ي وججغصهم مً صًنهم، لًتهم،  مىخهجا في طلٚ ؾُاؾت الاصماج التي ؾدؿلخ الجؼاثٍغ

 ؤضالتهم.

ت في الجؼاثغ، والتي هضَذ للٓػاء نل  َ٘ما هى مىضح مً ألاؾـ الخبِثت التي ْامذ نليها الؿُاؾت الاؾخهماٍع

ين في الُ٘ان  ت، الهغبُت وؤلاؾالمُت، جمهُضا ملخؿـ ؤوؾو ًػمً اهطهاع ٖلي للجؼاثٍغ الصخطُت الجؼاثٍغ

ؼ، ونؼػوا الُغوس ي، لً٘ وعيم ٗل هظه  ىن املخؿـ الاؾخهماعي بالَغ الجهىص اإلاهلىت والضَُىت، ْابل الجؼاثٍغ

ت  طلٚ بمٓاومتهم لٙل ؤشٙاٛ اإلاؿانضاث التي ْض ًٓضمها الاؾخهماع الُغوس ي، لهلمهم بىىاًاه لؿمـ الهٍى

 ىا.والٓػاء نلى اإلآىماث ألاؾاؾُت، وصَهىا مً ؤحل طلٚ الثمً باهكا َىٙل بهم ؤو بيؿائهم ؤو ْخل

ين ومىههم مً الخهلُم باللًت  ض نؼػ الاؾخهماع الُغوس ي ؾُاؾاجه بإؾالُب ووؾاثل للخػُِٔ نلى الجؼاثٍغ ْو

الهغبُت في الؼواًا واإلاضاعؽ الخغة، وطلٚ إلبٓاء الشهب الجؼاثغي ؤمُا ال ًُٓه الٓغاءة وال ال٘خابت مً ؤحل الخد٘م 

ً ، صون مىده بمٙاهُاث ؤزغي وختى ال ٌؿهه بلىعة ْضعاجه به، واؾخًالله في مُاصًً الؼعانت وزضمت اإلاهمٍغ

هم ألازغي.  واإلاؿالبت بدْٓى

ين اإلالخدٓين بالخهلُم الثاهىي نهض الاؾخهماع الُغوس ي مٓاعهت بًيرهم  وجبرػ الاخطاثُاث الخالُت حهضاص الجؼاثٍغ

 مً ألاوعوبُين والُغوؿُين: 

 املجمىم ؤلاهار الظٗىع  / الؿىت

 6110 1764 4346 ألاوعوبُىن  1920

ىن   445 40 405 الجؼاثٍغ

 6674 1814 4860 ألاوعوبُىن  1924

ىن   595 60 553 الجؼاثٍغ

 6420 1833 4587 ألاوعوبُىن  1928

ىن   690 48 642 الجؼاثٍغ

 10849 3533 7316 ألاوعوبُىن  1934

ىن   863 85 778 الجؼاثٍغ

 13229 4277 8952 ألاوعوبُىن  1938

ىن   991 68 923 الجؼاثٍغ

 .89-88صغ،ري أحمذ، مرجع سابق، ص املصذر: 
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ين خؿب ما ًىضخه الجضٛو الخالي:  في خين سجل الخهلُم الجامعي وؿبا مخضهُت ؤًػا لخهلُم الجؼاثٍغ

ىن  لاوروبيىن  السىت  الجسائٍر

1920 1282 47 

1924 1486 66 

1930 1907 93 

1934 2564 103 

1938 2138 94 

 .89صغ،ري ، مرجع سابق، ص املصذر: أحمذ 

ين نً حهلُم ألاوعوبُين في مضاعؽ زاضت نً  ٖما ؾاعنذ الؿلؿاث الُغوؿُت ونملذ نلى َطل حهلُم الجؼاثٍغ

، مو الهمل نلى جطهُب الامخداهاث ووغو شغوؽ ْاؾُت 1947-1883ؤبىاء ألاوعوبُين ؾُلت الُترة اإلامخضة مً 

ض ؾً الخلمُظ نً لالهخٓاٛ مً اإلاغخلت الابخضاثُت بلى اإلاخ ٗإن ال ًٍؼ ا ٗىن ؤن  12ىؾـ  ؾىت وهى ما انخبر حعجيًز

ين لم ًلخدٓىا ٗلهم في ؾً الضعاؾت املخضص في  ِ باهكت جُّى  7ؤبىاء الجؼاثٍغ ؾىىاث، بغاَت لُغع مطاٍع

ين اإلاًلىب نلى ؤمغهم في جلٚ الُترة، والتي جتراوح مً  اإلاالبـ،  ؤلِ َغهٚ هاهُٚ نً زمً 50بلى  40ْضعة الجؼاثٍغ

ٗان ؾببا عثِؿُا  ين بالخهلُم الثاهىي والظي  ال٘خب وألاصواث اإلاضعؾُت، مما شٙل نٓبت ؤمام الخداّ الجؼاثٍغ

هم نً مٓانض الضعاؾت  .12لهؼَو

وال ًمً٘ الخضًث نً مؿيرة الخهلُم وؾُاؾاجه صون الخؿّغ إلؾهاماث الهضًض مً الغواص، َُي قل ٗل هظه 

ٗان ألَٙاعه  اإلاؿلمين التي شُضث بجهىص الهالمت نبض الخمُض بً باصٌـ الكغٍو بغػث حمهُت الهلماء والظي 

ؼ ٖظلٚ  ؤزغ بالٌ في اإلاؿيرة ؤلاضالخُت، بدُث هاصي مً زالٛ مجلت الشهاب بػغوعة الخهلُم وحصجُهه وٖع

مو اإلاؿخهمغ مً حهت، ومً  قلم وبشٙل زاص نلى حهلُم اإلاغؤة وجىنُتها، مىضخا ؤنها ناهذ مً اغؿهاص ْو

ت لخهلُم اإلاغؤة لدؿترحو ٖغامتها وصوعها الؿُاس ي في بىاء  وإهاهت ألانغاٍ مً حهت ؤزغي، ألحل طلٚ ؤنؿى ؤولٍى

 .13املجخمو

 

 

                                                           
 .    92 -91ص ص مرجع سابق، ضًيري، ؤخمض  12

ت ؤلاضالخُت والهلمُت في الىؾً وؤلاؾالمي، 1940-1889*نبض الخمُض بً باصٌـ  ؤؾـ حمهُت الهلماء اإلاؿلمين وخاعب اإلاؿخهمغ بُ٘غه ، مً عواص الخٖغ

ت هطِبا مً ؤَٙاعه بدُث هاصي بخهلُمها  والنهىع ؤلاضالحي، ٖما نمل نلى صعء الجهل نً املجخمو مصجها التربُت والخهلُم، وهالذ اإلاغؤة الجؼاثٍغ

  بإوغانها.
 .334، ص 2010. الجؼاثغ: صاع ؾلُؿلت، 1ؽ، الفكر السياس ي عىذ العالمت عبذ الحميذ بً بادٌو مالٚ بً زلُِ، 13
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 رابعا/ جطىر السياساث التعليميت في الجسائر غذاة الاستقالل       

ين وجغاحهذ وؿب  132بهض اؾخهماع صام لـ  ت ؾىت جغصي َُه الىغو الهام للجؼاثٍغ ٍغ الخهلُم، وبهض خغب جدٍغ

ضعوؽ في خب الىؾً، بط اؾخؿام الشهب الجؼاثغي هُل ثرواث التي ْضمذ ؤؾمى الغغوؽ ضىُذ مً بين ؤعوم ال

ت الدشُِض  ٗان الخدضي ألاٖبر زىع مهٖغ سه، ؤًً  ت التي حهض َطال آزغ لبضاًت حضًضة في ضُداث جاٍع الخٍغ

اث، الؾُما بطا ما ؤز ظها بهين الانخباع ؤن الاؾخهماع الُغوس ي نمل ْبل عخُله نلى جضمير والبىاء نلى نضة مؿخٍى

ٗاهذ البضاًت مً الخُاع  ت نلى املخٚ للنهىع باألوغام، و ؤيلب اإلايشأث الٓانضًت، وهى ما وغو الضولت الجؼاثٍغ

 الاشتراٗي اإلاهخمض،  حصجُو الخهلُم، غمان الصخت، واإلاؿاواة في الخّٓى ...وييرها.

في مٓضمخه ألن حؼاثغ ما بهض الاؾخٓالٛ حؿعى الهتهاج ؾُاؾت احخمانُت لُاثضة الشهب  1963جؿّغ صؾخىع  

ُت اإلاغؤة ْطض بشغاٖها في جضبير الشاون الهامت، مدى ألامُت  و مً زاللها مؿخىي مهِشت الهماٛ، وحعجل بتْر جَغ

ض هظ نلى مجمىنت مً اإلاباصت في اإلاىاص  :14وجدؿين الصخت الهامت، ْو

  لٙل اإلاىاؾىين مً الجيؿين هُـ الخّٓى وهُـ الىاحباث". :12اإلااصة " 

  ٗان هاشئا نً اؾخهضاصاث 18اإلااصة : " الخهلُم بحباعي والثٓاَت في مخىاٛو الجمُو بضون جمُيز بال ما 

 ٗل َغص وخاحُاث الجمانت".

ذ إلاباصت ؤؾاؾُت وهي اإلاؿاواة بين الجيؿين، وب الخمُيز بين  الخالي بلًاءما ًدبين مً هظ اإلاىاص ؤناله ؤنها جؿْغ

الجيؿين الظي لؿاإلاا شٙل ناثٓا ؤمام ألامم واملجخمهاث، وهظا ؤلاحغاء لخدُٓٔ اإلاؿاواة في الخّٓى والىاحباث 

بىظ الٓاهىن ٌهض زؿىة اًجابُت وحض هامت في مؿاع الجؼاثغ اإلاهاضغة، لً٘ ؤلاشٙاٛ الظي ًؿغح ُِٖ ًمً٘ 

ـ هظا اإلابضؤ؟ الؾُما مو ججغبت الجؼاثغ الخضًثت في جدُٓٔ هظه اإلاؿاواة بين الجيؿين؟ وم ا هي آلُاث جَ٘غ

اث. ٗاَت اإلاؿخٍى  الاؾخٓالٛ والتي شهضث ازخالالث نلى 

ٗان في جػمين الخهلُم ؤلاحباعي اإلاُ٘ٛى لٙاَت اإلاىاؾىين مً ٖال الجيؿين زير صلُل نلى هظه اإلاؿاواة والظي  ض  ْو

ت، وللجؼاثغ اإلاؿخٓلت بهض نٓىص ناشها الشهب الجؼاثغي في حهل ونؼلت  ؤضبذ ٌهض م٘ؿبا هاما للثىعة الجؼاثٍغ

زاضت الُخُاث واليؿاء، ولً٘ بالخدضًض هظه الُترة شهضث نضًض الخهُٓضاث، َةطا ما جدضزىا نً غمان الخهلُم 

اٍ، والتي ٖما وهٍغ حمُها ؤن الاؾخه هٙىن بطضص طٖغ ماع ضهىبت الىضٛى للمضاعؽ في اإلاىاؾٔ اإلاهؼولت وألاٍع

ْض صمغ َيها نضًض الٓغي وختى الؼواًا واإلاضاعؽ، وبالخالي َاإلاهمت لِؿذ بخلٚ الؿهىلت والخدضي الجضًض ؤمام 

ت ً٘مً في حشُِض اإلاضاعؽ وإنضاص اإلاهلمين في جلٚ اإلاىاؾٔ وهى لِـ باألمغ الهين.  الضولت الجؼاثٍغ

                                                           
ت الضًمٓغاؾُت الشهبُت اإلااعر في  14 ت الجؼاثٍغ ت الضًمٓغاؾُت الشهبُت، صؾخىع الجمهىٍع ت الجؼاثٍغ ش 1963ؾبخمبر  08الجمهىٍع  10، والطاصع بخاٍع

  .05-02، ص ص 1963ؾبخمبر
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ض انخبر الضزٛى اإلاضعس ي لؿىت  جؼاثغ اإلاؿخٓلت للىغهُت الٙاعزُت التي ٗإٛو وؤضهب صزٛى جىكمه ال 1962ْو

ير ألاؾاؾُاث لخمضعؽ ؤنضاص هاثلت مً ألاؾُاٛ  وعزتها البالص نً اإلاؿخهمغ، والتي لم ًً٘ لها زُاع ؾىي جَى

الظًً خغمىا خٓهم مً ْبل، وفي قل هظه ألاوغام التي شهضث ججاطباث واهٓؿاماث بين مً ًضنى لجهل 

ع الثٓافي، وبين مً ًضنى الؾخمغاع الهمل باإلاضعؾت التي ؤوشإها الاؾخهماع اإلاضعؾت ؤصاة للخدغع مً الاؾخهما

ت التي وغهتها اللجىت الىؾىُت إلضالح الخهلُم ؾىت  إلصماج الجؼاثغ زٓاَُا في َغوؿا، وهى ما حهل الؿُاؾت التربٍى

ذ ا 1962 ؾخمغث في الانخماص مخىاْػت ٗىنها ؤْغث مً حهت بػغوعة حهل اإلاضعؾت ؤصاة للخدغع لً٘ في هُـ الْى

ت  .15نلى اإلاضعؾت التي ؤوشإتها َغوؿها لخىُُظ ؾُاؾاتها الاؾخهماٍع

ت في الجؼاثغ مىظ نام  نلى  1962وبىاًء نلى هظه الخلُُاث ًمً٘ جٓؿُم جؿىع الؿُاؾاث الخهلُمُت والتربٍى

 مغاخل شملذ: 

  1976 -1962املرحلت لاولى  -

ين الظًً هم صون ؾً الهش ً يضاة الاؾخٓالٛ خىالي بلٌ نضص الجؼاثٍغ % مً بحمالي نضص الؿٙان، ما ٌهني 54ٍغ

ٗاَُت إلاا ًٓاعب ملُىن ؾُل، ؤي بدىالي  ير مٓانض صعاؾُت  ؤلِ َطل وهى ما صَو بالجِش الىؾني  25غغوعة جَى

ت مً ؤٖبر  ٗان هٓظ الٙىاصع البشٍغ إلزالء الث٘ىاث ختى جٙىن حاهؼة الؾخٓباٛ الخالمُظ، ومً حهت ؤزغي 

ثٔ الؾُما اإلاضعؾين باللًت الهغبُت، وهى ما ؤصي لالؾخهاهت بضٛو نغبُت شُٓٓت مً ؤحل ؾض الىٓظ ؤيلبهم الهىا

 .16مً مطغ

لٓض احؿمذ هظه اإلاغخلت بالخضعج واإلاغخلُت والخظبظب بؿبب يُاب عئي ؾُاؾُت اؾتراجُجُت واضخت لخىمُت 

الضٖخىع نبض الٓاصع َػُل َةن الؿُاؾاث الٓؿام التربىي الظي اَخٓغ للخجغبت، الخبرة والُ٘اءة، َدؿب 

ت مخُُ٘ت مو املجخمو الجؼاثغي بإوغانه  جي اإلاغخلي في بىاء مىكىمت جغبٍى ت اإلاىخهجت اجبهذ ألاؾلىب الخضٍع التربٍى

 .17اإلاىعوزت نً الاؾخهماع وبخؿىعاجه التي ؤخضزتها ؾُاؾت الخىمُت

ذ هظه اإلاغخلت التي مغث بها البالص هٓطا في الغئي و  الٙىاصع، وانخبرث في خاحت لػغوعة الخهمٔ في مُهىمها نَغ

ض مً الخسؿُـ في مٓخػاها الخؿبُٓي، بال ؤنها خؿب الؿُض ؤخمض ؾالب الابغاهُمي ْض ؤجذ  الهٓاثضي، وإلى مٍؼ

ؤلِ بلى ملُىهين، وجػانِ نضص الؿلبت في  70بيخاثج نضًضة بدُث اػصاص نضص الخالمُظ في اإلاضاعؽ الابخضاثُت مً 

اث، ٖما جػانِ نضص الؿلبت الجامهُين مً الثا ٗامال للخهلُم  15ؾالب بلى  600هٍى با  ؤلِ، وخٓٓذ الضولت حهٍغ

                                                           
15
  .258ص  ، مرجع سابق،ؤخمض لشهب 

16
  .100-99ص ص مرجع سابق، ضًيري، ؤخمض  
17
  .259، ص مرجع سابقؤخمض لشهب،  
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ٗاهذ حؿعى لخدُٓٔ هضٍ بهُض  الابخضاجي في الؿيخين ألاولى والثاوي، وؤهم ما ًمً٘ اؾخسالضه مً هظه الخجغبت 

ٗاهذ اللًت الهغبُت حهض لًت ؤحىبُت ب بهضما   .18وهى الخهٍغ

 م زطاثظ هظه اإلاغخلت هجض: ومً ؤه

 جغؾُم حهلُم اللًت الهغبُت والضًً ؤلاؾالمي في مىاهج الخهلُم  -

ؿه - ش وجصخُذ مؿاع جضَع  جىحُه نىاًت لضعوؽ الخاٍع

ير بؾاعاث الخهلُم  -  ج٘ثُِ الجهىص الغامُت بلى جَى

با شامال. - ب الطٍُى ألاعبهت ألاولى مً الخهلُم حهٍغ  حهٍغ

ب زلث ؤْؿام اإلاىاص  -  الهلمُت.حهٍغ

ش. الجًغاَُا. الُلؿُت في مسخلِ اإلاىاص.  - ب اإلاىاص الاحخمانُت الخاٍع  حهٍغ

 غبـ الخطىع الٓاهىوي الٙامل لبىاء هكام جغبىي وؾني -

 ببؿاٛ الهمل بالٓىاهين التي جخهاعع وؾُاصة الضولت. -

   2000-1976املرحلت الثاهيت  -

م  غخلتبضؤث هظه اإلا    ل ؾىت  16 اإلااعر في 35-76بطضوع ألامغ ْع ً في  1976ؤٍَغ اإلاخػمً جىكُم التربُت والخٍٙى

ت نلى هكام الخهلُم في الاججاه الظي ًٙىن َُه ؤٖثر جماشُا مو  الجؼاثغ الظي ؤصزل بضالخاث نمُٓت وحظٍع

الخدىالث الخاضلت اْخطاصًا واحخمانُا، بدُث ٖغؽ ألامغ الؿابٔ الؿابو ؤلالؼامي للخهلُم ومجاهِخه و جإمُىه 

 :19 ؾىىاث، وؤعس ى الازخُاعاث و الخىحهاث ألاؾاؾُت للتربُت الىؾىُت مً خُث  9إلاضة 

 مىكىمت وؾىُت ؤضُلت بمػامُنها وإؾاعاتها وبغامجها. -

ين مخُخدت نلى الهلىم والخ٘ىىلىحُا. -  صًمٓغاؾُت في بجاختها َغضا مخٙاملت لجمُو ألاؾُاٛ الجؼاثٍغ

 حمُو اإلاغاخل.حهل اللًت الهغبُت لًت حهلُم حمُو اإلاىاص في  -

 جىكُم حهلُم اللًاث ألاحىبُت بطُتها عواَض مؿانضة نلى الخُخذ والاؾخُاصة مً الخجاعب الضولُت. -

 ٖما جػمً ألامغ الؿابٔ ؤهضاَا وؾىُت وصولُت، بدُث حشمل ألاهضاٍ الىؾىُت:

مُت جىمُت شخطُت ألاؾُاٛ واإلاىاؾىين وإنضاصهم للهمل والخُاة وإٖؿابهم اإلاهاٍع الهامت الهل -

والخ٘ىىلىحُت التي جم٘نهم مً الاؾخجابت للخؿلهاث الشهبُت الخىاْت بلى الهضالت والخٓضم وخٔ اإلاىاؾً 

ً  .الجؼاثغي في التربُت والخٍٙى

                                                           
  .101ص مرجع سابق، ضًيري، ؤخمض  18
19
  .260، ص مرجع سابقؤخمض لشهب،  
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 ؤما ألاهضاٍ الضولُت َخمثلذ في: 

جخجؿض في مىـذ التربُـت التي حؿانـض نلى الخُاهـم والخهـاون بين الشهىب وضُاهت الؿالم في الهالم  -

نلى ؤؾاؽ اخـترام ؾُاصة ألامم وجلٓـين مبضؤ الهضالـت واإلاؿاواة بين اإلاىاؾىين والشهىب، 

ت والخمُيز، وجىمُت جغبُت جخجاوب مو خّٓى  وإنضاصهم إلاٙاَدت ٗل شٙل مً ؤشٙاٛ الخُْغ

اجه ألاؾاؾُت.  ؤلاوؿان وخٍغ

ت يضاة الاؾخٓالٛ، ًغي  ؤما نً حجم الخًيراث التي ؤهخجتها هظه "الثىعة اإلاضعؾُت" التي ؤْغتها  الضولت الجؼاثٍغ

اهسُؼ الخباًً في اإلآبىلين للخهلُم الابخضاجي والثاهىي بين البىاث  1980-1970خؿب بىجامين ؾخىعا ؤهه بين 

 .198720% نام25% مً بحمالي اإلآبىلين، ؤما في الجامهاث َبيؿبت 40والظٗىع، بدُث شٙلذ ؤلاهار 

  2021-2000املرحلت الثالثت  -

اجه حملت مً ؤلاضالخاث والخدىالث بضالخاث )ظه اإلاغخلت لٓض شهض الخهلُم في ه ( 2003-2002بمسخلِ مؿخٍى

ت بلى مداولت جُهُل صوع الخهلُم، هظا 2007-2006واضالخاث ) ت الجؼاثٍغ ( ؾهذ مً زاللها الؿُاؾت التربٍى

يز اإلاضعؾت نلى ؤلاضالح وغو الجؼاثغ ؤمام جدضًاث ٖبيرة صازلُت وزاعحُت، خُث شملذ ال خدضًاث الضازلُت جٖغ

ما هي مغجبؿت بالهطغهت واؾخ٘ماٛ صًمٓغاؾُت الخهلُم وبلىى الىىنُت  الخهلُم والخيشئت الاحخمانُت و الخإهُل ٖو

لُاثضة ؤٖبر نضص مً الخالمُظ، زم الخد٘م في الهلىم والخ٘ىىلىحُا، ؤما الخدضًاث الخاعحُت َخخمثل في نىإلات 

نلُه مً مخؿلباث جإهُل بمؿخىي نالي ؤٖثر َإٖثر في مجخمو ؤلانالم والاجطاٛ وفي الخؿىع  الاْخطاص مما ًترجب

ت والخ٘ىىلىجي.  الهلمي والخٓني الظي ٌؿانض نلى بغوػ شٙل حضًض للمجخمو ؤي مجخمو اإلاهَغ

ت ؾىت   .2000اللجىت الىؾىُت إلضالح اإلاىكىمت التربٍى

لذ لها مهمت الخُ٘ير وجٓضًم حغي حشُ٘ل لجىت وؾىُت إلضالح ا 2000نام في  - ت التي ؤٗو إلاىكىمت التربٍى

اْتراخاث بسطىص زالر مىاغُو ٖبري هي جدؿين هىنُت الخإؾير بشٙل نام والخإؾير بشٙل زاص، 

ت بٙاملها. غ الهمل البُضايىجي وإناصة جىكُم اإلاىكىمت التربٍى  والؿبل التي ًيبغي بجبانها لخؿٍى

غ  2002ٍل وماعؽ ؾىت حخمام مجلـ الخٙىمت في شهغ ؤَغ ب  - ْطض صعاؾت مسخلِ الاْتراخاث الىاعصة في جٍٓغ

غ النهاجي للجىت الىؾىُت إلضالح  لجىت الاضالح وجدضًض ؤلاحغاءاث التي ًخؿلبها الخؿبُٔ، بال ؤن هخاثج الخٍٓغ

 هكام التربُت لم جؿبٔ ٗىن جىضُاتها انخبرث مُغؾت في الخضازت لخض ما، 

                                                           
خ الجسائر بعذ الاستقالل  بىجامين ؾخىعا، جغ: ضباح ممضوح ٖهضان،  20 ت لل٘خاب، . 1988-1962جاٍر ، 2012صمشٔ: ميشىعاث الهُئت الهامت الؿىٍع

  .68ص
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م لُهٓبه بهض طلٚ حهضًل ألام - ً وطلٚ بىاؾؿت ألامغ ْع اإلااعر في  03/09غ اإلاخهلٔ بدىكُم التربُت والخٍٙى

م  2003ؤوث 13 خم ألامغ ْع ل  16اإلااعر في 35/76الظي ٌهضٛ ٍو ً 1976ؤٍَغ واإلاخػمً جىكُم التربُت والخٍٙى

 ومً ؤهم ما حاء به هظا ألامغ: 

 .ًُت ٗلًت وؾىُت ٖماصة ـ اللًت ألاماَػ  بصعاج جضَع

  ٛللمباصعة الخاضت لالؾدثماع في مجاٛ الخهلُم.َخذ املجا 

ً بضٛ زالر ؤؾىاع وهي:    ض حغي بهض ضضوع ألامغ نلى اإلاؿخىي الخىكُمي بناصة هُٙلت الخهلُم ألاؾاس ي في ؾىٍع  ْو

 ؾىىاث.  5ؾىع الخهلُم الابخضاجي ومضجه -

 ؾىىاث. 4ؾىع الخهلُم اإلاخىؾـ ومضجه  -

 ضضوع الٓاهىن الخىحُهي للتربُت الىؾىُت 

م     خهلٔ ألامغ بالٓاهىن الخىحُهي ْع عي الظي ًغمي بلى 2008حاهُي  23اإلااعر في  08/04ٍو وهى الىظ الدشَغ

ت  غ للمضعؾت الجؼاثٍغ إحي هظا الٓاهىن لَُى ت ٍو ت إلضالح اإلاىكىمت التربٍى ججؿُض اإلاؿعى الشامل للضولت الجؼاثٍغ

للخدىالث الىؾىُت والضولُت، َانخماص الخهضصًت الؿُاؾُت ًترجب نىه غغوعة بصعاج مُهىم  ؤلاؾاع اإلاىاؾب

و للمهاٍع الهلمُت والخ٘ىىلىحُت للتربُت الىؾىُت  الضًمٓغاؾُت في اإلاىاهج الضعاؾُت، ٖما وؤن الخؿىع الؿَغ

 ووؾاثل ؤلانالم والاجطاٛ الخضًثت وما جُغغه بسطىص بناصة جطمُم مالمذ اإلاهً

مو   اجطح ما ًلي: 2008حاهُي  23اإلااعر في  08/04في مهاًىت للٓاهىن الخىحُهي للتربُت الىؾىُت ْع

مٓاعهت مو  2008مغاث في الضزٛى اإلاضعس ي لؿىت  10ـخػانِ نضص الخالمُظ اإلاخمضعؾين في الجؼاثغ  -

 .1962ؤٛو صزٛى مضعس ي يضاة الاؾخٓالٛ في شهغ ؤٖخىبغ ؾىت 

ٗاهذ في ؾىت  %97بلًذ وؿبت الخمضعؽ خالُا  - ض   .21%45ال جخجاوػ 1965ْو

ٗاهذ ال جخهضي ؾذ ؾىىاث ْبل  ، بال ؤن 1976ؤما مضة الخضَعـ ؤلاحباعي َٓض خضصث خالُا بدؿو ؾىىاث بِىما 

ذ واخض باالهُجاع الضًمًغافي والزخباع اإلاشغوم التربىي  الخؿىع ال٘مي للتربُت الظي جدٓٔ في ؾُاّ الخميز في ْو

ي حهثر بؿبب هٓظ ؤلامٙاهُاث مما ؤزغ ؾلبا نلى مغصوص الىكام التربىي في مجمله، ومً هىا َةن طي ؾابو صًمٓغاؾ

ت مً حهت وبؿبب الخدىالث في  بضالح الىكام التربىي ؤضبذ غغوعة ملخت بؿبب الىغو الغاهً للمضعؾت الجؼاثٍغ

 مسخلِ اإلاُاصًً مً حهت ؤزغي.

                                                           
ض، ''ؤلاضالح واإلاضعؾت: ْاهىن وجدضًاث''،  21 ت لىزارة التربيت الىطىيتؤبى ب٘غ بىٍػ ل 00، الهضص مجلت دوٍر   .05، ص 2009، ؤٍَغ
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ت ُت اإلاىاعص البشٍغ  جثمين وجْغ

ت،     ؤما بسطىص الخهلُم الهالي َٓض نٍغ حهضًالث نلى غىء جىضُاث اللجىت الىؾىُت إلضالح اإلاىكىمت التربٍى

مً زالٛ وغو ؤعغُت إلضالح  2013و 2004ؾؿغث وػاعة الخهلُم الهالي والبدث الهلمي هضَا اؾتراجُجُا إلاغاخل 

ؿخلهما مً الخجاعب الضولُت، وجخمدىع بيُت هظا ٛ . م . ص( والظي ًمثل همىطحا م(شامل للخهلُم الهالي بطًُت 

ً ًخىج ٗل منها بشهاصة حامهُت.  الىكام خٛى زالر ؤؾىاع للخٍٙى

ٗاصًمُت . مهىُت( - ا+ زالر ؾىىاث ًخىج بلِؿاوـ )ؤ  الؿىع ألاٛو بٙالىٍع

ٗاصًمُت . مهىُت( - ا + زمـ ؾىىاث ًخىج بماؾتر )ؤ  الؿىع الثاوي بٙالىٍع

ا +  -  زماهُت ؾىىاث ًخىج بضٖخىعاهالؿىع الثالث بٙالىٍع

ت ْطض الخدؿين مً اإلاغصوص     ت بلى خض آلان ججغي حهضًالث نلى هكمها التربٍى ت الجؼاثٍغ وال جؼاٛ اإلاىكمت التربٍى

و مً مؿخىاه.  التربىي والَغ

 خامسا/ حصيلت السياساث التعليميت في الجسائر....باألرقام 

م ؤمت بُٓذ ٌهخبر الخهلُم الضنامت ألاؾاؾُت ألي ؤمت حؿ عى لنهػت شهىبها، َ٘م مً ؤمت جؿىعث بالهلم ٖو

هذ نلى  ض ْو خبِؿت الجهل جخًنى بةهجاػاث اإلااض ي حهِش الخبهُت، َالخهلُم هى وؾُلت الاوهخاّ مً الجهل، ْو

ت يضاة الاؾخٓالٛ ُٖالت الخهلُم املجاوي وؤلاحباعي لٙاَت اإلاىاؾىين صون جمُيز بين الجيؿ ين، ناجٔ الضولت الجؼاثٍغ

واعجُهذ مهضالث الخهلُم الؾُما وؿب حهلُم البىاث، بدُث جؿىع نضص ؤلاهار مً الابخضاجي للثاهىي مً ؾىت 

% في الابخضاجي واإلاخىؾـ، لً٘ 40، َ٘ما جىضح اليؿب اعجُانا ؾُُُا في نضص ؤلاهار لُُّى 2019لًاًت -2012

ل الخىاح ٗاَت اإلاىاؾٔ، وجٍؼ ل مؿاع الخهلُم َيها.ًبٓى الخدضي لخهمُم الخهلُم نلى   ؼ التي حهْغ

ىضح الجذول التالي وسب التعليم في لاطىار التعليميت الثالث مً سىت   2019-2012ٍو

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

مجمىم الخالمُظ في 

 الابخضاجي واإلاخىؾـ

6.227981 6.336000 

 

6.462767 

 

6.695939 

 

6.917383 

 

7.185107 

 

7.493486 

 

 3.588116 3.439722 3.305381 %47.71 %47.65 %47.65 %47.55 منهم بهار

بحمالي جالمُظ الخهلُم 

 الثاهىي 

1.497875 

 

1.499740 

 

1.526779 

 

1.378860 

 

1.286586 

 

1.227055 

 

1.222673 

 

 670240 697520 728717 %56.72 %57.63 %58.22 %57.57 منهم بهار 

ت امليشىراث 46رقم  2016وشرة  2019-2013الذًىان الىطني لإلحصائياث، الجسائر باألرقام هتائج  املصذر: . الجسائر: مذًٍر

 .29-28، ص ص2019واليشر والتىثيق والطبع، 
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%، وهى ما ًبرػ عيبت 50ًدبين مً زالٛ الجضٛو اعجٓام وؿب حهلُم ؤلاهار في الخهلُم الثاهىي اعجُانا َاّ وؿبت 

ت الظي وهِشه ؤًً ؤضبدذ  ؤلاهار في النهل مً الهلم، ٖظلٚ عيبت ألاولُاء في حهلُم بىاتهً، الؾُما في نطغ اإلاهَغ

مً٘ بعحام ؤ ؾباب اعجُام وؿب ؤلاهار في الخهلُم الثاهىي مٓاعهت ألامم جدىاَـ بحجم عؤؾمالها البشغي، ٍو

ت حؿانضهم نلى  بىكغائهم مً الظٗىع، هى نؼٍو الشباب نً بجمام الضعاؾت والخىحه للخٙىن اإلانهي الٖدؿاب خَغ

طبدً مهلماث ؤو  ها، ؤما ازخُاع ؤلاهار إلجمام الخهلُم ًيبو مً عيبتهً في بلىى الضعحاث الهلُا ٍو الهمل ؾَغ

 ..الخ. ؾبِباث.

في خين شهض ْؿام الخهلُم الهالي ؤنضاصا هاثلت مً اإلاسجلين الظًً حهضوا نخبت اإلالُىن ؾالب، وهى ما ًبرػ 

ٗاَت ؤؾىاعه، َغيم الىٓاثظ ال ًمً٘ اهٙاع الجهىص والىخاثج التي  ت الضانمت للخهلُم في  ؾُاؾت الضولت الجؼاثٍغ

برػ الجضٛو الخالي هظه ا  ليؿب: خٓٓذ نلى ؤعع الىاْو، ٍو

 2014/2015 2013/2014 2012/2013 التعي،ن

 1165040 1119515 1124434 املسجلىن في التذرج

املسجلىن في ما بعذ 

 التذرج

67671 70734 76510 

 ..... 271430 288602 حاملىا الشهاداث

 املصذر: وزارة التعليم العالي

في وؿب اإلاخدطلين نلى الشهاصاث الجامهُت، لً٘ في  ما ًدبين مً الىخاثج اإلاخىضل بليها ؤناله الاعجُام اليؿبي

اإلآابل هدؿاءٛ نً الىاْو الىىعي لهظا الخدطُل، خُٓٓت ًٓابل هظا الاعجُام في وؿب اإلاخسغحين اوهضام آلُاث 

بصماحهم في ؾّى الهمل، وهى ما ًُؿغ اعجُام مهضالث البؿالت في ضٍُى خاملي الشهاصاث، وهظه َجىة 

 ت في نضًض الضٛو الهغبُت نلى يغاع الجؼاثغ، ما ًضَىا للدؿاٛئ نً ؤؾباب هظه الازخالالث؟الؿُاؾاث الخهلُمُ

 ومً ؤحل مهالجت بهؼ هظه الازخالالث هٓغح: 

عبـ البرامج الخهلُمُت بىاْو ؾّى الهمل مً زالٛ اصعاج بهؼ اإلآاًِـ الهملُت والخؿبُُٓت  -

اصة ألانماٛ، ُُُٖت  اوشاء ماؾؿت مطًغة، وطلٚ مً ؤحل حصجُو نلى يغاع اإلآاوالجُت، ٍع

 الشباب نلى الخىحه هدى الهمل اإلآاوالحي.

غغوعة جدُٓٔ الاوسجام بين ألاهضاٍ الخهلُمُت وخاحُاث املجخمو الؾُما نلى الطهُض الخىمىي  -

 الاحخماعي والثٓافي مو غغوعة جدٛى اإلاىاهج الخهلُمُت مً مجغص مٓغعاث بلى مشغوم مجخمو.
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شخطىت الؿُاؾاث الخهلُمُت، بإَاّ مخُخدت بهُضا الخؿاباث الػُٓت لطىام  الابخهاص نً -

 الؿُاؾاث الخهلُمُت.

ُمها. - ٔ ما ًخماش ى وزٓاَتها ْو غ هاحهت جيبو مً زطاثظ البِئت املخلُت َو  البدث نً ؾبل جؿٍى

يز نلى اصعاج بغامج الخيشئت الاحخمانُت والؿُاؾُت، لخىمُت الغؤؾماٛ البشغي وحصجُو -  التٖر

ٗاَت اإلااؾؿاث الخهلُمُت. ت وحهمُمه نلى   الخدٛى هدى اْخطاص اإلاهَغ

ٍى نلى الازخالالث الخاضلت في الٓؿام الؾُما البُضايىحُت  - ت مً ؤحل الْى ؼ البدىر التربٍى حهٍؼ

مها آهُا.  منها والهمل نلى جٍٓى

ختى ؤحىبُت جىؾُو اَاّ الخهاون اإلاشتٕر مً ؤحل بلىعة الٓؿام ؾىاء مو صٛو نغبُت عاثضة ؤو  -

 شغؽ الضعاؾت اإلاهمٓت للخجاعب لالؾخُاصة مً هٓاؽ ْىتها وجُُُ٘ها مو الخطىضُاث الىؾىُت.

 خاجمت: 

ٗاهذ هامُت ؤو  ومشغونت َ٘غة التربىي والخهلُمي ؤلاضالح ؤن بلى هسلظ ألازير في حضا، جدبنى ٗل صولت ؾىاء 

ت وخت ٍغ ؿت ؤن جخماش ى وجخىأَ مو واْو مخٓضمت ما ًالثمها مً بغامج وؾُاؾاث بضالخُت، جؿٍى ت شٍغ ى حًُيًر

بِئتها الضازلُت، ٗىن ؤٖبر ناثٔ ًىاحه الضٛو هى اؾٓاؽ ججاعب مهُىت نلى زطىضُاث مخباًىت، الؾُما اَغاػاث 

الهىإلات التي نبرث الخضوص وؤضبدذ جضانب خضوص الضٛو بىٓغة ػع زاضت بهض جىامي الاهُجاع اإلاهغفي 

التي ْىغذ الشهىب والخٙىماث  19ٙاؾه واضخا وجإزيره حلُا مو بغوػ حاثدت ٗىعوها والخ٘ىىلىجي الظي بضا اوه

 ٛ و الىامُت الؾُما جلٚ التي ال جملٚ مً الخ٘ىىلىحُا بال الٓلُل، ألحل طلٚ ؤضبذ لؼاما نلى الضو  الخدضي َع

ير ت ؤلامٙاهُاث اإلااصًت وجَى ت اإلاىكىماث إلاؿاًغة والخ٘ىىلىحُت والخػاٍع ٛ  التربٍى  اإلاخٓضمت . للضو

ت في ؾبُل بلىعة الؿُاؾاث الخهلُمُت، لم ًً٘ الؿير  والجؼاثغ نلى يغاع باقي الضٛو التي شهضث جدىالث مدىٍع

هدى الخؿىع اإلايشىص باألمغ الهين، ل٘نها ْؿهذ في طلٚ ؤشىاؾا نضًضة، َ٘ما ؾبٔ ؤلاشاعة له ؤن الجؼاثغ ْض 

ّ الؾُما نً صٛو اإلا-جإزغث نً باقي الضٛو الهغبُت  ؾىت بؿبب الاؾخهماع الُغوس ي الظي نؿل  132إلاضة  -شغ

ين ت وخاٛ صون حهلُم الجؼاثٍغ ُاث الٍُ٘غ ؾً في ؾبُهت الخظبظباث  و ، َسطىضُت الىغو الجؼاثغي الخٖغ

الؿُاؾاث وجؿبُٔ الٓغاعاث، الؾُما حجم الخجاطباث بين الخُاعاث ال٘بري التي جد٘م مىاْو ضىو الؿُاؾاث في 

 في ال٘بير ػالذ عيم الخٓضم املخغػ لم جخمً٘ مً مهالجت بهؼ الازخالالث نلى يغاع التراحوالجؼاثغ، التي ال 

ه وما ال٘مي، نلى ألاؾاؽ للخهلُم الىىعي اإلاؿخىي  ت )اإلاٙىهين( ٖظلٚ  مً التربُت ْؿام نَغ حؿغب للمىاعص البشٍغ

اث، هٓظ الاإلاام بالخ٘ىىلىحُا الدؿغب اإلاضعس ي للخالمُظ، الهىِ اإلاضعس ي، اٖخكاف ألاْؿام في بهؼ البلضً

ً، ٗل هظه الىٓاثظ جخؿلب الخضزل الهاحل وؤلاؾغام في حًُير  ؤؾالُب الخضًثت والظي ًجهلها الهضًض مً اإلااؾٍغ

ً والخىحه هدى مٓاعباث ناإلاُت نلى يغاع اإلآاعبت بالُ٘اءاث. الخضَعـ  والخٍٙى
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 نعكاسات رقمنة المناهج الجعليمية على الجنمية االججماعية واالقجصاديةإ

   

  1 مهند مصطفى احمد عقايله

 ملخص:

و لاطتتتتا واهرو  تتتتة رتىاولتتتتدرالة اصتتتتارعكغتتتتكقراو ااصتتتتالر ليىتتتتارااىتتتتا الارالا يةيةتتتتار  تتتت رالاىيةتتتتار  ايا ةتتتتار

الة اصارئل رتكغةحرعفهكمرالاحكلرالرلميرلييىا الارالا يةيةاروبةانرتأثيرراو ااصتالر ليىتارااىتا الارالا يةيةتار  ت ر

الاىيةتتتتتار  ايا ةتتتتتارو لاطتتتتتا وا روعتتتتتًرا تتتتتترتح ةتتتتت رانتتتتتةا رالة اصتتتتتاهر ضتتتتتا ةمرال ا تتتتت رااى  تتتتتينرالكضتتتتتف ر

روالاحية ي 

لرالرلمتتيرلييىتتا الارالا يةيةتتاروتتكرررالاليتتررعتتًرالكلتتدروا  هتتةروالااتتالة رونتتكرولتتةرتكضتتيدرالة اصتتارئلتت رانرالاحتتكر

رغرو ةر ايةارلاحضينر ك ةرالا يةمرالرلميروعحاكاةرالا ىةالرالااىكلك ةارفيرالكلدرا حالي 

حتتة ره يتتا ركيتتارانر ليىتتارااىتتا الارالا يةيةتتارواصتتا ةامرتاىكلك ةتتاراا يكعتتالرفتتيرال ييةتتارالا يةيةتتارعتتًر تتأه رانرو 

هك ةتتتتتارفتتتتتيرتىيةتتتتتارعهتتتتتا الرال ىطتتتتتررال يتتتتتر رواصتتتتتهليا رلة اتتتتتت هرعيتتتتتار ضتتتتتهمرفتتتتتيرتح ةتتتتت راافهتتتتتكمرال يةتتتتت رلياىيةتتتتتار

  ايا ةتتارواضتتانمرفتتيرتح ةتت رالاىيةتتار لاطتتا وارو ررتتلرعتتًرصتتك ارال ييةتتارالا يةيةتتاهرعتتًر تت لر  يتتةمر رتترا ر

رال رتح ة رالاىيةار لاطا وا روتة  ب مرعياروإ  رال ر رلرئهاا ةارالفر رو  ي روعضاكىر رانةا 
ً
روضكال

 الكلمات املفحاحية: الرقمنة، املناهج الحعليمية، الحنمية الاقحصادًة، الحنمية الاجحماعية.
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Implications of the digitization of educational curricula on social and economic development 

 

Abstract 

The study dealt with the implications of the digitization of curricula on social and economic 

development, and aims to clarify the concept of digital transformation of curricula and to 

show the impact of the digitization of curricula on social and economic development. In order 

to achieve the objectives of the study, the researcher uses descriptive and analytical 

approaches. 

The study found that the digital transformation of curricula saves a lot of time, effort and 

costs, which is an imperative to improve the quality of digital education and simulate 

technological technologies now.  

In addition, that digitization of curricula and the use of information technology in the 

educational process would bring about a qualitative shift in the development of human skills 

and investment of its capabilities, contributing to the deep concept of social development and 

contributing to economic development and raising the level of the educational process, 

through the education and training of individuals. This leads to higher productivity, income 

and well-being for the individual to achieve economic development. 

Keywords: digitization, curricula, economic development, social development. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 مركز أفاق للدراسات و الجكىين المجخصص                       قسم الدراسات و األبحاث

 

 
 5255يىليى  52و 52أيام   "     المنعقد انعكاسات السياسات الجعليمية على مسارات الجنمية في الدول العربيةالمؤثمر  الدولي "           

 

 

111 

 مقدمة:

اكاك تتتتتارئنرالاؿتتتتتك رالااىكلتتتتتكايرفتتتتتير طتتتتترهارا حتتتتتاليراضتتتتت حرعؿيتتتتتةرال ةوتتتتتةرعتتتتتًرااإصضتتتتتالرواليتتتتتركالرا  ايفتتتتتاهر

الاغيتتترالرالتتتتتيرتؿتتتترار  تتتت ر ييهتتتاهرو رتتتتةرع ايتتتت رالاتتتتكا  ربتتتتاد ا الرا  اطتتتاربا حكصتتتت ارالرليةتتتتاهروتتتتتة  ةرال تتتتكىر

حتتتة ره يتتتار ال اعيتتتار  تتت رع ايتتت رالفىةتتتالروالا ىةتتتالرااا ي تتتارر يتتتترااإصضتتتاراوراليتتتركاهرونتتت ارعتتتًر تتتأه رانرو 

رهك ةارفير ييهاروهاا ها 

ر ضتانمرفتيرتحضتينرهك ةتار   ةرظهك رالرليىارو  كلهتارفتير
ً
رعهيتا

ً
ع ايت رال ؿا تالر  ايا ةتارو لاطتا وار تاع 

ا حاتتكىراا تتةمهرو اؿيتتةرعلتت رال ةوتتةرعتتًرا  اتترالروالافتتااالرالييتتؿاروالف التتارل ىتتاارضتتك ةرعاااعيتتاروعا ىتتارفتتير

طتالرا  ايفتتارصت ةترئهاتاعر يتترع ايت رنت طرال ؿا تالهروعتلرتؿتك رالااىكلك ةتاروعتاروافترقر ل تارعتًروصتا تر ت

رلاح ةتت ر
ً
ا تتة رال تتالمرثتتك ةرت ىةتتاراصتتاؿاقرعتتًر  لهتتارالكضتتكلر  ايتت راو تت رالييتتاؽر لاطتتا  هروعلتت رصتت ةا

رالاىيةارااضاةاعا 

رعتتلر
ً
وعتًرتيتت رااإصضتالرالتتتيرت يتتدرالرليىتاروعفانةيهتتاهرعإصضتالرالا يتتةمرفتتيرع ايت ر ولرال تتالمهروعلت رتيا تتةا

رعاؿي تتالرال طتترروتتتكريررصتت تر
ً
الررانةتتار  ايا ةتتار  ايتت را  اي تتالهرو رضتتدرعإصضتتالرالا يتتةمرو طكضتتا

فيرظترا  كا حر   رعحاكاةرالرليىارواصضهاروؾر  ارئ ا   اروتىظةيهارالا نيروالفنتيهروالر ت رانرعلتترنت ار ضتانمر

كعةاروا  اضاهروعًرفيرئهااعرااضيرةرالا ييةارالا يةيةاهرون اروحااجرئل رالاػاررروالااارتربينرااإصضالرا حا

رنىار اارن ارال ح رل ةانراو ااصالر ليىارااىا الارالا يةيةار   رالاىيةار  ايا ةارو لاطا وا 

 مشكلة الدراسة

ئنرالا ةمرالا نيرال  ر يهةطرال المرباصايرا را ىرئل ر  كلرتاىكلك ةتاراا يكعتالروالكصتا ـرالرليةتارالت ر يةتلر

رفتيرةوهتار  يترةهرعتًر ةت رعاااللرا حةاةرب ة ر رلرع يتار
ً
رنتا  

ً
الاىيةتاهروعل تارعاتالرالا يتةمرالت  ر تهةرتؿتك ا

الكصتتا ترو صتتالةةرااضتتا ةعارفتتيرال ييةتتارالا يةيةتتاروؾ ة ةتتارااىتتا الاراا ةعتتارليؿتت منروعتتًرنىتتاركتتانرالربتتةرعتتًر

هروعلتت رعتتًر تت لر  ابتتاراو ااصتتالر ليىتتارااىتتا الارالا يةيةتتار  تت رالاىيةتتار  ايا ةتتارو لاطتتا واا حتتةو ر تتًر

ر   ر صئيارالاالةا:

 ما الححىل الرقمي للمناهج الحعليمية؟ .1

 ما انعكاسات رقمنة املناهج الحعليمية على الحنمية الاجحماعية؟ .2

 ما انعكاسات رقمنة املناهج الحعليمية على الحنمية الاقحصادًة؟ .3
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 أهداف الدراسة

 الحعليمية.ثىضيح مفهىم الححىل الرقمي للمناهج  .1

 بيان انعكاسات رقمنة املناهج الحعليمية على الحنمية الاجحماعية. .2

 بيان انعكاسات رقمنة املناهج الحعليمية على الحنمية الاقحصادًة. .3

 أهمية الدراسة

تايتتتتًرانيةتتتتارالة اصتتتتارفتتتتير ضتتتتيةـرالػتتتتكار  تتتت ر  لتتتتار ليىتتتتارااىتتتتا الارالا يةيةتتتتاروتؿك رنتتتتاربالاىيةتتتتار  ايا ةتتتتار

ارعًر  لر صهليا رفير اشرااالرال ير روااضانيارفيرتؿك ررلتة الر رترا روعهتا ا  مرعتًرا تتر رتلرو لاطا و

ركفاا  مرواهاا ةت م 

 الدراسات السابقة

عتتتتًر تتتت لرال حتتتت رفتتتتيرااطتتتتا  رال ييةتتتتارولكا تتتتةرال ةاهتتتتالهروفتتتتير تتتتةو ر يتتتتمرال ا تتتت رتكضتتتتترئلتتتت رر تتتتؼرالة اصتتتتالر

 :اايتركاروااا ي اربيكغكقرالة اصاو بحا رالتيرتىاولدرر ؼرا  كاهةر

: دراسة سناء عبد الغني "
ً
 .2م": " انعكاسات الححىل الرقمي على جعزيز النمى الاقحصادي في مصر"2222أوال

رليا تر ر  ت رؾ ة تار
ً
نةردرالة اصارئل رال ح رفيراو ااصالرتؿ ة رآلةالرالاحكلرالرلمير  ت رالىيتكروعلت رصت ةا

كأ تتتتتتةرابااتتتتتتا الرتاىكلك ةتتتتتتاراا يكعتتتتتتالروالايتتتتتت ر تتتتتتًرانتتتتتتمر كاعتتتتتتتروعحتتتتتتة الرهاتتتتتتاعروانيةتتتتتتارالاحتتتتتتكلرالرلمتتتتتتير

اصتتتتتراتةاةالرالاحتتتتكلرالرلمتتتتيربادغتتتتارارئلتتتت رتحةوتتتتةرؾ ة تتتتارالاحتتتتةوالرالتتتتتيرتكا تتتت رتىفةتتتت رآلةتتتتالرالاحتتتتكلرالرلمتتتتير

يتارواصا  صراو ااصالرتؿ ة رآلةالرالاحكلرالرلمير  ت رالىيتكر لاطتا  رفتيرعطتر رو يطتدرالة اصتارئلت ر ي

عتتتتًرالىاتتتتا أرعل تتتتانراهتتتت رواؿيتتتتةرهاتتتتاعرالاحتتتتكلرالرلمتتتتيركأ تتتتةرابااتتتتا الرتاىكلك ةتتتتاراا يكعتتتتالهر غةيتتتتررهظتتتتمرالا يتتتتةمر

والتتتتا يمرلاتتتتكريررعهتتتتا الر ةوتتتتةةروكتتتتكا  رريتتتتر ارعضتتتتا  يةارلتتتتا  ةر  تتتت رتح ةتتتت رالاييتتتت رفتتتتيرال يتتتتترالرلمتتتتيروتح ةتتتت ر

رالررانةار  ايا ةا 

ر

ر

ر

                                                           
رجر2 رالضةاصارو لاطا ه ركيةا رعايا رعطره رالىيكر لاطا  رفي ر  س س ر    راو ااصالرالاحكلرالرلمي رصىااردمحمه رالغنيه رق21  ة هر21ه

 م 0200
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: دراسااااااااة الرا 
ً
"درجااااااااة امااااااااحال معلمااااااااي املاااااااادار  ا   ىميااااااااة ملهااااااااارات الااااااااحعل  الرقمااااااااي م": 2221مااااااااام   "ثانيااااااااا

واثجاهاته  نحى اسحخدامه في ظل جائحة كىرونا"
3. 

نتتةردرالة اصتتارئلتت رالا تتر ر  تت ر   تتاراعتتا كرع يمتتيرااتتةا شرا حاكعةتتاراهتتا الرالتتا يمرالرلمتتيرواتاانتتا  مرهحتتكر

   تتتتاراعتتتتتا كهمراهتتتتا الرالتتتتتا يمرالرلمتتتتير تتتتتاالرراصتتتتا ةاع رفتتتتيرظتتتتتتر ا حتتتتاركك وهتتتتتاهرواظهتتتترلرهاتتتتتا أرالة اصتتتتاران

رعرتف اهرو ةمرو ك ررروقرعالر اللارئ طا ةار  سىرااغير ر)ا  يطهرا  ارةرالاة اضةا( 

 منهج الدراسة

ا ايتتةلرالة اصتتار  تت رااى  تتينرالكضتتف روالاحية تتيهركتت ل ر  تت ر  بةتتالروالة اصتتالرالضتتاب ارااا ي تتاربيكغتتكقر

رالة اصا 

 راسة:وقد ثضمنت الد

 املبحث ألاول: الححىل الرقمي للمناهج الحعليمية -

 املبحث الثاني: انعكاسات رقمنة املناهج الحعليمية على الحنمية الاجحماعية -

 املبحث الثالث: ثأثير انعكاسات الرقمنة للمناهج الحعليمية على الحنمية الاقحصادًة -

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ر3 ر صالارر ركك وهاه رظتر ا حا رفي راصا ةاع  رهحك رواتاانا  م رالرلمي راها الرالا يم رااةا شرا حاكعةا راعا كرع يمي ر   ا رال اه عاعاغه

 م 0202عا ضايرهر اع اراليرقر وصـهر يانهر
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 املبحث ألاول: الححىل الرقمي للمناهج الحعليمية

 املطلب ألاول: مفهىم الححىل الرقمي

حتتتتكلرالرلمتتتتيرو اولتتتتدرتحةوتتتتةرانةارتتتت روار تتتتا طنرر يتتتتيرر حتتتتكلرتؿرلتتتتدرر تتتتؼرالة اصتتتتالرئلتتتت رعفهتتتتكمرالاح عفهتتتتكمرالاح

الرلمتتير  تت راهتت ر ييةتتار  تتة رئلتت رتحضتتينرالاةاهتتالروااإصضتتالرعتتًر تت لرئؾتت قر غةيتترالرك يتترةر  تت ر طا طتتتهار

الروا حكصتت ارو تطتتتااللهراوراهتت ر ييةتتاراويتتتاارلةيتتارالاطتتا واراك تتتررباصتتا ةامرعايك تتالرعتتًرت ىةتتتالراا يكعتت

ر4كفااةرور الةارباصا ةامرتاىكلك ةارا حاصةرةليرو هترهد 

كيتتارانرالاحتتكلرالرلمتتير ييةتتارتىظةيةتتاروعضتتااةةرت تتكمر  تت رلتتة ةرال ىاضتتررال يتتر ار  تت راصتتا ةامرالااىكلك ةتتار

ؿتترقرريتتررت يةةوتتاهروعلتت رعتتًر تت لراصتتا ةامرتاىكلك ةتتارالكصتتا ـرا حةولتتار  ةعتتارالغتترعرااتترا رعتتًرال ييةتتارب

رر5ااا ة ةر ونرالا ةةربسعانروعاانرعحة وً 

رالاحتتتكلرالرلمتتير  تتت راهتت ر ييةتتاراها تتتالراليتتركالرالتتت رهيتتكعجر يتتتر  ايتتتةر  تت رالا ىةتتتالرالرليةتتارفتتتير
ً
وا تتر راوػتتا

رابااتتا رااىااتتالروا  تتةعالروتتتكريررلىتتكالر ةوتتةةرعتتًرال ا تتةالرورتترر
ً
صرتس تتةرعتتًرلةيتتارعىااهتتاهركيتتار  تتر راوػتتا

  تت راهتت رالاحتتكلرفتتير  يتتالراورا حاكعتتالنرا را تتراار غةيتترالر    تتارتؿتتالرهيتتكعجرال يتتترو  تترااالروال ييةتتالهر

رباة يتتت رفتتتيروظتتتا  ر
ً
هرلتتتةرواتتتكنراصتتتتراتةاةا

ً
ولتتتةروؿتتتالرالاحتتتكلر ييةتتتار غةيتتتررااىتتتاأراورؾر  تتتارت تتتةومرا  ةعتتتاركيةتتتا

ر6ااإصضاركيها 

و  ضتتتتتارال تتتتتكلنرانرالاحتتتتتكلرالرلمتتتتتيرنتتتتتكر ييةتتتتتاراصتتتتته ةالراا تتتتتاع لرالك لةتتتتتارواا تتتتتاب لرالك انةتتتتتارفتتتتتيرالتتتتتةوا رر

ا حاكعةتتتاروااإصضتتتالروااييتتتةلرا  ايفتتتارالا يةيةتتتاروااالةتتتتاروريرنتتتاهربي تتتاع لروع تتتاب لرالاتروهةتتتارعتتتًر تتتت لر

رالا ىةالرا حكص ارووصا تر تطالرا حةولا 

 ححىل الرقمي للمناهج الحعليميةاملطلب الثاني: ال

ئنر ييةار ض عروالاؿك ررترتاسر   رو ك رتطك الرو ؤىرواضحارفتيرظتتر هفاتا راا رفتيروالااىكلتكايهراضت حر

عتتًرالػتترو  رعكاك تتارنتت ارالاؿتتك رفتتيرااةتتا وًركارتتارو اضتتارعةتتةانرالتربةتتاروالا يتتةمهرونتت ار عتتررواؿيتتةراصتتهليا ر

 تت رالااةوتتةرو بتتةاقروالاغةيتترهرو اؿيتتةرعتتًرال تتا يينر  تت رال ييةتتارالتربك تتار صتتافا ةر اشرااتتالرال يتتر رال تتا  ر 
                                                           

هر21هرق21كيةارالضةاصارو لاطا هرج  ةرالغنيهرصىااردمحمهراو ااصالرالاحكلرالرلمير   ر  س سرالىيكر لاطا  رفيرعطرهرعاياراهظر:رر4

 هرباطر  11مهرص0200
رةهراهظر:رالف عرتكرة هرتكظة رت ىةالرالاحكلرالرلميرفيرالا يةمر ًرر ةربااةا شرالةيىةاربال انرةهرعايارالتربةاهر اع ار زنرهرال انر5

 هرباطر  676مهرص0202
يرتح ة رانةا رالاىيةارااضاةاعارعطررهيكع اهرعايار اع ارالس اكهار   هةار يرهر يرر  ةا حفةظهرالاحكلرالرلميرللحاكعارو و طرفرر6

 هرباطر  218مهرص0202هر0لية اصالرال اهكهةاهر يانهرج
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عتتًرالا ىةتتتالر لاتروهةتتتاهر اضتتتارا حكاصتت ةر لاتروهةتتتارو تتت اار هترهتتتدهروتكظةفهتتارفتتتير ييةتتتارالا يتتتةمروت تتتةومر

هرعيتاروس تةرعتتًرتفا تترالؿي تارفتتير ييةتارالتا يم
ً
و ح تت ر ةالتارالا يتةمرلل يةتتلهررا حاتكىرالا يةمتيرليؿي تارالاتروهةتتا

ر7 اضارالي وًرالر ضاؿة كنرالكضكلرئل رااةا شرألص امرا ايا ةاراورصحةاراور غرارةا 

وا  تتتتةورربالتتتت كررانرالاحتتتتكلرالرلمتتتتير ضتتتت  رلاتتتتة ةمرعضتتتتاكىر  اارعتتتتًر تتتت لرئعااهةتتتتاره تتتتتراا يكعتتتتالربافطتتتتةتر

عيتارو طتةرز تا ةرعضتاكىرالل تارفتيرصتحارال ةاهتالرالا ا لةتارواوضةابةاربينر  ا الرا  ايفاروإ الار لتارال ةاهتالر

را اطتتا ر  تترااالر  ا  تتارعتتلرتتتكررراا يكعتتالربي تت ت ارالرليةتتار
ً
و  ؿتتاارااترت تتار  تت ر   تتالرالةتتةو هرواوػتتا

عيتتتتاروتتتتإ  رالتتتت ره طتتتتانر  يتتتتالرالك لةتتتتاركيتتتتارت افتتتت را حا تتتتاردواتتتتاارو تتتت رعتتتتًرااضتتتتهىةالرالك لةتتتتاركاهتتتتدرعا ضتتتترةر

ر صتتا ةامر علتتترليؿالتتالرال يتتر ارئعارتتتمرا تتت انراا يكعتتالربي تت ار ليةتتاهرعتتلراولتتا رتحر اهتتارئل
ً
هراوػتتا

ً
اتروهةتتا

هروتكح تت رالؿالتتالرال يتتر ارلي يتتترفتتيرا تتغالراك تتررئهاا ةتتاروز تتا ةر هاا ةتتارو فتتؼر
ً
وإ تتا ةراصتتا ةاعهارالاتروهةتتا

ر8لار   ر  االراا يكعال الاايفارفير  ااهروعل رباصا ةامرالااىكلك ةاراا كحر

و ية ررانر ليىارااىا الارالا يةيةارغرو ةر ايةارلاحضينر ك ةرالا يةمرالرلمتيروعحاكتاةرالا ىةتالرالااىكلك ةتار

رعتتتلراافتتتر الرااى  ةتتتارليتتتا يمر تتتًرر تتتةروعاؿي اتتتت هرواصتتتهة امركارتتتاروصتتتا تر تطتتتالر
ً
فتتتيرالكلتتتدرا حتتتاليهرتيا تتتةا

متتتيهرعيتتتاروتتتتكرررالاليتتتررعتتتًرالكلتتتتدروا  هتتتةرو يمتتتير ر تتتتالرال ةوتتتةرعتتتًرا  اي تتتتالرا  ايفتتتارفتتتير ييةتتتالرالتتتتا يمرالرل

الىاعةاروعل ربحضةرؾ ة ارال يةروص ترتياةل ارعًرااىطالرالا يةيةارولة   ار   رتكريررال يةارالاحاةتار  ةعتار

يةتتارالا يةيةتتارفتتيرعضتتيرةر ليىتتارالا يتتةمهرعتتلرغتترو ةرتفتتا  راا كلتتالرالفىةتتاروالا ىةتتارالتتتيرت تت راعتتامرانتتةا رال ي

ركاراراارا ت 

وبتتالىظررالتتت ر ليىتتتارالا يتتتةمرعتتًر ةتتت رالفا تتتةةرالتتتتير  تتك ر  تتت رااإصضتتتالرالا يةيةتتتاهرهاتتةراهتتت ر  يتتتتر  تتت رتحضتتتينر

 تتك ةرا حاك تتالروااػتتاعينراا ررةتتار تتًرؾر تت راصتتا يالرالا ىةتتالروالااىكلك ةتتارالرليةتتاروالاغيتتةر  تت رال ةوتتةر

يةة ركييايارتض مرااا ةرالا يةيارولطك رؾرقرالا يتةمرالا يةةوتاهربادغتارارعًرصي ةالروعياكترالا يمرالا 

ال ر رلرؾالار صهة امنرألنرالا يةمر رتراضتييرلت طربحا تارئلت رعاتانرعحتة روبىتااروعتة  الروالضتامراورضتفك ر

راصتتا ؿامرلييا ططتتينرعتتًركتتترا  هتتالرواصتتا يالرارػتتترليافتتااالرال يتتر ارااا ططتتاهروت
ً
 يةتتتر  يتتمهراوػتتا

                                                           
رال يميهرر7 رلييير رال ربةا را  يا رااةا شه رفي رالا يةم ر ليىا رتؿ ة رصةاصا رفي رعةور رااةا شروالتربةا ر و  ر   ه روصهى رصا ةةه  اركهاه

  182مهرص0202هر32 يانهرق
ر8 لرالرلمير   ركفااةر  اار كا ومير) الار  اصةارلهةئارا ػاارالاة اطربااع ارر الطكاؽهرؾي ر كعرهللاهرو اصررا حرب هراثررالاحكح

 هرباطر  611مهرص0200هر13ااي ر  ةرال س س(هرا  يارال ربةارليييررال يميهر يانهرق
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رألنرالتا يمرالرلمتيروا تترالؿالتةرريتررعيتسمرباتةولرزعنتيرعحتة هر ةت ر
ً
تاالة ر ي ةةرااإصضالرالا يةيةانرهظرا

ر9وررلرالا ىةارا حةولارؾرقرل تطالر ونرا حا ارلياكا ةرفيرعاانروزعانرعحة  

رعتًر ت لرالااربتارروبىاًار   رعارص  نررانرالفا ةةرااترت تار  ت ر ليىتارالا يتةمروااىتا الارالا يةيةتارلتة
ً
ظهترلر ايتا

التتتيرررغتتت ارازعتتاركك وهتتار  تت رالتتةولركارتتاهرولتتةركتتانرنىتتاكرال ةوتتةرعتتًرالىيتتاعجرالىا حتتارفتتيرال يتتةانرااا ةعتتاهرئالر

اهت روعتًرا  اهتةرة تتررلتةرظهترلرر تؼراا كلتتالرااا ي تاربتاا يمروااتا يمروال يةتتارالاحاةتارلييإصضتالرالا يةيتتار

ر   رتا
ً
رربارن طرال يةان عياراو اطرصي ا

 املبحث الثاني: انعكاسات رقمنة املناهج الحعليمية على الحنمية الاجحماعية

 املطلب ألاول: عاقة الحنمية الاجحماعية بحطّىر املناهج الحعليمية

  تتةرالا يتتةمرألا تترر صتتاشرالتت  رو تتكمر يةتت ربىتتاارا  اي تتالروت تتةعهاهرألهتت روتتكررر هؿ لتتارال تتحةحارلاؿتتك را ر

تتتانرضتتتتويراور تتتتةع راورئ ا  هررتتتتالا يةمرنتتتتكرالتتتتةارلر ولرو صا تتتتييرلي ىطتتتتررال يتتتتر هرالتتتت  ر  تتتتةرلؿتتتتاقر صتتتتكااركت

رلاح ة رالاىيةارااضاةاعا 
ً
رو ةمركارارعإصضالرالةولارو ل ؼرباتر كاهةرالاىيةاروضكال

ً
راصهليا طراصهليا ا

ةةرالتتيروفرغتهارالا يتةمرا حتةو هرونتكرئنرار ا ر ك ةرا  ةعارالا يةيةار ضتانمرفتير  س تسركفتااةراااؿي تالرا  ةوت

عتتارصتتتةةرلرال تتتا يينر  تتت رضتتىلرال تتترا رفتتتيرعإصضتتتالرالا يتتةمرال تتتاليرباتتتكريرررتتترصرتة   ةتتارلييتتتكظفينرلياتتتة مر  تتت ر

ا تتة رالؿتترقرو صتتالةةرااضتتا ةعارلاؿتتك ررا  ةعتتارالا يةيةتتاهروت تتةومرااىتتا الارالا يةيةتتاربؿر  تتارتيمتتيرالغتترعر

رركارتتارااضتتاك الربتتالا يةمرا  تتاع يروااة  تتييهروااضتتانيارفتتيرويتتررا  لةتتالرالا يتتةمرااتترا رعل تتاهروتحضتتينروتؿتتك 

التتتتتت ا  روتح ةتتتتتت راليتتتتتتفارةاهرواصتتتتتتهليا رااتتتتتتكا  روتر تتتتتتةةر هفتتتتتتاقهروعتتتتتتىحرعطتتتتتتةالةار الةتتتتتتارلييتتتتتتها الراايىك تتتتتتار

ر10لل ر اينرعًرااإصضالرا  اع ةا 

ةتت راؾرارهتتارهاتتةرانرااىتتا الارالا يةيةتتاراا ةعتتارليؿتت مروا  تتةورربالتت كرراهتت ربتتالىظررالتت رال ييةتتارالا يةيةتتارعتتًر 

رفتتيرالاتتأثيرر  تت رلتتةيهمروع تتا ، مروع ا تتةا  مهروتك ةتت رصتتيككهمر  ايتتا يرو لاطتتا  هرا رانر
ً
راصاصتتةا

ً
تي تتةر و ا

ااتا ةرالا يةيةتتاراا ةعتتارعتًر تتأس ارانر ضتتانمرفتيرت تتةمرا  ايتتلروتةر ت رهحتتكر رػتتتربا ى  تارعضتتإولةار رتتلرع يتتار

الاىيةتتتار  ايا ةتتتاهرعتتتًر تتت لر نايتتتامرباؿتتتك ررا  اهتتتةر  ايتتتا يرلي ىطتتتررال يتتتر رالتتت  ر  تتتةروصتتتةيارونتتتة ر

رل ييةارالاىيةا 

                                                           
يميرااةا شرا حاكعةاراها الرالا يمرالرلميرواتاانا  مرهحكراصا ةاع رفيرظتر ا حاركك وهاهر صالاراهظر:رعاعاغهرال اهر   اراعا كرع رر9

  28-27هرص0202عا ضايرهر اع اراليرقر وصـهر يانهر
رالؿ مر)  اصارتؿ ة ةار   رؾ مر اع ارااىطك ةر10 (هراا هةرص لهرصيةاردمحمهرتأثيررالاحكلرالرلميرو ك ةرا  ةعارالا يةيةار   ر غا

 هرباطر  31-33مهرص0202هر1هرق20ال اليرللحاص الروتاىكلك ةاراا يكعالهرعطرهرج
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 املطلب الثاني: دور الححىل الرقمي للمناهج الحعليمية في الحنمية الاجحماعية

 تتةةراصتتالةةرتاتتر رفتتيرلا تتالر ضتتانمر ليىتتارااىتتا الارالا يةيةتتارفتتيرتح ةتت رعفهتتكمرالاىيةتتار  ايا ةتتارعتتًر تت لر

الاتتتتة اطر رتراضتتتتييرعتتتتًر تتتت لرئ تتتتا ةرنىةصتتتتارال ييةتتتتالرو ويتتتتؿارالا يةيةتتتتارو  ا  تتتتارلاتتتت ر ضتتتتاؿةلرالا اعتتتتتر

بافتتتتااةرورا يةتتتتارعتتتتلرهظتتتتمروا والرتاىكلك ةتتتتاراا يكعتتتتالرريتتتتاتر تتتتامروعتتتتلرت ىةتتتتالر تطتتتتااللرالرليةتتتتاروت ىةتتتتتالر

مر لاترووتتتت رواؿيتتتتةربالػتتتتترو ةر صتتتتهليا رفتتتتيرال يةتتتتارالاحاةتتتتتارا  ةعتتتتارالا يةيةتتتتارال اتةتتتتارريتتتتاتر تتتتتاصهررتتتتالا ي

الااىكلك ةتتتاروتؿتتتك ررالارعاةتتتالروااتتتكا  رال يتتتر ارال تتتا  ةر  تتت ر يتتتغةيهاروتف ةيهتتتاروا ا   تتتاهروإ تتتا ةرالىظتتتررباتتتراعأر

وع تتتتتتتر الروعىتتتتتتتا الارواصتتتتتتتتراتةاةالرالا يتتتتتتتةمروتحتتتتتتتةو ربتتتتتتتراعأرالا يتتتتتتتةمرال تتتتتتتاليرلهيتتتتتتتيترئ  تتتتتتتالربتتتتتتتراعأرتاىكلك ةتتتتتتتار

 يكعالهروالاطا راا رراروهظمراا يكعالروبراعأرالي االروالااتا ةر لاتروهةتاروالتتأ يالر لاتروهةتاروالت كااراا

ر11 ضؿىا يهررالا يةمر ًرر ةرواةررػااات رالر  ارفيرن طرالاراعأربال ال 

رعتتتًرانرالاىيةتتتار  ايا ةتتتار ييةتتتارتىؿتتتك ر  تتت رئ تتتةا رر تتتؼرالاغةيتتترالرالاىظةيةتتتار
ً
ا  ؿؿتتتارلاح ةتتت رواهؿ لتتتا

نروعتتتتًرانرالاحتتتتكلرالرلمتتتتيرلييىتتتتا الار12تتتتت ؤمرارػتتتتتربتتتتينر  اةا تتتتالر وضتتتتاهةاروالضةاصتتتتالروالاتتتتراعأر  ايا ةتتتتا

الا يةيةاري ة رال رتحضينرعضاكىرااا ةرالا يةيةتاراا ةعتارلييا ييتينربيتاروتا امرعتلرظترورهمروا اةا تا  مروبيتار

وكاكتةرتؿتك الرال طتترهررتانر ليىتارااىتتا الارالا يةيةتارواصتا ةامرتاىكلك ةتتاراا يكعتالرفتيرال ييةتتارالا يةيةتارعتتًر

حتتتتة ره يتتتتاره ك ةتتتتارفتتتتيرال  ئتتتتارالا يةيةتتتتارو كا ويةتتتتاهرعيتتتتار ضتتتتهمرفتتتتيرتح ةتتتت راافهتتتتكمرال يةتتتت رلياىيةتتتتار تتتتأه رانرو 

ر  ايا ةا ر

و ية ررانرالاحكلرالرلميرلييىا الارالا يةيةاربحا ارال رعىظكعارعاااعيارعًر  هسةرواهظيارالهيغةتروعايك ار

 وى اطر   رتىيةارا  ايل رعًر  رااالرالىاظياربيارو ةمرصيررال ييةارالا يةيةاهر عررال  

 املبحث الثالث: ثأثير انعكاسات الرقمنة للمناهج الحعليمية على الحنمية الاقحصادًة

 املطلب ألاول: عاقة الحنمية الاقحصادًة بحطّىر املناهج الحعليمية

ررضتتا ر  تتةرالا يتتةمرااطتتة رالتتر  طرليييتتا كارفتتيرالتتة ترال تتكع رالفتتر  رعتتًرعتتاروفتترعر طتتكلركتتترعتتكاؾًر  تت ر

ر تتتًر
ً
الا يةيةتتتاراا اعتتتارعتتتًرا تتتترتحضتتتينرلة تتتت رالاىارضتتتةارفتتتيرا حطتتتكلر  تتت ر يتتتترو رتتتلرلة تتتت ر هاا ةتتتاررػتتت 

ااضتتانيالر  ايا ةتتارليا يتتةمهرونتت ار ضتتانمرفتتيرتكغتتةحر تتة رعتتًراافتتانةمروا ح تتا  رواايا صتتالر لاطتتا وارفتتير

                                                           
ر11 را  يارالةولةارلأل اارر رال رر ؼرالىياعجرالرا ةةه رانيةاراصا ةامرالرليىارليل كعرفيرلؿاقرالا يةمرال اليرعلر  ا ة رواصينه بكه  كه

  211مهرص0202هر ة ر اصهر1 لاطا  هرا  سا رهرج
رقر12 را  سا ره ررضارةه ر اع اردمحمر ةػر ر يكمر وضانروا  ايله رعايا رت زعة ه رالكل روالاىيةار  ايا ةار  لا رهك الةوًه هر2زعامه

 هرباطر  223-220مهرص0220
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ا ةعارفتتتيرااإصضتتتالر هاا ةتتتاروعاار تتتارالىظر تتتارعةتتتةانرال يتتتترالتربتتتك روفتتتيرترصتتتةير صتتتالةةر لاطتتتا وارااضتتت

واافتتتتانةمرو صتتتتالةةرا  ةوتتتتةةرفتتتتير يتتتتمر لاطتتتتا روتؿكا هتتتتارلي يتتتتترالتربتتتتك هرلكغتتتتلرصةاصتتتتالرالا يتتتتةمرو ؿؿتتتت ر

وبراعاتتتت روعيتتتتا ا  هرلتتتت اروىظتتتتررلي ييةتتتتارالا يةيةتتتتار  تتتت راس تتتتارهتتتتكقرعتتتتًرا  ةعتتتتارالتتتتتيرت تتتتةمرليىتتتتاشروإس تتتتاروالييتتتتاؽر

ررر13اروا ةةر ضت ة رالل كعربيضاكىر ةاةرالفر روا  ايل  لاطا  رو هانرل يي

و يةتتتت ررتتتتانرتؿتتتتك ررااىتتتتا الارالا يةيةتتتتارو  تتتتةويهارعتتتتًر ةتتتت نرا حاتتتتكىروؾر  تتتتارت تتتتةويهارواوطتتتتالهارلييا ييتتتتينهربيتتتتار

واياشيىرعلراافر الروالاؿك الر لاطا وارااضايرةرالتيرتظهررههةاارتؿك را  اي الرواهفاا هارالاطا وار  ت ر

هارالتت  ؼهررضتت ةرال كاتتاروالاحتتكلرالرلمتتيرل لاطتتا روالااتتا ةهر ضتتهمرريتتاترع ا تتررفتتيرالىيتتكر لاطتتتا  رر ػتت

رو ةرلرالا ي روالترا لر ًرال يةار لاطا وارلييااي ال 

ر تتةراضتت حرالا يتتةمروالاتتة  ةرالتت  رو تتةمرفتتيرااإصضتتالرالا يةيةتتارعطتتة را حطتتكلر  تت رااهتتا ةرواا ررتتارال زعتتار

شرفتيرا  اي تالراا اضترةرعيتاروفترعرتكزاتلرالةا صتينر  ت رع ايت رالا ططتالرو رتلرلتة ةرالا يتةمرلي يتروال  

   رتىيةارااها الهروب ل ر  ةرالا يةمرااطة رالر  طرليييا كارفتيرالتة ترال تكع رالفتر  هرعيتاروفترعر طتكلر

 يتترو رتلرلة تت ر هاا ةتاركترعكاؾًر   رررضا رالا يةيةارعًرا ترتحضتينرلة تت رالاىارضتةارفتيرا حطتكلر  ت ر

ر ًرااضانيالر  ايا ةارليا يةم 
ً
ر14وعًرثمرا حطكلر   ر  ترا   ررػ 

والر  رانرال  لاربينرااىا الارالا يةيةاروالاىيةار لاطتا وار  لتاروؾةتةةرواضتةياهرراال ت تااربيضتاكىرااىتا الار

انةي رولكا ةطراا يةار  ت راصتطرعحايتاهرونت ارالا يةيةار ضانمرفيربىاارالة اعار صاصةارل لاطا هروبةانرعف

الرواتتتتأ  رئالرعتتتتًر تتتت لرتىيةتتتتاروتؿتتتتك ررااهتتتتا الرو  والرالتتتتتيروياتتتتًرانر ضتتتتا ةمرفتتتتيرال  ئتتتتارالا يةيةتتتتاهرعتتتتًر تتتت لر

رتك ة رصيككرااا ييينروالاأثيرر   رعيا صا  مر لاطا وا ر

 حنمية الاقحصادًةاملطلب الثاني: دور الححىل الرقمي للمناهج الحعليمية في ال

انرئ  اكرالتتتةولرالىاعةتتتاراات اوتتتةرألنيةتتتارالا يتتتةمرو و طراااييتتت رفتتتيرتح ةتتت رالاىيةتتتار لاطتتتا وارواتاتتتاطر ولرال تتتالمر

هحتتتتتكرز تتتتتا ةرهف تتتتتالرالا يتتتتتةمرفتتتتتيرالضتتتتتىكالر  يتتتتترةهر عتتتتتررالتتتتت  ر  تتتتتار لاطتتتتتا وينرالتتتتت رال حتتتتت رفتتتتتيرعتتتتتةىرا  تتتتتةوىر

ا  اانتتتارالا يةيةتتتاراعتتتامررعكا هتتتاادغتتتارارالتتت رع تتتسررال ةتتتارال يتتتةانرفتتتير لاطتتتا وارلايتتت رالىف تتتالر  تتت را  ايتتتلرب

تساوةرا ةا رالؿ مروظهك را حا ارال ر  اصتارتاتالة رالا يتةمرب تة را حطتكلر  ت رعتر و راعلتتربىف تالرالتتهروالر

                                                           
عايارالاطا والر يالرابكرترامهر غر ةهرالاطا والرالا يةمرواثرنارفيرالىيكروالاىيةار لاطا وارو  ايا ةارفير ولرا  يةأرال رب هرر13

 هرباطر  70-72مهرص0202هر27هرج06ارر  ةاهرا  سا رهرق
 هرباطر  72اار لرالضاب هرصر14
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 تت راهتت رعتتًرالطتت كباروغتتلرع تتاويرروا تتةةرفتتيرعاتتالرالا يتتةمرتطتتلىركير تتلروياتتًرتؿ ة تت ر  تت ركتتترالتتةولهررياتتتر

ر15ا ةارولة ا  ارااالةا  ولاربيةت ار لاطا واروصةاصا  ار  اي

وبا حتتةو ر تتًرالااتتالة روعتتارتاؿي تتت ر ييةتتارالا يتتةمرالا يةةوتتارعتتًرعك تتتك الرعا وتتارعايفتتاركال ىتتااروااضتتتايسعالر

الطفةاروا  اارالروريرنارعًرعاؿي الرو ك را رضرعر  يةميرفيراار يارااة صةاروا  اع ةاهرراه روياتًرال تكلر

ؼرنتت طرالااتتالة روالا يةتتترعتتًرنتتة رااتتكا  هركيتتاراهتت رو يتت رعىظكعتتار  يةيةتتاربتتأنرالا يتتةمرالرلمتتير ضتتهمرفتتيرت فتتة

تاياشيىرعلرالا ةمرااهضا قرفيرال المرفيرال طررالرلميرعًرا تر صافا ةرعًر ارالرااا ييينرالرليةاروتكظةفهار

رفيرا  اهةر لاطا  رليةولاهرلييضانيارفيرتح ة رالاىيةار لاطا واروالل كعرب ا 

كتتتتتةلرالة اصتتتتتالرال  لتتتتتار واابةتتتتتاربتتتتتينر هفتتتتتاقر  تتتتت رالا يتتتتتةمروبتتتتتينرالىتتتتتاتأرال تتتتتكع روالا تتتتتةمر لاطتتتتتا  رولتتتتتةرا

والاىيةتتتانررتتتانر صتتتهليا رفتتتيرالا يتتتةمروالااىكلك ةتتتاراا يكعتتتالر ييةتتتار  تتتة رالتتت رتحضتتتينرهك ةتتتارا حةتتتاةر وضتتتاهةار

ىةتالرال طترهروالاىيةتارب ت اراافهتكمرتاكلت روعل رعًر  لرتحضينرلة ةرالفر رفيرالا اعترعتلرال يتمرواا ررتاروت 

   رالا يةمرا  ةةرلإلوضانهررالا يةمرنكرا حك ر صا ييرلياىيةاروالل تكعرا حػتا  هرراىظتررال ةوتةرعتًرالتةولر

التت رلػتتاوارالا يتتةمرال تتاليروال حتت رال يمتتيرريتتاترعضتتايررو  يتتتربااعتتترلكانتتارعتتًرا تتتر صتتهليا رفتتيرنتت ارال ؿتتاقنر

ر16اعًرالصايرا ر ييةارال ىااروالاؿك ررفيرالاطا والرالةولرا  ايفا أله رال ؿاقرالػ

و يةتتت روياتتتًرال تتتكلرئنر ليىتتتارااىتتتا الارالا يةيةتتتار  تتتة رئلتتت رتح ةتتت رعااصتتتةرعا وتتتارعلتتتترتح ةتتت رصتتترالرلأل يتتتالهر

 تتتتاروت يتتتتةظرزعتتتتًرالاؿ ةتتتت هروالا فتتتتةؼرعتتتتًراصتتتتا ةامر و اقرفتتتتير  يتتتتالر  ا  تتتتاروالاتتتتةا رئتيتتتتامر  يتتتتالر  ا ر

عيتارو فتؼرالااتالة رو س تةر هاا ةتارو ررتلرعتًرصتك ار رترا رااا ييتينهرر17ااا ي اربال ييةارالا يةيةار ًرر ةه

رالاحكلرالرلميرلييىا الارالا يةيةارب ت طرالطتك ةر ضتانمرفتيرتح ةت رالاىيةتار لاطتا وارو ررتلرعتًرصتك ارال ييةتار

رة الرااالةاروالا ىةار  اي رالةولربة  الرعافاوتا الا يةيةارو حاك رعاؿي الرال طرربياروهىاصةرعلرال 

را خاثمة:

واصتتتحاب رالاتتترام روب تتتةررهتتت طرانتتتمرالىاتتتا أررآلتتت ا حيتتتةريرفتتتيرال تتتةاروا  اتتتامهروالطتتت ةروالضتتت مر  تتت ر صتتتكل هرو  تتت ر

روالاكضةالرالتيرتكضترئل  ارن ارال ح :

                                                           
رقر15 ررغةا ه رال يةانرال ربةاهرعاياركيةاررغةا رلي يكمر لاطا واه ر ييةار هياار لاطا  رفي هر31ال ا ليهر ا لهرعضانيارالا يةمرفي

  13مهرص0223
مهر0202هر271ئصيا ةتهرال  لارااا ا لاربينرالا يةمروالاىيةاروالىيكر لاطا  هر ي ةارئ ا ةر  يالرال ربةاهرقا يةهر ىانراهظر:رر16

 هرباطر  28-27ص
لرالرلمير   ركفااةر  اار كا ومير) الار  اصةارلهةئارا ػاارالاة اطربااع ارااي ر  ةرال س س(هررر17 اهظر:رعر لرصاب هراثررالاحكح

 طر  هربا611ص
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: النحائج
ً
 أوال

عاكهتتتتتالراال تتتتتاجرالتتتتت ر ىاضتتتتترر ليةتتتتتارعتتتتتًر تتتتت لر عاهتتتتتارانرالاحتتتتتكلرالرلمتتتتتيرلييىتتتتتا الارالا يةيةتتتتتارباحك تتتتتتر  2

بالكصتتا ـرااا تتتة ةرا  ايفتتانروتتتكرررالاليتتررعتتتًرالكلتتدروا  هتتتةروالااتتالة رونتتتكرغتترو ةر ايةتتتارلاحضتتتينر

ر ك ةرالا يةمرالرلميروعحاكاةرالا ىةالرالااىكلك ةارفيرالكلدرا حالي 

حتتة رانر ليىتتارااىتتا الارالا يةيةتتارواصتتا ةامرتاىكلك ةتتاراا يكعتتالر  0 فتتيرال ييةتتارالا يةيةتتارعتتًر تتأه رانرو 

ه يتتارهك ةتتارفتتيرتىيةتتارعهتتا الرال ىطتتررال يتتر رواصتتهليا رلة اتتت هرعيتتار ضتتهمرفتتيرتح ةتت راافهتتكمرال يةتت ر

 لياىيةار  ايا ةا 

انرالاحتتكلرالرلمتتيرلييىتتتا الارالا يةيةتتار ضتتتانمرفتتيرتح ةتتت رالاىيةتتار لاطتتتا وارو ررتتلرعتتتًرصتتك ارال ييةتتتار  3

لر  يتتةمر رتترا روتتتة  ب مرعيتتاروتتإ  رالتت ر رتتلرئهاا ةتتارالفتتر رو  يتت روعضتتاكىر رانةاتت رالا يةيةتتاهرعتتًر تت 

رال رتح ة رالاىيةار لاطا وا 
ً
 وضكال

: الحىصيات
ً
 ثانيا

غتترو ةرانايتتامرالتتةولرالىاعةتتاربااىتتا الارالا يةيةتتارالتتتيرتؿر هتتارفتتيرااتتةا شروا  اع تتالراتتارلهتتارعتتًر و رفتتير  2

ريا ةاروالضيككةالر لاطا وارلييا ييين الاأثيرر   ر تاانالر  ا

 نايامربااىكلك ةاراا يكعالروالاحكلرالرلميرو عا ربال ييةارالا يةيةارلاياينر ررا رعتًراصتهة امر  0

 وعحاكاةرالاؿك رالضرالرفيرا  اه ينر لاطا  رو  ايا ي 

 و املصادر  املراجع

الا يتتتتتةمروالاىيةتتتتتاروالىيتتتتتكر لاطتتتتتا  هر ي ةتتتتتارئ ا ةرا يتتتتتةهر ىتتتتتانرئصتتتتتيا ةتهرال  لتتتتتارااا ا لتتتتتاربتتتتتينر  2

رم 0202هر271  يالرال ربةاهرق

بكه  كهرواصينهرانيةاراصتا ةامرالرليىتارليل تكعرفتيرلؿتاقرالا يتةمرال تاليرعتلر  تا ةرالت رر تؼرالىيتاعجر  0

 م 0202هر ة ر اصهر1الرا ةةهرا  يارالةولةارلأل اار لاطا  هرا  سا رهرج

ةهرالاطتا والرالا يتتةمرواثرنتارفتتيرالىيتكروالاىيةتتار لاطتا وارو  ايا ةتتارفتير ولرا  يتتةأرابتكرتترامهر غر تت  3

رم 0202هر27هرج06ال رب هرعايارالاطا والر يالرارر  ةاهرا  سا رهرق

زعامهرهك التةوًهرالكلت روالاىيةتار  ايا ةتار  لتارت زعةت هرعايتار يتكمر وضتانروا  ايتلهر اع تاردمحمر  1

 م 0220هر2 سا رهرق ةػرررضارةهرا 

ص لهرصيةاردمحمهتأثيررالاحكلرالرلمتيرو تك ةرا  ةعتارالا يةيةتار  ت ر غتارالؿت مر)  اصتارتؿ ة ةتار  ت ررر  1

 م 0202هر1هرق20ؾ مر اع ارااىطك ة(هاا هةرال اليرللحاص الروتاىكلك ةاراا يكعالهعطرهج
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لرالرلمتتتتتير ررر  6  تتتتت ركفتتتتتااةر  اار كتتتتتا ومير) التتتتتارالطتتتتتكاؽهرؾيتتتتت ر تتتتتكعرهللاهرو اصتتتتتررا حربتتتتت هراثتتتتتررالاحتتتتتكح

هر13  اصتتةارلهةئتتارا ػتتاارالاتتة اطربااع تتاراايتت ر  تتةرال س تتس(هرا  يتتارال ربةتتارليييتتررال يمتتيهر يتتانهرق

 م 0200

ال تتا ليهر تتا لهرعضتتانيارالا يتتةمرفتتير ييةتتار هيتتتاار لاطتتا  رفتتيرال يتتةانرال ربةتتاهرعايتتاركيةتتاررغتتتةا ررر  7

 م 0223هر31لي يكمر لاطا واهررغةا هرق

 اركهاهرصا ةةهروصهىر   هر و رعتةور رااتةا شروالتربةتارفتيرتؿ ةت رصةاصتار ليىتارالا يتةمرفتيرااتةا شهر  8

 م 0202هر32ا  يارال ربةارليييررال يميهر يانهرق

  تتتةرالغنتتتيهرصتتتىااردمحمهراو ااصتتتالرالاحتتتكلرالرلمتتتير  تتت ر  س تتتسرالىيتتتكر لاطتتتا  رفتتتيرعطتتترهرعايتتتاركيةتتتار  9

 م 0200هر21هرق21هرجالضةاصارو لاطا 

 يتتترهر يتتترر  تتتةا حفةظهرالاحتتتكلرالرلمتتتيرللحاكعتتتارو و طرفتتتيرتح ةتتت رانتتتةا رالاىيةتتتارااضتتتاةاعارعطتتترر  22

 م 0202هر0هيكع اهرعايار اع ارالس اكهار   هةارلية اصالرال اهكهةاهر يانهرج

ل تتتانرةهرعايتتتارالفتتت عرتكرةتتت هرتكظةتتت رت ىةتتتالرالاحتتتكلرالرلمتتتيرفتتتيرالا يتتتةمر تتتًرر تتتةربااتتتةا شرالةيىةتتتاربا  22

 م 0202التربةاهر اع ار زنرهرال انرةهر

عتاعاغهرال اهر   تتاراعتتا كرع يمتيرااتتةا شرا حاكعةتتاراهتا الرالتتا يمرالرلمتتيرواتاانتا  مرهحتتكراصتتا ةاع ر  20
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 حدود ثأثري السياسات الجعليمية في ثحقيق الجنمية الشاملة

 د. خديجة زياني                                                                                                                                                                                                                                  

 أ.سامية بن يحي

  

 ملخص

ت مدي الاطدثماز في زؤض املاٛ البشسي مً زالٛ الظُاطاث الخهلُمُت   تهدٍ الدزاطت بلى مهَس

لخدُٓٔ الخىمُت الشاملت، بنها جدلل مٓىماث الظُاطاث الخهلمُت للخىمُت ومٙاهت هره ألازحرة في الظُاطاث 

بلى ؤن جإطِع هكام حهلُمي ْىي الخهلُمُت بما ًجهلها ذاث َانلُت ججاه الخسؿُـ الخىمىي الشامل، لىطل 

طِظاند الدولت نلى جلبُت الخاحت مً ْىة الهمل املاهسة لبلىى مسخلت الاْخطاد املهسفي الٓاثم نلى جٓىُت 

ٗاَت املجاالث  املهلىماث والخ٘ىىلىحُا، ختى جطبذ مً الدٛو املخٓدمت في املجاالث الخهلُمُت والاْخطادًت و

 ألازسي.

 ظُاطاث الخهلمُت، الخىمُت الشاملت، الىمى الاْخطادي، زؤض املاٛ البشسي.ال :الكلمات المفجاحية

 

Summary:    

The study aims to find out the extent of investment in human capital through educational 

policies to achieve comprehensive development. It analyzes the elements of learning policies 

for development and the status of the latter in educational policies, which makes it effective 

towards comprehensive development planning. To achieve that, the establishment of a strong 

educational system will help the state meet the need for the skilled workforce to reach the 

stage of the knowledge economy based on information technology and technology, so that it 

becomes one of the developed countries in the educational and economic fields and all other 

fields.  

Keywords: learning policies, comprehensive development, economic growth, human capital. 
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 امللدمت:

ٗان الهلم  ولُد الخُانل مو املجخمو، َةن املشاٗل التي جؿُى باملجخمو ججهل مً الهلم الظبُل ملا 

ت الهلمُت، َالهىامل املخددة لخؿىز  س املهَس ت، وهى ما ٌه٘ع ؤهمُخه في جؿٍى س الخُاة البشٍس الىخُد لخلها وجؿٍى

س في الخُ٘حر الاوظاوي واهؿالْه مً الُٓىد التي ٗاهذ مُسوغت نلُه في قل  الظُاطاث الخهلُمت بهما هي جؿٍى

بُئخه، ؤًً جؿىز مً مىؿٔ الهٓل الاوظاوي وجدسز مً الُ٘س املىحه بالٓىاند والٓىاهحن هدى الُ٘س الهلمي 

م. بي الاطخٓساجي امل٘دشِ للخٓاثٔ، بهىا ؤمام مىؿٔ البداثل والازخُاز والخٍٓى  الخجٍس

جؿلهاث املجخمو، جٙىن ذاث ؤهداٍ بن الظُاطاث الخهلُمُت في بهدها الاحخماعي الهادٍ لخدُٓٔ 

ؤوطو، مً زالٛ جدُٓٔ الخىاشن بحن مسخلِ املش٘الث الهامت والٓسازاث الظُاطُت، بما ٌظاند نلى جدظحن 

واضالح الىاْو والخؿلو ملظخٓبل واند جخدٓٔ َُه الخىمُت الشاملت للمجخمو غمً مٓىماث الظُاطت الخهلمُت، 

ٔ للخىمُت جإطِظا لسوابـ هامت بحن الظُاطت ال خهلمُت وطُاطاث الخىمُت اهؿالْا مً الخهلم للجمُو ؾٍس

 الشاملت.

داٛو مً زاللها الاحابت نلى خدود جإزحر الظُاطاث الخهلُمُت نلى الخىمُت الشاملت، بنها ههره الدزاطت 

ت، مً زالٛ الخؿّس إلشٙالُ اتها في قل الخددًاث الخىمٍى بلى ؤي ت جىاْش جىحهاث الظُاطاث الخهلُمُت وؤولٍى

 مدي جخحدد استراجيجياث الخىميت الشاملت مً خالل السياساث العامت الخعليميت؟ 

 وهره الاشٙالُت التي جىؿىي جدتها مجمىنت مً ألاطئلت الُسنُت:

 ما هي مٓىماث الظُاطت الخهلُمُت الهادَت للخىمُت؟ -

 هل جىحد زوابـ خُُٓٓت بحن بشٙاالث الخىمُت والظُاطت الخهلُمُت؟ -

 شٙالُت ججهلىا هؿسح الُسغُت السثِظُت يتآجُت:هره لا 

ت الشاملت.  غهِ الظُاطت الخهلُمُت ًدد الخىمُت مما ٌهني في املخطلت َشل املشسوناث الخىمٍى

وهخمد في هره الدزاطت نلى مٓترب جدلُل الىكم الري ًىكس بلى الكىاهس نلى ؤنها ؤهكمت مُخىخت، جخلٓى 

لخازحُت، لخدىلها نبر مجمىنت مً الهملُاث بلى مسسحاث جسحو مً زالٛ مجمىنت مً املدزالث مً البِئت ا

الخًرًت اله٘ظُت هدى البِئت الخازحُت، ونلُه طٍى ًىكس بلى الظُاطاث الخهلُمُت نلى ؤنها وظٔ ٖلي ًخٙىن مً 

ٔ حصجي في مجمىنت اوظاّ َسنُت، جخدازل َُما بُنها لدشٙل مخًحراث جازس ٗل واخدة في ألازسي، ٖما ؤهه ٌهد وظ

هكام ٖلي جازس َُه باقي الهىامل الخازحُت. َاالنخماد نلى مٓترب جدلُل الىكم طٍى ً٘شِ خاالث الاوسجام 

ت  مً ندمه بحن ألاوظاّ الُسنُت للظُاطاث الخهلُمُت، وخاالث الاجصان وندمه بُنها وبحن الظُاطاث الخىمٍى

 الشاملت.

بن املٓترب اليظٓي طٍى ًىضح نالْت الظُاطاث الخهلُمُت والخىمُت الشاملت، وخدود جإزحر مسسحاث  

د ؤن الظُاطاث الخهلمُت هكام مُخىح نلى ما ًدُـ بها.  الظُاطاث الخهلُمُت نلى الخىمُت، ما ًٖا
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مػبىؽ مىهجُا، بشٙل للبلىى بالدزاطت بلى هدَها امليشىد ومداولت الاحابت نلى الاشٙالُت نلى مظخىي 

 مىؿٓي هٓظم الدزاطت للمداوز يتآجُت:

 املحىز ألاول: ملىماث السياساث الخعليميت للخىميت -

 املحىز الثاوي: ؤولىياث الخىميت الشاملت ضمً السياساث الخعلميت  -

  الخعليمت على بسامج الخىميت الشاملت اثاملحىز الثالث: فاعليت السياس -

 للخىميت است الخعليميتاملحىز ألاول: ملىماث السي

حهنى طُاطت الخهلُم باملبادت والٓسازاث الظُاطُت الخٙىمُت بسطىص الخهلُم، وجىكُم 

ًخم ُْاض ألاداء الُهلي للىكم الخهلُمُت مً زالٛ مسسحاتها  الظُاطت الخهلُمُت الخهلُم، َُي غىء ؤهكمت

ت مىحهه لخدُٓٔ  س الخهلُموآزازها نلى املجخمو، َالظُاطت الخهلُمُت زٍئ ت حظهم في جؿٍى والتي  ؤهداٍ جىمٍى

ت ماهلت ختى جخدٓٔ زؿـ الخىمُت الشاملت في املجخمو.   جدخاج في مٓدمت مٓىماتها ْىي بشٍس

حز  الخهلُم مً ؤحل الخىمُت هى حصء ال ًخجصؤ مً الخهلُم الجُد، ألامس الري ًجهل مً الػسوزي التٖر

خطلت باالطخدامت ٖجصء مً مظاولُاتها، َالخهلُم مً ؤحل الخىمُت نلى ْػاًا الخىمُت ودنم جىمُت الُ٘اءاث امل

 . 1ؤداة جدُٓٔ طاثس ؤهداٍ الخىمُت

ادة هُٓاث البيُت الخدخُت،  ت، ٍش جٓىم الخىمُت نلى الهدًد مً املٓىماث ألاطاطُت ومنها: املىازد البشٍس

بنها مٓىماث جددد مدي ما جدٓٓه الدولت في مجاٛ الخىمُت  ؛واملىازد الؿبُهُت، الخ٘ىىلىحُا، دوز الخٙىماث

 . 2هره املٓىماث في مٓدمتها الٓىة الهاملت املاهلت مً زالٛ طُاطاث الخهلُم لخدمل املهام لاهماثُت ؛الاْخطادًت

مً زالٛ الخهلُم واملهاٍز  جدخاج زؿـ الخىمُت الاْخطادًت الخىاشن بحن جىمُت الهىطس البشسي 

ث ًجهله ْادزا نلى ؤداء دوزه في الخىمُت الاْخطادًت والاحخمانُت، وجسطُظ الاطدثماز في الهىطس واملهازا

ٓا ملهد   ٛ الهاثد مىه في جلٚ املجاالث الاْخطادًت والاحخمانُت ويحرها، بما البشسي في مجاالث الخهلُم ًخم َو

ت بهدٍ جدظحن الخُاة  .3ًجهلىا وظخُُد مً اْخطاد املهَس

ا، وذلٚ مً زالٛ "مسسحاث جخمثل في مهلمحن ًملٙىن املهاٍز واملهازاث ًبني الخهلُ م الجُد اْخطادا ٍْى

والُٓم الاْخطادًت التي حظاندهم نلى مىاحهت قسٍو الخُاة، والىجاح نلى املظخىي الُسدي وجدُٓٔ الخىمُت 

 . 4الاْخطادًت والاحخمانُت ملجخمههم"

                                                           
 .5الُىوظٙى، ص  .الخهلُم مً احل جدُٓٔ اهداٍ الخىمُت املظخدامت .(2017) .مىكمت ألامم املخددة للتربُت والهمل والثٓاَت1
 املجلت .، جدلُل مٓىماث الخىمُت الاْخطادًت في الدٛو الهسبُت في غىء ألاهداٍ الاهماثُت لأللُُت الثالثت (2022) نبحر دمحم نلي، نبد الخالٔ 2

 .47، ص  47 ،(13)7الهلمُت لٙلُت الدزاطاث الاْخطادًت والهلىم الظُاطُت،  
 .47املسحو هُظه، ص  3
ت، .الُٓم الاْخطادًت في طُاطت الخهلُم في اململ٘ت الهسبُت الظهىدًت( 2009الدوطسي، زاشد بً قاَس، ) 4  .587ص  ،(3)46 دزاطاث الهلىم التربٍى
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 بن مٓىماث الظُاطت الخهلُمُت جىٓظم بلى:

 املٓىماث الٓىمُت للظُاطاث الخهلُمُت-1

 املٓىماث الدولُت للظُاطاث الخهلُمُت-2

ٗادًمُت للظُاطاث الخهلُمُت-3  املٓىماث الا

 امللىماث اللىميت ׃ؤوال

حهني ؤن الىكام الخهلُمي حصء مً املىكىمت املجخمهُت الشاملت، بدُث ًددر الخىاطٔ والخٙامل بحن 

بانخبازها حصء مً الىكام ٖٙل، ذلٚ ؤن املاطظاث الاحخمانُت وما ًىبثٔ ننها مً نىاضس الظُاطت الخهلُمُت 

و جاطع لطىانت الظُاطت الخهلُمُت، و هي برلٚ جدخاج مساناة الابهاد الاْخطادًت والاحخمانُت  جىكُم وحشَس

ت ها والاطخهداد نىد ازجباؾها بالخىمُت جلبُت لخاحاث طّى الهمل في الهاثد الاْخطادي ؤهم مٓىم الطخمساٍز

 . 5لبداثل ؤزسي في جُانلها مو الابهاد الهاملُت للظُاطت الخهلُمُت

ان الخهلُم ٖجهد مجخمعي ًٓىم نلى جػاَس مسخلِ الٓىي اليشؿت في املجخمو ال ًٓخطس نلى وشازة 

ٗاَت  ا للمجخمو ٗله ملاطظاث الخٙىمت وؤحهصة الدولت  واملجخمو َٓـ، بهبازة ؤزسي ًخهحن ؤن ًطبذ الخهلُم هم 

 .6املدوي زاضت نلى مظخىي املجخمهاث املخلُت

الظُاطت الخهلُمُت هي لاؾاز املسحعي والاًدًىلىجي للمجخمو الري ٌظعى مً زاللها الىكام الخهلُمي 

ت هى هٓؿت البدء في ٗل جسؿُـ  لخدُٓٔ ؤهداٍ الخىمُت الهامت، ذلٚ ؤن "جسؿُـ الخىمُت في املىازد البشٍس

 .7للخىمُت الشاملت"

 امللىماث الدوليت ׃ثاهيا

( في 01جازس املخًحراث الدولُت زطىضا منها الاْخطادًت والخ٘ىىلىحُت نلى هكم الخهلُم )ؤهكس الجدٛو 

الدٛو الىامُت َالهىملت الاْخطادًت جازس نلى الخىقُِ بشٙل نام وهى ما ٌظخدعي مساحهت مظخمسة للظُاطاث 

و الخُِ٘ مو  الخهلُمُت، يحر ؤن ضهىبت الخيبا بداحُاث الظّى جخؿلب ؤن ًٙىن الىكام الخهلُمي مسها وطَس

 .8املخًحراث الجدًدة املدظازنت في الازتراناث والاٖدشاَاث الجدًدة

ٔ مىاحهت  الخهلُم ؤخد مخًحراث الىكام الهالمي الجدًد السثِظت، بل بهه مهُاز للٓىة واملىاَظت، وؾٍس

. بن مدٕس الهىملت ألاطاس ي هى الخ٘ىىلىحُا، الاجطاٛ 9٘ىىلىحُاالخددًاث الهاملُت في زىزة املهلىماث والخ

ت نامال خاطما في جدُٓٔ الخؿىز  ت دزلذ نهدا ؤضبدذ َُه املهلىمت واملهَس واملهلىماث مما ٌهني ؤن البشٍس

                                                           
ت8الظُاطاث الخهلُمُت وغو الٓساز، ؽ ؛  (،2003نبد الجىاد، ) ب٘س 5 اء لدهُا الؿبانت واليشس، ص  :لاط٘ىدٍز   .07داز الَى
 .25املسحو هُظه، ص   6
 .10-9ْظم الدًمًساَُا، حامهت وهسان، ص  .10-9 ,زطالت ماحظخحر .2011الى  1830جؿىز الخهلُم في الجصاثس مً  (2014) مساد بىجلُلِع،  7
 .08(، مسحو طبٔ ذٖسه، ص 2003نبد الجىاد، ) ب٘س8
 .10ص   مساد بىجلُلِع، مسحو طبٔ ذٖسه، 9
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والىمى الاْخطادي ويحره مً الٓؿاناث ألازسي، َال ًمً٘ جطىز مىكىمت الخهلُم والتربُت ْادزة نلى الاهُالث 

ْد جسي الهىملت ؤن نملُت الخهلُم زدمت جٓدمها الدولت للُسد بال ؤن الجاهب  ،مً داثسة جإزحر وحاذبُت الهىملت

 .10ألاٖثر ؤهمُت ؤن هرا الاهُاّ نلى الخهلُم له مسدود اْخطادي واحخماعي وزٓافي

 الخعليم: ألاهداف الدوليت وسياساث دمج جكىىلىحيا املعلىماث والاجطاالث في 01حدول زكم 

 .12، ص 2009مههد الُىوظٙى لإلخطاء دلُل لُٓاض ج٘ىىلىحُا املهلىماث والاجطاالث في الخهلُم، املطدز: 

ت الهامت  نلى السيم مً ؤن الطلت بحن الخهلُم وإهخاحُت الهمل لِظذ واضخت جماًما، بال ؤن املهَس

 ؤنها ججهل 
ً
ُترع نادة ًُ الهماٛ ؤٖثر ْدزة نلى اٖدظاب مهازاث حدًدة ومهازاث الخهلم امل٘دظبت في املدزطت 

وبالخالي ج٘مً ؤهمُت هكام الخهلُم لظّى الهمل بشٙل ؤطاس ي في ْدزجه نلى  والخُِ٘ مو بِئاث الهمل الجدًدة،

بهخاج ْىة ناملت مخهلمت ومىػبؿت ومسهت مً زالٛ حهلُم ؤطاس ي شامل ونالي الجىدة مو اطخمساز جؿىز 

حُا الجدًدة نلى لاهخاج ًصداد الؿلب نلى الهماٛ ذوي الخهلُم ألاَػل، نلى طبُل الاْخطاد وجؿبُٔ الخ٘ىىلى 

                                                           
 .12-8ص َلظؿحن،  اوهٙاطاث الهىملت نلى الخهلُم، حامهت الٓدض املُخىخت، د ض ن(دمحم(، )ؤخمد نلي ) هاَص ؤًىب  10
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املثاٛ البلدان ذاث الطىاناث املىحهت للخطدًس لديها مخؿلباث حهلُم ؤنلى مً جلٚ املىاؾٔ التي حظخمس في 

 (02ُاطُت الجدٛو )ؤهكس الخددًاث الظ. 11(02الصزانت والخجازة الخٓلُدًت )ؤهكس الخددًاث الظُاطُت الجدٛو 

ٗان الخؿىز في مجاٛ ج٘ىىلىحُا الخهلُم الى قهىز الخهلُم الال٘ترووي، الري ؤخدر هٓلت هىنُت وؤناد  لٓد 

ج ؤَساد  ضُايت حمُو نىاضس الهملُت الخهلُمُت، الامس الري ًجهل مً املاطظاث الخهلُمُت مظاولت نلى جسٍس

ً نلى الخهامل مو املظخددزاث الخ٘ىىلىحُت   . 12واملظاهمت في جٓدم املجخموْادٍز

س الُىهِظٙى خٛى دلُل لُٓاض ج٘ىىلىحُا املهلىماث والاجطاالث في الخهلُم ؤهه "هىإ خاحت  ًسخم جٍٓس

ملساْبت وجُُٓم ج٘ىىلىحُا املهلىماث والاجطاالث في الخهلُم مىر بداًت مسخلت الخىُُر، وضىال بلى هخاثج الخهلُم، 

خىأَ ذلٚ مو الخاحت الى م ٓازهت اهدشاز اطخسدام ج٘ىىلىحُا املهلىماث والاجطاالث في الخهلُم وآزازها نلى ٍو

الىخاثج نبر الدٛو )....( جم٘حن الدٛو مً جُُٓم الخٓدم الري جدسشه باججاه جدُٓٔ ألاهداٍ لاهماثُت الدولُت مثل 

 . 13جمُو"ؤهداٍ ألالُُت لاهماثُت وؤهداٍ الٓمت الهاملُت ملجخمو املهلىماث والخهلُم لل

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Adams Don, Education and National Development: Priorities, Policies, and Planning, Education in Developing Asia, 2002, 

p 21. 
( 11-10في دنم مىكىمت الخهلُم، دزاطاث في الخهلُم الجامعي، املاجمس الدولي الثالث نشس،) الهادي دمحم دمحم نبد، دوز الخهلُم الال٘ترووي 12

 .179، ص 2020ؤٖخىبس 
 .93، ص 2009مههد الُىوظٙى لإلخطاء، دلُل لُٓاض ج٘ىلىحُا املهلىماث والاجطاالث في الخهلُم،   13
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:  ؤهم الخحدًاث السياسيت املطسوحت ؤثىاء جطىيس معهد اليىهيسكى لإلحطاء ماشساث 02الجدول 

 جكىىلىحيا املعلىماث والاجطاالث في الخعليم

 .12، ص 2009مههد الُىوظٙى لإلخطاء، دلُل لُٓاض ج٘ىلىحُا املهلىماث والاجطاالث في الخهلُم، املطدز: 

 امللىماث ألاكادًميت ׃ثالثا

هي جلٚ الدزاطاث والبدىر التي ًجسيها الباخثىن بسطىص الظُاطاث الخهلُمُت، زطىضا في مجاٛ 

التربُت املٓازهت، وهي التي جدُذ الازخُاز بحن البداثل بشإن جبني طُاطت لخل مشٙلت ما بنها حظاهم في حًُحر الىماذج 

 .14جادي دوزا هاجخاالخالُت ؤو املخاَكت نلى الىماذج التي 

بن ؤي دزاطت مٓازهت جسجبـ بخدلُل الىكام الري ًخؿلب نىاضس زثِظُت ًجب جددًدها مً جدلُل 

 ׃الىكام الخهلُمي، وهي

. )املىكىمت الثٓاَُت، مىكىمت الىكام  ׃املدخالث-1 ت الىكام وجدَهه الى الظلٕى الهىامل التي حظحر خٖس

 الخهلُمي، واملىكىمت الاْخطادًت

                                                           
 .18،19(، مسحو طبٔ ذٖسه، ص 2003نبد الجىاد، ) ب٘س14
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ت الهاملت في الىكام  ׃اليشطت-2  حهني بخًُحر املدزالث الى ؤهداٍ الىكام مثل دوز الٓىي البشٍس

ل مدزالث الىكام )الخالمُر( بلى مسسحاث جدٓٔ ؤهداَه.  الخهلُمي بخدٍى

لُت وجيخج مً الىكام الخهلُمي في  ׃املخسحاث-3 وهي جلٚ ألاوشؿت التي جخدٓٔ مً الهملُت الخدٍى

 لهملُاث(املجخمو )ؤداء ا

 . 15جدُٓٔ ومخابهت جىُُر ؤهداٍ الىكام ووضىله لألهداٍ املخؿـ لها ׃الخغرًت الساحعت-4

و املشسوناث  الخهلُم اطدثماز ًخؿلب ت مْى ؤن ًدٓٔ نىاثد اْخطادًت واحخمانُت، َالبد مً مهَس

ت الشاملت ومدي جدُٓٔ ؤهداَها، البد ؤن جالءم مسسحاث  الظُاطت الخهلُمُت  الخهلُمُت في الخؿـ الخىمٍى

س املجخمو ونهػخه ب ت في املجخموالخؿىز الاْخطادي لخؿٍى  .16ذ البد مً الاطخُادة مً الؿاْت البشٍس

 املحىز الثاوي: ؤولىياث الخىميت الشاملت ضمً السياساث الخعلميت 

، شسم ندد متزاًد مً ماطظ اث الظُاطت الهاحلت والاهخماماث املجخمهُت للدٛو اث اطخجابت ألولٍى

ذ ؤٖثر  2021الخهلُم في زخلت حمهذ الخىمُت املظخدامت في وقاثُها السثِظُت نلى طبُل املثاٛ، هجد في نام  شاٖز

للخاًمص في ْؿام الخهلُم الهالي َٓـ إلقهاز مظاهماتها في  Im-pactدولت في جطيُِ  94ماطظت مً  1100مً 

ت غمً الظُاطاث الخهلُمُت املٓازهت، ؤهداٍ الخىمُت املظخدامت، ومً هىا ؤضبدذ الخىمُت الشامل ت حشٙل ؤولٍى

س مسخلِ البرامج الخهلُمُت مً ؤحل ججظُد ؤهداٍ الخىمُت املظخدامت.  بذ جداٛو الدٛو جؿٍى

وخظب الهاللي الشسبُني الهاللي في مٓاله مظخٓبل الظُاطت الخهلُمُت في مطس بهد حاثدت ٗىزوها  "......جمثل  

الىكام ومً زازحه،   دًىامُکُت جخُانل َيها مجمىنت مً الهىامل املازسة مً دازلالظُاطت الخهلُمُت نملُت 

مو ازخالٍ کل منها في جإزحره بٓدز ما ًمخلکه مً ْىة ؤو طلؿت وهُىذ......ٖما جمثل الظُاطت الخهلُمُت مكلت 

خت وجکاَا الُسص، جدکم نمل الىكام الخهلُمي ککل بما ًخػمىه مً مداوز ومخًحراث جخهلٔ بٓػاًا مثل لاجا

بهم، وجىُُر ألاوشؿت  د الهملُت الخهلُمُت بما جخػمىه مً مىاهج دزاطُت، وإنداد مهلمحن وجدٍز ل وججٍى والخمٍى

ت الطُُت والالضُُت، والاهخمام بروي الاخخُاحاث الخاضت، وزبـ الخهلُم باخخُاحاث طّى الهمل  التربٍى

 .17وزؿـ الخىمُت الاحخمانُت والاْخطادًت"

ً املخهلمحن مً اجساذ ْسازاث مظدىحرة َالخه
 
لُم مً ؤحل الخىمُت املظخدامت هى ههج حهلُمي شامل "ًم٘

وإحساءاث مظاولت مً ؤحل الظالمت البُئُت والجدوي الاْخطادًت ومجخمو نادٛ  لألحُاٛ الخالُت واملظخٓبلُت  

                                                           
ت: مؿبهت الظالم، ب٘س نبد 15  .76(، 2006الجىاد الظُد، التربُت املٓازهت والظُاطاث الخهلُمُت، )لاط٘ىدٍز
اع: م٘خب التربُت 16 ابساهُم نبد املخظً ناًؼ الٓدؿاوي، الظُدة مدمىد، الظُاطاث الهامت والظُاطاث الخهلُمُت: مدزل جٙاملي، الٍس

 .53، ص 2012الهسبي لدٛو الخلُج، 
ل، 62ٛ الشسبُني، مظخٓبل الظُاطت الخهلُمُت في مطس بهد حاثدت ٗىزوها، مجلت بدىر التربُت الىىنُت، الهدد الهاللي الهال17 ، 2021، ؤٍَس

 .5ص 
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د جم بغُاء الؿابو املاطس ي نلُه ألٛو مسة مً ْبل مىكمت ألامم  1992في نام  مو اخترام الخىىم الثٓافي، ْو

املخددة للتربُت والهلم والثٓاَت )الُىوظٙى(، وهى يتآن مهتٍر به في وزاثٔ الظُاطاث السثِظُت بما في ذلٚ زؿت 

واجُاُْت باَزع، وطُاطت الاجداد ألاوزوبي للخهلُم الهالي بشإن الُ٘اءاث   2030الخىمُت املظخدامت لهام 

ا مباشًسا بإهداٍ الخىمُت املظخدامت الظبهت السثِظُت، و ًسجبـ الخه
ً
لُم مً ؤحل الخىمُت املظخدامت ؤًًػا ازجباؾ

 .  18نشس

حهد الدزاطاث املٓازهت مىغىم الخدلُل مً ْبل الهدًد مً الهلماء ألاحاهب في طُاّ الهىملت، بذ ٖما 

ا ولً٘ ذاث املًصي املخلي ؤن جدنم ما  ًُ طظاث الخهلُم الهالي في الخهلم مً ًمً٘ للماشساث الٓابلت للمٓازهت دول

بهػها البهؼ وجُُٓم الخٓدم الري جدسشه، خُث ًخم بًالء ال٘ثحر مً الاهخمام لبدىر الاججاهاث الهاملُت 

ٔ، الخصخطت  .19ولاْلُمُت في الخهلُم نلى وحه الخطىص مو جإزحر الهىملت، الدظٍى

و 2020في ؤوزوبا جددد "اطتراجُجُت ؤوزوبا  ا لَس
ً
حىدة الخهلُم مً ؤحل هدٍ الىمى الرٗي " هدَ

م  ( َاإلؾاز  3واملظخدام والشامل مً ؤحل جدظحن الٓدزة الخىاَظُت ولاهخاحُت في ؤوزوبا) ؤهكس الجدٛو ْز

ب  ب "الخهلُم والخدٍز " ًسطم طُاطاث الخهلُم في الدٛو 2020الاطتراجُجي للخهاون ألاوزوبي في الخهلُم والخدٍز

طتراجُجُت بلى جدُٓٔ ألاهداٍ ألازبهت الخالُت: حهل الخهلم مدي الخُاة والخىٓل خُٓٓت ألانػاء، بدُث حظعى لا 

ص  ص املظاواة والخماطٚ الاحخماعي واملىاؾىت اليشؿت؛  حهٍص ب ؛ حهٍص ُاءة الخهلُم والخدٍز واْهت؛ جدظحن حىدة ٖو

اث الخهلُم والخدٍز ادة ألانماٛ غمً مظخٍى  .20بلابدام والابخٙاز بما في ذلٚ ٍز

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Veidemane, Anete, Education for Sustainable Development in Higher Education Rankings: Challenges and Opportunities 

for Developing Internationally Comparable Indicators, .Sustainability, Center for Higher Education Policy Studies, University 

of Twente, 2022, p 2. 
19 Lokshyna, Olena; Dzhurylo, Alina; Hlushko, Oksana; Shparyk, Oksana,  Secondary education reform priorities under 

globalisation: the case of Ukraine in comparison with China, Germany and Poland, Les Ulis shsconf/2021, Vol. 104, (2021), 

p 2. 
20 Lokshyna, Olena;et al, op cit, p 3. 
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الري ًضع زئيت   2030بعالن بوشيىن بشإن الخعليم  (ىن ي:  التركيز على ؤولىياث بعالن بوش03لجدول ا 

حدًدة للخعليم على مدي السىىاث الخمس عشسة اللادمت( ؤثىاء جحليم الهدف الشامل لخطىيس الخعليم حتى عام 

 الباحثخين/  جسحمت 2030

 املحخىي  ألاولىيت

 وضىل 

عاًما مً الخعليم  12ما ال ًلل عً ضمان الىضىل بلى الخعليم الجيد وإجمامه لجميع ألاطفال والشباب بلى 

سىىاث منها  9الابخدائي والثاهىي الجيد والعادل والشامل واملىطف واملجاوي واملمىل مً اللطاع العام ، والتي حعد 

بلصاميت على ألاكل ، باإلضافت بلى الحطىل على حعليم حيد، ألاطفال والشباب خازج املدزست مً خالل مجمىعت مً 

جىفير فسص الخعلم بحيث ًكدسب حميع الشباب والكباز معسفت اللساءة والكخابت والحساب  ألاساليب، ضمان

الىظيفي، وبالخالي حعصيص مشازكتهم الكاملت كمىاطىين فاعلين.،ًجب ؤًًضا حشجيع جىفير سىت واحدة على ألاكل مً 

 الخعليم كبل الابخدائي املجاوي وإلالصامي ذي الىىعيت الجيدة.

 والشمىل  إلاهطاف

ضمان إلاهطاف وإلادماج في الخعليم ومً خالله ومعالجت حميع ؤشكال الاسدبعاد والتهميش والخفاوث 

والضعف وعدم املساواة في الىضىل بلى الخعليم واملشازكت وإعادة التركيز وإكماله وفي هخائج الخعلم،هظًسا ألن املساواة 

، فةن هره ألاحىدة جىلي اهخماًما  2030الخعليم حتى عام  - SDG4 -بين الجيسين هي سمت زئيسيت ؤخسي مً سماث

 خاًضا للخمييز اللائم على الىىع الاحخماعي وكرلك للفئاث الضعيفت، ولضمان عدم جخلف ؤحد عً السكب.

 حىدة

حصء ال ًخجصؤ مً الحم في الخعليم هى ضمان ؤن ًكىن الخعليم ذا حىدة كافيت ليادي بلى هخائج حعليميت ذاث 

عادلت وفعالت على حميع املسخىياث وفي حميع البيئاث،ًخطلب الخعليم الجيد  على ألاكل  ؤن ًطىز املخعلمىن ضلت و 

مهازاث اللساءة والكخابت والحساب ألاساسيت باعخبازها اللبىاث ألاساسيت ملصيد مً الخعلم ، باإلضافت بلى املهازاث 

ي احخياحاث حميع املخعلمين، ويدزسه مدزسىن ماهلىن العليا، ًخطلب ذلك ؤساليب ومحخىي حعليمي ذي ضلت ًلب

حيًدا ومدزبىن ومكافئىن بشكل كاٍف ومخحمسىن  باسخخدام مىاهج جسبىيت مىاسبت ومدعىمت باملعلىماث املىاسبت 

(، باإلضافت بلى بوشاء بيئاث آمىت وصحيت ومسخجيبت للىىع الاحخماعي وشاملت ومصودة ICTوجكىىلىحيا الاجطاالث )

 د كافيت حسهل الخعلم.بمىاز 

 الخعلم مدي الحياة

ًبدؤ الحم في الخعليم مىر الىالدة ويسخمس طىال الحياة ؛ لرلك، فةن مفهىم الخعلم مدي الحياة ًىحه 

. والسخكمال وإكمال الخعليم املدزس ي ، ًيبغي جىفير 2030الخعليم لعام  -الهدف السابع مً ؤهداف الخىميت املسخدامت 

ومسهت مدي الحياة مً خالل مسازاث غير زسميت مع مىازد وآلياث كافيت ومً خالل جحفيز الخعلم فسص حعلم واسعت 

 غير السسمي ، بما في ذلك مً خالل اسخخدام جكىىلىحيا املعلىماث والاجطاالث.

  Lokshyna, Dzhurylo, Hlushko, & Shparyk, Secondary education reform prioritiesاملطدز:

globalisation: the case of Ukraine in comparison with China, Germany and Poland Vol. 104, under 

.(2021)., p. 4 
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ىكس بلى الخهلُم نلى ؤهه نىطس خاطم لبىاء ْدزاث مىاؾني الاجداد ألاوزوبي لخدُٓٔ ؤهداٍ الخىمُت  ًُ

اث ( ؤن ECوبرلٚ جخطىز املُىغُت ألاوزوبُت ) املظخدامت، املاطظاث الخهلُمُت ألاوزوبُت نلى حمُو املظخٍى

ع مهازاث الاطخدامت  ًجب ؤن جدبنى ؤهداٍ الخىمُت املظخدامت، وجخدٛى بلى مىكماث خُث ًخم جدَز

تو  وممازطتها ، جم اْتراح بضالخاث جتراوح مً بىاء خسم حامعي ؤزػس بلى حهدًالث في املىاهج 21لخُهُل السٍئ

"الُ٘اءاث السثِظُت للخهلم مدي الخُاة و بإهه ًجب نلى حمُو الدٛو ألانػاء  الدزاطُت، خُث ؤوص ى  نلى

اث الخهلُم بإٖملها.  حهمُم حهلُم الاطخدامت بما في ذلٚ الخهلُم مً ؤحل الخىمُت املظخدامت نبر مظخٍى

لت ألاحل لهام  جصء مً الطُٓت ألاوزوبُت الخػساء التي جددد اطتراجُجُت ؾٍى غُت حهتزم املُى   2050ٖو

ت واملهازاث واملىاِْ بشإن حًحر املىار والخىمُت  س بؾاز نمل ؤوزوبي للُ٘اءة مً ؤحل "جُُٓم املهَس دنم جؿٍى

ب املهلمحن، وحهد واخدة مً ؤبسش مبادزاث الاجداد ألاوزوبي في الظىىاث ألازحرة هي  املظخدامت" ودنم بسامج جدٍز

د مٛى  2018ام مبادزة الجامهاث ألاوزوبُت التي  جم بؾالْها في ن ا في  41مً ْبل املُىغُت ألاوزوبُت، ْو ًُ جدال

  .22حمُو ؤهداء ؤوزوبا ملهالجت "الٓػاًا ال٘بحرة التي جىاحه ؤوزوبا ) املىار؛  الهجسة؛  لازهاب(

ُترع ؤن املىهج ألاطترالي ٌهؿي  ًُ ؤما في غىء الظُاطت ألاطترالُت ومبادزاث املىاهج الدزاطُت، بِىما 

ت لـ الطخدامت ٖهدٍ مخهدد املىاهج، َةن هخاثج  دزاطت مُلِظا بازهص، ودًبىزا مىز، وطُلُُا ؤملُدا، حشحر بلى ألاولٍى

ت ولِظذ شاملت للمىاهج الدزاطُت، خُث اطخيخج املالُىن ؤن هىإ خاحت بلى   ؤن الخىمُت املظخدامت لِظذ ؤولٍى

ت في املىاهج الدزاطُت ألا  طترالُت ولػمان ؤن جدنم حمُو املدازض الاطخدامت مىاهج بدًلت  لجهل الاطخدامت ؤولٍى

 . 23واملىازد املسجبؿت بها

في خحن جم ازخُاز الطحن ٖدولت زاثدة في الهالم باملٓازهت مو ؤملاهُا وهىلىدا واململ٘ت املخددة والىالًاث 

ُ٘ت ألاولى بحن البلدان  اخخالٛ املسجبتبًىه٘ع هجاح بضالخاث الخهلُم الثاهىي في الطحن   ، خُثاملخددة ألامٍس

٪ ْبل هطِ 80ألازسي، و ؤضبدذ هره الىجاخاث ؤٖثر ؤهمُت بالىكس بلى ؤن وظبت ألامُحن في الطحن التي بلًذ 

ًخا  20ْسن، و في ؤْل مً  ت  وطازث في مظاز ْػذ َُه البلدان ألازسي ْو ناًما  خٓٓذ البالد ُْصة يحر مظبْى

 24.ٍس حهلُمها الىؾني جدذ جإزحر ألاَٙاز الاشتراُٖتؤؾٛى ب٘ثحر، بذ حهمل الطحن خالُا نلى جؿى 

جؿمذ ْؿس  ٖىمىذج للمٓازهت مو الدٛو املخؿىزة و باقي الدٛو الىامُت ؤهكس  بِىما في الدٛو الهسبُت

م   نً انخمادها 4الجدٛو ْز
ً
جُا ل هُظها بلى اْخطاد مهسفي مظخدام في الهٓىد الٓادمت والابخهاد جدٍز (  بلى جدٍى

ُبت الظٙاهُت للبلد، والهُٙل الاْخطادي  الشدًد نلى مىازد الىُـ والًاش ومً زم َهم الىغو واملظاز ألازحر للتٖر

ت ْابلت للخدُٓٔ بشٙل زاص  ٗاهذ هره السٍئ ً ؤمسا بالٌ ألاهمُت في جددًد ما بذا  والٓىي الهاملت، بذ ٌهد الخٍٙى

                                                           
21 Veidemane Anete, op cit, p 2. 
22 Ibid, p 2. 
23 Marope1Education, T. M, The key to development, PROSPECTS, UNESCO IBE, vol 47, 2019, p 305–307. 
24 Lokshyna, Olena et al, op cit, p P 2. 
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اطتراجُجُاث مسططت وإنداد مىاطب  بالىكس بلى ؤن الخىمُت املظخدامت ًمً٘ ؤن جخدٓٔ َٓـ مً زالٛ

ت  . 25للخىمُت البشٍس

( وماشس الخعليم HDI: ملازهت كطس بالدول املسحعيت مً خالل ماشس الخىميت البشسيت )04الجدول 

 جسحمت الباحثخين. /2020

ٌهني 

 طىىاث الدزاطت

طىىاث 

هت  الخهلُم املخْى

ماشس 

 الخهلُم

الترجِب و )ُْمت 

HDI) 

 ماشس الخهلُم

ج (0.957) 1 0.93 18.1 12.9  الجرٍو

11.6 16.4 0.84

4 

 طىًاَىزة (0.938) 11

12.2 16.5 0.86

5 

ا الجىىبُت 0.916) 23)  ٗىٍز

12.1 14.3 0.80

2 

 الامازاث (0.98) 31

9.5 16.3 0.76

9 

 البدٍسً (0.852) 42

9.7 12 0.65

9 

 ْؿس (0.848) 45

 Btool H. Mohamed1, Mustafa Disli2, Mohammed bin Saleh Al-Sada3andاملطدز: 

Muammer Koç,p10 .)1050/14/6/3705-https://www.mdpi.com/2071(   

هصي بشٙل  ٌُ ؤطاس ي بلى الُئاث الُسنُت للخهلُم اهؿالْا مً الجدٛو ؤناله هالخل ؤن ألاداء الػهُِ 

س ًُظس ألاداء املخُّى لدولت ْؿس في َئت الخهلُم الُسنُت باليظبت الطًحرة مً لاهُاّ  ، خُثوالبدث والخؿٍى

الخٙىمي بلى بحمالي الىاجج املخلي، ومو ذلٚ جخإزس هره اليظبت بشٙل ٖبحر بخٓلباث ؤطهاز الىُـ نلى السيم مً 

ت س ٖجصء مً  ؤن ْؿس ؤنؿذ ألاولٍى مىر ذلٚ  QNV2030للخهلُم وجىمُت زؤض املاٛ البشسي والبدث والخؿٍى

 الخحن. 

                                                           
25 Btool H. Mohamed, Mustafa Disli, Mohammed bin Saleh Al-Sada3and Muammer Koç, nvestigation on Human 

Development Needs, Challenges, andDrivers for Transition to Sustainable Development: The Caseof Qatar, 

Sustainability14, 3705, 2022, p 12/29. 

https://www.mdpi.com/2071-1050/14/6/3705
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د الدزاطاث التي جبدث في هكام الخهلُم بلى ؤن ْؿس ْد ؤخسشث جٓدًما ٖبحًرا في الخهلُم هدُجت  وجٖا

س والابخٙاز يحر ؤن الثًسة لالطدثمازاث في البيُت الخدخُت والهدًد مً املبادزاث املخهلٓت بالخهلُم والبدث والخؿٍى

املخددة في هره الدزاطاث هي ؤن املمازطاث الخالُت ال جخماش ى مو جؿلهاث الخٙىمت لخدُٓٔ ؤهداٍ الخىمُت 

  26 .2030 املظخدامت املخددة في

في مىحى آزس في البلدان الىامُت ْد حشحر ؤشمت الخهلم بلى قاهسة ؤن الهدًد مً ألاؾُاٛ امللخدٓحن 

باملدازض ال ًخهلمىن ال٘ثحر ؤزىاء ْػاءهم في هره ألاهكمت، وهرا ًدىاْؼ بشٙل ضازر مو املٙاطب التي جدٓٓذ 

هت لٙل ؾُ ل، لٓد خٛى ندد ٖبحر مً الاطخجاباث في الهٓىد ألازحرة مً خُث الالخداّ وطىىاث الخهلُم املخْى

اث الخهلم في البلدان  ادة الالخداّ باألهكمت دون حهلم بلى جدظحن مظخٍى حزها يتآن مً مداولت ٍش الظُاطاجُت جٖس

م   (. 5الىامُت ) ؤهكس الجدٛو ْز

لم"، ؤو لرا في مداولت لخىكُم الُٓاض ال٘مي ألشمت الخهلم، ًٓىم البىٚ الدولي بةضداز مُٓاض "َٓس الخه

وظبت ألاؾُاٛ في نهاًت املسخلت الابخداثُت الرًً ال ًصالىن دون الخد ألادوى مً بجٓان الٓساءة مً ٗل ؾُلحن في 

و مىدٍس بشدة هدى البلدان ذاث الدزل املىسُؼ، و في  حمُو ؤهداء الهالم ٌهاهىن مً "َٓس الخهلم"  مو جىَش

خاهُا ٌ ُٓا مثل حشاد والىُجس ومىٍز ًبا، خُث  جبلٌ اليظبت في بلدان دٛو يسب بٍَس ا جٍٓس ًُ هخبر َٓس الخهلم نامل

ىلىمبُا  ًطل 87حىىب الصخساء ال٘بري  ل ٗو ٪ ، وختى في البلدان ذاث الدزل املخىطـ مثل ألازحىخحن والبراٍش

س البىٚ الدولي   27.َٓس الخهلم بلى خىالي هطِ حمُو ألاؾُاٛ خظب جٍٓس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

26 Btool H. Mohamed et al, p 10. 
27 Rodriguez-Segura, Daniel,  Educational Technology in  Developing Countries, University of Virginia Updated/ Ed Policy 

Works Working Paper Series No. Enter 72, August, 2020, p 8. 
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 : ًىضح ملخظ لخدخالث جكىىلىحيا الخعليم في البلدان الىاميت حسب املجال املىاضيعي 05الجدول  

 
 ٛ  بلى الخ٘ىىلىحُا الىضى

ُت  ـــلٖى ــ ــ ــ ــ ــ ــــدزالث الظـــ ــ ــ ــ ــ ــ الخــ

ىت مً الخ٘ىىلىحُا
 
 املم٘

ــــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــِىاث فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جدظــ

 الخهلُماث
 الخهلم الراحي

الُهالُت مً 

 ؤحل الخهلم

مـــــــــــــــــــــــــــــىسُؼ حـــــــــــــــــــــــــــــًدا، 

باألدواث مخىطـ لاملام 

مُت  الْس

 مخىطؿت الى ٖبحرة مخىطؿت الى ٖبحرة. مىسُؼ بلى مخىطـ

الُهالُت مً 

 خُث الخٙلُت

مىسُػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

للًاًت.،غــهِ الُهالُــت 

 بازجُـــــــــــــــــــــــــــــــــام 
ً
مٓسوهـــــــــــــــــــــــــــــــــا

الخٙــــــــــــــــــــالُِ الخدًــــــــــــــــــــت، 

وهدُجـــــــــــت لـــــــــــرلٚ ، َـــــــــــةن 

 الُٓاض مٙلِ.

مسجُو للًاًت  زاضت 

بظبب الخٙالُِ 

الخدًت املىسُػت 

للًاًت ملهكم 

بمٙاهاث  الخدزالث.

نالُت حًدا لٓابلُت 

 الخىطو.

مسجُهت، خُث 

جمُل الخٙالُِ 

س بلى  الثابخت للخؿٍى

ؤن جٙىن ؤنلى مً 

 الخٙالُِ الخدًت.

نالُت، خُث يالًبا ما ًخم 

جىُُر الخدزالث في ؤحهصة 

ال٘مبُىجس املدزطُت ، مما 

ٌظمذ لىُع ألاحهصة / 

 البرامج بالخىطو

ؤَػل 

 الاطخسداماث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة لاملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  ٍش

بالخ٘ىىلىحُــــا ؛ ٖمىطــــت 

لخىُُـــر ؤهـــىام ؤزـــسي مـــً 

جـــــــــــــــــدزالث ج٘ىىلىحُـــــــــــــــــا 

 الخهلُم.

جدظحن جؿبُٔ 

حر  الظُاطاث، وجَى

املهلىماث نلى هؿاّ 

 واطو.

جٓدًم حهلُم نالي 

الجىدة للمىاؾٔ 

التي ًمثل َيها هرا 

.
ً
 زؿحرا

ً
 ناثٓا

ؤٖمل حهلُماث الُطل 

الدزاس ي ، ونصش الدزوض 

 ، وامأل َجىاث املخخىي 

الخددًاث 

 املخخملت

حظــــــــــــــــــــــــــــــــسب وإطــــــــــــــــــــــــــــــــاءة 

اطـــخسدام املهـــداث  ممـــا 

ــــذ  ًــــادي بلــــى بشاخــــت الْى

ُػـــل ْػـــاءه فـــي  ًُ الـــري 

 ألاوشؿت ألازسي.

جخؿلب الخدزالث 

ت طُاُْت نمُٓت  مهَس

ُاث التي  خٛى الظلٖى

ًمً٘ حشُ٘لها مً 

زالٛ جدزالث بظُؿت 

ا ًُ  وظب

ْد ًادي الخًُحر 

املُاجئ في 

الخ٘ىىلىحُا الري 

مشٙلت ال ٌهالج 

ملخت بشٙل مباشس 

 بلى بناْت الخدَزع

د  س البرامج ملٍص ًجب جؿٍى

مً الظُاْاث 

واملىغىناث. الانخماد 

نلى الخىحُه الراحي ْد 

حن ؤٖثر ،مما  ًُُد املخُْى

د مً ندم املظاواة  ًٍص

  Daniel Rodriguez-Segura, The Ed Policy Works Working Paper series ,p48  ز:املطد

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MgjFa3tCpATaFu3K-voemhfxcEp5EN93qvEyo-

6Avqg/edit#gid=487509613&fvid=465943791   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MgjFa3tCpATaFu3K-voemhfxcEp5EN93qvEyo-6Avqg/edit#gid=487509613&fvid=465943791
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MgjFa3tCpATaFu3K-voemhfxcEp5EN93qvEyo-6Avqg/edit#gid=487509613&fvid=465943791
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ب والهلىم  حر الخهلُم الجُد والخدٍز ُٓت الىامُت بخَى ًلتزم ْؿام الخهلُم في ُٖيُا ٖىمىذج للدٛو الاٍَس

والخ٘ىىلىحُا لجمُو الُ٘يُحن ويهدٍ ذلٚ بلى املظاهمت في بىاء مجخمو نادٛ ومخماطٚ ًخمخو بدىمُت احخمانُت 

ت الخهلُم الجُد والشامل، والخدز  ٍب والبدث مً ؤحل الخىمُت املظخدامت في ُٖيُا، شاملت ومىطُت، لخجظُد زٍئ

خُث بدؤث الخٙىمت في ؾسح زؿت حهلُمُت حدًدة في الظىىاث ألاولى مً الخهلُم،بذ جإمل الخٙىمت في الخسلظ 

جي مً مىهج  س املىاهج  2026بالٙامل بدلٛى نام  4-4-8الخدٍز خظب ما جىضخه اخطاثُاث مههد ُٖيُا لخؿٍى

ٔ ؤهداٍ ا  لخىمُت املظخدامت. الدزاطُت َو

هذ ُٖيُا وضدْذ نلى اجُاُْت ألامم املخددة لخّٓى ألاشخاص ذوي لاناْت ) (، وانخمدث 2006ٖما ْو

 مو 2018ؤهداٍ الخىمُت املظخدامت، والتزمذ بدىُُر الخهلُم الشامل زالٛ الٓمت الهاملُت لإلناْت )
ً
( و جماشُا

رلٚ 2018الٓؿام للمخهلمحن واملخدزبحن ذوي لاناْت ) ( ، وطُاطت2013هرا ًٓس ْاهىن الخهلُم ألاطاس ي ) (  ٖو

جي مً الخهلُم الخاص بلى الخهلُم الشامل، 2003ْاهىن ألاشخاص ذوي لاناْت ) ( بالخاحت بلى الاهخٓاٛ الخدٍز

ت والسطالت وألاهداٍ الاطتراجُجُت التي جىحه زؿت ُٖيُا الىؾىُت للخهلُم الىؾني  -2018خُث جم جددًد السٍئ

ص  2022 حر وحهٍص ب وبدث نالي الجىدة وشامل مً ؤحل الخىمُت املظخدامت"  مهمتها جَى ت "حهلُم وجدٍز نلى هدى زٍئ

ب والبدث مً ؤحل الخىمُت  وجيظُٔ الخهلُم املىطِ الٓاثم نلى الُ٘اءة املخمدىز خٛى املخهلم، الخدٍز

 .28املظخدامت"

 الخىميت الشاملت ملحىز الثالث: فاعليت السياساث الخعليميت على بسامجا

جخمثل املهمت الشاملت للماطظاث الخهلُمُت في جثُِٓ الؿالب لُٙىهىا مىاؾىحن مؿلهحن ومظاولحن  

 وصخُحن ومهخمحن ومظاهمحن، و هره املهمت مدنىمت بالهدد املتزاًد مً بسامج  جىمُت الشباب ومو 
ً
احخمانُا

الخيظُٔ يحر الٙافي مو املٙىهاث ألازسي للظُاطاث الخهلُمُت ذلٚ، َةن الخإزحر الخالي لهره البرامج مددود بظبب 

وندم الاهخمام بهىامل الخىُُر والخُُٓم الالشمت لخدُٓٔ جإزحر ْىي للبرهامج  -زاضت في الدٛو الهسبُت  -

س لىماذج بضالح حهلُمُت شا ًدا مً الخؿٍى اًت املُُدة مٍص ملت واطخدامتها، لرا ًخؿلب الخىُُر الىاطو لبرامج الْى

ٗادًمُت؛ باطخسدام طُاطاث حهلُمُت  ْاثمت نلى ألابدار، وحهمل نلى جدظحن الىخاثج الاحخمانُت والصخُت وألا

جسخلِ نً اطتراجُجُاث لاضالح الخٓلُدًت املىحهت هدى الظّى الظاثدة في الهدًد مً البلدان الىامُت بلى 

ت الىمىذجي وحهل الخهلُم ٖمُخاح للخىمُت الا ْخطادًت والاحخمانُت، ٖما ؤضبدذ بضالخاث اْخطاد املهَس

ت طُاطُت نلُا في مهكم البلدان بظبب الانخٓاد بإن الخهلُم هى الخل للخددًاث  الخهلُم نلى هدى متزاًد ؤولٍى

 الاحخمانُت والاْخطادًت.

                                                           
28 SECTOR, MINISTRY OF EDUCATION NATIONAL EDUCATION, NATIONAL EDUCATION SECTOR STRATEGIC PLAN2018 

– 2022, 2022. 
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ُم ذ ؤضبذ الخهلبهد الثىزة الطىانُت جإٖدث الطلت الىزُٓت بحن الىكام الخهلُمي والبىاء الاْخطادي، ب

يهدٍ بلى جدُٓٔ الخىمُت الاْخطادًت بةنداد ؤنػاء ذوي دوز َهاٛ في بسامج الخىمُت، وضازث ْدزة الىكام 

 .29الخهلُمي مسجبؿت بالبىاء الاْخطادي للمجخمو

 ׃جٓىم طُاطت الخهلُم مً ؤحل الخىمُت الهىاضس الخالُت

ٔ زؿـ وؤطع نلمُت - مما ٌظاند نلى جدُٓٔ طُاطت الخهلُم مً ؤحل الخىمُت البد ان جٙىن َو

 الُسص الاْخطادًت نل ٗل املجخمو.

اث الخهلُم في نالْاتها بالخىمُت - ت ومظخٍى ٗاطدثماز نلى ما جخؿلبه الٓىة البشٍس البد ؤن جٓىم اطتراجُجُا 

 . 30الاْخطادًت

لم جىزٔ الطلت بحن الخسؿُـ التربىي خظب مطؿُى نبد الهكُم الظُد بذن نلى هدى ذلٚ وختى يتآن 

د ًسحو ذلٚ بلى ندم جىاشن بحن الؿلب الاحخماعي نلى الخهلُم وال خىمُت الشاملت في املجخمهاث الهسبُت، ْو

ُُت والىاثُت املخسومت، َالدٛو الهسبُت  وخاحاث الخىمُت مً الکم والجىدة، وندم الاهخمام الکامل باملىاؾٔ الٍس

طادي، ولکنها حشتٕر مو شُٓٓاتها الهسبُت مً دزلها مددود باطخثىاء الدٛو الىُؿُت مً خُث حجم الىمى الاْخ

 .31خُث الخؿىز الثٓافي والاحخماعي

َلِع هىإ جيظُٔ مدزوض بحن "الخهلُم املدزس ي" مً حهت و "الخىمُت الاحخمانُت الاْخطادًت مً حهت 

الخهلُم. بال ؤهه ال ؤزسي، بذا ما ؤزرها في الانخباز غسوزة جدُٓٔ الخىمُت الاْخطادًت جلٓاثُا حصاء الاطدثماز في 

ًمً٘ اهٙاز ؤزس الخىمُت الاْخطادًت والاحخمانُت والخهلُمُت في الدٛو الهسبُت ملا حظاند الشباب في جدُٓٔ 

ؾمىخهم في حهلهم َانلحن ومىخجحن في مجخمهاتهم، هدُجت ألاداء الاْخطادي املهخمد ؤطهاز الىُـ يحر 

ٗان الهدٍ ألاطمى في الخهلُم هى ٗىهه ؤداة جىقِ مً ؤحل زلٔ حُل مىخج ووام، وبانخماد الدٛو  املظخٓسة. ملا 

الهسبُت الظُاطاث الاْخطادًت اللُبرالُت بٙل جُاضُلها في هرا الخدٛى مً الخ٘م الخىمىي بلى الخ٘م اللُبرالي 

ادة الخُاوث الاحخماعي، ألن ي ؼ هىنُت املدازض الخٙىمُت، ألامس الري اوه٘ع نلى ٍش البُت الجدًد ؤدي بلى جٍُى

ىاثد الخهلُم املدزس ي، ًٓٛى )نبد الجلُل نٙازي(  املىاؾٔ التي اطدبهدث مً الخىمُت الاْخطادًت ال جسي زماز َو

 . 32"بن بنادة الىكس في هكام الخهلُم دون بنادة الىكس في همىذج الخىمُت هى ههج ال ؾاثل مىه"

                                                           
 .93ب٘س نبد الجىاد الظُد، مسحو طبٔ ذٖسه، ص 29

ت في حامهت دمحم زُػس بظ٘سة، دزاطت جدلُلُت الججاهاث  ׃ضباح يسبي، دوز الخهلُم الهالي في جىمُت املجخمو املخلي 30 الُٓاداث لاداٍز

 .157، ص 2014-2013ؤؾسوخت دٖخىزاه، ْظم الهلىم الاحخمانُت، 
، 22الهدد  2011الظُد مطؿُى نبد الهكُم، اطتراجُجُاث التربُت والخهلُم الهسبُت مً مىكىز هٓدي، مجلت التربُت والخهلُم  املجلد  31

 .83، ص 2011ًىلُى، 
دزاطت جدلُلُت، الى اًً هخجه؟، مساحهت  ׃2030جلُل، الُجىة بحن الظُاطاث الخهلُمُت الهسبُت واحىدة الخهلُم الهاملُت نٙازي نبد ال32

 .25-17، ص 2021الخهلُم والظُاطت الاحخمانُت الخلُجُت، 
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واحخمانُت، ؤما ألاولى َهي نملُت همى  بن الدوز الُهاٛ للخهلُم ًكهس مً زالر هىاًا اْخطادًت وطُاطُت

دزاجه بُ٘اءة في الخىمُت الاْخطادًت، في خحن طُاطُا  ؤطع املاٛ البشسي واطدثمازه والاطخُادة مً ؾاْاجه ْو

ت الظُاطُت، واحخمانُا حهني مظاندة ؤَساد املجخمو  َهى الري ٌظاند نلى انداد ؤَساد ملجخمو للمشاٖز

هرا ما ًدٓٔ الخىمُت في املجخمو في مهىاها الشامل، َإي جؿىز اْخطادي  واحخمانُا،لالطخمخام بُٓادتهم زٓاَُا 

س لاهخاج الخدًث  ًخؿلب جؿىزا في الخهلُم، وهى ما ًخؿلب غسوزة مساحهت هكم الخهلُم ومىاهجه، ٗىن ؤن جَى

د ؤن بْامت الىكم الاْخطادًت ا ٔ وهمىه بداحت لألَساد ألاُٖاء واملخهلمحن، َالخٓاثٔ جٖا ت ًٙىن نً ؾٍس لهطٍس

د ؤهه ٗلما شاد الاطدثماز  الخٓدم الخٓني والهلمي ٖهامل خاطم في جؿىز الخهلُم، َالُٓمت الاْخطادًت للخهلُم جٖا

ٗان اْدام هرا البلد ألطباب الخىمُت الاْخطادًت ؤٌظس وؤطهل  .33في الخهلُم في بلد ما، 

ل مثال نملذ التي حهالج مش٘الث الىمى الالرا َالخهلُم ؤخد الخلٛى  ْخطادي ٖما هى في البراٍش

اث والًاش  ُماٍو ص الطىاناث في مجاٛ الؿحران والبُترٖو الخٙىماث نلى جدظحن حىدة الخهلُم مً ؤحل حهٍص

د بلٌ مخىطـ ندد طىىاث الخهلُم  الؿبُعي ويحرها مً الطىاناث التي حهخمد نل مهازاث نلُا للٓىي الهاملت، ْو

ب املنهي ؤزىاء الهمل، وال جٓل نً طبو طىىاث للٓىي الهاملت في هره املا  طظاث حظو طىىاث بما َيها الخدٍز

ُاءاث حدًدة  ٗاث التي جٓخطس ؤوشؿتها نلى بُو املىخجاث َٓـ. ٖما ؤن الىمى الاْخطادي ًخؿلب مهازاث ٖو للشس

س مىخجاث ذاث ُْمت مػانُت في ْؿ اناث مثل الهلىم لدي ألاَساد، َُي مٓاؾهت )ؤلبرجا( في ٖىدا جؿمذ بلى جؿٍى

البُىلىحُت وج٘ىىلىحُا املهلىماث وج٘ىىلىحُا الىاهى، بنها الخاحت الهاملُت للخهلُم مً ؤحل خل مش٘الث الخىمُت 

 . 34الاْخطادًت

ُُا وفي  ا ٖو بن هكام الخهلُم املىُخذ نلى املجخمو طُه٘ع ؾمىح ودزحت جٓدم املجخمو ومخؿلباجه ٖم 

ت املجخ مهد خٖس ز اْخطادًا واحخمانُا ونلمُا، وفي املٓابل هجد الصمً املخدد، ٍو مو هدى املظخٓبل امليشىد املخؿى 

ما ْادزا نلى الخىضل الٖدشاَاث نلمُت وج٘ىىلىحُت وجىكُمُت، 
ز هى الري ًملٚ اْخطادا مخٓد  ؤن البلد املخؿى 

 . 35وهى ما ٌهني ؤن الخٓدم ًجهل املجخمو ْادزا نلى دنم هكام الخهلُم واله٘ع

ٙا الشمالُت وؤوزوبا ن٘ع الد و لاْلُمي هجد ؤن املجخمهاث الًسبُت في ؤمٍس ٛو الهسبُت مً خُث الخىَش

خٓٓذ جٓدًما ؤٖبر ب٘ثحر في الخهلُم مٓازهت بإحصاء ؤزسي مً الهالم، وهرا ًكهس ؤًًػا مً خُث الهدد ال٘بحر مً 

ٛو الًسبُت، ولً٘ في الهٓىد ألازحرة الجامهاث وماطظاث الخهلُم الهالي ذاث الخطيُِ الهالي املىحىدة في الد

ُٓا  ٙا الالجُيُت، وإٍَس رلٚ في ؤحصاء ؤزسي مً الهالم الىامي في ؤمٍس ٗاهذ املجخمهاث ألازسي زاضت في آطُا، ٖو

س ؤهكمتها الخهلُمُت اهؿالْا مً انخماد ألامم املخددة للخهلُم الجُد الري ٌظهل  والشّس ألاوطـ حهمل نلى جؿٍى

                                                           
 .168-163، ص 2007الظُاطت، ؤؾسوخت دٖخىزاه، ْظم الهلىم -همىذج الجصاثس-دزان هىز الدًً، جدلُل الظُاطت الخهلُمُت الهامت33

ً،ماجمس الٓمت الهالمي لالبخٙاز ف 34 ُاءاث الٓسن الخادي والهشٍس س مهازاث ٖو ي حُان لُى، الخهلُم مً ؤحل املظخٓبل: الخجسبت الهالُت لخؿٍى

 .18، ص 2015الخهلُم، ماطظت ْؿسالدوخت، 
 .112، 111ص  مسحو طبٔ ذٖسه، ب٘س نبد الجىاد الظُد، التربُت املٓازهت والظُاطاث الخهلُمُت،   35
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ٗإخ د طاندث ؤهداٍ الخىمُت املظخدامت في جىمُت MDGsد ؤهداَها لاهماثُت لأللُُت )الىضٛى بلُه  (، ْو

ل  ا الجىىبُت وزوطُا والبراٍش ىٍز ٗاهذ الطحن والُابان ٗو ذ مً خُث مً الخهلُم، بذ  املجخمهاث نلى اللخاّ بالْى

 ٛ ا مً بحن جلٚ الدو ُا وإهدوهِظُا ومالحًز ُٓا وإطساثُل وجٖس  . 36والهىد وحىىب بٍَس

ع جخػمً ندة ؤبهاد بما في ذلٚ الخطمُم الُهاٛ للمىاهج الدزاطُت، ومجمىنت ٖما ؤن  حىدة الخدَز

مخىىنت مً طُاْاث الخهلم، و ًخػمً ؤًًػا بِئاث حهلُمُت حُدة الخُُِ٘ وزدماث دنم الؿالب، َٓد ؤقهسث 

اث، لرلٚ جخهسع الجا ع هى مظعى مخهدد املظخٍى ص حىدة الخدَز مهاث في حمُو ؤهداء الهالم الخجسبت ؤن حهٍص

لػًىؽ متزاًدة مً ؤحل بًجاد ؾّس إلزباث ُْمتها لِع َٓـ في بنداد الؿالب، ولً٘ ؤًًػا في ُُُٖت ازجباؾها 

 . 37باألنماٛ والطىانت

َمً املمً٘ ؤن حظاند الخُاة الهملُت املاطظاث نلى جُظحر جددًاث هره البِئت والاطخجابت لها 

ت، باطخسدام ٓت جسبٍى و، ألهه لم ٌهد  بؿٍس ؤشٙاٛ ؤزسي مً ؤهماؽ الخهلُم والخهلم، مثل الخهلم الٓاثم نلى املشاَز

ت بلى الؿالب، بل  مً املمً٘ امخالٕ الخهلُم الهالي مً ْبل مجخمو مً الخبراء املخسططحن الرًً ًىٓلىن املهَس

ُِ باطخمساز مو الخُاف طِخؿلب ٗل مً الخهُٓد وندم الُٓحن في املجخمو والاْخطاد مً املاطظاث ؤن جخ٘

لت ألاحل ويحر زؿُت،  نلى مهاًحر الجىدة، ع ذاث الجىدة املظخدامت حهىًدا ؾٍى لرا جخؿلب طُاطاث الخدَز

ا داثًما مً الُٓادة الهلُا للماطظت ًُ ت  ، ٖماوبالخالي جٓخض ي التزاًما ماطظ ًجب ؤن حظاهم الظلؿاث الىشاٍز

ص مىار الخًُحر ٗاالث غمان الجىدة في حهٍص ل وو  . 38وهُئاث الخمٍى

لىإزر نلى طبُل املثاٛ ال الخطس همىذج الامازاث الهسبُت، َٓد ْىبلذ بضالخاث الخهلُم التي ؤنلىذ 

 2021ت لامازاث الهسبُت املخددة ( مً ؤحل جلبُت ؤهداٍ ألاحىدة الىؾىُت لدولMOEننها وشازة التربُت والخهلُم )

حر الٓؿام الهام،  بدىاْؼ في الطىانت، بذ طُىأَ مهكم ؤصخاب املطلخت نلى غسوزة بحساء حًُحر منهجي في جَى

ومو ذلٚ َةن الىهج الري ًخهحن اجبانه ال ًصاٛ بهُد املىاٛ، وبالخالي اجبهذ وشازة التربُت ههًجا مً ؤنلى بلى ؤطُل 

ا لألؾُاٛ املىهىبحن، ٖما ًخم مً زالٛ بضالخاث  ا خطسًٍ ًٓ املىاهج والامخداهاث الىؾىُت للؿالب والتي جخؿلب جدَ

جٓدًم مىغىناث حدًدة مثل الصخت والهلىم والخ٘ىىلىحُا والخىحُه املنهي والابخٙاز والخطمُم واملهازاث الهامت 

 . 39وإدازة ألانماٛ في املىاهج الجدًدة

                                                           
36 Warner Racquel, Education Policy Reform in the UAE: Building Teacher Capacity,Policy Brief No.49 Mohammed Bin 

Rashid School Of Government, January 2018, p 1. 
37 Higher Education Institution, IMHE Institutionnel Management in Higher Education :Policies and Practices, An IMHE 

Guide for Higher Education Institution, September 2012,  p7. 
38 Higher Education Institution, op cit, p 9. 
39 Warner Racquel, op cit, p 1. 
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د  وازهس   ؤحىدة لاضالح الخالُت في ْؿام الخهلُم في لامازاث الهسبُت املخددة ؤن   Warner باملٓابل جٖا

ع والخهلم للمهلمحن، مً خُث جىمُت الٓدزاث ٖهدٍ  طدخؿلب مٓازبت بىاءة حهىد مباشسة بلى ؾبُهت الخدَز

 بالخىمُت الاْخطادًت
ً
 وزُٓا

ً
، خُث ٌهخبر ضىو ؤطاس ي للخهلُم في دولت لامازاث الهسبُت املخددة، وجسجبـ ازجباؾا

 خاطًما في بضالح الخهلُم الىاجح  مً زالٛ بشسإ املهلمحن في نملُت ضىو الٓساز في 
ً
الٓساز املشتٕر نامال

 . 40ماطظت ما

شهدث ضُايت طُاطت الخهلُم في اململ٘ت الهسبُت الظهىدًت جدىال في الهٓىد الٓلُلت املاغُت في في خحن 

ص بشٙل خ ٗاهذ الظُاطت جٖس ذ طابٔ  طسي نلى الخُاف نلى الترار الدًني ووشس الخهلُم الدًني، ومو ذلٚ  ْو

ا نلى مظخىي الظُاطاث إلدزاٛ حهلُم حُد، بما في ذلٚ الخهلُم 
ً
ًمً٘ الشهىز بالخماض امل٘دشِ خدًث

هى هخاج الخًُحر  -نلى السيم مً مهازغت ألاْظام الدًيُت -الخاص، ٖما ؤن بوشاء ماطظاث الخهلُم املخخلـ 

خماعي ألاٖبر الري حشهده اململ٘ت ؤغاَذ الخًحراث الاْخطادًت والدًمىيساَُت والدًيُت الخاحت بلى اطخيباؽ الاح

خجلى ذلٚ في ضىو الظُاطاث الخهلُمُت  . 41طُاطت حظخجُب لخؿلهاث الىاض، وزاضت الشباب، ٍو

ت ) د وغهذ وشازة التربُت والخهلُم زؿت اطتراجُجُت نشٍس بخدار َّس في  ( تهدٍ بلى 2014-2004ْو

هدَا  15مجاٛ الخهلُم مً زالٛ دمج الخًُحراث الُهالت في املىاهج الدزاطُت و جػمىذ الخؿت الاطتراجُجُت 

ٗان ؤخد ألاهداٍ ألاولى هى جدُٓٔ  ناما، ٗل هدٍ ٌظعى بلى جدُٓٔ ؤهداٍ مدددة في الظىىاث الهشس، خُث 

اٍ ألامم املخددة لاهماثُت لأللُُت التي ضدزث ألٛو مسة في الالخداّ الشامل بالخهلُم الابخداجي بما ًخُٔ مو ؤهد

ت الظهىدًت  2000نام  لػمان جلبُت حمُو ؤهداٍ الخىمُت  2030برلٚ ؤدزحذ اململ٘ت هره ألاهداٍ في زٍئ

 .2030املظخدامت بدلٛى نام 

ؾاز بالُهل هجخذ الخؿت في جدُٓٔ الهدًد مً ؤهداَها خُث وظٓذ اململ٘ت هره املبادزاث في ب

ٗاهذ اململ٘ت في نام  مً بحن الدٛو الساثدة  2018ألاهداٍ لاهماثُت لأللُُت وؤهداٍ الخىمُت املظخدامت،  وبالخالي  

ا  ًٓ في ألاداء بحن الدٛو الىامُت في جدُٓٔ ألاهداٍ املخهلٓت بالخهلُم املدزحت في ؤهداٍ الخىمُت املظخدامت  َو

شسث في نام  للمساحهت الىؾىُت الؿىنُت ألاولى ألهداٍ
ُ
 .42 2018الخىمُت املظخدامت التي و

وغمً مبادزة الخهاون في قل خ٘م ولي الههد دمحم طلمان، بدؤث اململ٘ت الهسبُت الظهىدًت طُاطت 

ت الظهىدًت  مما ال شٚ في ؤنها مسؿـ شامل  2030شاملت للخدٛى الاحخماعي والاْخطادي للممل٘ت مً زالٛ زٍئ

د نلى جؿىز اململ٘ت الهسبُت الظهىدًت بلى "مجخمو هابؼ بالخُاة" ، و إلخدار جدٛى احخماعي واْخطا دي، بذ ًٖا

ٗاثص ؤطاطُت   ت ؤهه لخدُٓٔ هره الؿمىخاث طخهخمد اململ٘ت نلى زالر ز "اْخطاد مصدهس" ، وجىضح وزُٓت السٍئ

                                                           
40 Ibid. 
41 Quamar Muddassir, Education System in Saudi ArabiaOf Change and Reforms, Education System in Saudi ArabiaOf 

Change and Reforms,palgrave macmillan, 2022, p31. 
42 Ibid. 
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ا لالطدثماز، باإلغاَت بلى امل ًُ ًصا نامل د للممل٘ت هي : لاطالم، زم بمٙاهُت ؤن جطبذ اململ٘ت مٖس و الاطتراجُجي الٍُس ْى

ت واملاثُت ُٓا مً زالٛ بىاء اجطاٛ نبر املمساث البًر س الاجطاٛ بأطُا وؤوزوبا واٍَس  . 43الري ًَى

ت  ا ؾمىًخا للخدٛى الاحخماعي والاْخطادي مً شإهه ؤن ٌهالج الخددًاث  2030في خحن حهخبر زٍئ
ً
مسؿؿ

د خُٓٓت ؤن البرهامج التي جؿسخها الخًحراث الدًمىيساَُت، واْخطاد  ، والهىملت، والهالْاث الدولُت، وجٖا الظّى

 في هكام الخهلُم، وزاضت هكام الخهلُم في املدازض الهامت ًجظد ألاهمُت التي ًىليها الىكام 
ً

ًخطىز جدىال

س وجددًث  الظهىدي إلضالخاث الخهلُم نالوة نلى ذلٚ، تهدٍ املبادزة بلى بشسإ الٓؿام الخاص في جؿٍى

أَ الخهلُمُت، والىٓل، وإدزاٛ بسامج املهازاث املهىُت "لخلبُت اخخُاحاث طّى الهمل وابخٙاز جٓىُاث حهلُمُت املس 

 .44حدًدة

ت الري يهدٍ بلى  د جم٘ىذ اململ٘ت الهسبُت الظهىدًت مً اوشاء  بسهامج مظاز الخمحز  للهلىم واملهَس ْو

ت اململ٘ت  ٔ زٍئ  - 2020و 2016بحن  2030غمً اهجاشاث اململ٘ت  - 2030جدُٓٔ مخؿلباث الخىمُت الشاملت َو

مُت، خُث جم جدشحن  ٗادًمُت الظهىدًت الْس مي بلٌ ندد املظخُُدًً مىه  14وإوشاء ألا  26مهمال لالبخٙاز الْس

ٔ مىهجُت  104بسهامجا باإلغاَت بلى بؾالّ  260ؤلِ بمجمىم  اغُاث َو صا للهلىم والٍس ص نلى   STEM مٖس جٖس

ٗادًمُت ضىدّو الخىمُت الطىانُت باطخسدام ؤخدر الؿّس وألاطالُب الخهلُمُت، 45خٙازالخٓىُت والاب . وجإطِع ؤ

د ؤهجصث  د نً  20ْو بُا ملا ًٍص ل  1.960بسهامجا جدٍز ٗادًمُت املالُت في ؤٍَس  . 202046مظخُُدا، ٖما جم جإطِع ألا

، والري حاء بعىىان 2021بيىما في مطس جم بطالق جلسيس ألامم املخحدة للخىميت البشسيت في مطس للعام 

ماشساث دكيلت حىل حهىد الدولت هحى جحليم   "الخىميت حم للجميع: مطس املسيرة واملساز" مخضمىا

ف وضع إلاوسان فى كلب الخىميت الشاملت خالل ألاعىام املاضيت في كافت هىاحي الحياة في مطس، وذلك بهد

عمليت الخىميت وحعصيص اللدزاث الىطىيت على حمع وجحليل البياهاث املخعللت بالخىميت البشسيت للحد مً 

ملياز حىيه في  50بلى  2013ملياز حىيه في عام  4.9، ففي كطاع الخعليم شادث املخططاث املاليت مً 47الفلس

اهخفضذ معدالث  امليشأث، وجطىيس املىظىمت الخعليميت، و ، حىيه جم جىحيهها إلكامت العدًد م2020ًعام 

 %2.8( بلى 2010/2011٪ للبىاث خالل )4.7٪ للبىين و5.5الدسسب باليسبت ملسحلت الخعليم إلاعدادي مً 

، ؤما في كطاع الخعليم العالي، جلىم الدولت بدىفير مجمىعت كبيرة مً 2018/2019% للبىاث في 2.6للبىين و

                                                           
43 Ibid, p 127. 
44 Ibid, p 128. 

ت  45 ص آٛ طهىد، بهجاشاث زٍئ ل  25، مجلع الشاون الاْخطادًت والخىمُت، 2020-2016اململ٘ت   2030دمحم بً طلمان بً نبد الهٍص ؤٍَس

 83،84، ص2021
 .85املسحو هُظه. ص46
ه مطس 47 س ألامم املخددة للخىمُت البشٍس ، املىخدي الاطتراجُجي للظُاطاث 2021بدز نادٛ، الخىمُت خٔ للجمُو: مطس املظحرة واملظاز، جٍٓس

 .2021طبخمبر  14الهامت ودزاطاث الخىمُت، دزاًت، 
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 140مشسوعا، وبلغ بحمالي الاسدثمازاث املخططت ملشسوعاث كطاع الخعليم العالي  550اكع املشسوعاث، بى 

 .48ملياز حىيه

د مً الخٓدم وجدُٓٔ  س ؤهكمتها الخهلُمُت لخدُٓٔ املٍص ت دولُت ؤزسي حهمل البلدان نلى جؿٍى مً شاٍو

ص هكام حهلُمي شامل ومىطِ في البالد، خُث وغهذ خٙىم ٌشهد ُْصة في   ت الهىد ٖبلدالخٓدم املجخمعي لخهٍص

اضالخاث الظُاطاث الخهلُمُت الىؾىُت للخهلُم الهدٍ ألاطاس ي مً لاضالح، و هى جم٘حن ألاَساد مً جدُٓٔ 

لُىن دوالز بدلٛى  ت، باإلغاَت بلى ذلٚ، بِىما تهدٍ الهىد بلى ؤن جطبذ اْخطاًدا بُٓمت جٍس ٗامل بمٙاهاتهم البشٍس

اَةن ألاطاض ا 2032-2030نام  ًُ ا ؤطاط
ً
ت ٌهد شسؾ  . 49مللمىض في بىاء املىازد البشٍس

ت مً شإهه ؤن ٌظاند الهىد نلى جدُٓٔ  ص اْخطاد املهَس حز الثىاجي نلى الىمى الاْخطادي وحهٍص َالتٖر

هدَها املخمثل في ؤن جطبذ زالث ؤٖبر اْخطاد زالٛ نٓد مً الصمان و ؤن ًٙىن للهىد هكام حهلُمي ال ٌهلى نلُه 

 2020، مً زالٛ طُاطت الخهلُم الىؾىُت التي ٌشاز بليها ؤًًػا باطم طُاطت الخهلُم الىؾىُت 2040بدلٛى نام 

ت املخؿىزة في  اث الخىمٍى ً حهالج الهدًد مً ألاولٍى خُث حهد ؤٛو طُاطت حهلُمُت في الٓسن الخادي والهشٍس

 . 50البالد

مما  -في حاهب آزس ؤقهسث السخابت الهاملُت الاطخسدام الىاش ئ للمطؿلخاث املخهلٓت بالخ٘ىىلىحُا 

مىت في هكام الخهلُم، َٓد شددث الظُاطت بشٙل مخ٘سز نلى اطخسدام  ٌشحر بلى دمج الخ٘ىىلىحُا والْس

ع، بذ مً املسجح ؤن ًادي طِ ى ما بهد ج٘ىىلىحُا املهلىماث والاجطاالث في نلم ؤضٛى الخدَز بلى  COVID-19ىاٍز

ت  د ؤن السٍئ ٓت التي طُهمل بها الهالم، وطخطبذ الخ٘ىىلىحُا بازة خُاة ألاَساد، وبرلٚ مً املٖا و الؿٍس حظَس

( جطىزث مسخلت ما بهد ألاشمت ووغهذ بؾاز الظُاطت لػمان NEPاملظخٓبلُت للظُاطت الاْخطادًت الجدًدة )

بمىحب ذلٚ، ًيخكس مً  ضاوعي  .51ملهلىماث والاجطاالث املخٓدمتحىدة الخهلُم الري ٌشمل ج٘ىىلىحُا ا

الظُاطاث مداولت وشس الىعي خٛى الُىاثد ذاث الطلت للظُاطت جخإزس بالؿبُهت الشاملت للظُاطت الاْخطادًت 

ٛ ( املبيُت نلى بمٙاهُت الىضٛى واملظاواة والجىدة واملظاءلت والٓدزة نلى جدمل الخٙالُِ مً زالNEPالجدًدة )

 غمان الخىمُت الشاملت. 

 

 

                                                           
 املسحو هُظه. 48

49 Rahul Pratap Singh Kaurav, Gwalior Sumit Narula,Gwalior Ruturaj Baber, THE ORETICAL EXTENSION OF THE NEW 

EDUCATION POLICY 2020, Community& Communication Amity School of Communication,Amity University, Vol. 13 Year 

7, June 2021, p 16. 
50 Ibid, p 17. 
51 Ibid, p23. 
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 الخاجمت

ولت في بن وضٛى الدٛو بلى دزحاث السقي والخٓدم، وجدُٓٔ الخىمُت الشاملت بهما ًسج٘ص نلى الجهىد املبر

ت للدولت،  دٓٔ ألاهداٍ الخىمٍى ت ٍو ْؿام الخهلُم املاهل لسؤض ماٛ بشسي ًثري الظُاطاث الهلمُت واملهَس

ت باطخًالٛ الهٓل البشسي الُ٘ا والُ٘اءاث الهلمُت لبىاء َالدٛو الهسبُت بداحت للخطدي  للخددًاث الخىمٍى

طُاطاث حهلُمُت جخالءم والىاْو بما ًػمً الدزٛى بٓىة في ْسن الخىاَع املهسفي اهؿالْا مً زطم اطتراجُجُاث 

س الخٓني والخ٘ىىلىجي ال ري ًخدٓٔ باالطدثماز في مخٙاملت بحن الخهلُم والخىمُت، لرا جدخاج هره ألازحرة بلى الخؿٍى

حر الخلٛى للمش٘الث املجخمهُت التي ًخىاضل ؤزسها نلى ألاحُاٛ الالخٓت، ما ٌظخىحب  الهامل البشسي لخَى

ت خالُت والخٓت. بها ؤي مشٙلت جىمٍى
 
حر الخلٛى التي جخؿل  غسوزة اطخدامت الخهلُم الطخمساز جَى

ت جكهس   دوزا هاما في الخىمُت، بذ جطبذ الظُاطاث الخهلُمُت ؤزحرا؛ بهه مً الجلي الٓٛى ؤن الٓىي البشٍس

ٙىن ألاَساد ألاٖثر حهلُما ؤٖثر اهخاحُت، َٙلما شدها الاطدثماز في ألاَساد ٖٓىي ناملت  غسوزة للخىمُت الشاملت، ٍو

مازسة في املجخمو ٗلما ؤضبىا ؤهداٍ الخىمُت الشاملت، َالدٛو الهسبُت بداحت َٓـ بلى الخم٘حن والهمل نلى 

حصجُو املىسسؾحن في نملُت الخسؿُـ والخىمُت إلنؿاء الاهخمام للهالْت بحن الىاْو الىقُُي وهكم الهمل وهى 

 .ما جدٓٓه الظُاطاث الخهلُمُت ألحل الخىمُت
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 امنمو االقجصادي في عينة من امدول امعربية عنى امصياشات امجعنيمية مؤشرات انعكاس 
 5252-5222في امفرتة 

 1هاني عبداممامك.د

 

 ملخص6

بذاللت )ئحمالي الطلبت اإلالخدلين تهذف هزه الذساظت ئلى كشاءة في مإؼشاث العُاظاث الخػلُمُت 

هزه العُاظاث  اوػياط وإبشاص بالخػلُم الػالي، ؤلاهفاق الػام غلى الخػلُم(، ومإؼش الىمى الاكخصادي،

ذ،  10، ورلً في غلى مػذالث الىمى العىىٍت ً، اليٍى دٌو غشبُت )ؤلاماساث الػشبُت اإلاخدذة، البدٍش

جىوغ، الجضائش(، وخعب مذي جىفش البُاهاث في كاغذة بُاهاث العػىدًت، كطش، ألاسدن، مصش، اإلاغشب، 

ً، ؤلاماساث والجضائش 2020-2000البىً الذولي خالٌ الفترة  ، جبين أن ول مً العػىدًت، اليىٍذ، البدٍش

ذ،  جمخلً كذساث وهفاءاث حامػُت أهبر مً الذٌو ألاخشي. وجىحه ول مً جىوغ، العػىدًت، اليٍى

أهبر مً الذٌو الػشبُت ألاخشي ظُاظاتها غلى الخػلُم، والتزام خيىمي لالظدثماس في الجضائش واإلاغشب بصفت 

ذ، العػىدًت، ؤلاماساث وألاسدن أغلى مػذالث  جىمُت سأط اإلااٌ البؽشي. بالىدُجت حػشف ول مً كطش، اليٍى

ذ غلى أظاط الاظ بنى الخىمُت الاكخصادًت في العػىدًت واليٍى
ُ
دثماس في اإلاىاسد الىمى الاكخصادي ظىىٍا، وج

ت، في خين أن الخىمُت الاكخصادًت في باقي الذٌو الػشبُت حػخمذ بصفت أكل غلى العُاظاث  البؽٍش

 الخػلُمُت.

 همى اكخصادي، اكخصادًاث غشبُت، سأط ماٌ بؽشي. ،ظُاظاث حػلُمُت الكلمات املفحاحية6

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 الجزائر  -تبسة  -جامعة العربي التبسي 



  

 اممجخصص مركز أفاق مندراشات و امجكوين                       قصم امدراشات و األبحاث

 

 
 5255يوميو  52و 52أيام   "     اممنعقد انعكاشات امصياشات امجعنيمية عنى مصارات امجنمية في امدول امعربيةاممؤثمر  امدومي "           

 

 

145 

The reflection of educational policy indicators on economic growth in a sample of Arab 

countries 

in the period 2000-2020 

 

Abstract : 

The purpose of studying this topic is to read the indicators of educational policies in 

terms of the total students enrolled in higher education and public spending on 

education, and to highlight the reflection of educational policies on economic growth, 

in the sample of the following Arab countries: United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait, 

Saudi Arabia, Qatar, Jordan, Egypt, Morocco, Tunisia, Algeria. According to data 

from the World Bank during the period 2000-2020, it was found that: Saudi Arabia, 

Kuwait, Bahrain, the UAE and Algeria have greater university capabilities and 

competencies than other countries. The following countries: Tunisia, Saudi Arabia, 

Kuwait, Algeria and Morocco direct their policies on education as a government 

commitment to invest in human capital development more than other countries. As a 

result, the following countries: Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, the Emirates and Jordan 

record the highest rates of economic growth annually, and economic development in 

Saudi Arabia and Kuwait depends on investment in human resources, while economic 

development in the rest of the Arab countries depends less on educational policies. 

Keywords: Educational policies, Economic growth, Arab economies, Human capital. 
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 مقدمة6

، لغشض اإلاعاهمت 
ً
حععى الحيىماث ئلى صُاغت ظُاظاث غلمُت غلى أظغ سصِىت، لبىاء ألافشاد بىاًء هفإا

وفي البالد الػشبُت ًمىً اللٌى أنها في الخىمُت الاكخصادًت الاحخماغُت ولغشض جدلُم الخىمُت اإلاعخذامت للبالد، 

دٌو مخلاسبت زلافُا واحخماغُا، ومً خُث طبُػت ألافشاد، ًخصف الفشد الػشبي باالهخماء ئلى الذًً ؤلاظالمي 

خىظم فُه آلاباء الىجاح  يؽأ الفشد غلى خفظ ظىس مً هخاب هللا، ٍو الحىُف اإلابني غلى اللُم ألاخالكُت، ٍو

 هبيرة باإلهفاق غلى  ووصٌى مشاجب غلمُت حعاهم
ً
في اللُمت اإلاظافت للمجخمؼ والبلذ. وجبزٌ الذٌو الػشبُت حهىدا

الخػلُم والخػلُم الػالي، لخدلُم أهبر  مشدودًت ممىىت مً خُث الىفاءاث، ختى ًيىن لها في اإلاعخلبل اوػياظا 

هزه الخىطئت، فُما جخمثل اًجابُا غلى الىمى الاكخصادي ومعاساث الخىمُت في ؼتى املجاالث. وجأظِعا غلى 

ً ظىت ألاخيرة؟  اوػياظاث العُاظاث الخػلُمُت في الذٌو الػشبُت غلى الىمى الاكخصادي في الػؽٍش

جشظم الذٌو الػشبُت غذة ظُاظاث مً خالٌ وصاساث التربُت والخػلُم، وجخجلى هزه العُاظاث  فرضية الدراسة6

ت والشظالت وألاهذاف والاظتراجُجُ اث التي جفصح غليها الىصاساث، ورلً لغشض جدلُم غذة مً خالٌ الشٍؤ

ج اليىادس الػلمُت في غذة مُادًً للمعاهمت في الخلذم الاكخصادي.  أهذاف، أبشصها جخٍش

لإلإلاام بمخخلف حىاهب اإلاىطىع ًمىً اغخماد اإلاىهج الىصفي، لخىصُف بػع اإلاخغيراث الىمُت  منهج الدراسة6

والىفاءاث الػلمُت والىمى الاكخصادي، ورلً إلبشاص اوػياط ول مً ؤلاهفاق  للخػبير غً العُاظاث الخػلُمُت

في غُىت مً الذٌو الػشبُت غلى الىمى الاكخصادي، الطلبت اإلالخدلين بالخػلُم الػالي الحيىمي غلى الخػلُم وإحمالي 

خىفشة في اإلاىاكؼ وجدلُل هزا الاوػياط بىاظطت بُاهاث البىً الذولي، وبىاظطت جدلُل ألاهذاف والخطط اإلا

.  الالىتروهُت للىصاساث والهُئاث الشظمُت لهزه الذٌو

حػىد أهمُت هزا اإلاىطىع ئلى مياهت بىاء الفشد وحػلُمه وأهمُت سأط اإلااٌ البؽشي في بىاء الذٌو  أهمية الدراسة6

وبىاء الحظاساث، وظلىن معاساث الخىمُت في ول املجاالث، والذٌو الػشبُت جىلي ألاهمُت الىبري للطاع الخػلُم 

 خشي.الػالي لخللُص فجىة الخلذم مؼ الذٌو ألاوسوبُت والذٌو اإلاخلذمت ألا 

 الدراسات السابقة6

 ًمىً ِرهش الذساظاث العابلت الخالُت:

هذفذ هزه الذساظت ئلى جدلُل غلى الفجىة بين العُاظاث الخػلُمُت  :(2020)غبذالجلُل غياسي،  دساظت -

ًىحذ جىحغ مً ئمياهُت الذٌو الػشبُت في جدلُم أحىذة الػشبُت وأحىذة الخػلُم الػاإلاُت. ومً أهم الىخائج: 

،خُث أن الخلذم في الحصٌى غلى الخػلُم لم ًترحم ئلى هخائج حػلم خلُلُت للطالب، 2030الخػلُم بدلٌى 

جين، وال ًمىً وطؼ البلذان الػشبُت  والفجىة في اإلاإهالث جإدي ئلى البطالت، مؼ اخخماٌ طئُل سفؼ هفاءة الخٍش
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الخىمُت اإلاعخذامت في الىطؼ الشاهً صػب  غلى اإلاعاس الصحُذ ئال باإلصالخاث الؽاملت، هما أن جدلُم أهذاف

 ؛اإلاىاٌ

بشاص دوس الخخطُط الاظتراجُجي في ئلى ئهذفذ هزه الذساظت  :(2020)ؼامیت بً غباط، دمحم سؼاد مشداس ي دساظت  -

. ومً أهم الىخائج: ٌعاهم الخخطُط الاظتراجُجي في جدعين حىدة طمان حىدة الخػلُم الػالي بالذٌو الػشبُت

ت معخلبلُت وحؽاسهُت داخل اإلاإظعاث،  الخػلُم الػالي في مإظعاث الخػلُم الػالي، مً خالٌ دوسه في ئكامت سٍؤ

ادة الذغم الذاخلي والخاسجي وجدعين اإلاظهش الػام إلاإظعاث الخػلُم ادة الاهخماء لشظالت اإلاإظعت وٍص الػالي،  وٍص

ومً أظباب طػف اإلاماسظت الاظترجُجُت في الخػلُم الػشبي، ؼُىع الىمط الاداسي غلى خعاب الىمط اللُادي، 

 وطػف الذغم الخىظُمي الحيىمي للػمل الاظتراجُجي في مإظعاث الخػلُم الػشبي؛ 

ل واظتراجُئلى ئهذفذ هزه الذساظت  :(2020)هشمين ظميرة، دساظت  - ش في بشاص كُىد الخمٍى جُاث ؤلاصالح والخطٍى

ل العُاظاث الخػلُمُت في الذٌو الػشبُت مً العُاظاث الخػلُمُت بالذٌو الػشبُت . ومً أهم الىخائج: ٌػذ جمٍى

أهم اإلاؽاول التي حػشكل جدلم أهذافها، خُث جصطذم ألاهذاف اإلاعطشة التي جخطلؼ الحيىماث لخدلُلها مؼ ما 

ت للػملُت الخػلُمُت، وغلى هزا ألاظاط ال ًمىً جدلم حىدة غالُت ومخميزة في هى مخاح ومدذود في اإلاىاصهت الػام

ل كاصشة ومىػذمت.  الخذماث الخػلُمُت ما دامذ فشص الخمٍى

 إلاطار النظري للسياسات الحعليمية6. 1

حػٍشف العُاظاث الخػلُمُت وآلُت صىؼ  غطفا غلى ظشد اإلافاهُم ؤلاحشائُت للذساظت، ظِخم الترهيز غلى

.  العُاظاث وأهمُتها، ودوسها في جدلُم الىمى الاكخصادًت باليعب للذٌو

عخمذ مً ل املجخمػُت املحذدة  مجمىغت مً الغاًاث غباسة غًالسياسات الحعليمية6  جعريف .1.1
ُ
ت غامت، ح هذاف جشبٍى

ًخػشض لها، وجىطؼ لخدلُم حغُير أفظل في الىطؼ اإلاخطلباث الحلُلُت للمجخمؼ وجىاحه الخدذًاث التي 

الخػلُمي، ومً زم الىطؼ املجخمعي اللائم، وجدبؼ ألاظلىب الػلمي في ول مشخلت مً مشاخلها، ًظػها معئىلى 

الخػلُم بمؽاسهت فئاث مجخمػُت مخأزشة به بصىسة مباؼشة وغير مباؼشة، وجيىن في ؼيل وزُلت سظمُت ًلضم 

بر العُاظاث الخػلُمُت هخاج جىحهاث ألافشاد واملجخمؼ واإلاإظعاث في البلذ، وهي بزلً حػخ ئرن، .2 جىفُزها

لت التي جخػامل بها الذولت مؼ التربُت والخػلُم، وتهذف ئحماال ئلى جدعين ألاداء الخػلُمي.  حعاغذ غلى فهم الطٍش

ػاث هي غملُت جخظمً خطىاث غذة، جبذأ بخدذًذ اإلاؽ صنع السياسة الحعليمية6 .1.1 يلت وجيخهي بىطؼ الدؽَش

واللىاهين اإلاىظمت للػمل مشوسا بػملُاث هلاػ وبدث وحمؼ للمػلىماث، وحؽاسن في صُاغتها حهاث سظمُت مثل 

                                                           
ت ظػاد دمحم غُذ، جخطُط العُاظت  2 ت، ؤلاظىىذٍس ت اإلاػاصشة، مىخبت ألاهجلى اإلاصٍش ، ص 2013مصش، الطبػت الشابػت،  -الخػلُمُت والخدذًاث الحظاٍس

 بخصشف 39
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سئِغ الذولت ومجلغ الىصساء ومجلغ ألامت ووصاسة التربُت والجامػاث، وغير سظمُت مثل هلاباث اإلاػلمين 

  .3ُئاث الاكخصادًتوحماغاث اإلاصالح وألاخضاب العُاظُت واله

فشض هىغا مً أهمية السياسة الحعليمية6  .1.1 ئن وحىد العُاظت الخػلُمُت ًظمً جىخذ الفهم والخصشف، ٍو

جػل مً اجخار اللشاس أمشا ظهال، لنها جدذد ما ًجب غمله  الاحعاق في ول حىاهب الػملُت الخػلُمُت وإداستها، ٍو

والشكابت غلُه، وجلذم ئطاسا للمداظبُت إلاً ًخشج غً خذودها، وحػطي ؼىال وجىفش اإلاػاًير الالصمت إلاخابػت ألاداء 

هظامُا، وجىأي به غً الطابؼ الشخص ي والػؽىائي، وجللل مً خيرة الػاملين غىذ مىاحهت اإلاىاكف، وجشؼذهم 

م، وحعاغذ غلى اظخلشاس الػمل  ت، وجخخز همػاًير للخلٍى والخىفُز وجللل مً غذم جأهذهم، وجللل مً خذة اإلاشهٍض

 .4ختى مؼ حغُير اإلاعإولين، خُث ئنها جدخىي غلى مبادئ جدىم الػمل

وجبزٌ الحيىماث حهىدا هبيرة في صُاغت العُاظاث الخػلُمُت التي جخالءم مؼ طبُػت وإمياهُاث البلذ 

ٌعهل مً  وألافشاد، وجىفم في ظبُل جدلُم الشقي بمعخىي الخػلُم خصت مػخبرة مً ئحمالي ؤلاهفاق الػام، وهى ما

 ئداسة اللطاع الخػلُمي وجدذًذ جىحهاجه.

 دور السياسات الحعليمية في ثحقيق النمو الاقحصادي6 .1.1

ػخبر  ٌػخبر الخػلُم بىاًء للفشد، وهى املحشن ألاظاس ي في جطىس الحظاساث ومدىس كُاط هماء املجخمػاث، َو

أظباب اللىة وجذغُم البلذان، وهى مً بين  الخػلُم غىصشا أظاظُا للخىمُت، فهى ٌعاغذ غلى جمىين الىاط مً

أكىي أدواث خفع أغذاد الفلشاء والحذ مً الخفاوجاث، فظال غً أهه ًشس ي أظغ الىمى الاكخصادي والخىمُت 

. ومً بين الخػذًالث في خطط الحيىماث ظُاظت ؤلاظشاع في الخصخصت، وحشجُؼ اللطاع الخاص 5اإلاعخذامت

هخاحُت واإلاؽاسهت الػامت في اجخار اللشاساث اإلاخػللت بالعُاظاث الثلافُت غلى الاظدثماس في اللطاغاث ؤلا 

والخػلُمُت، بافتراض أن اللطاع الخاص ٌعاهم في مػالجت اإلاؽاول الاكخصادًت، وبالخالي الخخفُف مً بػع 

 .6أغباء الحيىمت

ػخبر غلم التربُت كىة مىحهت لإلصالح والخخطُط، ألامش الزي ًخطلب الخدشي غً  معبباث همى الىظم َو

اللىمُت للخػلم، ورلً لخلذًم خلىال إلاؽىالث جىاحه املجخمػاث وهزلً جلترح خلىال بذًلت للعُاظاث 

الخػلُمُت، ولػل أهثر الطشق التي جفُذ في اخخُاس اإلاؽيلت، هي الخغيراث الىاججت مً الاهفجاس اإلاػشفي والعياوي 

ػخبر الىظا م الخػلُمي وظُاظخه في أي مجخمؼ، اوػياظا مباؼشا والطمىخاث الجذًذة للمجخمؼ، هما َو

للطمىخاث الاحخماغُت الخاصت ببيُت رلً املجخمؼ، وغلُه ًخم الخيبإ بمذي هجاح الحلٌى اإلالترخت وجصمُم 

                                                           
اض 3  .19، ص 2007العػىدًت، الطبػت ألاولى،  –ظػىد هالٌ الحشبي، العُاظت الخػلُمُت: مفاهُم وخبراث، مىخبت الػبُيان، الٍش
 بخصشف 41-40ص ص ظػاد دمحم غُذ، مشحؼ ظابم،  4

ت الُمىُت، داس  صهشان لليؽش، غمان    5بخصشف 108، ص 2018ألاسدن،  -هجاة صالح العػذي، الخػلُم واوػياظاجه غلى الخىمُت الاحخماغُت في الجمهىٍس
ذي، ئًشان والخلُج: البدث غً الاظخلشاس، مشهض ؤلاماساث للذساظاث والبدىر الاظتراجُجُت، ؤلام  6 ، ص 2014اساث، الطبػت الثاهُت، حماٌ ظىذ العٍى

 بخصشف 418
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خظمً هزا اإلالُاط أهذاف بػُذة اإلاذي مثل اإلاىكف العُاس ي  ، ٍو ملُاظا للحىم غلى مذي هجاح هزه الحلٌى

 .7لػذالت الاحخماغُت وهمى الفشدوالىمى الاكخصادي وا

ىػىغ اإلاعخىي الخػلُمي لألفشاد غلى همى اإلاإظعاث وسفؼ اللذساث  مثل الفشد الثروة الحلُلُت لألمم، ٍو ٍو

ؤلاهخاحُت والخىافعُت لالكخصادًاث، وجخميز الذٌو اإلاخلذمت بىفاءة أفشادها والُابان والصين وأإلااهُا مثال، وغلى 

ن الفشد ال ًخم الاظدثماس فُه هما ًيبغي، وجبلى طمىخاجه وإمياهُاجه وامىت غير معخغلت، اإلاعخىي الػشبي ًبذو أ

وهى ما ًدخم غلى العلطاث اإلاػىُت بلطاع الخػلُم مً حعطير خطط وظُاظاث هفإة، لخدلُم هخائج جلبي 

 جطلػاث الؽػىب الػشبُت بخللُص الفجىة الاكخصادًت مؼ الغشب.

 لدراسة وعينة الدول6. املفاهيم إلاجرائية ل1.1

 جخمثل مفاهُم وغُىت الذساظت في ما ًلي:

ظِخم الخػبير غً العُاظاث الخػلُمُت بىاظطت مخغير همي هى ؤلاهفاق غلى الخػلُم،  السياسات الحعليمية6 -

وغلى هزا ألاظاط حػخبر العُاظاث الخػلُمت سصِىت ئرا وان ؤلاهفاق غلى الخػلُم مػخبرا، وحعاغذ هزه العُاظاث 

مىً اغخباس العُاظا لت التي جخػامل بها الذٌو مؼ الخػلُم الػالي، ٍو ث اإلاخمثلت في ؤلاهفاق غلى غلى فهم الطٍش

 الخػلُم مً معبباث ومدذداث الىمى الاكخصادي لي دولت؛

ظِخم الخػبير غً الىفاءاث الجامػُت بىاظطت مخغير همي هى ئحمالي الطلبت  الكفاءات الجامعية أو العلمية6 -

الجامػُين مشجفػت، وحعاغذ  اإلالخدلين بالخػلُم الػالي، وغلى هزا ألاظاط حػخبر الىفاءاث مشجفػت ئرا واهذ وعبت

مىً اغخباس غذد الطلبت  هزه الىفاءاث غلى أخز اهطباغا خٌى مذي الىفاءاث الػلمُت التي جخىفش في الذولت، ٍو

 الجامػُين هخائج للعُاظاث، والتي ظدىػىغ غلى فشص الػمل والىمى الاكخصادي للبلذ.

ؼشاث التي ًخم الخػبير غنها غً الىمى الاكخصادي، هما هى مخػاسف اكخصادًا مً بين اإلاإ  النمو الاقحصادي6 -

ت لىمى ؤلاهخاج املحلي ؤلاحمالي، ومً املحذداث الشئِعُت للىمى الاكخصادي اظخلشاس العُاظاث في  اليعبت اإلائٍى

حمُؼ املجاالث العُاظُت واللاهىهُت والاحخماغُت والثلافُت والاكخصادًت والشكمُت وغيرها، ومً بين أهم هزه 

 ظاث والتي جذسج طمً املجاٌ الاحخماعي والاكخصادي، ظُاظاث الخػلُم وسأط اإلااٌ البؽشي؛العُا

 ظِخم أخز غُىت ئخصائُت حؽمل غذة دٌو غشبُت معخلشة احخماغُا واكخصادًا، وهي:عينة الدول العربية6  -

ذ، العػىدًت، كطش، ألاسدن، مصش، اإلاغشب،  ً، اليٍى  جىوغ، الجضائش.ؤلاماساث الػشبُت اإلاخدذة، البدٍش

 6. قراءة في مؤشرات السياسات الحعليمية لعينة من الدول العربية1

ظِخم الترهيز غلى اإلالاًِغ ؤلاخصائُت آلاجُت: اإلاخىظط الحعابي واللُمت اللصىي وألادوى، لخدلُل 

واوػياظها غلى اإلاخغيراث الىمُت اإلاػخمذة في هزه الذساظت، ورلً ختى ًدعنى كشاءة وجلُُم اللذساث الخػلُمُت 

                                                           
ذان، التربُت اإلالاسهت : اإلاىهج  7 ، ص ص 2003مصش،  –الخطبُلاث، مجمىغت الىُل الػشبُت، اللاهشة -الاظالُب-ؼاهش دمحم فخحى اخمذ، همام بذساوي ٍص

 بخصشف 157-159
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لط ي الىاكؼ الػملي بدباًً البرامج الخػلُمُت بين الذٌو مً خُث مذة الذساظت  اللذساث ؤلاهخاحُت ليل دولت، ٍو

وهثافت اإلاظمىن وغيرها، بمػنى أن الخلاسب الثلافي والاحخماعي بين الذٌو الػشبُت ال ٌػني أن هزه الذٌو جدبنى 

 ىخائج وجدلم هفغ ألاداء الاحخماعي والاكخصادي.هفغ العُاظاث الخػلُمُت، وجدلم هفغ ال

 ثقييم السياسات الحعليمية في إلامارات6. 1.1

جمط ي وصاسة التربُت والخػلُم ؤلاماساجُت بخطى خثِثت ئلى اظدؽــشاف معــخلبل الخػلُم لصىاغــت حُــل واع 

ػشفـت والخىمُـت اإلاعـخذامت، مً خالٌ بمخطلبــاث الحُـاة ومىاهبـت معـخجذاتها، لخدلُـم مخطلبـاث اكخصـاد اإلا

ــت جدلــم مإؼــشاث ألاحىــذة الىطىُــت فــي ئطــاس مىظىمــت غمــل هذفهــا الخفاهــي وؤلاهجــاص اإلاخمُــض ٍش  .   8مبــادساث جطٍى

ذس مخىظط 
ُ
-2000في الفترة  ؤلاماساث الػشبُت اإلاخدذةفي  ئحمالي الطلبت اإلالخدلين بالخػلُم الػاليوكذ ك

بــ  2020، وأكص ى كُمت ظىت 2019وأدوى كُمت ظىت  52,61%، مؼ حسجُل مً ؤلاحمالي %53,16بــ  2020

%53,71. 

ومً ألاهذاف ؤلاظتراجُجُت لىصاسة التربُت والخػلُم طمان حػلُم مخيافئ وخىهمت ألاداء الخػلُمي 

ض  كذساث البدث الػلمي والابخياس وفم مػاًير جىافعُت واإلاإظس ي، بما ًدىاظب مؼ اخخُاحاث ظىق الػمل، وحػٍض

ذس وكذ . 9غاإلاُت، جشظُخ زلافت الابخياس في بِئت الػمل اإلاإظس ي
ُ
ؤلاهفاق الػام غلى الخػلُم في ؤلاماساث الػشبُت ك

مً ئحمالي ؤلاهفاق الحيىمي، ورلً لخىفش مؽاهذة واخذة في الفترة الضمىُت  10,26%بــ  2019ظىت اإلاخدذة 

ذس مخىظط ساظتللذ
ُ
، 03,82%بــ  2020-2000في الفترة  ؤلاماساث الػشبُت اإلاخدذةفي مإؼش الىمى الاكخصادي . وك

 .(-06,13%)بــ  2020، وأدوى كُمت ظىت 2000وأكص ى كُمت ظىت  10,85%مؼ حسجُل 

ذ  2017التي أطللذ في غام  2030وجإهذ ؤلاظتراجُجُت الىطىُت للخػلُم الػالي  الطلبت باإلاهاساث غلى جضٍو

ج أحُاٌ مً اإلاخخصصين  الفىُت والػملُت لذفؼ عجلت الاكخصاد في اللطاغين الحيىمي والخاص، وجخٍش

ؽاسوىا بفاغلُت في معاساث  ت لُيىهىا سهيزة سئِعُت في بىاء اكخصاد مػشفي، َو واملحترفين في اللطاغاث الحٍُى

ادة ألاغماٌ وظىق الػمل هفاءاث غلمُت هبيرة، ففي ظىت ؤلاماساث سكام، جمخلً دولت وباليعبت لأل .  10ألابدار وٍس

ت مً  2020 ظىت فما فىق، لهم ؼهاداث حامػُت أو دسظىا في الجامػت، وحػذ  25أهثر مً هصف الفئت الػمٍش

مثل ؤلاهفاق الحيىمي غلى الخػلُم ؤلاماساث  مً الذٌو ألاكل ئهفاكا غلى كطاع الخػلُم مً بين الذٌو الػشبُت، ٍو

مً بين ؤلاماساث . بالىدُجت، ٌػخمذ الىمى الاكخصادي في 2019مً ؤلاهفاق الحيىمي الػام في غام  10,26% وعبت

 مدذداجه غلى الىفاءاث الػلمُت وغلى العُاظاث الخػلُمُت بذسحت أكل.

                                                           
خ الاطالع   8  ، غلى الشابط:2022/07/18اإلاىكؼ الالىترووي لىصاسة التربُت والخػلُم ؤلاماساجُت، حىدة الخػلُم في دولت ؤلاماساث الػشبُت اإلاخدذة، جاٍس

https://www.moe.gov.ae/.../Pages/QUALITYEDUCATION.aspx  
خ الاطالع  اإلاىكؼ الالىترووي لىصاسة التربُت والخػلُم ؤلاماساجُت، حىدة  9  ، غلى الشابط:2022/07/18الخػلُم في دولت ؤلاماساث الػشبُت اإلاخدذة، جاٍس

 https://www.moe.gov.ae/.../About.../Pages/VisionMission.aspx 
خ الاطالع 2030اإلاىكؼ الالىترووي للبىابت الشظمُت لحيىمت دولت ؤلاماساث الػشبُت اإلاخدذة، ؤلاظتراجُجُت الىطىُت للخػلُم الػالي   10 ، غلى 18/07/2022، جاٍس

 الشابط:

 https://u.ae/.../importance-of-education-to-the-government 
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 6البحرينثقييم السياسات الحعليمية في . 1.1

ً خٌى هظام ت كطاع التربُت والخػلُم في البدٍش حػلُمي هىعي مخطىس وفم مخطلباث الجىدة  جخمدىس سٍؤ

ومػاًيرها الػاإلاُت، ًىظف الخلىُت في غملُاث الخػلُم والخػلم للخدٌى ئلى مجخمؼ اإلاػلىماث والاكخصاد اللائم 

غلى اإلاػشفت لخدلُم الخىمُت اإلاعخذامت، ومً ألاهذاف ؤلاظتراجُجُت لللطاع جدعين حىدة الػملُت الخػلُمُت 

تها، حشجُؼ اللطاع الخاص لالظدثماس في اللطاع الخػلُمي، حشجُؼ اظخدذار مإظعاث وسفؼ هفاءة مخشحا

ٌٍ جىاهب مخطلباث ظىق الػمل حػلُم غا
11 . 

ذس مخىظط 
ُ
ًفي  ئحمالي الطلبت اإلالخدلين بالخػلُم الػاليوكذ ك  %42,01بــ  2020-2000في الفترة  البدٍش

 .60,31%بــ  2020، وأكص ى كُمت ظىت 2006وأدوى كُمت ظىت  22,79%، مؼ حسجُل مً ؤلاحمالي

ذسو 
ُ
ً فيؤلاهفاق الػام غلى الخػلُم في مخىظط  ك مً ئحمالي ؤلاهفاق  09,05%بــ  هفغ الفترة الضمىُت البدٍش

 .11,91%بــ  2006، وأكص ى كُمت ظىت 2017وأدوى كُمت ظىت  07,22%مؼ حسجُل الحيىمي، 

ذس مخىظط 
ُ
ًفي مإؼش الىمى الاكخصادي وك  8,29%، مؼ حسجُل 04%بــ  2020-2000في الفترة  البدٍش

 .(-05,08%)بــ  2020، وأدوى كُمت ظىت 2007وأكص ى كُمت ظىت 

ً وباليعبت لألسكام، جمخلً  الفئت مً  60%أهثر مً  2020هفاءاث حامػُت هبيرة، ففي ظىت البدٍش

ت مً  ظىت فما فىق، مً روي اإلاعخىي الجامعي، هما حػخبر مً الذٌو ألاكل ئهفاكا غلى كطاع الخػلُم،  25الػمٍش

باإلاائت مً ؤلاهفاق الحيىمي الػام همخىظط في الفترة الضمىُت  09ئر ًمثل ؤلاهفاق الحيىمي غلى الخػلُم وعبت 

ً البللذساظت. بالىدُجت، ٌػخمذ الىمى الاكخصادي في  مً بين مدذداجه غلى الىفاءاث الػلمُت وغلى دٍش

 العُاظاث الخػلُمُت بذسحت أكل.

 6الكويتثقييم السياسات الحعليمية في . 1.1

ذس مخىظط 
ُ
ذفي  ئحمالي الطلبت اإلالخدلين بالخػلُم الػاليك مً  %42,74بــ  2020-2000في الفترة  اليٍى

 .61,13%بــ  2020، وأكص ى كُمت ظىت 2004وأدوى كُمت ظىت  19,21%، مؼ حسجُل ؤلاحمالي

ذس مخىظط و 
ُ
ذفي ؤلاهفاق الػام غلى الخػلُم ك مً ئحمالي ؤلاهفاق  13,01%بــ هفغ الفترة الضمىُت  في اليٍى

 .18,01%بــ  2001، وأكص ى كُمت ظىت 2015وأدوى كُمت ظىت  09,51%مؼ حسجُل الحيىمي، 

ذس مخىظط 
ُ
ذفي مإؼش الىمى الاكخصادي هما ك ، مؼ حسجُل 02,96%بــ  2020-2000في الفترة  اليٍى

 .(-08,68%)بــ  2020، وأدوى كُمت ظىت 2003وأكص ى كُمت ظىت  %17,32

ذ في جىلي ول ما ًخػـلم بالخػـلُـم الجـامػـي والخطبُلـي والبدث  وجخمثل مهـام وصاسة الخػلُـم الػالـي في اليٍى

ش الخػلُم الػلمـي، وجىظُفهـا لخـذمـت املجخمؼ  والاسجلاء به ووطؼ ؤلاطاس الػام للعُاظـاث والخطط الالصمـت لخطٍى
                                                           

طت ؤلاظتراجُجُت لىصاسة التربُت والخػلُم اإلاىكؼ الالىترووي ل  11 ً، الخٍش خ الاطالع 2022-2019ىصاسة التربُت والخػلُم في البدٍش ، غلى 18/07/2022، جاٍس

 الشابط:
https://www.moe.gov.bh/smap/home?fbclid=IwAR2Aa1sCLyBd6rV3ZMdSFtUH2bEhjqvLUgu2vnDvOASqPHqSlwtr3joP0

Y0 

https://www.moe.gov.bh/smap/home?fbclid=IwAR2Aa1sCLyBd6rV3ZMdSFtUH2bEhjqvLUgu2vnDvOASqPHqSlwtr3joP0Y0
https://www.moe.gov.bh/smap/home?fbclid=IwAR2Aa1sCLyBd6rV3ZMdSFtUH2bEhjqvLUgu2vnDvOASqPHqSlwtr3joP0Y0
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ت، وحشجُـؼ وجيعُـم خشهت البدث الػلمي بين  الػالي، وؤلاؼشاف غلى خطط وبشامـج ئغذاد وجىمُت اللىي البؽٍش

 .12مخخلف هُئاث ومإظعاث الخػلُم في البالد

ذ وباليعبت لألسكام، جمخلً  ت مً مً  60%أهثر مً  2020ففي ظىت هفاءاث هبيرة، اليٍى  25الفئت الػمٍش

ظىت فما فىق، مً روي الؽهاداث الجامػُت أو الزًً دسظىا في الجامػت، هما حػخبر مً الذٌو التي جىلي أهمُت 

مثل ؤلاهفاق الحيىمي غلى الخػلُم وعبت  باإلاائت مً ؤلاهفاق الحيىمي الػام همخىظط في  13للطاع الخػلُم، ٍو

ذ لضمىُت للذساظت. بالىدُجت، ٌػخمذ الىمى الاكخصادي في الفترة ا مً بين مدذداجه غلى الىفاءاث الػلمُت اليٍى

 وغلى العُاظاث الخػلُمُت.

 6السعوديةثقييم السياسات الحعليمية في . 1.1

ا،  وهي ألاولى ًخميز الخػلُم الػالي في اإلاملىت الػشبُت العػىدًت باسجفاع طلباث حسجُل بشاءاث الاختراع ظىٍى

طلبا مً ألافشاد اإلالُمين في  1188غشبُا في هزا اإلاإؼش، وخعب كاغذة بُاهاث البىً الذولي، فلذ جم حسجُل 

، وهزا ًذٌ غلى اسجفاع الىفاءة لذي الطالب العػىدي وللخػلُم العػىدي 2019اإلاملىت لبراءاث الاختراع غامت 

 غمىما.

ش بِئ ت حػلُمُت ُمدفضة غلى ؤلابذاع والابخياس ِلخلبُت ُمخطلباث الخىمُت، ويهذف الخػلُم في العػىدًت ئلى جطٍى

ش هظام الخػلُم لخلبُت اخخُاحاث ظىق  ش مهاساث وكذساث َميُعىبُه، وجطٍى وجدعين خىهمت هظام الخػلُم وجطٍى

ذساث اليىادس الخػلُمُت، وسفؼ حىدة وفاغلُت البدث الػلمي والابخياس
ُ
ش ك  . 13الػمل، وجىمُت وجطٍى

ذس مخىظط و 
ُ
 %43,8بــ  2020-2000في الفترة  العػىدًتفي  ئحمالي الطلبت اإلالخدلين بالخػلُم الػاليكذ ك

 .70,9%بــ  2019، وأكص ى كُمت ظىت 2000وأدوى كُمت ظىت  22,32%، مؼ حسجُل مً ؤلاحمالي

ذس مخىظط و 
ُ
مً ئحمالي  20,23%بــ  هفغ الفترة الضمىُت فيالعػىدًت في ؤلاهفاق الػام غلى الخػلُم ك

ذس 21,6%بــ  2006، وأكص ى كُمت ظىت 2000وأدوى كُمت ظىت  17,84%مؼ حسجُل ؤلاهفاق الحيىمي، 
ُ
. وك

وأكص ى  11,24%، مؼ حسجُل 03,13%بــ  2020-2000في الفترة  العػىدًتفي مإؼش الىمى الاكخصادي مخىظط 

 .(-04,11%)بــ  2020، وأدوى كُمت ظىت 2003كُمت ظىت 

بُت ليافت فئاث املجخمؼ، بذًءا مً بشامج    وكذ خشصذ اإلاملىت غلى جىفير الفشص الخػلُمُت والخذٍس

الطفىلت اإلابىشة، والخػلُم الػام بمشاخله، وبشامج التربُت الخاصت، والخػلُم ؤلالىترووي، والصحت والعالمت 

ب الخلن ي، وفشص الخػلُم لألحاهب، ومىذ الذساظت في اإلاذسظُت، وبشامج الخػلُم الجامعي، والخػلُم اإلانهي والخذٍس

غلى العػىدًت . وجخىفش 14الخاسج للطالب العػىدًين، وهزلً اإلاىذ الذاخلُت للطالب العػىدًين وغير العػىدًين

                                                           
ذىصاسة الخػلُم الاإلاىكؼ الالىترووي ل  12 ذ، ،ػالي اليٍى خ الاطالع  دوس ومهـام وصاسة الخػلُـم الػالـي في اليٍى  ، غلى الشابط:18/07/2022جاٍس

 https://www.mohe.edu.kw/site/ar/info-center/AboutUs.aspx 
خ الا ىصاسة الخػلُم العػىدًتاإلاىكؼ الالىترووي ل  13  ، غلى الشابط:18/07/2022طالع ، الشظالت وألاهذاف ؤلاظتراجُجُت للخػلُم العػىدي، جاٍس

 https://moe.gov.sa/.../abou.../Pages/visionmissiongoals.aspx 
خ الاطالع للمىصت الىطىُت العػىدًت اإلاىخذة للخذماث الحيىمُتاإلاىكؼ الالىترووي   14  ، غلى الشابط:18/07/2022، جاٍس
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وفي ظىت  ئحمالي الطلبت اإلالخدلين بالخػلُم الػالي،هفاءاث حامػُت هبيرة حذا، وهي ألاولى غشبُا مً خُث مإؼش 

ت مً  70 أهثر مً 2020 ظىت فما فىق، مً روي الؽهاداث الجامػُت، وحػذ العػىدًت  25باإلاائت مً الفئت الػمٍش

مً الذٌو التي جىلي أهمُت للطاع الخػلُم وجىحه ظُاظاتها لالهخمام باالظدثماس باإلاىسد البؽشي، ئر ًمثل ؤلاهفاق 

م همخىظط في الفترة الضمىُت للذساظت. باإلاائت مً ؤلاهفاق الحيىمي الػا 21الحيىمي غلى الخػلُم أهثر مً 

مً بين مدذداجه ألاظاظُت غلى الاظخلشاس في الىفاءاث الػلمُت العػىدًت بالىدُجت، ٌػخمذ الىمى الاكخصادي في 

 وغلى العُاظاث الخػلُمُت.

 6قطرثقييم السياسات الحعليمية في . 1.1

أخذر الخلىُاث واإلاىاهج الػلمُت  حػمل دولت كطش غلى جىفير مىظىمت حػلُمُت مخطىسة حػخمذ غلى

الػاإلاُت، باإلطافت ئلى جىفير مخخلف الخُاساث والاخخصاصاث للطلبت داخل الذولت وخاسحها، ختى ًخمىً الطلبت 

 في جِعير وحعهُل 
ً
في اإلاعخلبل مً الخػامل والخفاغل مؼ ول ألاهظمت الػاإلاُت اإلاخطىسة. هما ال جذخش الذولت حهذا

حشاءاث الالصمت لخمىين الطلبت مً ئهماٌ مشخلت الخػلُم الػالي، مً خالٌ جىفير امخُاصاث وافت الترجِباث وؤلا 

 . 15مخخلفت واالبخػار الحيىمي )اإلاىذ الذساظُت( واإلاىذ الػلمُت وغيرها

ذس مخىظط 
ُ
مً  %14,88بــ  2020-2000في الفترة  كطشفي  ئحمالي الطلبت اإلالخدلين بالخػلُم الػاليوكذ ك

ذس مخىظط و  .20,79%بــ  2020، وأكص ى كُمت ظىت 2009وأدوى كُمت ظىت  09,31%، مؼ حسجُل ؤلاحمالي
ُ
ك

مؼ حسجُل مً ئحمالي ؤلاهفاق الحيىمي،  11,89%بــ  هفغ الفترة الضمىُت فيكطش في ؤلاهفاق الػام غلى الخػلُم 

ذس مخىظط 15,06%بــ  2008، وأكص ى كُمت ظىت 2017وأدوى كُمت ظىت  %08,56
ُ
مإؼش الىمى الاكخصادي . وك

، وأدوى كُمت ظىت 2006وأكص ى كُمت ظىت  26,17%، مؼ حسجُل 08,42%بــ  2020-2000في الفترة  كطشفي 

 .(-03,56%)بــ  2020

ـت كطـش  ا في جدلُـم سٍؤ ًُ ا أظاظ
ً
، وكذ ظـػذ الـىصاسة 2030وحػخبر وصاسة التربُت والخػلُـم، والخػلُـم الػـالي طـشف

ـب للفترة  ـت مـً خـالٌ ئظتراجُجُت الخىمُـت الىطىُـت وإظتراجُجُت كطـاع الخػلُـم والخذٍس ئلى جدلُـم هـزه الشٍؤ

، والخـي اهخللذ بػـذ ئهجاصهـا وججـاوص جدّذًاتهـا وجلُُـم هخائجهـا، ئلى مشخلت وطؼ خطـت ئظتراجُجُت 2011-2016

ـب لألغـىام  ـب 2022-2017للطـاع الخػلُـم والخذٍس إهذ ملخـص الخطـت ؤلاظتراجُجُت للطـاع الخػلُـم والخذٍس ، ٍو

، خشص الىصاسة غـلى جبعـُط غـشض مىطللـاث هـزه الخطـت وأهذافهـا ومىهجُتهـا، وجىطُـذ 2022- 2018لألغـىام 

ي ظىت هفاءاث غلمُت مىخفظت، ففكطش . وباليعبت لألسكام، جمخلً 16غالكتهـا بخىحهـاث الذولـت واظتراجُجُاتها

                                                                                                                                                                                     
 https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/EducationInKSA  

ت، الخػلُم الػالي في دولت كطشاإلاىكؼ الالىترووي   15 خ الاطالع لىصاسة التربُت والخػلُم والخػلُم الػالي اللطٍش  ، غلى الشابط:20/07/2022، جاٍس

https://www.edu.gov.qa/ar/Pages/higheredudefault.aspx?ItemID=134 
ت، الخطت ؤلاظتراجُجُت لىصاسة الخػلُم والخػلُم اإلاىكؼ الالىترووي  16 خ الاطالع الػاليلىصاسة التربُت والخػلُم والخػلُم الػالي اللطٍش ، غلى 20/07/2022، جاٍس

 الشابط:

 https://www.edu.gov.qa/ar/Pages/AboutMinistry/AboutMinistry.aspx?ItemID=154 

https://www.edu.gov.qa/ar/Pages/higheredudefault.aspx?ItemID=134
https://www.edu.gov.qa/ar/Pages/higheredudefault.aspx?ItemID=134
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ت مً  20جم حسجُل  2020 ظىت فما فىق، مً روي اإلاعخىي الجامعي، وحػخبر كطش مً  25باإلاائت مً الفئت الػمٍش

مثل ؤلاهفاق  الذٌو التي جىلي أهمُت للطاع الخػلُم وجىحه ظُاظاتها لالهخمام باالظدثماس باإلاىسد البؽشي، ٍو

يىمي الػام همخىظط في الفترة الضمىُت للذساظت. بالىدُجت، باإلاائت مً ؤلاهفاق الح 12الحيىمي غلى الخػلُم وعبت 

 مً بين مدذداجه غلى العُاظاث الخػلُمُت وغلى الىفاءاث الػلمُت بذسحت أكل.كطش ٌػخمذ الىمى الاكخصادي في 

 6ألاردنثقييم السياسات الحعليمية في . 2.1

: "أما جىمُت اإلاىاسد 01/12/2004العامي مً أكىاٌ اإلالً غبذ هللا الثاوي ابً الحعين في الخطاب اإلاليي 

اجىا في اإلاشخلت اإلالبلت، ورلً لن زشوة ألاسدن الىبري الحلُلُت هي ؤلاوعان ألاسدوي، ولهزا  ت فهي مً أولٍى البؽٍش

فعخػمل خيىمتي غلى الاظدثماس في هزا ؤلاوعان طمً ؼمىلُت الاكخصاد اإلاػشفي، مً خُث الحىظبت وجأهُل 

ش  اإلاىاهج والاسجلاء بمعخىي البدث الػلمي والخػلُم الػالي". وتهذف الىصاسة ئلى جدلُم حػلُم غاٌ اإلاػلمين وجطٍى

مخميز، وجمىين مإظعاث الخػلُم الػالي مً الترهيز غلى مهامها ومعإولُاتها ألاظاظُت، مً خالٌ دغمها ومخابػت 

يز طمً مفهىم حؽاسوي مؼ اللطاع جىفُزها لعُاظاث واظتراجُجُاث الخػلُم الػالي، وجبني ؤلابذاع والخم

 .17الخاص

ذس مخىظط 
ُ
مً  %35,71بــ  2020-2000في الفترة  ألاسدنفي  ئحمالي الطلبت اإلالخدلين بالخػلُم الػاليوكذ ك

ذس مخىظط و  .41,83%بــ  2012، وأكص ى كُمت ظىت 2000وأدوى كُمت ظىت  27,23%، مؼ حسجُل ؤلاحمالي
ُ
ك

مؼ حسجُل مً ئحمالي ؤلاهفاق الحيىمي،  09,75%بــ  هفغ الفترة الضمىُت في ألاسدنفي ؤلاهفاق الػام غلى الخػلُم 

ذس مخىظط 12,15%بــ  2016، وأكص ى كُمت ظىت 2010وأدوى كُمت ظىت  %08,1
ُ
في مإؼش الىمى الاكخصادي . وك

 2020، وأدوى كُمت ظىت 2004وأكص ى كُمت ظىت  08,56%، مؼ حسجُل 04,15%بــ  2020-2000في الفترة  ألاسدن

 .(-01,55%)بــ 

ت مً  2020هفاءاث مخىظطت، ففي ظىت ألاسدن وباليعبت لألسكام، جمخلً   25أهثر مً زلث الفئت الػمٍش

ظىت فما فىق، روي ؼهاداث حامػُت أو دسظىا في الجامػت، هما حػخبر مً الذٌو ألاكل ئهفاكا غلى كطاع الخػلُم، 

باإلاائت مً ؤلاهفاق الحيىمي الػام همخىظط في الفترة الضمىُت  10ى الخػلُم وعبت ئر ًمثل ؤلاهفاق الحيىمي غل

مً بين مدذداجه غلى جأزير طئُل للىفاءاث الػلمُت وغلى ألاسدن للذساظت. بالىدُجت، ٌػخمذ الىمى الاكخصادي في 

 العُاظاث الخػلُمُت بذسحت أكل.

 6مصرثقييم السياسات الحعليمية في . 3.1

ذس مخىظط 
ُ
، مً ؤلاحمالي %31بــ  2020-2000في الفترة  مصشفي  ئحمالي الطلبت اإلالخدلين بالخػلُم الػاليك

ذس مخىظط و  .38,9%بــ  2018، وأكص ى كُمت ظىت 2011وأدوى كُمت ظىت  26,82%مؼ حسجُل 
ُ
ؤلاهفاق الػام ك

                                                           
خ الاطالع لىصاسة الخػلُم الػالي والبدث الػلمي )ألاسدن(، معيرة الخػلُم الػالي في سبؼ كشن اإلاىكؼ الالىترووي   17  ابط:، غلى الش 18/07/2022، جاٍس

https://www.mohe.gov.jo/AR/Pages/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8

%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A__%D9%81%D9%8A_%D8

%B1%D8%A8%D8%B9_%D9%82%D8%B1%D9%86_  
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وأدوى  10,94%مؼ حسجُل مً ئحمالي ؤلاهفاق الحيىمي،  13,05%بــ  هفغ الفترة الضمىُت فيمصش في غلى الخػلُم 

ذس مخىظط 15,35%بــ  2003، وأكص ى كُمت ظىت 2008كُمت ظىت 
ُ
في الفترة  مصشفي مإؼش الىمى الاكخصادي . وك

 .01,76%بــ  2011، وأدوى كُمت ظىت 2008وأكص ى كُمت ظىت  07,16%، مؼ حسجُل 04,35%بــ  2000-2020

باإلاائت مً الفئت  38وعبت  2018هفاءاث غلمُت مخىظطت، ففي ظىت مصش وباليعبت لألسكام، جمخلً 

ت مً  ظىت فما فىق، مً روي الؽهاداث الجامػُت، وحػذ مصش مً الذٌو التي جىلي أهمُت للطاع  25الػمٍش

 13لحيىمي غلى الخػلُم وعبت الخػلُم وجىحه ظُاظاتها لالهخمام باالظدثماس باإلاىسد البؽشي، ئر ًمثل ؤلاهفاق ا

مصش باإلاائت مً ؤلاهفاق الحيىمي الػام همخىظط في الفترة الضمىُت للذساظت. وبالخالي ٌػخمذ الىمى الاكخصادي في 

 مً بين مدذداجه غلى جأزير مخىظط للىفاءاث الػلمُت وغلى العُاظاث الخػلُمُت.

مجاٌ حىدة وجىافعُت مخخلف حىاهب مىظىمت  وغلى مذاس العىىاث ألاخيرة جمذ ئهجاصاث غير معبىكت في

الػالمي(: في  US NEWSالخػلُم الػالي والبدث الػلمي الىطىُت، ومً رلً، الخصيُف الذولي للجامػاث )جصيُف 

ا وفًلا  9جلذمذ مصش  2020 ًُ مشاهض في الخصيُف الػالمي لجىدة الخػلُم، هما أصبدذ في اإلاشهض الثالث غشب

أفظل دولت  80، بين 2020في غام  42ئلى اإلاشهض  2019في غام  51خلفض مً اإلاشهض الـ لخصيُف هفغ الخصيُف، ل

ا 18غلى معخىي الػالم . ومً خُث الىفاءة ٌػخبر الخػلُم الػالي في مصش مً بين ألافظل غشبُا، ئر حسجل ظىٍى

مىً أن ًيىن رلً مإؼشا غلى حىدة وهفاءة ا لخػلُم، هما حػخبر اإلائاث مً طلباث حسجُل بشاءاث الاختراع، ٍو

، وبالخالي جمخلً أهبر  2020ملُىن وعمت في ظىت  100مصش ألاهثر هثافت مً خُث حػذاد العيان غشبُا، أهثر مً 

 غذد مً خُث الىفاءاث الػلمُت غلى اإلاعخىي الػشبي.

 6املغربثقييم السياسات الحعليمية في . 4.1

ذس مخىظط 
ُ
مً  %20,17بــ  2020-2000في الفترة  اإلاغشبفي  الػاليئحمالي الطلبت اإلالخدلين بالخػلُم ك

ذس مخىظط و  .40,62%بــ  2020، وأكص ى كُمت ظىت 2000وأدوى كُمت ظىت  10,18%، مؼ حسجُل ؤلاحمالي
ُ
ك

مؼ حسجُل مً ئحمالي ؤلاهفاق الحيىمي،  09,31%بــ  هفغ الفترة الضمىُت فياإلاغشب في ؤلاهفاق الػام غلى الخػلُم 

ذس مخىظط 17,47%بــ  2008، وأكص ى كُمت ظىت 2015وأدوى كُمت ظىت  %04,64
ُ
مإؼش الىمى الاكخصادي . وك

، وأدوى كُمت ظىت 2006وأكص ى كُمت ظىت  07,57%، مؼ حسجُل 03,63%بــ  2020-2000في الفترة  اإلاغشبفي 

 .(-06,29%)بــ  2020

، 2030-2017الػلمي في اإلاغشب للفترة  وكذ جمذ صُاغت خطت ئظتراجُجُت للطاع الخػلُم الػالي والبدث

ىاث للشفؼ مً جىافعُت  وجخىخى هزه الخطت جدلُم مجمىغت مً ألاهذاف منها: طبط وجدعين حىدة الخيٍى

ين الجهىي والذولي، وجدعين مخشحاث الخػلُم الػالي ومىاءمتها مؼ مخطلباث الخىمُت وظىق  اإلاىظىمت غلى اإلاعخٍى

ت بالخػلُم الػالي لخدلُم جيافإ الفشص واظخذامت الخػلم، ودغم البدث الػلمي الؽغل، وجدعين الىلىج والذساظ
                                                           

خ الاطالع اإلاىكؼ الالىترووي لىصاسة الخػلُم الػالي والبدث   18 ت، الجىدة والخىافعُت، جاٍس  ، غلى الشبط:18/07/2022الػلمي اإلاصٍش

http://mohesr.gov.eg/.../high-education-acheivement1.aspx  
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هفاءاث مخىظطت، ففي اإلاغشب . وباليعبت لألسكام، جمخلً 19والشفؼ مً مشدودًخه وسبطه بأهذاف الخىمُت الؽاملت

ت مً  40وعبت  2020ظىت  وحػخبر اإلاغشب  ظىت فما فىق، مً روي الؽهاداث حامػُت، 25باإلاائت مً الفئت الػمٍش

باإلاائت مً ؤلاهفاق الحيىمي الػام همخىظط  09مً الذٌو راث ؤلاهفاق الحيىمي اإلاىخفع غلى الخػلُم، وجلذس بـــــ 

مً بين مدذداجه غلى جأزير طئُل اإلاغشب في الفترة الضمىُت للذساظت. بالىدُجت، ٌػخمذ الىمى الاكخصادي في 

 .للىفاءاث الػلمُت والعُاظاث الخػلُمُت

 6ثونسثقييم السياسات الحعليمية في . 5.1

ذس مخىظط 
ُ
مً  %31,38بــ  2020-2000في الفترة  جىوغفي  ئحمالي الطلبت اإلالخدلين بالخػلُم الػاليك

 .35,87%بــ  2012، وأكص ى كُمت ظىت 2000وأدوى كُمت ظىت  19,2%، مؼ حسجُل ؤلاحمالي

ذس مخىظط و 
ُ
مً ئحمالي ؤلاهفاق  25,13%بــ  هفغ الفترة الضمىُت فيجىوغ في ؤلاهفاق الػام غلى الخػلُم ك

ذس مخىظط 27,83%بــ  2004، وأكص ى كُمت ظىت 2012وأدوى كُمت ظىت  20,99%مؼ حسجُل الحيىمي، 
ُ
. وك

وأكص ى كُمت ظىت  06,71%، مؼ حسجُل 02,53%بــ  2020-2000في الفترة  جىوغفي مإؼش الىمى الاكخصادي 

 .(-09,18%)بــ  2020، وأدوى كُمت ظىت 2007

باإلاائت مً الفئت  32وعبت  2020هفاءاث غلمُت مخىظطت، ففي ظىت جىوغ غلى وباليعبت لألسكام، جخىفش 

ت مً  مً أهثر الذٌو الػشبُت التي جىلي جىوغ ظىت فما فىق، مً روي اإلاعخىي الجامعي، هما أن حػخبر  25الػمٍش

باإلاائت مً ؤلاهفاق الحيىمي الػام  25ثل ؤلاهفاق الحيىمي غلى الخػلُم وعبت أهمُت للطاع الخػلُم، ئر ًم

مً بين مدذداجه غلى جىوغ همخىظط في الفترة الضمىُت للذساظت. بالىدُجت، ٌػخمذ الىمى الاكخصادي في 

 العُاظاث الخػلُمُت وغلى الىفاءاث الػلمُت بذسحت أكل.

إظعاث الذولُت غير الحيىمُت والبىً الذولي وصىذوق وحعخفُذ بػع الذٌو الػشبُت مً معاغذاث اإلا

م الىمى.  الىلذ الذولي، ورلً في ئطاس ما ٌعمى بخدعين الخػلُم والصحت في الذٌو الىامُت والعائشة في طٍش

ش  76غلى كشض كُمخه  2006وكذ وافم مجلغ ئداسة البىً الذولي في ظىت  ملُىن دوالس لذغم وجطٍى

ورلً بهذف جدعين فشص الػمل و الخىافعُت و هزلً بىاء مجخمؼ كائم غلى اإلاػشفت،  الخػلُم الػالي في جىوغ،

وجدعين حىدة الخػلُم الػالي واسجباطه بمخطلباث ظىق الػمل. وكذ ؼهذ كطاع الخػلُم الػالي في جىوغ همىا 

ػا خُث جظاغفذ وعبت الخداق الطلبت زالر مشاث غلى مذاس الػلذ اإلااض ي، وكذ أظفشث حهىد  الحيىمت غً ظَش

 . 20الػذًذ مً اإلابادساث الظدُػاب رلً التزاًذ، مً خالٌ حؽُِذ مػاهذ الذساظاث الخىىىلىحُت الػلُا

                                                           
خ  ،2030-2017لػلمي اإلاىكؼ الالىترووي لىصاسة الخػلُم الػالي والبدث الػلمي والابخياس اإلاغشبُت، الخطت ؤلاظتراجُجُت للطاع الخػلُم الػالي والبدث ا  19 جاٍس

 غلى الشابط: ،18/07/2022الاطالع 

https://www.enssup.gov.ma/ar/plan-strategique-du-departement-de-l-enseignement-superieur-et-de-la-recherche-

scientifique-2017-2030 
خ الاطالع ، 2006لي في جىوغ، اإلاىكؼ الالىترووي للبىً الذولي، البىً الذولي ًذغم كطاع الخػلُم الػا  20  غلى الشابط:، 20/07/2022جاٍس

http://web.worldbank.org/archive/website01033/WEB/MAIN19F2.HTM?contentMDK=20960057&Type=News

&theSitePK=444407&pagePK=41367&menuPK=64282138&piPK=279616 
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ائرثقييم السياسات الحعليمية في . 1..1  6الجز

ذس مخىظط 
ُ
مً  %32,19بــ  2020-2000في الفترة  الجضائشفي  ئحمالي الطلبت اإلالخدلين بالخػلُم الػاليك

  .52,62%بــ  2019، وأكص ى كُمت ظىت 2001وأدوى كُمت ظىت  15,65%، مؼ حسجُل ؤلاحمالي

ل الخػلُم الػالي في الجضائش ما بين الػمىمي والخاص، ئال أن ما ًطغى غلى هىغُت  وجدىىع مصادس جمٍى

ل الػمىمي بيعبت  له هى الخمٍى شجبط رلً باإلاائت، خُث جخدمل الذولت حمُؼ هفلاث الخػلُم الػالي،  98جمٍى ٍو

بالذخل املحلي للذولت وبأوطاغها الاكخصادًت والعُاظُت، وبالخالي ًخميز الخػلُم الػالي في الجضائش بالخذخل الىبير 

ل غلى غذة مصادس أهمها الظشائب، ومصادس خاسحُت جخمثل في اإلاىذ  ػخمذ هزا الخمٍى للذولت وبؽيل مشهضي، َو

ذس مخىظط وكذ  .21ت مً الذٌو اإلاخلذمت أو اإلاىظماث غير الحيىمُتوؤلاغاهاث التي حعخفُذ منها الذٌو الىامُ
ُ
ك

مؼ حسجُل مً ئحمالي ؤلاهفاق الحيىمي،  14,98%بــ  هفغ الفترة الضمىُت فيالجضائش في ؤلاهفاق الػام غلى الخػلُم 

 .17,56%بــ  2017، وأكص ى كُمت ظىت 2008وأدوى كُمت ظىت  %11,43

ذس مخىظط 
ُ
 07,2%، مؼ حسجُل 02,88%بــ  2020-2000في الفترة  الجضائشفي مإؼش الىمى الاكخصادي وك

 .(-05,1%)بــ  2020، وأدوى كُمت ظىت 2003وأكص ى كُمت ظىت 

ت مً  2020وباليعبت لألسكام، جمخلً الجضائش هفاءاث مخىظطت، ففي ظىت  أهثر مً هصف الفئت الػمٍش

الجامػُت أو دسظىا في الجامػت، وحػذ الجضائش مً الذٌو التي جىلي أهمُت ظىت فما فىق، مً روي الؽهاداث  25

مثل ؤلاهفاق الحيىمي غلى الخػلُم وعبت  للطاع الخػلُم وجىحه ظُاظاتها لالهخمام باالظدثماس باإلاىسد البؽشي، ٍو

ذ الىمى الاكخصادي في باإلاائت مً ؤلاهفاق الحيىمي الػام همخىظط في الفترة الضمىُت للذساظت. بالىدُجت، ٌػخم 15

 الجضائش مً بين مدذداجه غلى الىفاءاث الػلمُت وغلى العُاظاث الخػلُمُت.

 . إرهاصات وثحديات السياسات الحعليمية في الدول العربية16

 ًمىً حمؼ خمعت ئسهاصاث وجدذًاث للعُاظاث الخػلُمُت في الذٌو الػشبُت في ما ًلي: 

فخذ املجاٌ أمام الخىاص لالظدثماس في كطاع الخػلُم، والزي وان خىشا غلى  الخىصصت: أدث غىإلات الخػلُم ئلى -

الذولت، ألامش الزي أخذر حغيرا في العُاظاث الخػلُمُت باليعبت للذٌو التي كطػذ أؼىاطا في خىصصت اإلاذاسط 

بلى هزا ألامش جدذًا ًىاحه اإلاذاسط والجامػاث الػشبُت التي الصالذ حػخمذ بؽي ل هبير غلى اللطاع والجامػاث، ٍو

ل اللطاع؛  الػمىمي في جخطُط وجمٍى

خم  - الجىدة: ٌػخبر مػُاس حىدة الخػلُم مً ئسهاصاث ألاداء الخػلُمي ومً مدذداث جلُُم اللطاع في أي بلذ، ٍو

أخز اهطباع غً هزا اإلاػُاس بملاسهت ألاهذاف اإلاعطشة مؼ الىخائج املحللت فػال، ومً بين أهم مظاهش حىدة 

الخػلُم الػالي طلباث حسجُل بشاءاث الاختراع، والتي حسجل الظػف في الذٌو الػشبُت ملاسهت مؼ ألاوسوبُت مثال، 

                                                           
ل الخػلُم الػالي في    21 ت للمالُت الػامت، حامػت أبى بىش بللاًذ هُاسي فطُمت الضهشاء، جمٍى جلمعان  –الجضائش بين الىاكؼ والخدذًاث، املجلت الجضائٍش

 116-115، ص ص 2014، 01، الػذد 04)الجضائش(، املجلذ 
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وحػمل الذٌو الػشبُت غلى جىصِب خالًا مشاكبت وطمان الجىدة غلى معخىي ؤلاداساث في الجامػاث، وىظُلت 

 خفظت خاصت في بػع البلذان الػشبُت؛لخدعين هفاءة وفػالُت الخػلُم، غير أن حىدة الخػلُم جبلى مى

ىما بػذ ًىم جضداد  - الخػلُم الالىترووي: مىز اختراع الاهترهذ اهلعم املجخمؼ ئلى مجخمػين، واكعي وافتراض ي، ٍو

 مً الخبادٌ 
ً
أهمُت البِئت الافتراطُت إلداسة مخخلف ألاغماٌ واللطاغاث، وجخطلب الخذماث الخػلُمُت حضءا

لى خاصت الالملمىظُت للخذماث غمىما، وكذ جأهذ هزا الفىش ئبان أصمت وىسوها الػاإلاُت التي الالىترووي بالىظش ئ

، خُث حغير همط خُاة ألافشاد واإلاإظعاث، وغشبُا ال صاٌ اغخماد الخػلُم غً بػذ بطُئا 2019ظهشث أواخش ظىت 

ش في الاغخماد الشظمي لهزا الىمىرج وال ٌعاهم هثيرا في جىفُز العُاظاث الخػلُمُت، وهى ما ًذغى ئلى ئغادة الىظ

 الخػلُمي وجذغُمه؛

ؤلاصالخاث: جفشض الخدىالث الذولُت في حمُؼ اإلاُادًً العُاظُت والاحخماغُت والاكخصادًت وغيرها، غلى دٌو  -

 الػالم الثالث ؤلاصالح في ول فترة إلاطابلت آلالُاث واإلاىاهج وألاظالُب اإلاػخمذة دولُا في أي مجاٌ، وفي كطاع

الخػلُم مثال ًدذر في ول فترة صمىُت حغُير في ألاظالُب واإلاىاهج إلاىاهبت هظيراتها في دٌو الػالم اإلاخلذم، وهزا 

 ؤلاسهاص ٌػخبر بمثابت الهاحغ في ول مشة أما الخػلُم في الذٌو الػشبُت؛

ت لألفشا - د واإلاإظعاث والحيىماث، الخىمُت اإلاعخذامت: حػخبر الخىمُت اإلاعخذامت مً اإلاطالب والخدذًاث الػصٍش

وحػخبر بىذا أظاظُا غىذ وطؼ الخطط وألاهذاف إلاػظم اإلاإظعاث، بالىظش ئلى أهمُت أبػادها وخاصت البػذ 

الاكخصادي الزي ٌػخبر أهم مظهش مً مظاهش جلذم ألامم، والذٌو الػشبُت غلى غشاس وامل الذٌو التي حععى لخز 

 ظاتها املخخلفت هعُاظاث الخػلُم.هزا الػامل بػين الاغخباس في صُاغت ظُا

  . النحائج والحوصيات16

 مما ظبم ًمىً جدلُل الىخائج اإلاخىصل ئليها هما ًلي:

مً ألاهذاف ؤلاظتراجُجُت للطاع الخػلُم والخػلُم الػالي في الذٌو الػشبُت غلى غشاس وامل دٌو الػالم، الععي  -

وخىهمت ألاداء الخػلُمي واإلاإظس ي، بما ًدىاظب مؼ اخخُاحاث ظىق لشفؼ ألاداء الخػلُمي وإجاخخه ليامل ألافشاد، 

الػمل ومخخلف كطاغاث ألاغماٌ، والععي أًظا للشفؼ مً حىدة الخػلُم للخأزير الاًجابي غلى معاساث الخىمُت 

 اإلاعخذامت؛

م وصاساث التربُت والخػلُم، بصُاغت سؤي وخطط ئظتر  - اجُجُت غلى جلىم الحيىماث في الذٌو الػشبُت غً طٍش

ل لخدعين وإصالح الىلائص اإلاسجلت في العىىاث اإلااطُت والحاطشة،  كصذ سفؼ اإلاهاساث اإلاذي اإلاخىظط والطٍى

ش الاكخصاد في اللطاغين الحيىمي والخاص، وجدلُم هخائج غلى معخىي سأط  والىفاءاث الفىُت والػملُت لخطٍى

ج أحُاٌ مً اإلاخخصصين واملحترفين  في مخخلف كطاغاث ألاغماٌ؛ اإلااٌ البؽشي، بخخٍش

ئحمالي الطلبت اإلالخدلين غلى هفاءاث حامػُت هبيرة حذا، وهي ألاولى غشبُا مً خُث مإؼش العػىدًت جخىفش  -

ت مً  70أهثر مً  2020وفي ظىت  بالخػلُم الػالي، ظىت فما فىق، مً روي الؽهاداث  25باإلاائت مً الفئت الػمٍش
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ذ : الجامػُت، وجمخلً الذٌو الخالُت ً، اليٍى والجضائش هفاءاث غلمُت فىق اإلاخىظط، وهى ما ؤلاماساث، البدٍش

ت، هدُجت الاظخلشاس والخطىس الاًجابي في الىفاءاث  ًىػىغ باإلًجاب غلى مػذالث الىمى الاكخصادي العىٍى

 الػلمُت؛

إلالخدلين بالخػلُم ئحمالي الطلبت امً خُث مإؼش جىوغ و كطش، ألاسدن، مصش، اإلاغشب جمخلً الذٌو الخالُت:  -

هفاءاث غلمُت جدذ اإلاخىظط، وبالخالي ظدىػىغ هزه الىخائج بخأزير طئُل غلى ؤلاهخاج والخىمُت في هزه  الػالي

 البلذان؛

ا، وهي ألاولى  - ًخميز الخػلُم الػالي في اإلاملىت الػشبُت العػىدًت باسجفاع طلباث حسجُل بشاءاث الاختراع ظىٍى

طلبا مً ألافشاد اإلالُمين في  1188عب كاغذة بُاهاث البىً الذولي، فلذ جم حسجُل غشبُا في هزا اإلاإؼش، وخ

، وهزا ًذٌ غلى اسجفاع الىفاءة لذي الطالب العػىدي وللخػلُم العػىدي 2019اإلاملىت لبراءاث الاختراع في ظىت 

 غمىما؛

ا اإلائاث مً ومً خُث الىفاءة أًظا، ٌػخبر الخػلُم الػالي في مصش مً بين ألافظل  - غشبُا، ئر حسجل ظىٍى

مىً أن ًيىن رلً مإؼشا غلى حىدة وهفاءة الخػلُم، هما حػخبر مصش ألاهثر  طلباث حسجُل بشاءاث الاختراع، ٍو

، وبالخالي جمخلً أهبر  2020ملُىن وعمت في ظىت  100هثافت مً خُث حػذاد العيان غشبُا، وكذ سجلذ أهثر مً 

 غلى اإلاعخىي الػشبي؛ غذد مً خُث الىفاءاث الػلمُت

مً أهثر الذٌو الػشبُت التي جىلي أهمُت للطاع الخػلُم، ئر ًمثل ؤلاهفاق الحيىمي غلى الخػلُم جىوغ وحػخبر  -

ذ، باإلاائت مً ؤلاهفاق الحيىمي الػام همخىظط في الفترة الضمىُت للذساظت، هما حػخبر العػىدًت،  25وعبت  اليٍى

تي جىلي أهمُت لإلهفاق غلى كطاع الخػلُم، وهى ما ٌعاغذ غلى فهم الطشق التي مصش والجضائش مً الذٌو الكطش، 

جىظم بها هزه الذٌو كطاع الخػلُم الػالي، وهي بزلً جىحه ظُاظاتها لالهخمام باالظدثماس باإلاىسد البؽشي، 

 لخدلُم الاظخلشاس في اللطاع واإلاعاهمت الاًجابُت في سفؼ مػذٌ الىمى الاكخصادي؛

ً، ألاسدن ذٌو الخالُت: وحػذ ال - مً الذٌو ألاكل ئهفاكا غلى كطاع الخػلُم مً بين الذٌو  واإلاغشبؤلاماساث، البدٍش

 مً بين مدذداجه غلى جأزير طئُل للعُاظاث الخػلُمُت؛هزه الذٌو الػشبُت، ولزلً ٌػخمذ الىمى الاكخصادي في 

ُت في خىصصت اإلاذاسط والجامػاث لخخفُف جخمثل ئسهاصاث وجدذًاث للعُاظاث الخػلُمُت في الذٌو الػشب -

الػبء اإلاادي واإلاالي غلى الحيىماث، وهزا جدذي حىدة الخذماث الخػلُمُت، أًظا ئسهاص الخػلُم الالىترووي 

، هما أن 2019الزي أطحى طشوسة خخمُت مثلما هؽفذ غىه أصمت وىسوها الػاإلاُت التي ظهشث أواخش ظىت 

ىاهبت الخطىساث الحاصلت في الذٌو اإلاخلذمت، وحػخبر الخىمُت اإلاعخذامت مً أهبر ؤلاصالخاث حػخبر مطلبا دولُا إلا

 الخطلػاث التي ًدخاحها ألافشاد واإلاإظعاث والحيىماث والبِئت غلى خٍذ ظىاء.

 بىاءا غلى الىخائج التي أظفشث غنها الذساظت ًمىً الخىصُت بما ًلي:الحوصيات6 
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طاث اإلاعإولت غلى كطاع التربُت والخػلُم في الذٌو الػشبُت، أن جلىم مً اإلاهم غلى ئداسة الخػلُم والعل -

 مً 
ً
بخخصُص خصت ئهفاق مالئمت بما ًخماش ى مؼ خصىصُاث وجطلػاث ول دولت، ورلً لخدلُم أداًء حُذا

خُث حىدة الخػلُم وسفؼ همُت وهىع الىفاءاث الجامػُت والػلمُت، ختى جىػىغ هزه العُاظاث باإلًجاب غلى 

 اع الاحخماغُت والاكخصادًت؛ ألاوط

هما ًيبغي اإلاشاهىت غلى الخػلُم الافتراض ي اإلاخاح غبر بِئت ؤلاهترهذ، لخيؽُط وجفػُل الطلب غلى الخذماث  -

 )الخػلُم الحظىسي 
ً
مىً الخىصُت باغخماد الخػلُم اإلاذمج لالظخفادة مً مضاًا الىىغين مػا الخػلُمُت، ٍو

 والخفاغلي(؛ 

مىاصلت معاس ؤلاصالخاث املخخلفت لخصحُذ الىلائص اإلاسجلت، والععي لخىصصت حضء مً اإلاذاسط ومً اإلاهم  -

ً للمعاهمت في ألاداء الخػلُمي والاحخماعي والاكخصادي للبلذ.  والجامػاث لفخذ املجاٌ أمام اإلاعدثمٍش
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 ثحديث وثطوًر نظم الجعليم فٍ الدول العربية: الرهانات والجحديات

 

 1 كريمة لعرابٍ د.

    ملخص :

تتنااا هذ  ااااقة بالدرااا  ا ا دبماااا  هبراااال ولاااع باة ماااالع راااام باااا هذ با اتلاااا   ااا   اااا ذ  ااااا  ؤ اااع ماااا      ه ا اااااب        

هتشااااألب ؤماااا  خ تاااا  ث  إار   اااا   حااااع باااااابي ماااااهدر هةة لاااا  باة اااا رة راااام   اااا ذ با  الاااا  هباة ماااالع راااام  اااا  حاااالدر 

ألا اااااا بم باةن لراااااا  ام ااااااا  ب ناااااا    بمل مل اااااا و هتينلالرلاااااا  ةتلاااااا ذ ب ن رياااااا  ا ماااااال  ت ماااااالع واااااال م  ةلب اااااا   اااااال 

هبا شااار و هكااا   اا   اا ذ تل لاا  باة نلاا و ب ع راا ر راام باة ماالع ر  ياا  باة ماالع ةاي  ه ااث   تإ لاا  بمل م اا   

هألاماااا تقر هتاااا درن ع اةاااا    راااال ر   ملاااا  باةاااا دهج  بماااا    بداااا  ت اااا رة بملناااا    با دبماااال    لاااا ب  اااا  باةلرلاااا  

    ااال ر ااا در بدااا  راااال  با  ملااا   با اباااث هبملنل ااا  با اتلااا  ام  الااا  هباي   ااا  باسل ساااامل بمل ااااا امسل مااا و باة مل لااا

هبا ملم رم كبو بملع ذ  هت  رع ؤ يم     با هذ باغاتل  بان جن  رم    ذ تطالرا ولاع ت مل اا  هما   تيلل اا   ال 

 ل  باسل ماااا و با يئاااا  با اتلاااا    ا اااا   تراااالر   اااالبي   ابااااث ياااا  ا ه نااااة  راااام با   راااا    ةلراااا  ؤم ماااا    اااا   ةاااا

باة مل لاااا  ه اااا ه  لبم ي اااا  ام  اااال  بملن اااام هبا اااا افمل ه ااااقب  اااا  رةطماااا  ب اااا  ر ت ي اااا  ة ل ااااث هراااا    هااااايج   ااااا  

 بمة  ب  و  كج ؤرنبل  و جن      

Modernizing and developing education systems in the Arab countries: bets and challenges  

  Abstract: 

       This paper aims to study the state of the education system of Arab countries, its main 

characteristics and indicators and to identify the causes behind its lower outputs. 

       It also aims to highlight the necessity and the inevitable process of modernizing the 

education system across the region, within the revolution in technologies and information in 

order to achieve a good quality in education system, this latter has to meet the needs of the 

sustainable development goals for education of the 21
st
 century. 

      In fact, that can be achieved through the use of new technical devices in the education 

system of Arab countries, particularly the (e-learning). To guarantee a good quality in the 

process of teaching, the teachers’qualifications and trainings should also be taken into 

                                                           
 ـ اجلسائر-كلية احلقوق والعلوم السياسية،  جامعة مولود معمري، ثزيي وزو  1
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consideration. In addition to that, the modernization of the education system has to keep out 

the excessive political orientations from the education policies.With a reference in this paper 

to the efforts which had been done by the Arab Parliament and the Arab League Educational, 

Cultural and Scientific Organization (ALECSO) in this context.     

      In our research work we give examples  of successful experiences  in  western countries 

that showed good results in modernizing their education system, and  how to take advantage 

of adapting  these experiences, so that they suit the Arab environment . 

      Making good and productive Arab citizen members depends mainly on the programm set 

up by Arab government policy makers. Indeed Arab countries need to review seriously and 

‘re-contextualized’ the foreign imported efficient  education models -not to copy them 

blindly-by taking into account both  their local  needs and  the  demands of the globalized 

world  

Key words: Education Policies, Modernizing Educational Systems, Arab Countries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 مركس أفاق للدراسات و الجكوًن المجخصص                       قسم الدراسات و األبحاث

 

 
 5255ًولٌو  52و 52أيام   "     المنعقد انعكاسات السياسات الجعليمية على مسارات الجنمية فٍ الدول العربيةالمؤثمر  الدولٍ "           

 

 

163 

 جمهيد:

اا ال بااايسااال  بااااامل ت ة ااا   مت ااا  باااا هذ رااام ت ااا  ا  هتطلد ااا   ملااا  اااا   ااا  تاااإح       اااا   ااا         ي ااا  باة مااالع  ااا  باايا

باةن لااا  ةرةلااا  ر  هباسل مااال  هةرة   لااا   هاااااقب  رلااااا باا ااا   ب ن ل اااث بالااالم ا نرل ااا و با اتلااا  رااام دماااع 

ر بمل مل ا و هتينلالرلا  ةتلا او ب ن ريا  ا مال  مل م و ت مل ل  ت ة ي اا اةيل  هباةطالرا بملساة ا رام  ا  حالد 

ع 
 
اا   هتاال     ااا  باااة م باااا م بااب اال  اا  ؤ اا بم باةن لاا  بملسااة ب   هبملة ياا  راام بت ةاا  ب نلاالذ   اا  ت ماالع رل 

   ه ب نل ر ؤ  م ب ع لل 

 إشكاليت البدث:  

   ااقة بااا هذ راام باةلااعل  و با  مللاا  رإةماا  هبراال باة ماالع  اا  ااا   بااا هذ با اتلاا   هاياا     اا  بالماال هتاتياا      

 عاااال ر باة ماااالع   ماااا   هر اااا   الماااالا هراااال   ماااا  راااام بملنلل اااا و با  الراااا  هباة مل لاااا  هباةرلرعلاااا  د ااااع تإلاااالب 

راام مل لاا  تساال   با طاا   هماا     99اااإب ا اا  ااااقب باشااإ   هراا   اااا ألا ااا رملاا   اا ذ ر ا اا  يل لاا     زبولاا و ا

    ر  ل اطاا ر ر ال  باة ال :       باة ملع ام ة م     ه قب

 هم م   هآال و تطلرا بانلع باة مل ل  با اتل  ةاى تةلب    ل ألا  بم باةن لر  ام ا  ب ن    هبا شار ؟      

 ه     ذ  قة ر ر ال  تة ا  باتس ئاو باة ال :

  ل هبرل بانلع باة مل ل  با اتل ؟     9

 باة مل ل  ام هذ با اتل ؟هم د  و و ت  رة هتطلرا بانلع      2

ااا    ااا   3 هااام ؤاااااي آالااا و تطااالرا باااانلع باة مل لااا  با اتلااا  ةااااى ت  ااا  باةيلااا  هةماااة ابدر  رااام  ااا اع     

 ه ةغ   ؟ 

   ا   ا ذ هيا  a macro level study ماةرل   اقة با دبما   ا   نلالد م ام ام نلل ا  باة مل لا  با اتلا  ر     

  الااا      ااا   ه  با  م اااز   ااا  يااالد   ااا  ةسااا خ آ اااا  ؤه  هاااا   ه  ؤ ااااه  هبرااال ؤي ااا  باة مااالع رااام باااا هذ با اتلااا

 هت  رع آال و هةملذ ر  ا ث و  ة  رم  هذ ؤ اه تبني   م ا    هكا  ا ا ة        بملنه  بالي ث باة مل م 

 هتستن  با دبم  بد  بملن هد باة ال :    

اقع هظم التعليم في الدول العربيت -  املحور ألاول: و

ر هظم التعليم العربيت: بين ضرورة جوفير خدمت التعليم وختميت ضمان جودتها -  املحور الثاوي: رهاهاث جطٍو

ر هظم التعليم في الدول العربيت  -  املحور الثالث: آلياث جطٍو
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اقع هظم التعليم في الدول العربيت  املحور ألاول: و

 ت التعليم في الدول العربيت:السياساث الوطىيت والجهود إلاقليميت إلصالح مىظوم .1

ب اااااا  مث مل ماااااا و باة ماااااالع با اتلاااااا  راااااام بانلاااااا  باياااااا  ث  اااااا  با ااااااا  با شااااااار  راااااام بدت  يااااااا  باشاااااا ر   سل ماااااا   

 هإر رلالرل  تم  با هذ باامل  ارث    باسلطار ةمة   در  ة ري   ا لة بت اث و ل:

  م  ةرة   مت لرل     لع بالة ر بالينل  ه اب رلع ةوة  ء هبالاء هباة  -

 باةإمل        الم ب ن ه  هبالرل   -

 باةإمل      با    با ل ث هبا ابث  هباةإمب    بمللدهج ةمة   د   -

 باةلمل رم  ةح بمل بدب هت  لع باة ملع ه   وية   -

 2ت  ل  باةن ل  ةرة   ل  هةرةل  ر   -

ااا  بياا ةا  راام با  راا   اا  بملااابو اة اا ر و مي اا ر ياا   بيااط  ث باسل ماا و باة مل لاا  با اتلاا   ناا     ه        

باةلاا   اااا و  ياا  بملشااي و باسل ماال  رةاااهخ ؤ ملاا    اا م بمااة ابد مل سااامل  ب نااابع باشاا  مل ه إم اا و بااتلاال 

با ابااث     هةرةلاا  ر  رؤي اا و برةلاا  ر  هو ااب راام بملاالبد   هةرة   لاا  رتاا  ث  سااةله بااا    با ااا    بوتشاا د 

ساااااخ بمل دسااااامل       اااا م تلب اااا   طاااا  رياااا ا بملسااااةلد ر  اااال هبراااال   اااا  بملعة  اااا و با اتلاااا    اااا م ألا لاااا  هبات

ةماااة   ر  ااا  وةااا ا  با دبمااا و هألاا ااا ج  همااال ؤ ااا بم ظاااأ   رلااا   ت  ل اااا  رااام  ااا  بملااالبد  بمل الااا  هبمل  رااا  

  3بملة ة  

ه    بال ل  با طاا  هررملفامل ااايو راال  با  ملا   با اباث ه نل ا  ألاايسال رام  شا يا   باي  ا  اةطالرا ولاع     

اةطالرا باانلع با  الرا  هباة مل لا  رام  **  ةع  نل   ألاايسال*باة ملع ا ملنط   با اتل و     ا   نل   بالل سرل

 بملع ذ وقما     : بملنط   با اتل   ةلة ر  ث با  ر     بملس    و رم

ا اة ااااا ه   ااااال  يةااااا   2008ت اااا رع تليااااال و اة سااااا   ت مااااالع با مااااالم رااااام باااااا هذ با اتلااااا   رااااام مةااااا خ يااااا د مااااان   -

بالل ساااارل ا ا اااا  ار  هر اااا م بايةاااا خ بااااا دهب بملسةإملاااا   اااا     دماااا و ت ماااالع با ماااالم راااام ياااا   اااا  مااااانغ  لدر  

 بو م  ب   ا س  هبال ا   

ةاااالذ يتل لاااا  با ماااالم راااام تطاااالرا باة ماااالع: تاااا دهج با ماااالم ا ا ة اااا     اااا     دتاااا    اااا و بملنل اااا   هدر ت دربلاااا   -

   ا  الدر   لا با اتل  2098با  ة هةمة ل ءي رم  يس    

                                                           
ت  2030السياساث التعليميت ودورها في جدقيق الهدف الرابع مً أهداف التىميت املستدامت، التعليم م ل    ذ ب نابث    2 رٍؤ

  32-31  بملنل   با اتل  ام  ال  هباي     هبا ملم      2099  جدليليت
  34-33      السابق املرجع هفس  3
   بالل سرل هم  نل   ألا ع بملة  ر ام  ال  هبا مع هباي       ا ي   ألام مل  ت  ل  باة  ه  با هدم رم    ذ با  ال  هبا ملم هباي     *

ألاايسل هم  نل    ةإلل  ت    رم وط ق ب ع     با اتل      ؤااي  ا  ا  با        د ل  سةله بمللبد  بابشار  رم با    با اتل     **

 هبا  ل  اإم  خ باةطلرا با  ال  هباي  رم هبا مفمل ا   
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 با ل م ان هبو ههد  و ا  م تنللع باة ملع ب ع  عم هبا  دم رم با هذ با اتل   -

ام  الااا  هباةرااالر  بملساااة ا اةااال ج  اتنلااالع بملنةااا ه  ر  اااث بملنل ااا  ا اة ااا ه   ااال  امااال رمااال لخ  هبمل اااا  با ااا دم -

 اةل ج  2096ررملفمل ألاهذ ةلذ ت دهج با ملم رم بملنلل  و با  الر  با اتل  رم رلرمل  

بي بد  الم    ار ل   مل مفمل باة ملع ألام سامل هباي ول  اة  ل  بو ة ةاع       ل  بمل دم   ه شاا ؤ ا بم  -

 باةن ل  بملسة ب    

ر ا  با  راا   اا  بايةا  ألارنبلاا  با ل اا  هباااامل ت ا م تلاالدبو هت اا دخ و جناا  اةطالرا ؤماا ال  تاا دهج با ماالم تا  -

 4رم بملنط   با اتل  

م ااا  ؤيااا د با  ملااا   با اباااث يهحل ااا  تطااالرا باة مااالع رااام با ااا اع با اباااثي ت اااث  ن رشاااي    ااا  ياااام هيدبء باة مااالع       

تلاا  هبملاا را با اا م ام نل اا  با اتلاا  ام  الاا  هباي   اا  هبا ماالم راام ماابة    با اااخ  ألا اا   با اا م  ع   اا  بااا هذ با ا 

  اةرااال  ا ي اااا  بملار لاااا  رااام ب اااا ب   نااا    ت مل لاااا  ة ريااا  ر ا ااا    اااا  ةاةرااا د هباة ي اااا  بان ااا    ه  ااااع 20205

 با  ة با مفمل هت س   با  در باةن  سل  ام امس و باة مل ل  با اتل   

 التعليم العربيت:قراءة هقدًت في هظم  .2

ر اااا  باةنلراااا  راااام با  براااا  ؤ   ناااا ع  اهراااا و هبظاااان  ااااا    سااااةله ألاول اااا  باة مل لاااا  اماااا هذ با اتلاااا     انلاااا م  

باة ملفااامل با طاااا  هر ااا دبتث اااايج ا ساااةله بانلااا م باة ملفااامل بال  ااامل هباسااالد  هبالااال  دم  ه ااا  مااال ا  رااام  اااقة 

اا ر  اا  بالدراا  ي  اا   اا  هبراال   لااع بااا هذ با اتلاا   ه  ل اا   تةلاا  ؤول اا  باة ماالع راام  ااقة بااا هذ اإلاا اب     

 ؤي   هم    ت ألا  با  ةي  رم بان  ا باة ال :

ة ة ا   بمل اااا ام   دتاا  باي لاا    اا  ةسا خ بمل  دتاا  بانل لاا  راام باة ماالع ا   اى با  م ااز راام رياا ا   اا  باال ياا   -

 و باة مل لاا    اا   باناا جن       ؤمالااا   اا  ة ة اا م هب ع واا  بايفاامل ر اا   بمل م اا     اا   بملة م اا     اا   بملامساا

و  اال    راا   ا اال ر باة ماالع  هراام  ااقب بالاا   يشاا   بااا مةلد   اا  با لراال ااا    اا  ب باسااع   ؤ  بااا هذ با اتلاا   ااا 

   ساااااالعل و با ااااااا  بمل اااااااامل ا اةماااااا  يباةلماااااال بايفااااااملي  اةة اااااا  و اااااال  اةماااااا  يباة  راااااا  هباة لراااااا ي راااااام  نةلاااااا 

ه اااقب  ااا  ؤحاااا مااام     ااا  بملشااا دهل  *ؤ  بالبرااال بالااالم رلااااا ؤ  ااا  تةاااإدجا ؤمالاااا  ت ااا ة ة ة ااا م اااا ايع  ااا   6باسااا  لن و 

 باةن لر   

                                                           
4 http://www.alecso.org/  

   ة ا     بمللرل 2020مبة     23  الشرق ألاوسط ش    اع باسمفمل ردايج با  مل   با ابث   ي تطلرا باة ملع رم با  اع با ابثي    5

  https://aawsat.com/node/2523636ةاي  ه ث: 
ً التربيت في    با لرل     ب باسع      6   رمين در : بملية  ب ع  عم ب ن رة  الوطً العربي على مشارف القرن الحادي والعشٍر

2002    952  
بحا بةتس خ    ر با  ال   20l20رم ب علباا  ؤر  ت لمث تم لقر        ذ  2022ر ي  ت  رع  ي ذ تن ل   ا  ر باة ملع بملةلم   هدر   *

مل م  تا ث ملس   ر ؤم         ي     باة  لق     بان  ا  هر ي  هي ا  ا   دت  م ل     ههم bonusباتشيلمل               ر

 ا  ةل ي  

http://www.alecso.org/
https://aawsat.com/node/2523636
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   ا  ةلاة 2030هتش   رةل ال و بد  ر در   لع با هذ با اتل      ت  ل  ألا  بم باي ل   ع هذ ؤ  ا ذ     

ي اسااال ب  هباااال   هبالااال  ذ هبا اااابق ر  ااا ذ  باليااالذ بدااا  باة مااالع ةاةااا باث هر ااا ب   ا ماااة ن ء   ااا  باااا هذ 

هه اا   اا م ةمااة ابد  7 2020ه اا  بةلاا ال و بالل ساارل  , %50بم اا ذ بملاااةمة   ةاة بالاا  هر  ب راا  ؤراا   اا  ر

 باسل سامل هبوإ     س   ت لر  رط   باة ملع    ؤ ع با لب   باامل ؤ و بد  تم  بانة ا  

هاام ؤ  بمل  دتاا  باي لاا  ماااهدر  راام ت لاالع رطاا   باة ماالع    اا  ؤ  اا    اا  ي  لاا   اا  ر ياا  تإملاا ة راام  ااقة بان طاا        

الةاا   و  لراال   اا بدب ه امساا و ت مل لااا  ا ا اا   بملن ماا  ؤ ااا رلاا   هباة ااا ق ؤ اا ب  م  اا ر ا ملاا بدب ر وااا  

 تل    اع رم با  مل  باة مل ل   اي  رل ر باة ملع هول لة   ل باة    ألام     ي  ا اعس   ام هذ با ا 

ماان    ياا  راام  اا  ذ ب ار لاا   65د ااع باة ساا  بملفااع  راام   اا ذ   اال ألا لاا  ااا ه باشاا  خ هبا اا اغ   ؤراا   اا   -

 2097مان   %6 89ربوة ا    ا ذ   ال ألا لا  اا ه باشا  خ  ا   20988ه ااخ آمال  ةسا  بةلا ال و بالل سارل 

ااا  ا إةمااا  2000مااان   71.3بدااا   2097مااان   %5 80هاااا ه با ااا اغ    ااا   2000مااان   4 85بدااا     با ؤ   ااا  ار ألا ل 

ؤ ااااار اا  ة ماااااار ا ااااالر رااااام با ااااا اع با اباااااث   يااااا  اااااا ه باعسااااا ء رمااااا   رااااام با اااااابءر هباية اااااا   ؤ لااااا  تينلالرلااااا   

ؤ   اا   ألاي اا ذ   اا  بملمة  اا   ا ملنط اا   2020ةلااة يشاا   باة ارااا با ابااث امةن لاا  بملسااة ب   اساان   ر ولولاا      

 رم م  باة ملع باي ول   % 32   ع رم م  باة ملع ةاة باث ه %90لل  ي     م 96با اتل  رة  هي 

 اا م  لبم اا  بملناا    باة مل لاا  اماا هذ با اتلاا  امةطاالدبو با م لاا  هباةينلالرلاا   ه اا م ب اا ب  هتراالر  بمل م اا    -

تلا  ت ايم  إيرا  ة ل لا  هألام تقر امةإ بم باة نل و ب ن ري  رم باة دهج  ه قب  ا  ر ا  بملنلل ا  با  الرا  با ا 

    99رم    ر ا   يل ل 

و طل  ول م باة ملع هؤحا   بمل   ا      ل خ باة ي   با مفمل رم ة  بمل ة و ةرة   ل  هةرةل  ر   ه م ا   -

باة ماالع باةم ل اامل ااا ذ با اااع     ه اا  بمل م اا   هألاماا تقر ا  ملاا و باة اا رة هباةطاالرا   ب ج هباااق  رلاااا راام وةاا ا  

إةماا  بملامساا و با هالاا  بملاة اا  ا لاا ب راال ر باة ماالع   اا  را اال ة ل اا  ت اا   ماااهدر با  م ااز راام  نلل  تناا   

 باة مل ل      با ابءر هب نس خ هبا ملم  هباةلر  ؤمالا  بد  ت لرل    ذ با  ة با مفمل رم ب ع       

   هرابيلاا  باشاا ر ر راام ةاا  بملشااي و  املراا  تساال   رطاا   باة ماالع راام   لااع بااا هذ با اتلاا   ه اال  اا  تااارع ا ا -

 با  الر  هباة مل ل  

 

 

 

 
                                                           

7 Abdeljalil Akkari, «   با  لر ا   باسل م و باة مل ل  با اتل  هؤرن ر باة ملع با  ملل  :  دبم  ت ململ  بد  ؤر  وة », Knowledge E, 

Gulf Education and society policy review, vol 02,  p p 9-10. 
8 Ibid, p 8. 
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ر هظم التعليم العربيت: بين ضرورة جوفير خدمت التعليم وختميت ضمان جودتها  املحور الثاوي: رهاهاث جطٍو

 رهان جودة التعليم في الدول العربيت:  .1

ت ة ااا   ساااإا  رااال ر باة مااالع هول لةااا   ااا  بملسااا ا  ب عل ارااا  بااااامل ت  ااا   ها تلااان  رااام ؤ  ااا   ابتااا  باة ااا م        

ةرةلااااا    هباسل ساااااامل هةرة ااااا  م  هؤ ااااااه رااااام ؤمااااا   بملابتااااا   اااااا  هتليااااا  ا اااااا هذ با   ااااام     ااااا  ؤ    اااااالم 

اااااااا يراااااال ر بملنلل اااااا  با  الراااااا  يب عاااااال ري اااااااع ر اااااا    شاااااار  هبظااااااا ه سااااااإا  ت لل ااااااا  ت  اااااا    ةلةاااااا   ه ملاااااا  تل

   اإو   اإ    االم يباةن لا  بابشاار ي االئا  ألا اع a polysemous conceptهباة مل لا ي م  االم  ة ا   بمل ا  ث ر

بملة ااا ر  يباةن  سااال  ةرةلااا  ر ي ام نةااا ه ةرةلااا    با ااا افمل هيبا ااايم ؤ ةااا ي ملنل ااا  باة ااا ه  ةرةلااا    

 9هباةن ل  

 اا  بملامساا و با هالاا  ا لاا ب راال ر باة ماالع ه اا   ا ااابو  إةم اا    اا دمث بااا هذ با اتلاا  ه  ااةع    ل اا         

 رم   ةا  هؤحع ث    بملش دم  رم ؤ اهو ا   ؤ  ا :

   هي ااةع ا لاا ب OCDEباااق  ت اراا   نل اا  باة اا ه  ةرةلاا    هباةن لاا  ر PISAااواا    باة لاالع بااا هدم امطاا خ  -

ب أ  س   شا   ا  بماةإ بم  اا دب  ع رام با اابءر هباار مال و هبا مالم مللبراا  باة لل  با مفمل امة  لق رم م  

 هاا   ا  ال  ا  ماث  هذ  اتلا   رألاد    ر ا دبو  تال ج   70  2095ت  ر و ب نل ر ب ن ل ل     دمث رام ت لالع 

 79 ا     ال  ؤرةا   ا دمث ماث  هذ  اتلا  ر  ةاا  يشا دع ةهذ  اار   2098ب علباا  رطا ها ن     هرم ت لالع 

  55  ألاد  : بملات اا  46   اا   ةلمااط  بداا  ماا ل   ر ر اا دبو: بملات اا  2098 هااا   شاا دم   هي وااث بانةاا ا   ألا  اا ر ر

 10  74  ا ن  : بملات   73  بملغاخ: بملات   65  بمل مي  با اتل  باس ل ر : بملات   60رطا: بملات   

باق  ت ار  ب ع  ل  با هالا  اة لالع باة لال   TIMSS ملم با هال  ااو    ةت    و رم  دبم  باار مل و هبا -

   هي ااااةع ااياااا  بو اااا يبو باطاااا خ راااام باار ماااال و هبا ماااالم املاااا    بااب اااال هباياااا     هت اااااه  فااااأ  IEAباة ملفاااامل ر

  بملفااعم   راام ااااب   باار ماال و هبا  زراا ء بملة   اا  TIMSS Advenced ة   اا   ناا  اطاا خ بالاا  باياا  ث  شااا ر

 لااا ب  ااا ه بماااة  ب  ع الاااالج باة مااالع با ااا دم رااام باشااا   با م لااا  هباة نلااا  هباان مااا  هباار مااال و  م ااا  رااال ا ا

ؤرةااا  با ل وااا و بملة م ااا  ا ملنااا    هبماااةإ بم باة نلااا و هإ ااا ب  بمل م ااا   هباةااا در   بااااامل ر يااا  ةماااة   ر    ااا  رااام 

 ة ااا دبو بالااا  بااب ااال  ه شاااا  هذ املااا   طااا  بيااا ا باااانلع باة مل لااا   هرااا   ااا دمث ح ااا    هذ  اتلااا  رااام ب

  11باي    ا إلم    بد  ب  دتث ؤال   مل ه بث    ا   باس ل  ن ي  بملأة در م ار ل  رم  قب ة ة  د 

                                                           
9 Voir : François-marie Gerard et autres, « mesure de la qualité des systèmes  éducatifs des pays de l’OCDE », in ADMEE-

Europe, L’évaluation en éducation et en formation face aux transformations des sociétés  contemporaines, actes du 

colloque, Esch-sur-Alzette : Université de Luxembourg, 2018, p 131. 
  https://p.dw.com/p/3UILYي   ة ا     باابا : !   ء ر     ي يقب رل ث  دبم  يا زبي با هال  باة ملع رم با  اع با ابث  10
  ين هق بان   با ابث  ؤمةلتا بىاء وخساب مؤشراث رأس املال البشري مع إلاشارة إلى وضع الدول العربيت مىهجياثعةلد بمللط    ا  11

2099      97-99  

https://p.dw.com/p/3UILY
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بااق  ت ا ة ب ع  لا  با هالا  اة لالع باة لال  باة ملفامل  PIRLSااو    ت لالع باة ا م رام با اابءر هباية اا  باا هدم  -

ه اال ااواا    راياا  ةت   اا و راام ت لاال  با ااابءر راام بالاا  بااب اال  بماا    بداا  تليهاال ةمااةبل و و امط ااا     IEAر

هبمل مع ه  را بمل دم  ههدم ؤ ا باط ا   ع ل ال و و ةلذ با يئ  بملنزال  هبمل دمل  همل ل  تإح   ا    ا  باة لال  

 12با دبسامل 

 ا ا  ب لب با  افمل  عل ر باة ملع باق  رل د    بملنة ه ةرةل    با  افمل رام  ب الب  هبااق  يساع  بدا   -

ت ااا رع ؤ ةااا  ؤمااا ال  باةااا دهج ب ن ريااا  هتطااالرا بملنااا    ه  ااال  باة مااالع با ااا م  هرامااال  ا اااا  ب ااالب امة مااالع 

باصن   باة ملع ألام سامل  باة ملع ب عا  عم   نلاب ؤم مل  ر بملامس و  ةاةر د  ايئ  ةرةل   باي م  92    

هباة در   م  ءر ملق با     تطلرا ملق بمل ذ  ب ع  لر  ةاي  هولا   حعاع باسالق  تطالد ألا  ا ذ هةاةرا د   

  مللاا   999هراام ةاا   ةاا يو رطااا   اا  بملات اا  بااب  اا    مللاا   هر اا دبو راام بملات اا  با   ااار  بةةمااث ب علباااا بملات اا  

ا لا ب رال ر باة مالع يا   ا  البلا    2029 هاا   اين ا  ب ة ا  تلاعل  ي ب البي  940   ؤي   139بملات   ه لا 

 ساب   ا م  13باسل ب   ملدر   با ابق  بال   هبالل  ذ  ها      لان   اغلا خ ؤ  ا    ا ر   رال ر باة مالع ا ا 

نلل   باة مل ل  با اتلا   ه ل ا  ر ام تاتيا  بمة ابد   ا ا در  ألاهد   ه قب يش   بد  بوةر م  ر ر ر تة م بد  بمل

 با هذ با اتل  ألا اه   ملل  ه اتل :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
تدهب  ب نابث  يتلعل  ولع باة ملع رم با  اع ت    ا  ة  دبو با هال  ا  ال هتل ل و لكر ي    12   2020     2  الالكتروهيت املجلت التربٍو

 /https://educationmag.net  ة ة      بمللرل ةاي  ه ث:
       لرل: 2022رلب   07 اتل    Independentيبر    ر   ي البل    دج باةلعل  با هدم  عل ر باة ملع هألام  خ     ر ذي    13

https://www.independentarabia.com  

 

https://educationmag.net/
https://www.independentarabia.com/
https://www.independentarabia.com/
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  2029 : تاتي  با هذ با اتل  رم  ا ا رل ر باة ملع 09باشر  ر

 

 
 

، متددداح علدددى موقدددع مدتوٍددداث:  2221دٌسدددم ر 22د، 2221املصددددر:  آًددداث هدددواورة، دجصدددييب الددددول العربيدددت فدددي التعلددديم   

https://mhtwyat.com 

تلاااا  إةماا  با اا ب   باساا ا   باااقما  ؤ   سااإا  راال ر باة ماالع  ساااهال   شاا  م   ع لاال  ئاا و ه امساا و        

بملعة اال هايسااث   لاالدر   اا  ب عااا و بمل نلاا  ااا اة ملع   اا   م اا  ؤ  راال ر باة ماالع تلاااا  اا  اا  ب ن ل لاا  راام 

اسلق  هيم   بت   بملعة ل و ال ةاةرا د هباةطالرا يم ا  بدت ال  ا اا ر لل  امس و با ها  هرم ايئ  ةرةل   هب

هت ااا   ساااإا  بملشااا دم  رااام  يااا   اااقة بملسااا ا  و  ا ااا  رااا ب امااا هذ با اتلااا  ةااااى 14رااال ر باة مااالع رااام كاااا  بملعة ااال 

 اقة هبمل ةظ  ل  لهم با هذ با اتل      ي   تسة ل     وة ا ا  اةلرل   ططا  ري ةل  رم    ذ باة ملع 

بملن م  و ؤه  ش دمي   بملنتش   ةلاة  ا دمث   ا  مابل  بمليا ذ رام بملفاا باا هدم امةا دهج هبااة مع باةا  ل ملنل ا  

  ااا   هااااامل ر ااا دبو هباسااا ل ر   اين ااا  ااااع تشااا دع ها  هاااا   2098  مااان  TALISباة ااا ه  ةرةلااا    هباةن لااا  ر

   PIAAC  15 اتل  رم ااو    باة للع با هدم امي  ءبو ر

 

 

                                                           
  :https://alrai.com   ة ا     بمللرل ةاي  ه ث: 2029     99  الرأيدبرل: دمحم بااي  م  ي  ااو  ا ا  ب لب  عل ر باة ملعي    14
  97-95  سابق مرجعةمالا  ت  يل  دبرل: بمللط   اعةلد    15

https://alrai.com/
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 رهان ربط هظم التعليم بالتىميت في الدول العربيت: .2

يسااا  ع باة مااالع بانااال م رااام بملشااا دم  با   مااا  رااام باةن لااا  بملساااة ب   ام هاااا   هرطااااا بااااا م بااب ااال امةن لااا  دئرااا       

ع بملساااااة ا هروة رلااااا   هت اةااااا دم ت لرااااال رااااا در ألا 
 
 ااااااب  ة ريااااا  امة مااااالع  ااااا   اااااإ    ؤ  تعاااااة  ؤ ااااااب ب   اااااالر  اماااااة م

ه ملااا   ا ر يااا   لااا  باة مااالع  16هبملعة  ااا و   ااا   ااااع باة ااا ر و رو  الااا  بملأةم ااا  هباةرااا د ب نمااالذ رااام  اااإ    

 ألام سامل هباي ول   ل باة ملع ب ع  عم هبا  ة با مفمل رم ت س   بالمل باةن ل  رم با ها   

لع م اا   با ؤ  بملة م اا   ي اا ول   اا   اا م با اا در هتاا ا ل ر بداا  بالبراال با ابااث   ةواا  د ااع بان اال بملطااا  راام باة ماا        

ؤ  حمااااة  2020  اااا  بوةاااا ج بمل ا اااا  ؤه بمتساااا خ  ااااا دبو با لااااا  ةلااااة يشاااا   باة ارااااا با ابااااث امةن لاااا  بملسااااة ب   

ب أااااار      اااا   الااااإ ااااا  لذ ماااالق با  اااا   ه ااااقب اغلاااا خ باةعساااال  ااااا   ةرةلاااا   هتطاااالرا باة ماااالع  م اااا  تشاااا   

  ؤ    اااا ذ با ط ااااا  ااااا   باشاااا  خ  اااال ألا  اااا  راااام  اااا  ذ ب ار لاااا  هبااااا هذ 2020 هدم ربةلاااا ال و  يةاااا  با  اااا  بااااا

با اتلا   ه اقب  اا  را  ل اة نا ا بداا   دبما   ا  ر ناال  ااهاء  ا  ةوإااابا رام مالق با  اا  هملا كب ا ر مرال  با اا دبو 

رااااام ؤ ماااا  باااااا هذ بار  لاااا  ام  اااا   شااااار    اااا ذ د اااااع   اااا او رو ااااا ق با اااا م بمل ة ااااا ر بملأللاااا  ا طااااا   باة ماااالع 

 17با اتل  

 .التعليم الالكترووي كدعامت لضمان خدمت التعليم وجودتها في عصر التكىولوجيا: 3

 ا  باةطلد باي    رم    ذ ت نل و بمل مل  و هتينلالرل  ةتل ذ  هباةلرا  با ا افمل بملةنا  ث و ال برةلا  ر و 

نلل    اا  باة مل لاا   اا   اا ذ ت  اامل  اا ب   ة رياا   بمل ا اا  ت اا ر و م  اا ر ؤ اا م بااا هذ با اتلاا  اةطاالرا هت ساا    

هتاا اا ع  اا  تلياال و بملنل اا و با  مللاا  هررمل لاا  بملأةلاا  اةطاالرا باة ماالع راام ياا   ن ماا   اةاااهدر باةلراا  بداا  

ت ااا رة باااانلع باة مل لااا  با اتلااا  هباةلرااا  بدااا  باة ماااالع ةاي  ه اااث  با ؤ   سااا   ةماااة  ا  ي واااث   تشااا    اااا  

 و با اتل   ا مة ن ء با        دؤما  ر  دبو هرطا هباس ل ر  يام ب نرل  

 ملاا د  6 9  بداا  بو طاا   ؤيراا    اا  2020 اا دب  28  ؤ اا دو رةلاا ال و ألاهالاا  ر99ه اال بوتشاا د ر ا اا  يل لاا       

نتل ا  هرا  تالب    اقب بالمال  ال ؤي ا  ت مالع ة ل لا  رام بملنط ا  با اتلا  م 18اما   969ي ا  ه ا خ  ا  بااة مع رام 

تابم لاااا  ملع ل اااا   اااا  بملشااااي و باااااامل اااااع ت اااا  ةماااالا  ن ماااا   ه  ملاااا  راااام هري اااا   اةطاااااا ب ع ا اااا  ا اااالر ب اااار ال  

 بملنلل   با  الر  هباة مل ل  باة مل ر  ااقة با هذ 

بوة مث بملنلل  و باة مل ل   ام  بد  يار   باة ملع         هي وث   لع با هذ با اتل       سة  ر ااقب       

 اا  بااا هذ   %40بالبراال ب ع راا  اةراال  هماا اما  راام  ااقب بملعاا ذ: ة ة اا     اا  هماال بااا دهب   اا  ب أاا  راام ةاالبدم 

 اا  بااا هذ ب ة اا و ر لاال بالماا ا  باساا ا    % 20  ه% 5  ت ماالع   اا  باةم اا ي هبااب راال %20ت ماالع   اا  باةم اا ي 

                                                           
  62    سابق مرجع  2020باة ارا با ابث امةن ل  بملسة ب     16

17 Voir : Abdeljalil Akkari, op.cit, p p 20-21. 
       لرل: 2020-03-30  رفمل م  ل دب  يباة مع رم ي      هب يلدهو : باة  ر و هبا ا ي    هو و با ن  با هدم   18

http://blogs.worldbank.org/  

http://blogs.worldbank.org/
http://blogs.worldbank.org/
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راام ةاا   يااا    اا ه بوتشاا د  ااا ي   -م اا   اال  لظاااا راام باامااع با لااا  ث -باااقما رت ماالع   ااا  ب أاا   دب راال هتم لرااال  

    19ةو  ويث  ةلمط     دو  ا ا هذ ألاهدهتل  ههم  آمل  

 ؤ ع بالم ا  بملسة  م  رم باة ملع            بحا ت مل  باة ملع ةةلدر  رم  إةم  با هذ   :02باشر  ر

 
املصدددر: دالتعلددديم عدددً بعدددد: مفهومدددر، أدواجددر واسدددتراجيلياجر. دليدددت صددداواي السياسددداث فددي التعلددديم ألا دددادً   وامل ددد  والتق ددد د، مرجدددع       

 .21سابق، ص 

ا  ااا  باة ماالع   اا  ب أاا  ا ملنط اا  با اتلاا  منتل اا   نط لاا  ا اا م تراا  ا ا اا  ؤاااايو ب ع ا اا   اا  ار  اا م تراا  

تليهال با  ااى باة ةلا   اا  بايااتا ء هةو  ويااث  ل ا  ااا   باا هذ ه ب اا  با هاا  و سااا   هااع رياا   نا ع بمااة  ب     اام 

لااة بالماا ا  با ي اا   اا  بمل م اا   هألاماا تقر ااااقة با  اا ر ةوة  الاا  ا  اا  ةلااة ب أ اا ر راام ب ع واا  باة  اامل ها  اا  ة

 20ا  ع باة ملع          م   هبراث   لع با هذ  ن  تط ل ا  امة ملع ةاي  ه ث ر م     بال  خ  ؤ  ا :

ع راااام بالاااا لم ة   بماااال  ااااا    باةإللاااا و ياااا اة ملع باة  اااامل باااااق  رةطماااا  ؤ  اااا ا تط ل لاااا   -
 
ياااا لت  باااااة م

 هباة در  و بمل   ار رم هدش با    

 ل  ب أ ي  اقه  ةةةل ر و ب أ ي   شا بمللبد  -
 
 باار ل  هباةط ل  و باة م

 باةغ  بمل زب      بمل م    هبملة م     هي لت  بالالج بد  بال لم ة   بمل   -

   م بمة  ب  بملة م    هؤهال ء ع مل  ؤ باة مع         -

                                                           
دبرل: ي باة ملع       :   ال    ؤ هبت  هبم  بتل ل ت    ال  ي  عم باسل م و رم باة ملع ألاي  رفمل هبملنهمل هباة  ملي   نل   ألا ع   19

  29    2020بملة  ر ام  ال  هباة ملع هباي       
  20-92      هفس املرجع السابق  20
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  بدر  بملشا    مت   ت    ب بدر ه ة       مل  باة ملع ةاي  ه ث    يام ألارالر ر  -

 ت      مل و باة للع   -

ا  و اال باة مالع ةاي  ه ااث رام ياا  بملابةا  باة مل لاا  مااهدر  امااي   ر ا ا  يل لاا         99  يا  با االذ  ؤ  باةلر 

  ااا  باااا هذ با اتلااا  ر ماااا  و طااا  ا برااا  ا ماااتي  د ب ن ل اااث  لااا  اة نااا  تاااإح   بارااالبدج   ااا  بملنلل ااا  باة مل لااا  

لاااا   سااااة     ااااا ا   اااا   دبماااا   إةماااا  باة اااا ر و بملاياااا ر ههماااال  طاااا  بماااا  بتل ل  ا ياااا ا هياااالا بداااا  با ات

 تن لق   

ر هظم التعليم في الدول العربيت في ظت الرهاهاث الجدًدة  املحور الثالث: آلياث جطٍو

ر الجاهب الهيكلي1    :.آلياث خاصت بتطٍو

يش   بالمل بااب   ام هذ با اتلا  بدا  ما    ا ر  رام  لرما  رطا   باة مالع  ا  ؤحاا     اار   ا  بما  بتل ل          

ا ماال   اا   و ت مل لاا  ول لاا   ةلااة رلاااا با طاا  : تبااأع هيبدر با  الاا  هباة ماالع   املراا  رااابدبو باااليبدر   ل ناا  

ه لاا خ ةماة  ال  ال  اا   هإكب ؤا لناا  ولااار بداا   نمناا ب باااامل بملانه  با   هرابيااث  تاا ب   بملساااهال و ااا   بملامساا و 

ت م  ؤ ة  ول م ت ملفمل      سةله با  اع  و     را  بت ااث بدا  ت  امل وها  ا املرا  باة مالع  ناق باتسا لن و  

 هؤاغث باة ةيم     ولل  باية  بمل دمل  اةل ح بملنهعل  بملة    هم باةلرل   ا  يارا  بمل مل ا و هباة لرا 

م ااا  تشااا   باة ااا دخ بان جنااا  رااام باة مااالع ؤ  ر بدر بملاملرااا  يبملنةيااااري  21هباااا  ع ا  ااا   ااا ذ باسااالطار بملاملرااا  

ار  بال  ا  باة مل ل    ي  باار ا  هباة للع هباةطلرا تة   بملنلل   باة مل ل  ةلاة ؤما  با نا  باا هدم رام 

ر لااال ؤرااالبء بملنلل ااا  ام  ااا   ااال   ااا  اة  لااا   ؤ   لب ااا   نلااا  همل مااال  ؤ و بدااا  يااا لت  ة ااا  2098ت اراااا 

   م هبة   

ه مل   رع غم     ين   با ابد رم با هذ با اتل  ةوة  ذ و ل باتسل   ب ن رة ا ط   باة ملع      ذ و           

راام ه ل اا  باةإطاال  هباةطاالرا هباة لاالع بداا  مل واا و ؤ اااه  سااة م  ه ا ماا   هةلااا  هد هيبدبو با  الاا  هباة ماالع 

 هد باةن لاق هر اابم   ا   ا إلما    بدا  باة ي ا  ب عا    رام  هد ر بدر بمل دمال  هب ع   لا   ا ن اا  بماة  ال  

ؤهماال تساا ح اااا  ا   دماا و كبو   اا  تن   ااامل هتن لااق   اا  دبو هتاااب   ا اا م ت ساا   آ ب  اا  هتماال  راال ر  اا       

اما ا  هباائرا  هألا ا بم رما  بتل ل   راةع تن لاق    ا    ث ةا     اةع باسل ما  باة مل لا  المال با 22باة مل ل  

 ااا ذ: هرااال  راااا و همااالط  اةااا     ة   ااا  تن لاااق رمااا  بتل ل   مااا    باة ااا ه  اااا   ب عاااا و بمل نلااا  همااااهدر 

                                                           
  207    2099: با   ار:  بد با يا ا ابث  التربيت املقارهت وهظم التعليم نهى  ن رع    21
لر في الدول ألاعضاء بمكتب التربيت العربي لدول بملامل با ابث ام  لج با  الر  ا هذ ب أمل      22 سياساث إصالح مىظومت التعليم وجمٍو

 89-87      2029  الخليج
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  بماااا    بداااا  ر اااا  باسل ماااا  23تاااالب ا باالئاااا و ر بدراااا  باي ااااار اةاااا    باةط لاااا  باسااااملع امسل ماااا و باة مل لاااا 

 بء ه ةإلل   راب ل   ت    لاو  با طا   هبا ا ب   هبملنا     هترالر   البي   ا افمل هب ن ا   باة مل ل  ال    

     باالر  باي   ل  با اتل    

2ً  :.آلياث خاصت بئعداد مدرس القرن الحادي والعشٍر

ذ آالاا و  ا  باةاااهد    اا  بااا هذ با اتلاا  ة ة اا م ا ملاا دب باااق  ي اا     اا  باةغل اا  هباةطاالرا  هكااا   اا   اا      

هبظااان  رطمااا   مت ااا  يباسل مااا و باة مل لااا  بااااامل ت  ااا  باةطااالد با اااا   ام  ماااعي هبااااامل تلااااا رااام   اااج   ااا او 

 :24ههم

ب ااااا  با باي ااااا ءر با  الااااا  رااااام باةل لااااا   ةلاااااة ب ة اااااث  نمنااااا ب همااااانغ  لدر ا ا ةااااا ر  بملة م ااااا  اةطااااالرا  -

ة اا د ب عاا بدر  ة ة اا د ب أطااث  ب ة اا د باسل ماا  باة مل لاا  ؤ  ااا  رألا بء ألاياا  رفمل  ب ة اا د باي اا ءر  ب 

 بملن ي ر األ بء رم بال   ة ة  دبو بان سل    س   ة ةل د هبملن  س     

ت  ااال ولاااع باة مااالع با  مللااا    ااا  مااااهدر ةلااالذ بمل م ااا     ااا  ؤ  ااا   درااا و بااهبتااا  هباة لرةااا و راااام  -

ر  اااأو بمل الااا    ااا  بملاااا م رمااا  ل    ااا ذ تإللااا   ع  بمااا    بدااا   ااا هبو ألا بء ه ااا هبو ب عااا بدر هبمل

 بملليم  بات ع 

ة ة  م ا إل  ب  ألاهدم ام  دب ه   ر   ب عل ر هة ة     هرم  قب بال   ت ينث ي      نمن ب همنا ب  -

همنغ  لدر هبال   هيلدر  ب عنلتل     تطلرا باسل م  باة مل لا  ام  ماع  ا   ا ذ همال    ل ا   ا  

مل  دمااااا و ههاااام ربملااااا  و   امسااااا  ب اااا ب  بمل مااااع  بمل اااااادبو با دبماااال    ااااا    ا ااااابو ألا بء ة ةاااا  ب

 منلبو با دبم  هباة در  بملةم    

ت  ر   س دبو باةطلرا بال ل ث ام  م     ا ن        باي  ءبو هت  لا  باة ا م باال ل ث  هةت ا ة  -

 ؤمالا  و ل باةإلب 

 مل ا و هباةينلالرلا   ةلاة ر اا  هبرال با ااا  ت  لا  بماة ب   بان ال بملنهامل ام  ماع   يا  رام  لاا بمل -

ب ن    هبا شار  ماهدر تطلرا بمل  دم هإت    بملنةله باةإلصامل  هر  بمةط  ث رام  اقب بملعا ذ يا  

   منغ  لدر ه نمنا ب ؤ  تفاع  ؤ ةا  بمل  دما و با  مللا  رام  اقب بملعا ذ  ا   ا ذ همال  ا اابو ؤ بء 

ملة   اااا     ة  اااا و باااااة مع  ةم اااا و با  ااااة  بااااا هدبو  هد اااا و  رل اااا  رر اااا ب  باة الاااا    باةلرلاااا  هب

 با     

                                                           
ت إلادارة مللتدمحم  يتطلرا باسل م  باة مل ل  مل مع با ا  ب ن    هبا شار ي  بمابم     باسة د   23   2098    دب 97  با    التربٍو

 77  
  347-346      هفس املرجع السابق  24



  

 مركس أفاق للدراسات و الجكوًن المجخصص                       قسم الدراسات و األبحاث

 

 
 5255ًولٌو  52و 52أيام   "     المنعقد انعكاسات السياسات الجعليمية على مسارات الجنمية فٍ الدول العربيةالمؤثمر  الدولٍ "           

 

 

174 

بمل ةاااظ ؤ    لاااع با ااا ب   هبملنااا    بمل دمااال  امااا هذ با اتلااا     لاااا  ه شااا ا   بدااا  ةااا    لااا  اةمااا  بملة  ااا  رااام         

و اا  تراالر   باا هذ باغاتلاا   ه ااقب  اا  راماا  المالا ؤ  ب أماا   ناا و  ري اا  راام يار اا  ت دهساا  ه امااا   بماا    بداا 

 هت در  بمل م    هألام تقر رم تإلل   ع  ه    بمةإ بم ألام ال  هباطاق ب ن ري  رم باة دهج  

  آال و   ي  اةل    ايئ   لبتل  امة ملع3

باة مالع   اا در  اا   نلل ا  اااا   اا       ه إار   اا   بك اايج  اا  بملنلاا  تشاألب هت لاالع  إاراا و باة ماالع      

راام بااا هذ با اتلاا   ه   دبماا  با يئاا  با   اا  بملنلطاا  ا ملنلل اا  با  الراا  هباة مل لاا   ه اال  اا  تااع  اماا  راام بملناالد 

 ألاهذ  

لماا  اةاال    ايئاا  لاانل  امة ماالع ماالبء ام اا د ب ؤه بملااة مع  هباااامل هراام  ااقب بمل اا م ماايةع با  م ااز ةاالذ  الاا و باي  

 و ألا  رم بان  ا باة ال :

ة ة ااا     ااا  ب أ ااا بء هبملأةلااا   رااام دماااع بمااا  بتل ل  باة مااالع   ااال ب اااابع يااا  با لب ااا  باامااا ل  ه  ااا   -

 باام ل  رم    ذ با  ال  هباة ملع  

 ل مل  ه ةر رلالرل و بملأةم   الن   با ابد  ب     رط   با  ال  هباة ملع    باة  كا و باس -

 اا  بمل دماا    % 80ر اا ب  ب علاا  ام اا د ب بملن ااق ألام سااامل امسل ماا  باة مل لاا     ااث بال ااا   ؤمالااا   اا   -

  بك اايج يا   اار    ةا ي رام تإللا  را  د   ا  باةا دهج  ا إلما    25    ارجم يمل و ب ا ب  بمل م ا  

 رلبم  ي  بملسة  بو رم    ذ تإلل  هؤو  ا باة دهج ب ن ري  بد  ماهدر ت در    هدر  ةاى 

ةوة  ذ ب نةفمل بد  بمةإ بم باةينلالرل  رم باة دهج      ذ تل    با  ى باة ةلا  بملة يما  رام بايااتا ء  -

راام ر لااال بملنااا ي  هةو  وياااث  هةمااة  و  ا ا طااا   ب أااا   هبملعة ااال بملااا  ث راام  اااقب بملعااا ذ  ةلاااة ؤح تاااث 

ماهواا  ؤ  لاا  باة ماالع ةاي  ه ااث هباة ماالع  اا    اا  ؤهراا و ألاي اا و  ه اال  اا  ميساا ح اماا هذ باااامل  ر ا اا 

تشا    م بمة ابد مسلدر  هبا ابق هبال   ا مة ابدر       باة ملع رام ر لال ألاهما   رما       ا  

 باة ملع هتإر  ترم    

ألام ساااامل ا ايااا ول  هبايااا ول  ا  عااا  عم    بااااات  اااا   بملابةااا  باة مل لااا  بملأةم ااا  رباة ةااا    ا ةم ساااامل ه  -

  ث  هان  با اتل  باة ملع باة ة        بالب ث رم   ا ل  با هذ ه ن ل   هباطم ا  ب عا   ل    ا  ر  ا  

 ر  ه  ي لت    ر ر رم باةإرمع رم مني ع ألاهد  

 هرم    ر   قة بالدر  با  يل  اا     با  م ز     بانة ا  باة ال :

 ااا ر  اااا    ساااةله باة مااالع هرل تااا  اااا   باااا هذ با اتلااا   بك  نااا ع  ها هيااامث بدااا  تطااالرا   نااا ع ت ااا هو -

ا  ا طاا    ول اا  باة مل لا   ساابل  م طاا هر ا دبو رد ااع  لباا  بانةا ا     دواا  ا مل زبولا و بمل ة ا ر باااامل تلر 

ت  ل اا  ؤ  ا  باة ملع ا     ه ها م ل   ر ب ؤ دراث  ا دج باةلاعل  رام   ا  ب ة ا دبو ب عال ر ا ا م 

                                                           
  255    سابق مرجع نهى  ن رع    25
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   ر   رل ر باة ملع ي ال   هملدر  هبا ابق اةا   ت لرا  با طا   ه ا م بماة ابد ؤهما  ا  باسل مال  

 هألا نل    

ت اايم بملنلل ااا  باة مل لاا  با اتلااا  تاااإ اب   نل اا     دوااا  ااماا  باااا هذ باغاتلااا   هتاال ب  با  ااالر بتسااا     -

  ااا ذ ؤمااا ال  باةااا دهج ب ن ريااا  رااام يااا  ألايااالبد اةاااإ ا باااا هذ با اتلااا  رااام ت ااا رة  ن  عاااا  هتاب  اااا  هإ

 باة مل ل  

    باةاهد  ة ة  م ار  ؤرلبء  نلل   باة ملع ا مل  ؤ  بم باةن ل  بملسة ب  : -

     و بانل م: باة  لق هباطم    بمل م    هألام تقر  بمللبد  بمل  ر  هبمل ال  با لبو   هباتشاه  و        

  ل : ياق ه ن    برل ذ بمل مل  و هت  ل    ر و باة ملعبا  مل  باة مل       

  إار و بانل م: رل ب رل ر باة ملع ه  ه بدت  ي  اة  ل  ؤ  بم باةن ل  ةرةل  ر  هةرة   ل          

  اا  ياان   باسل ماا و باة مل لاا  ياال    ولااع ت مل لاا  تلبماا  با لااا هب نةاا در هت اا  ظ   اا  باة  الاا   -

 ابث رم  ث  هت   باة ات  بال ا ول  دبا ر رم  قب  بملع ذ  ه لر  بملعة ل با 

اة  لاا  ولااع باة ماالع با اتلاا و اااا   اا  ت اا ر   لي اام هتط لاا  ا املراا  باة ماالع  ب اا ب  بمل مااع هألامااة ك  -

باق  ي        باةغل    هؤ   ب   لئ  بملنل  با  م ام نلل   باة مل ل  ا مل   ش دهل باةطالرا هريا ا 

 ي        

 : و املصادر  املراجعقائمت 

 :الكتب

ب نابث ماااااا ل   ااااااا ذ  باسل مااااااا و باة مل لااااااا  ه هد اااااا  رااااااام ت  لااااااا  بااااااااا م بااب اااااال  ااااااا  ؤ ااااااا بم باةن لااااااا   -

   بملنل   با اتل  ام  ال  هباي     هبا ملم 2099دئر  ت ململ    2030بملسة ب    باة ملع 

بمل ذ بابشا   ل ر  در بد  همل باا هذ با اتلا   بمللط    اعةلد   نهعل و ان ء هةس خ  ا ابو دؤب  -

  2099ين هق بان   با ابث  ؤمةلتا 

بملامااااال با اباااااث ام  ااااالج با  الرااااا  اااااا هذ ب أمااااال   مل مااااا و بيااااا ا  نلل ااااا  باة مااااالع هت لرمااااا  رااااام باااااا هذ  -

  2029ألا ة ء ا ية  با  ال  با ابث ا هذ ب أمل   

ي   ا  ي باة ماالع  ا    ا :   ال ا   ؤ هبتا  هبما  بتل ل ت    الاا   نل ا  ألا اع بملة ا ر ام  الا  هباة مالع هبا -

ي  عم باسل م و رم باة ملع ألاي  رفمل هبملنهمل هباة  ملي   نل   ألا اع بملة ا ر ام  الا  هباة مالع هباي   ا    

2020  

  2099 ن رع    نهى   با  ال  بمل  دو  هولع باة ملع: با   ار:  بد با يا ا ابث   -

- Gerard, François-marie et autres, « mesure de la qualité des systèmes  éducatifs des pays de 

l’OCDE », in ADMEE-Europe, L’évaluation en éducation et en formation face aux 
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transformations des sociétés  contemporaines, actes du colloque, Esch-sur-Alzette : 

Université de Luxembourg, 2018. 

اقع الالكتروهيت:  املقاالث وامليشوراث واملو

ب ناباااث  دهب   يتلاااعل  ولاااع باة مااالع رااام با ااا اع ت  ااا  ا  ة ااا دبو با هالااا  ا  اااال هتل ااال و لكرااا ي  بملعمااا   -

 /https://educationmag.net    ة ة      بمللرل ةاي  ه ث:2020     2با  الر  ةاي  هول   

 23باسااامفمل   شااا    ااااع رداااايج با  ملااا   با اباااث   ي تطااالرا باة مااالع رااام با ااا اع با اباااثي  باشااااق ألاهمااا    -

 https://aawsat.com/node/2523636   ة ا     بمللرل ةاي  ه ث: 2020مبة    

   ةااااااا ا   ااااااا  بمللرااااااال 2029 ااااااا    99باايااااااا  م  دمحم  ي  ااو  ا اااااااا  ب ااااااالب  عااااااال ر باة مااااااالعي  باااااااااؤ    -

  :https://alrai.comةاي  ه ث: 

ي   ةاااااا ا   ااااا  باااااااابا : ! ر  ااااا    ااااا ء  ي يااااااقب رل اااااث  دبماااااا  يا ااااازبي با هالاااااا  باة مااااالع رااااام با اااااا اع با اباااااث -

https://p.dw.com/p/3UILY   

 اتلا    Independent  ر   يبر   ي البل    دج باةلاعل  باا هدم  عال ر باة مالع هألاما  خ   ا  را ذي   -

   https://www.independentarabia.com       لرل: 2022رلب   07

   بماااابم   اااا  باسااااة د   يتطاااالرا باسل ماااا  باة مل لااا  مل مااااع با ااااا  ب ناااا    هبا شااااار ي    ماااا  ر بدر دمحم -

  2098    دب 97با  الر   با    

   ةا ا   ا   لرال   ةلرا و:  2029 يسا    22ي  2029ولبهدر  آر و   يتلعل  با هذ با اتل  رم باة ملع  -

https://mhtwyat.com 

-03-30ماا  ل دب   اا رفمل  يباااة مع راام ي اا    اا هب يلدهواا : باة اا ر و هبا ااا ي   اا هو و با ناا  بااا هدم    -

  /http://blogs.worldbank.org       لرل: 2020

- http://www.alecso.org/  
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 ثطبيق اشرتاثيجيات الجعليم االلكرتوني في العراق

 من وجهة نظر الهيئات الجدريصية

  1 فراس جاشم موشى.د 

 

 املقدمة: 

 فا  الطلباة يدزطاها التا  وألافكااز واإلافاايمم والخقااق  اإلاعلىمات مً مجمىعة" بأهه للمىهج القديم اإلافهىم ٌعسف      

صاااط    زاطااامة ماااىا  صاااىز 
ٌ
 وعلااا  اإلاعسفااا  الجاهااا  ثسكصعلااا  اإلافهاااىم ب ااارا وهااا " الدزاطااامة بااااإلاقسزات جظااامم  ا علااا  أ

 ألاياااداف:  باااا اإلاحمثلاااة العىاصاااس ماااً مجمىعاااة يشااام  أخااار اإلافهاااىم يااارا ثطاااىز  أن وبعاااد ، اإلادزسااا   مححاااىي البحاااا 

 يااار  وثتاااياب  ئلااا  باهااا  مححاااىي البحاااا  اإلادزسااا   ، الحقاااى م ووطااااق  وألاوشاااطة الحااادز ع وطساقااا  واطاااتياثمجمات

 . حسكمة - والىفع والىبداهمة اإلاعسفمة وخبياثه مهازاثه وثطىز  الطال  فهم مدي لقماض بمن ا؛ فمما العىاصس

 علا  بىاءياا  حاا  فا  لكىن اا الخديث؛ اإلاىهج يحضمن ا الت  العىاصس أيم مً الحدز ع وطساق  اطتياثمجمات وجعد     

 ، بماان م الفس يااة والفااسو  الطلبااة وقاادزات وممااى   حابااات وزاعااد اإلاااررىز ، العىاصااس لبقمااة مىاطاابة علممااة أطااع

  .مىاط   بشك  العملمة حمات م ف  جعلمى  إلاا ثطبمقهم رم مً للمىهج فهمهم طحضمً

 فاااا  الحطااااىز  ياااارا وجغلغاااا  واطااااعا اهخشااااازا واهخشاااااز  كبياااايا  مظااااحىي   والحقناااا  العلماااا  الحطااااىز  بلااااى  مااااً وبااااالس م        

 بمجاا  البتيوهماة ثطبمقاات ئلا  الحطاىز  يارا وثسبماة والتيباى   الحعلمما  القطاا  ومن ا واملجاالت القطاعات مخحلف

 . وأخسي   ولة بين مخحلفا الحطبمقات ير  مظحىي  بقي أهه ئال والحقى م، الحعلمم هظم

 الجامعاات بادأت مضاد عقاى  فمىار ، محفاوثاة وبادزبات مخحلفاة أشاكاال الالبتيووي الحعلمم اثخر العسا  وف         

الخاطاابات وبعااا بسامجهااا وثطبمقات ااا بحظاا  ثخصاا  وحابااة  بحاادز ع اإلاحخصصااة و يااي اإلاحخصصااة واإلاعايااد

 الاذاعاة قاماد كماا ، الخاطابات ماا   ثدز ع الخاصة ألايلمة اإلادازض بعا الحقا ثىلد  رم ، ر  قظم علم  من ا 

 ملخحلااف  الاادزوض بعااا القىااىات ياار  ثبااث ئذ التيبااى   فاا  الحلفص ااىن  خاصااة وقىااىات بااسام  باطااححداذ والحلفص ااىن 

 الحعلمممااة للهمئااات مظااحمس  ثدز بمااة  وزات ئعاادا  يااحم وكاارل  العااام، الحعلاامم فاا  اإلاى  مااة اإلاساحاا  وخاصااة اإلاساحاا 

 ثبااااً لااام الحطبمقاااات يااار  رااا  لبااااً ، ألاشاااكا  ماااً و ييياااا الخاطاااى  بااااسام  مخحلاااف لاااحعلم  والطلباااة والحدز ظااامة

 .  ثقى م أو جعلمم كىظام الالبتيووي الحعلمم اعحما  محطلبات مً ألا وى الخد يحاري الر  باإلاظحىي 

ضاااطست( رىزوهاااا)  باقحاااة ومابعاااد      
ٌ
 ؛ الالبتيوواااي الحعلااامم علااا  الكامااا  الاهفحاااا  ئلااا  العاااسا  بمن اااا ماااً كثياااي   و   أ

 بااااين العاااادوي  اهخشاااااز إلاىاااا  اإلاباشااااس          الحقلمااااد  الحعلاااامم واهقطااااا  واإلااااادازض واإلاعايااااد الجامعااااات ئ اااا   بظااااب 

 علا  رقام  عبئاا زثا  مما ، املجحم  ف  أوط  اهخشازيا بشك  رم مً والحدز ظمة الحعلمممة والهمئات الطلبة صفىف

                                                           
1
 ، العراق.دائرة البحوث والدراشات النيابية ، األمانة العامة لمجلض النواب  
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 علاااا  وثقاااى م جعلااامم كىظاااام الالبتيوواااي الحعلااامم لحطبمااا  مظاااحعد  ثباااً لااام ألن اااا ؛ والتيبى اااة الحعلممماااة اإلاإطظاااات

 والحقىماة اإلاا ياة الاطاحعدا ات لضاعف ؛ قصايي وقاد فا  واإلادزطامة الجامعماة اإلاساحا  بكا  والح ممار الطلباة م يين

 أو حدز ظامةوال الحعلممماة الهمئاات أم التيبى اة الا ازات بمظاحىي  طاىاء اإلاظاحى ات بكا  الكافمة والحعلمممة والا از ة

 الخثياااث وطاااع  ا الصااادمة اطاااخمعا  طااابم  فااا  مضااايمة بهاااى ا الحعلممماااة اإلاإطظاااات بااار  ومااا  ، والح ممااار الطلباااة

 طااااا مة فااااا   ثاااااإرس قاااااد كثياااااي  عقباااااات ثىاباااااه أن ااااا ئال ، الالبتيوواااااي الحعلااااامم باعحماااااا  الخاااااال  الدزاسااااا   العاااااام البحماااااش

 ، الالبتيوواي الحعلامم طس ا  ماً العلما  للحىاصا  الطلباة اطاحجابة ضاعف ف  ثحمث  ، العام لهرا العلممة املخسبات

 الخااااااادمات ضاااااااعف وكااااااارل  والحدز ظااااااامة الحعلممماااااااة والهمئاااااااات للطلباااااااة والحقىماااااااة الحدز بماااااااة القااااااادزات ومحدو ياااااااة

 . و يييا الالبتيوهمة

 وفقااا الخالمااة الحاادز ع اطااتياثمجمات ثىاطاا  معسفااة ئلاا  الخابااة هاا  الحعلاامم ياارا ثىابااه التاا  الححااديات ومااً          

 الحعلامم اطاتياثمجمات  فا  البحاث يظاحدي  مما ؛ مىضىعات ا وبعا الدزاطمة اإلاىاهج بعا م  الالبتيووي للحعلمم

 الىاى  يارا ما  ثىاطاه ا ياإمً وبماا الخالمة  اإلاىاهج و الىض  م  يسثقي بما الالبتيووي الحعلمم واطتياثمجمات الخالمة

 . اإلاىاهج ير  مً اإلاحىخا  الحعلمممة ألايداف يحق  و الحعلمم مً

 مااً ثدز ظااما( 33) عااد يم بلاا  الجااام   الحعلاامم فاا  الحدز ظاامين مااً ملجمىعااة  أولاا  زأ  اطااحط   ئبااساء وبعااد        

 الدزاطاااامة اإلاىاااااهج بعااااا مدزساااا   مااااً  يااااال  وبامعااااة اإلاظخىصااااس ة والجامعااااة بغاااادا  بامعااااة:  هاااا  بامعااااات راااا ذ

 الحعلااامم كفاياااة مااادي فااا  زأيااا  ماااا)  هصاااه ياااى لهااام زقااايع طاااإا  ثىبماااه وبعاااد الالبتيوواااي الحعلااامم بشاااأن  الاوظااااهمة

 : مايأجي فحبين( ؟ الحعلمم مً الىى  لهرا وفقا الخالمة الحدز ع اطتياثمجمات وكفاية بامعح  ف  الالبتيووي

 وثقى م  . %( مً اإلاظحطلعة ازاؤيم ، ضعف كفاية الحعلمم الالبتيووي الخال  كىظام جعلمم83بين )  -1

 بماااا الخالماااة الالبتيوواااي الحااادز ع اطاااتياثمجمات ثطاااى س ئلااا  %( ماااً اإلاظاااحطلعة ازاؤيااام ، الخاباااة93باااين  ) -2

 . وأهىاعها الدزاطمة اإلاىاهج أيداف م  يخىاط 

 حاباااااات مااااا  ثىاطاااااه ا وعااااادم الالبتيوهماااااة الحححماااااة البيماااااة %( ماااااً اإلاظاااااحطلعة ازاؤيااااام ، ضاااااعف75أفاااااا  )  -3

 . الالبتيووي الحعلمم مجا  ف  والطلبة الحدز ظمين

 من ااا عديااد  ألطاابا  الالبتيووااي الحعلاامم علاا  الطلبااة ئقبااا  %( مااً اإلاظااحطلعة  ازاؤياام ، ضااعف95بااين )  -4

 . ال شم والحأيم  الحدز   كفاية وعدم الالبتيووي الحعلمم وبسام  الاهكليزية ف  اللغة ضعفهم

 حاباااات مااا  ثخىاطااا  ثااادز ع واطاااتياثمجمات خطاا  العحماااا  الحىظممااا  اليظااا  %( مااان م  ماااا 65وأفااا  )  -5

 . الالبتيووي الحعلمم

و حض  مما ثقدم ومً هحاق  اطحط   السأ  أن الحعلمم الالبتيووي ف  العسا  ماشا  ف  مساحله الابحداقمة كىظام       

ة والحعلمممااة جعلاامم وثقااى م ومااا شا  أمامااه خطااىات كثيااي   ليظااحقمم هظامااا يخىاطاا  ماا  حابااات الهمئااات الحدز ظاام

والطلبااااة واإلاىاااااهج الدزاطاااامة والظااااسوف الخالمااااة واإلاظااااحقبلمة وأليممااااة وبهااااة هظااااس الهمئااااات الحدز ظاااامة فاااا  الحعلاااامم 
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الجااام   بححديااد الخطااىات واطااتياثمجمات الحاادز ع وفقااا للحعلاامم الالبتيووااي فقااد عمااد البحااث الخااال  ئلاا  اعحمااا  

 وبهات هظسيم ف  ثحديد ير  الاطتياثمجمات .

فض  عما ثقدم فان مً أبسش اإلاشب ت الت  يمبً أن يظبه ا اطحخدام اطتياثمجمات وطساق  ثدز ع  ياي فعالاة     

والثخىاطاا  ماا  الحعلاامم الالبتيووااي هاا  صااعىبة ثحقاا  أيااداف اإلاىاااهج الدزاطاامة وضااعف مخسبااات الحعلاامم مااً راام 

لطالااا  ؛ لااارا ثححاااد  مشاااكلة يااارا البحاااث فااا  يااادز الجهاااى  والطاقاااات والامكاهماااات التااا  يبااارلها رااا  ماااً الحدز  ااا   وا

 : الظإا  السقيع آلاجي

 فااا  الجااا م   التعلاااا  فااا  الانسااا  اة الدزاسااااة املنااا    لتااادز   املن سااا ة التااادز   وطسائااا  اساااتياياتا   مااا     

 الالكتيوني من وحهة  ظس الهائ   التدز ساة؟ التعلا  ضىء

 الاثمة: التس ؤال ولإلبابة عً يرا الظإا  ييبغ  الابابة عً    

 الحعلااامم مجاااا  فااا  ثدز بماااة الجامعاااات العساقماااة بااادوزات فااا  الحدز ظااامة الهمئاااات أعضااااء الححاااا  مااادي ماااا -1

 الالبتيووي ؟

 بااااالحعلمم الخاصااااة الحطبمقااااات فاااا  العساقمااااة الجامعااااات فاااا  الحدز ظاااامة الهمئااااات أعضاااااء مشااااازكة ماااادي مااااا -2

 ؟ الالبتيووي

وفا  الحعلاامم الالبتيوواي مااً وبهاة هظااس أعضااء الهمئااات الحدز ظاامة مااطاتياثمجمة الحاادز ع اإلاىاطابة علاا   -3

 ف  الجامعات العساقمة ؟

 ولتحقا  أغساض هرا ال حث يت ع ال  حث الخطىا  الاياة :    

الالبتيووااي مااً راام  بىاااء  الحعلاامم علاا  القاقمااة الحاادز ع باطااتياثمجمات الخاصااة والدزاطااات البحااىذ ثخباا  -1

 ؤلاطاز الىظس   للبحث عل  وف  اإلابحثين  الاثمين :يمكلمة البحث بحقظمم 

 .مايمة الحعلمم الالبتيووي وميزاثه وثحدياثهاإلابحث الاو  : يحضمً  -

اطاااااتياثمجمة  وهااااا  : ثطبمقاااااات واطاااااتياثمجمات الحعلااااامم ؤلالبتيوواااااي الخديثاااااة اإلابحاااااث الثااااااوي : يحضااااامً -

  الحعلمم اإلادم  ) املخحل ( . اطتياثمجمةو اطتياثمجمة الاطحقصاء ) الاطحبشاف ( و املخاضس  

 مجحمااااا  البحاااااثي محاااااد ا اباااااساءات البحاااااث اإلاماااااداويحضااااامً اإلابحاااااث الثالاااااث ؤلاطااااااز العملااااا  ئذ يححاااااى  :   -2

 ثه .أ ا و ومىهجمحه

 بشااااأن الجااااام   الحعلااامم فاااا  الحدز ظاااامين ماااً مجمىعااااة ازاء إلاعسفااااة خاصاااة ُحاااد ت أ ا  البحااااث باطااااخباهة -3

 . الالبتيووي الحعلمم وف  عل  للحدز ع اإلاىاطبة الاطتياثمجمات

 فا  و احم( 3)الفقس   ف  اإلاررىز  الاطخباهة وهحاق  اإلاررىز  والاطتياثمجمات والدزاطات البحىذ هحاق  ثحلم  -4

 . الالبتيووي الحعلمم ضىء ف  اإلاىاطبة الحدز ع وطساق  ل طتياثمجمات زؤ ة ثقديم ضىئ ما
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 م هاة التعلا  الالكتيوني وميزايه ويحدي يه  مل حث ألاول:ا

يخىاااااو  ياااارا اإلابحااااث ثحديااااد مفهااااىم الحعلاااامم الالبتيووااااي ومياااازات اطااااحخدامه والححااااديات التاااا  يمبااااً أن ثىابااااه      

 ثطبمقه ، ووعسض ر  محىز مً ير  املخاوز بالشك  الاجي :              

 :  الالكتيوني التعلا  م هاة -أوال

 أن ياى يىا بحثىا يىاط  وما الباحثين مً الاثجايات ومحعد  وافما حيزا الالبتيووي الحعلمم مفهىم يدثحد أخر      

 بعاااااد عاااااً الحعلااااامم أشاااااكا  ماااااً "شاااااك :  بأهاااااه جعس فاااااه يمباااااً العاااااسا  فااااا  حالماااااا اإلاطبااااا  الالبتيوواااااي الحعلااااامم مفهاااااىم

 ئیصااا  أباا  مااً ؛ ؤلاهتيهااد وبىابااات اإلاحعااد   والىطاااق  والشاابكات الخاطاا  الخدیثااة الاثصااا  آلمااات باطااحخدام

 و الحعلمممة العملمة ئ از  و الخال  الدزاس   العام اطحمساز ثضمً بصىز  واإلاعازف والخبيات للمحعلمين اإلاعلىمات

 2.    اإلاحعلمين" أ اء وثقممم قماض و ضبطها

 بظااب  اطااحاىاقمة بصااىز  حالمااا( الحقلمااد ) اإلاباشااس الحعلاامم عااً رلمااا باادي  بعااد عااً الالبتيووااي الحعلاامم وُ عحمااد     

 والحعلاامم العااال  الحعلاامم مإطظااات فاا  العااال  والحعلاامم التيبمااة وشازجااي مااً زطااممة بقااسازات(  رىزوهااا) باقحااة اهخشاااز

 الجاااااديس وماااااً( وألاطيظاااااكى المىوظاااااكى)كاااااا والحعلممااااا  التيباااااى   بالشاااااأن مخحصاااااة  ولماااااة مىظماااااات وبمبازكاااااة العاااااام

)  ثطبماااا  عاااً فضااا  التيباااى   الحلفص ااااىن  عباااي ثباااث التااا  الالبتيوهماااة( همااااىثً) مىصاااة حاااد ت ةالتيبمااا وشاز  بالاااركسأن

 الابحماااي  الحىاصاا  ومىاقاا ( ك طااسوم  ى اا ) ثطبماا  حااد ت العااال  الحعلاامم ووشاز  الحقااا اإلاظااححدذ( اإلاىشابااى 

 ووطااق  ثىقمحاات وفا  علا  البتيوهماة بجاداو    محاد   ومىاقا  ثطبمقاات عبي الحعلمم وحصست الالبتيووي للحعلمم

 مااً ذلاا  وحااد  ، للىاببااات وفقااا ثقمااممهم راام عن ااا الطلبااة وإبابااة لألطاائلة معمىااة مااد  وثااس  واإلاىاقشااة للحاادز ع

 3.   الىشاز  أصدزت ا جعلممات خ  

 . راهما املخىز  ف  هخىاولها ميزات بعد  الالبتيووي الحعلمم و محاش 

  4: الالكتيوني التعلا  ميزا  أه  – ج  ا 

ااا  ، الهاقااا  اإلاعسفااا  والاهفجااااز والخبااايات اإلاعاااازف هماااى إلاحطلباااات اطاااحجابة الالبتيوواااي الحعلااامم يعاااد -1  ومحارا

 .  محقدمة وعسبمة عاإلامة لحجاز 

 مااااً ثص ااااد أخااااسي  أبااااىا  فاااا  بااااالحعلمم الخاصااااة اإلاىاشهااااة ثىبمااااه يااااإمً بمااااا والجهااااد اإلاالمااااة الكلااااف مااااً يقلاااا  -2

 . وثطىز  زصاهحه

 وأولمااااء واإلاحعلماااين للمعلماااين والحقىماااة الحبىىلىبماااة واإلاهاااازات والقابلماااات الخبااايات لحطاااى س فسصاااة يمثااا  -3

 . لحقى   ا والضعف القى  هقاط عل  للحعسف فسصة يىفس ثطبمقه أن كما ، طىاء حد عل  ألامىز 

                                                           
2

: درجة توافر متطلبات تطبيك التعليم االلكتروني في األردن من وجهة نظر عينة من معلمي التربية االسالمية في  أحمد دمحم عملة الزبون  

 م .2102( ، 2( ، العدد )34محافظتي جرش وعجلون ، مجلة العلوم التربوية ، األردن ، المجلد )
3
 .24/4/2121 بتأريخ ،2152/  5 م ت العدد ذو:  األهلية والكليات الجامعات الى الصادر العلمي والبحث العالي التعليم وزارة كتاب 
4

 االنسانية للدراسات بابل مركز مجلة ، المانونية وأبعاده العراق في االلكتروني التعليم:  علي دمحم سلمان وعباس الخزرجي دمحم  جاسم حمد ينظر 

 . 2102 ،2/ المجلد ، 0/ العدد ،
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 . الحعلمم يرا ومحطلبات العم  بين الجم  يمبن م الريً للمحعلمين فسصة يعطي -4

 . الابابة ف  والحأم  اإلاا   ومسابعة الراجي للحطى س للمحعلم فسصة يعطي -5

 ؛ العاااام الحعلااامم فااا  خاصاااة العاااسا  فااا  كبياااي  مشاااكلة وهااا  الط باااي الاكحظاااا  ماااً للاااحخل  فسصاااة يمثااا  -6

 . الطلبة أعدا  ثصايد مقاب  اإلادزطمة ألابيمة ملخدو ية هخمجة

 وكاارل  ، وقااد بااأ  والحعلمممااة الحدز ظاامة الهمئااات ئلاا  الىصااى   طااهىلة ففمااه ؛ الالبتيووااي الحعلاامم مسوهااة -7

 .  مظاء أو صباحا لدي م مفضلة بأوقات للحعلم اإلاحعلمين وقد ثبممف

 . وألاخطاء الىحاق  عل  والحعسف الحقممم طسعة -8

 . اإلاحعلمين لدي  والخج  والقل  الخىف حابص كظس -9

 . كبيي  مبال  وذو ه الطال  ثكلف الت  الخصىصمة الدزوض اهخشاز مً الخد -13

يمبً أن يكىن الحعلمم الالبتيووي بادي  مىاطا  للحعلامم الحقلماد  خاصاة فا  أوقاات الاشماات راألشماة ال اخمة  -11

 الت  يمس ب ا العسا  والعالم .

 . رالثا اإلابحث ف  عل  ا طيحعسف وعقبات، ثحديات عد  يىابه فهى الالبتيووي الحعلمم ميزات مً الس م عل  لبً  

 5: ه  ع م بشكل الالكتيوني التعلا  يط ا  يىاحه التي التحدي   أبسش  - ج لث  

 خ فااااا وثجس اااا  ومقاااادمات ثمهمااااد  ون  وزطاااام  مفااااا   بشااااك   الحعلاااامم مااااً الىااااى  ياااارا بحطبماااا  الشااااسو  -1

 والحصااىز  الااىي  هقاا  ئلاا  يااإ  ( ثجس اا   ون  الثطبماا )  أن علاا  هصااد التاا  والحعلمممااة التيبى ااة للقاعااد 

 ، الالبتيووااي الحعلاامم فاا  الحعلمممااة الجهااات لاادي السؤ ااة وضااى  وعاادم الالبتيووااي الحعلاامم لىظااام اإلاحكاماا 

 .  الدزاطمة اإلاىاهج مً مىهج لك  اإلاسطىمة ألايداف ثحقم  عل  القدز  مً ثحد طلبمة هحاق  و سثي 

 ثحقا  جعلممماة ماا   إلعادا "  الحعلمما  الحصاممم" يظام  ماا ئلا  اإلاعلماين ماً كثياي ي جاأ: الحعلمم  املخحىي  -2

 ، والح ممار للطلباة الحعلممماة الخاباات  زاطاة علا  عمىماا الحصاممم يارا و قاىم ، عالمة ببفاء  ألايداف

 ومااااً ، السابعااااة والحغريااااة الااااحعلم ماااادي لقمااااض وأ وات لححقمقهااااا اإلاىاطاااابة والىطاااااق  ألايااااداف وثحدياااد

 لااااااايع ؤلالبتيوواااااااي والاااااااحعلم و ييياااااااا،( ASSUREو ADDIE) الحعلمماااااا  الحصاااااااممم فااااااا  اإلاظاااااااحخدمة الىماااااااذ 

 .الجاه  يرا ف  اطحاىاء

 نعااسض إلالكتيونااي   الااتعل  اسااتادام ق اال مساع تهاا  ين غاا  حىا اا  عااد  فهن لاا  ؟ هناا  التحااد  هااى ماا  ولكاان    

 6:  أهمه 

 الحقلماااااااد  الحعلممااااااا  الحصاااااااممم فااااااا  أطاطاااااااا ثحاااااااديا يشاااااااك  الحعلممماااااااة الىطااااااااق  فاخحمااااااااز:  الحعلممماااااااة الىطااااااااق  -

 يص ااد الاار  الحفاااعل  الااحعلم لحىظمااف اإلااطااة الخابااة ماا  الطاامما أكبااي، الالبتيووااي الحعلاامم  فاا  أهااه ئال وؤلالبتيووااي،

                                                           
5
 ، االعالمية الجزيرة لشبكة االلكتروني المولع  على منشور بحث ، بعدها وما كورونا أزمة ظل في اإللكتروني التعلم تحديات:  الخطيب معن 

 . م 2/5/2121 الموافك األربعاء يوم الدخول تاريخ
6
 م .2103 ، عمان – األردن ، 0ط ، االلكتروني التعليم:  عليان مصطفى وربحي الشبول أنور مهند ينظر 

 م . 2112 ، مصر ، شمس عين جامعة ، االلكتروني التعليم:  العطروني نبيل دمحم وينظر
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 ، أفضااا  هحااااق  وطااامحق  الححفيااز عامااا  ماااً طاايزيد ويااارا ، محلقاااين ال مظاااايمين اإلاباشااس باشاااساكهم الطلباااة اهخبااا 

  اإلاعلاام يباار  أن يجاا  ويىااا
 
 الطلبااة ئشااسا  فعملمااة ؛ ياادف لكاا  اإلاىاطاابة الحفاعلمااة الىطاااق  لححديااد كبياايا بهاادا

 .  طه  أمسا ليظد الالبتيوهمة ألابهص  عبي اهخبايهم عل  واملخافظة ، مخحلفة أماكً ف  اإلاىبى يً

 الامححاهااااااات جعااااااد فبيىمااااااا الاااااادزبات الحخظااااااا  وبالاااااارات والحقااااااى م الحقماااااامم عملمتاااااا  ألامسعلاااااا  ذات و ىطباااااا          

  ألاكثااي الىطااملة الححس س ااة
 
  شاامىعا

 
 اإلا خاااى  الححااى   مااً الااس م علاا - والن اقمااة الىصاافمة الامححاهااات فاا  وخصىصااا

 للغااااا  ثفا ياااااا اإلاساقباااااة عملماااااة لحعااااارز  محعظاااااسا؛ يبااااادو ؤلالبتيوواااااي الحقمااااامم فاااااان - البديلاااااة الحقمااااامم وطااااااق  هحاااااى

 . هفظها ألابهص  باطحخدام

 أو فاسا ي الحعلممماة العملماة فا  الطلباة ثفاعا  لححقما  والحطبمقات البيام  مً البثيي ؤلاهتيهد شببة يحىفسعل      

 ثىفسيااا التاا  الحطبمقااات عااً هايماا  ،( Socrativ ’ Padlet ’ kahoot Mindmapsو’  Quizziz) من ااا مجمىعااات،

 لكاا  اإلاىاطاابة الىطااملة الخحماااز الجمااد الحخطاام  يااى اإلاعلاام يححابااه مااا وراا . و يييااا(  وأباا  ومايبسوطااىفد  ى اا )

 .الطلبة  زبات وزصد الن ائي للحقممم بعُد  وافمة ليظد زبما أن ا ئال جعلمم ، يدف

 لعملماااة الحخطااام  عىاصاااس ماااً باااصء الاااحعلم أهمااااط ثىاااى  مساعاااا  ئن:  املخحلفاااة الاااحعلم وأهمااااط الخاباااات جغطماااة -

 – الظاام  :  الااحعلم فاا  أطاطاامة أهماااط أزبعااة -(ومملااص لفلممااى ( )VARK) أهمااىذ  بحظاا  فهىااا  ؛ عا لااة جعلمممااة

 املخحلفاة الخاباات لحغطماة وطاقله يىى  أن يىا اإلاعلم مظإولمة و ،  والبحابة بالقساء  الحعلم – الخسري – البصس  

  يكاااىن  قاااد الااادزض وقاااد طملاااة طسفاااه ماااً الححااادذ علااا  فاااالتيكيز ؛ للماااحعلم
 
 مىاطااا   ياااي لبىاااه للظااامعمين، مىاطااابا

 اإلاااىا  مااً" ثسكمبااة" لحجهيااز اإلاىاطاابة والحطبمقااات الباايام  يخحاااز أن ئلاا  اإلاعلاام يححااا  ويىااا ، والخااسكمين للبصااس ين

 .املخحلفة ألاهماط م  ثحماش   الحعلمممة

 الحبىىلىبماااا الطاااحخدام الجايص اااة ياااى الححاااديات أكباااي ماااً:  والاااحعلم للحعلااامم والحبىىلىبماااة الجايص اااة الحقىماااة -3

 ثىش ااا  فااا  الحخ خااا  أو ألاماااىز  رأولمااااء الىطاااطاء أو اإلاحعلماااين أم اإلاعلماااين قبااا  ماااً طاااىاء الاااحعلم عملماااة فااا  الخديثاااة

 اإلاااااااادازض ثفااااااااوت وكااااااارل  ، العباااااااع أو ألاماااااااىز  وأولمااااااااء اإلاحعلماااااااين  ون  باااااااايص ً اإلاعلماااااااين يكاااااااىن  فقاااااااد الجايص اااااااة

 الفاااااس  ثىش اااا  فااااا  والخلاااا  الاااااحعلم ثلقااااي اوظااااامابمة ضااااعف علااااا  يااااىعبع مماااااا ؛  الحقىمااااة الجايص اااااة فاااا  والجامعااااات

 . الحعلمممة

  الحبىىلىبماااا ثاااىفس يعاااد  : الحبىىلىبماااا ثاااىفس -4
 
  عاااام 

 
 ألاماااس طااامغدو فبدوهاااه ؤلالبتيوواااي، الاااحعلم فباااس  لىجاااا  مهماااا

م ؤلاهتيهاااد وطاااسعة ؤلاهتيهاااد وشاااببة ألابهاااص  فحاااىفس الححاااد ؛ لهااارا مخحلفاااة مظاااحى ات ويىاااا  ، فباااس  مجاااس   وُحاااص 

  ُيعااد   من ااا راا  ؤلاهتيهااد،
 
  أو براثااه ثحااديا

 
 الجهاااش،( اإلاعلاام حتاا  أو) للطالاا  يحااىفس فقااد الاخااسي  الححااديات ماا  مجحمعااا

، ئهتيهااد خدمااة لديااه ثحااىفس ال قااد أهااه ئال
 
 لحغطمااة رافمااة  يااي بحصمااة زبمااا أو بطمئااة، ثكااىن  فقااد ثااىفست وإن أطاطااا

 ط بااه أوضااا  يعااسف أن مااً والحدز  اا   اإلااادزض أو للمعلاام بااد ال ،ويىااا الببيااي الدجاام ذات واإلاااىا  الفمااديى عااسوض

 
 
  للمجمى ؛ مىاطبة ألاكثي الطس   لمخحاز بممعا

 
 الطلباة، لدي رافمة حصم ثىفس بعدم ثحعل  اإلاشكلة راهد ئذا فمث 
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 فاا  الفمااديى اطااحخدام ثقلماا  أيضااا ألافضاا  مااً يكااىن  وقااد محىطااطة، أو صااغيي  بأحجااام اإلاااىا  ثحضاايي يمبااً فهىااا

 .   قصيي لىقد اطحخدامها أو اإلاباشس  اللقاءات

 أو والعقلااا  العماااس   مظاااحىا  بحظااا  الطالااا  يححابهاااا التااا  العىامااا  ماااً مجمىعاااة يىاااا  ئن:  اإلاىاطااابة البيئاااة -5

 ياار  مااً قلماا  بااصء ولااى يااىفس الحقلمااد  الدزاساا   الصااف يكااىن  قااد ويىااا الحعلاامم لحلقااي والصاا   والثقاااف  الىف اا  

 ماااااً معاااااين قااااادز   ولااااى الثسايااااا  الثاااااىفسأو  بمااااان م فممااااا أو ألاماااااىز  أولمااااااء مااااا  والع قااااات البمخماااااة بمئحاااااه ولعااااا  العىاماااا 

 رالجىاهااا  اإلاطلىباااة والخااادمات الامكاهاااات ثاااىفس ضاااعف وكااارل  الحعلااامم يااارا ثطبمااا  ياااإمً بماااا اإلااااررىز  الخاباااات

 الابحمااااي  ىاااا اإلا ضاااعف عاااً فضااا  للطالااا  والابحماعماااة الىفظااامة واإلاحابعاااة و ييياااا وال  ى اااة والاضااااء  ال اااخمة

 طاااييوز  علااا  ياااإرس ذكاااس ماااا ورااا  ، البياااد فااا   اقباااا و كاااىن  اإلادزطاااة ثاااىفس  قاااد الااار  ألاقاااسان باااين الجم ااا  والحفاعااا 

 . الطلبة بين الفس ية والفسو  الحعلمممة العملمة

 مااااً الىاااى  يااارا مااااً الاطاااحفا   علااا  ياااإرس والس ااااف الخضاااس خصااااق  باااين رااااالفسو  البمئماااة الخصااااق  ثفااااوت -6

 . الحعلمم

 ليظااد والجااام   العااام الحعلاامم فاا  الاقبااا  وظاابة أن لااىح  ئذ ، الخظااس  وش ااا    الحعلاامم ياارا مااً الابىاااء ت ااس  -7

 .  الطمى  بمظحىي 

 .ممداهما  الطلبة ثقممم وصعىبة الاشساف بهاش قب  مً الحعلمممة اإلاإطظات وثقممم محابعة صعىبة -8

 الفيزياااااو   والعااااى   والبصااااس الظاااام  فاااا  الخاصااااة الاححمابااااات ذو   الطلبااااة ماااا  للحعاماااا  ال شمااااة الىطاااااق   مااااا  -9

 . و يييم

 البتيوهماااااة مىاقااااا  هحاااااى الطلبااااة بىاااااى  امكاهماااااة اإلاثااااا  طااااابم  فعلااااا   للطلباااااة التيبااااى   الضاااااب  وطااااااق  ضااااعف -13

 . الىطاق  ير  ضعف حا  ف  الأخ قمة

 وكاااارل  واإلاعلاااام الطالاااا  بااااين اإلاىابهااااة الاااا  بعضااااها لخابااااة ؛ الدزاطاااامة اإلاىاااااهج ثاااادز ع طساقاااا  ثىى اااا  صااااعىبة -11

 . الصف قاعة ال  الطال  حضىز  محطلبات

  وحظاطاامة كحخااىف وعقديااة فلظاافمة العحبااازات الالبتيوهمااة الىطاااق  الطااحخدام املجحماا  فئااات بعااا زفااا -12

 . والخاطى  اإلاىباي  البهص  الاهاذ الطحعما   ألامىز  أولماء بعا

 واإلاىضاى  الادزض أيداف و خط  رىض  الطال  علمه اعحا  الر  الدزض هظام محطلبات ر  ثطبم  صعىبة -13

 اطااحجابة وضااعف ، و يييااا والبعااد  والحكااى ن  القبلاا  والحقااى م والحخباا  الايااداف و الخطاا  ياار  ثىفماار وخطااىات

  ايضااا  ووطاااق  مخحباايات يححااا  فبعضااها الخاضااس الىقااد فاا  أقاا  ال الحعلاامم مااً الىااى  لهاارا الدزاطاامة اإلاىاااهج راا 

 .   و يييا اإلابحبات ال  الخابة عً فض 

 أحاديم أو أمىزيم أولماء أو اإلاحعلمين أو والحدز ظمة الحعلمممة الهمئات قب  مً الاهكليزية اللغة ئبا   ضعف -14

 . لها ئبا ت م ئل  الحطبمقات بعا لخابة ؛ ت ديدا يمث 
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 والامححاهاااااات للمقاااااسزات ت ديااااادا يمثااااا  بالقسصاااااىة  يظااااام  ماااااا ووباااااى  ألاحماااااان بعاااااا فااااا  الخصىصااااامة ضاااااعف - 15

 . والحقى م

 يط اق   واستياياتا   التعلا  إلالكتيوني الحديثة: امل حث الث ني

يخىااااااو  يااااارا اإلابحاااااث بعاااااا اطاااااتياثمجمات الحااااادز ع الخديثاااااة علااااا  وفااااا  الحعلااااامم الالبتيوواااااي ، ووعاااااسض يااااار        

 الاطتياثمجمات كما يأجي :

 تاة املح ضس  : استيايا – أوال

: مااً أكثااي الاطااتياثمجات الشااائعة فاا  الحعلااامم الحقلمااد  والالبتيووااي قااديما وحااديثا هاا  ياار  الاطاااتياثمجمة  املفهااىم

التاا  ثحضاامً طس قااة ألالقاااء وقااد يبحفااى ف  ااا بالكلمااة اإلاىطىقااة أو قااد يظااحعين الحدز  اا   باابعا الىطاااق  اإلاعمىااة ، 

د ئلا  يار  الاطاتياثمجمة فاممبً أن يقادمها الحدز  ا   ماً خا   ملاف صاىجي أو وف  حالة الحعلامم الالبتيوواي اإلاظاخى

( واثاحاة Flash – Power Pointملفاات الفماديى أو ملفاات الىصاى  أو ثقاديم عاسوض الىطااق  اإلاحعاد   مثا  : ) 

الحدز     اإلاقسز للطال    بشك  يمبىه مً ثحمملها وطماعها ومشايدت ا ف  أ  وقد أو بشك  متزامً بحمث يكىن 

 7والطلبة محىاصلين ومحصلين اللقاء املخاضس  بىقد واحد محد  .

 أبسش احساءا  ينفاره  : 

الحخطاااام  الجمااااد للمحاضااااس  وثحديااااد الهاااادف من ااااا راااام ثحديااااد مضاااامىن املخاضااااس  علاااا  أن ثكااااىن مسكااااص   -1

 ومىبص  ايجاشا  يي مخ  ومحد   بىقاط .

بااااالط   علااا  مصاااا زومقاط  صاااىثمة ثحعلااا  بمىضاااى  اعااا م الطلباااة بمهماااات م قبااا  املخاضاااس  وثكلااامفهم  -2

 املخاضس  .

 اراز   افعمة الطلبة و جشى قهم  وح  اطحط عهم ف  العسض مً خ   البدء بظإا  معين . -3

الن اااىض بمظاااحىي العقااا  والحفبياااي لااادي الطلباااة والىمرباااة ماااً خااا   ثقاااديم مىضاااى  مشاااابه إلاشاااكلة أو  -4

 ق  والاطحيحابات الخاصة به .مىقف جعلمم  وكمفمة الحىص  ئل  الىحا

ثقديم ما   املخاضس  اإلاقسز  والحىى   ف  وطاق  عاسض املخحاىي فماس  باعحماا  الفماديى الصاىجي وماس  بالاا)  -5

Power Point. ومس  باطحخدام الجداو  والسطىمات الحىضمحمة و يييا ) 

 عسض خ صة املخاضس  . -6

 8ضى  القا م .ئن اء املخاضس  بظإا  يسثب  باإلاىضى  و مهد للمى  -7

 ميزا  استياياتاة املح ضس  :  -

 الظمطس  عل  الىقد ال شم للمحاضس  . -1

                                                           
7
 م .2102،  3حسن شحاتة :استراتيجيات التعليم والتعلم الحديثة وصناعة العمل العربي ، الدار المصرية اللبنانية ، ط 
8
 م .2112نبيل جاد عزمي : تكنولوجيا التعليم االلكتروني ، الماهرة ، دار الفكر العربي ،  
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 جظاعد عل  عسض اإلاىضىعات الجديد  الت  لم يظب  للطال  الحعس  عل  ا . -2

 وزبماا مشاى ، جظلظال  طاب  ذات راهد ئذا املخاضس  طيي ثخب  ف  لدي الطلبة  والس بة الخشى   ثثيي -3

 9.اإلاقسز  للما   اطخمعاب م طسعة وف  وإحظاطات م عىاطفهم ف  ثإرس

معلىمااات وجغااسض فاا  م زو   مااً يقاادم إلاااا والحخباا  والاطااحما  والاهخبااا  ؤلاصااغاء ملبااة فاا  الطلبااة ثىماا   -4

 الصبي وضب  الىفع . 

فااا  حااااا  رااااان الحدز  اااا   أهمىذبااااا ئيجابمااااا وبس ئااااا وخطمبااااا طاااامدف  ذلاااا  الطلبااااة ئلاااا  ثقلمااااد    و ااااسض  -5

 الشجاعة ألا بمة ف  م وثدف  عن م الخىف والتي   .   

لبااً الثخلاااى يااار  الاطااتياثمجمة ماااً اإلااخااار ومن اااا : ضااعف مشاااازكة الطلباااة ف  اااا ، وثحطلاا  بهاااى ا كبياااي  مهاااازات      

دز  ااا   والثسايااا  الفاااسو  الفس ياااة باااين الطلباااة ، وماااً اإلامباااً أن جظااااعد علااا  جشاااخد اهخباااا  وميااازات خاصاااة ماااً الح

 10الطال  وضعف اححفاظه باإلاعلىمات ، كما أن ا الثحفص مهاز  البحث لدي الطلبة بشك   راف  .

 دوز التدز س ي ف  استياياتاة املح ضس  : -

 ثسكص عل  الحدز     أكثي مً الطال  . -1

 للمحاضس  و ض  اإلاا   و ألايداف والىقد ال شم لحىفمريا .يخط  الحدز      -2

 يىش  ألا واز عل  الط   . -3

 يظحخدم الطس قة وألاطلى  والىطاق  اإلاىاطبة لحقديم اإلاا   . -4

 :الاستقص ء  ) الاستكش ف(  استياياتاة -ج  ا  

 فااا  الطالااا  يىضااا  ئذ اإلاحكامااا  العلمااا  اإلااااىهج خطاااىات مااا  الطااا   ف  اااا يحعامااا  ثدز ظااامة اطاااتياثمجمة املفهاااىم :      

 ، واخحبازياااا الفسضااامات ثىلماااد طس ااا  عاااً حلهاااا علااا  بىفظاااه و عمااا  و بحاااث فااامخط  ، اإلاشاااب ت ئحااادي مىابهاااة

 – Learning Self ذاثمااا ) اإلاىبااه أشااكا  الااحعلم مااً شااك  يااى أهااه " الاطحقصاااء علاا  اإلاعحمااد بااالحعلم واإلاقصااى 

Directed) علاااا  مبناااا  جعلمماااا  أطاااالى "  " وجعااااسف كاااارل  بأن ااااا اإلاظااااإولمة مااااً مص اااادا الطاااا   يححماااا  فمااااه والااااري 

  اإلاحعلم فمه يظحخدم حمث الاطحبشاف،
 
 11.  العملمة والعملمات العقلمة العملمات مً مص جا

 :  ه  ، متنىعة صىز  جالث ولالستقص ء    

 حااا  ئلااا  للىصاااى   ال شماااة وألا وات واإلااااىا  وألاطااائلة الطس قاااة باخحمااااز الطالااا  فماااه يقاااىم:  الخاااس الاطحقصااااء -1    

 . ثىابهه الت  اإلاشكلة

  أعدت بحثمة خطة ضمً أو ، وثىب  ه الحدز      ئشساف ثحد اإلاحعلم يعم :  اإلاىبه الاطحقصاء -2    
 
 .  مقدما

                                                           
9
 م .2102سعد علي زاير واخرون : طرائك التدريس العامة ، دار الكتب والوثائك ، بغداد ،   
10
 سعد علي زاير واخرون ، مصدر سابك . 
11
 والتوريدات للتسويك المتحدة العربية الشركة: الماهرة. العلوم تدريس أساليب(. م2112. )وحيد وجبران، يعموب نشوان، - 
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 هظاس وبهاة مجمىعاة را  ثخبنا  ، مجماىعحين ئلا  الصاف طا   بحقظمم ثبدأ بمساح  يمس:  العا   الاطحقصاء -3    

 يمااااأ  مقااااام ثقااااىم رالثاااة مجمىعااااة ئلاااا  باإلضااااافة الااادزض مححااااىي  فاااا  اإلاطسوحااااة القضااامة أو اإلاىضااااى  ثجااااا  مخحلفاااة

 12.  املخبمين

 : ينفاره  ئحساءا -

 :يأجي  بما الاطحقصاء اطتياثمجمة خطىات 13والظلمت ( ، )الخصز   مً ر  حد     

 الحىاقضااات بعااا ئراااز  أو أطاائلة معمىااة ، أو مشااكلة طااس  مااً خاا    :اإلاىقااف املخيااي  أو اإلاشااكلة ثحديااد  -1

 مىضاى  للمشاكلة اخحمااز  عىد ط لبه لدي الاطحعدا ات مساعا  الحدز     وعل  الطلبة ، ثفبيي ثثيي الت 

 .اإلاعسف   همىيم ومساح  الدزاطة،

 وهاااا  الفااااسوض، وفااااسض باإلاشااااكلة، ثحعلاااا  التاااا  اإلاعلىمااااات بماااا  و ااااحم: الفااااسوض وفااااسض اإلاعلىمااااات بماااا  -2

 .للمشكلة مقتيحة حلى   أو مظبقة، اححماالت

 ثححمااااا  فسضااااامات الطااااا   أطااااائلة جعاااااد: بالحجس ااااا  اإلاقتيحاااااة والفسضااااامات اإلاعلىماااااات صاااااخة ماااااً الحأكاااااد -3

 اإلاعلىماااات ف  ااا يحقصااا   حالااة ئلااا  الطالاا  يصااا  أن الحجس اا  باطاااحخدام يمبااً لااارل  والخطااأ ؛ الصااىا 

 .اإلاشكلة  معالجة ف  ئل  ا يدف الت 

 ثطبمقهاا علا  والعم  للمشكلة، وحلى   علممة ثفظييات الطال  و قدم:  (الحفظيي) الىحاق  ثطبم  مسحلة -4

 .راف   جشابه الاطحقصاء مىضى  راهد الت  اإلاشكلة وبين بمن ا بديد ، مىاقف ف 

 :   الاستقص ء ميزا  استياياتاة ومن أه  -

 . الحعلممة الحعلمممة العملمة محىز  يكىن ف  ا الطال  -1

 (  . الاكخشاف) الاطحقصاء مهازات الطلبة لدي ثىم  -2

 عملمااااة ثجااااا  وحماطااااحه وشاااااطه  وثص ااااد الااااحعلم الطالاااا  هحااااى و افعمااااة,  الااااراجي الااااحعلم اطااااحمساز ة ثإكااااد -3

 . والحعلم الحعلمم

وجشااج  الحفبيااي الىاقااد و عماا  علاا  زفاا  اإلاظااحى ات العقلمااة  الااريً  وإعمااا  للحفبيااي مجاااال للطالاا  ثخاام  -4

 . العلما 

 . الخقاق  فمه ثيحظم الر  العقل  والبىاء ، ؤلا زاري الهمك  بىاء عل  الطال  جظاعد -5

 .اإلاعسوفة اإلاىهجمة الخطىات وف  عل  العلم  البحث عملمة ثمبً الطال  مً ممازطة -6

 14. آلاخس السأ  وثقب   السأ  ئبداء عل  والقدز  بالىفع الثقة الطال  ئكظا  -9

                                                           
12
 .والتوزيع للنشر أسامة دار: عَمان. العلوم تدريس في معاصرة أساليب(. م2100. )إبراهيم سليم الخزرجي، - 

 للكتاب جدارا: عمان. والتطبيك النظرية والتعليم التعلم استراتيجيات(. م2112. )فراس الخرزجي ، سليم ) مصدر سبك ذكره( والسليتي، -04

 .الحديث الكتب عالم: إربد ، العالمي
14
 والتوزيع للنشر المناهج دار: عّمان. التدريس أساسيات(. م2101. )عبدالبالي زيد، وأبو عبدالرحمن؛ وجامل، خليل؛ شبر، - 
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وبهااد  وقااد ئلا  وثححااا  الدزاطامة  اإلاااىا  بمما  فاا  ثطبمقهاا يمبااً لباً مااً اإلااخار علاا  يار  الاطااتياثمجمة أن اا  : ال   

لبن ا  ثخىاط  ما  طلباة الحعلامم الجاام   بعاد  15كبيي ومصا ز ومعلىمات واطعة وثضعف م  املجمىعات الببيي  .

 الحخل  مً بعا العمى  الت  قد ثسافقها.

 :  الاستقص ء ئستياياتاة ف  التدز س ي  دوز  -

 .  الن اية مفحىحة باألطئلة الطلبة ثصو د -1

 . عل  ا والحعلم  ؤلابابات ثقب  -2

 .  للحفبيي رافما وقحا الطلبة يعطي -3

 . ط به بطبمعة ثامة  زاية عل  يكىن  ئن -4

 . والحخمين للحخم  فسصة ط به ئعطاء  -5

 ( :(Blended Learners( املختلط)أو   املدمج  التعلا  - ج لث 

 الحعلاامم ماا  الالبتيووااى الحعلاامم ف  ااا و ىاادم  يحكاماا  التاا  أو الحاادز   الااحعلم او الحعلاامم صاام  أحااد يااىاملفهااىم :      

 أم البمبمااىثس علاا  اإلاعحمااد  أراهااد طاىاء الالبتيووااى، الحعلاامم أ وات ثىظااف ئذ واحاد ، اطاااز فاا ( الحقلماادي) الصافى

 الخقمقماااة الااادزض قاعاااات فااا   الباااا ثاااحم التااا  الحااادز   وبلظاااات واملخاضاااسات الااادزوض فااا  الشااابكات علااا  اإلاعحماااد 

، وعااسف كاارل  بأهااه " اطااتياثمجمة للااحعلم ثسكااص علاا  ثحظااين ئهجاااش ألايااداف  بالشاابكات الاثصااا  بامكاهمااة املجهااص 

مااة اإلاهااازات لاادي الحعلمممااة بااالحطبم  ال ااخم  للحقىمااات الحعلمممااة بمااا يحىافاا  ماا  أطاالى  الااحعلم الشخصاا   لحىم

اإلاحعلم ف  الىقد الر  يىاطبه ، بشك  عام ياى "  ما  أ واز الحدز  ا   الحقلمدياة فا  الصافىف الدزاطامة الحقلمدياة 

 16والتدز س ي الافتياض ي والجمع بين التعل  التقلاد  والتعل  الالكتيوني "  م  الصفىف الافتياضمة

 : املدمج التعلا  ميزا  -

 الحىاصاا  الاوظاااوي والسابطااة علاا  ٌيظاال  و حاااف  لاام  وز  وأن الحدز ظاامة العملمااة فاا   وزا لااه أن اإلااادزض يشااعس -1

 العملمة . علمه ثقىم اطاض ويى واإلادزض الطال  بين

 .والطال   اإلادزض مً لك  الىقد والجهد  بحىفيي يقىم -2

 يحد مً اإلال  والسوثين ؛بخىى  طس  الحدز ع ومسوه  ا . -3

 وضب  معدالت طيي  مً خ   امكاهمة ثلبمة مخحلف حابات الطلبة .طهىلة الحخطم   -4

 .الط   بعا لدي الامكاهمات ثىفس عدم مشب ت يعالج -4

 .راملة البتيوهمة بيئة لدي ا ثحىفس لم الت  الىاممة الدو   ف  املجحمعات م  يخىاط  -5

                                                           
15
 ج .المناه دار: عّمان ،٥ط. وسيله أسلوب، منهج، التدريس، طرائك(. م٥٠٠٢. )عثمان حذام اليوسف، و عثمان ردينة األحمد، - 
16
 م .2105، 0تعليم اللغة العربية وتعلمها ، الدار المصرية اللبنانية ، طحسن شحاتة : استراتيجيات حديثة في  
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الححظااين التيبااى  مااً خااا     -8ألاخاااسي   علاا  واحااد  ثااأريي  ون  والىبااادان واإلاهاز ااة اإلاعسفمااة الجىاهاا  يسكصعلاا   -7

 17.ثىفيي  الفس  للحعلم الراجي والحعاووي والفس   والاط   عل  رقافات وثجاز  مقازهة 

 متطل    التعلا  املدمج : -

 باالهتيهد :  محص  (Data Show) وبهاشعسض ال  حاط  بجهاش الصفىف ثصو د ال  يححا  :  التقناة املتطل    -1

 .E-Course( ما   لك ) البتيووى مقسز  ثىفيي -

 ( .Learning Management System (LMS) الحعلمم ال از  هظام ثىفيي -

 .Learning Content Management System (LCMS) املخحى ات ئ ز  هظام ثىفيي -

 ( . E-Evaluate الالبتيووى ) الحقممم بسام  ثىفيي -

 .ب ا الاثصا  يمبً مىاق  ثحديد -

 .املجا  ف  الخبياء م  للححاوز  الالبتيووى الححاوز  مىاق  ثىفيي -

 .اإلاىا  مظخشازي  وبالححديد الحعلمم العال  لىشاز  السطم  باإلاىق  الاثصا  -

 اإلاباشاس  الاطائلة معاه وثىبماه بالححااوز  للطا   والظاما  الشاببة طس ا  عاً اإلاا   مىبه  م  اطبىي  لقاء عقد -

 .والاخحباز  اإلاقسز  عً

 .الاخس من ما ر  يبم  بما الحقلمدية الفصى   بجاه  الافتياضمة الفصى   ثىفيي -

 :البشسية  املتطل    -2

و يبغاااا    والحدز  اااا   الطالاااا  ويمااااا أ واز ومىاصااافات الحدز ظاااامة العملمااااة قطبااا  ثحمثاااا  فاااا  البشااااس ة واإلاحطلباااات     

 ثىفس اإلاىاصفات الاثمة ف  ر  مً الحدز     والطال  ؛ إلهجا  العملمة الحدز ظمة  :  

 :  دوز ومىاصف   التدز س ي  -أ 

الخاطاا  ووطاااق  الحعلاامم  طس اا  عااً بحدز ظااه قااام مااا ثطبماا  راام الحقلمااد  الحاادز ع علاا  القاادز  أن ثكااىن لديااه -

 الالبتيووي .

 معلىمحااه وثجديااد مقااسز  ثطااى س فاا  الس بااة ولديااة الاهتيهااد علاا  بديااد عمااايى البحااث علاا  القاادز  أن ثكااىن لديااة -

 . مظحمس  بصفة

 .خاصة مهاز  ثحطل  الت  أم من ا الجايص طىاء اإلاقسزات ثصممم بسام  م  الحعام  لديه القدز  عل  -

 الباااايام  خااا   مااااً البتيوهماااة الاااا  الحقلمدياااة الاخحبااااازت يحاااى   حتاااا  بىفظاااه الاخحبااااازت ثصاااممم علاااا  القااادز  لدياااه -

 .لرل  الجايص  اإلاعد 

 .ط به وبين بيىه السطاق  وثبا   الالبتيووى البييد م  الحعام  -

 .الالبتيووى الحعلمم مسحلة ال  الحقلمدي الحعلمم مسحلة مً الاهحقا  ف  الس بة لدية -

                                                           
17
 حسن شحاتة : المصدر السابك . 
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 اإلاحعاااد   ) الىطاااق  طس اا  عااً الطاا   اهخبااا  يثيااي حاا  واقااا  الاا  الجامااد  صااىزثه مااً بشااسحه مااايقىم راا  يحااى   -

Multimedia( والفاققة ) (Hypermedia ًالاهتيهد خ   م. 

 واإلاقااااااسزات الافتياضاااااامة الفصاااااى   الاااااا  الكاماااااا  والححاااااى   الالبتيووااااااى الحعلااااامم  خااااااى   أن ذيىااااااه فااااا  يسساااااا  أن الباااااد -

 الحعلامم ماد  ماً خا   الجماد والحادز   العما  علا  ثحفيز  يحم حت  ححم  أمس يى الالبتيوهمة والا از  الالبتيوهمة

 .من ا والاطحفا   اإلادم 

 يقىم بابساء مىاقشات ومحا رات عبي بسام  املخا رة والس  عل  اطحفظازات الط   . -

 عم  ثقاز س ؛ إلاحابعة الط   وزفعها عل  اإلاىق  الط   الطلبة عل  ا . -

 يقىم بحكلمف الطلبة بفسوض  زاطمة . -

 ابساء اخحبازات وزقمة والبتيوهمة  مىاطبة لك  مىضى  .  -

 :دوز ومىاصف   الط ل   -2

 .محلقي  وليع مشاز  بأهه الطال  يشعس أن البد -

 .الشببة عبي املخا رة عل  يحدز  ان يج  -

 عسض الصعىبات الت  يىابهها ف  العملمة الحدز ظمة . -

 الاهتيهد .البحث عً اإلاعلىمات ف  الشبكات ومىاق   -

 الحىاص  م  الصم ء والحدز ظمين ف  مجا  العلممة الحدز ظمة . -

 18.الالبتيووى  البييد م  الحعام  عل  القدز  لديه اثقان اإلاهازات ال شمة للحعلمم اإلادم  و -

: ضااااعف   لبااااً مااااً الححااااديات التاااا  ثىابههااااا باليظاااابة للحدز ظاااامين والطلبااااة واإلاشااااب ت الحقىمااااة والا از ااااة هاااا         

الاطاااحعدا  ل جاهااا  الفنااا  وعااادم قااادز  الحدز  ااا   علاااا  اطاااحخدامها ، وثصاااممم بيئاااة الاااحعلم وإ از  الىظاااام التيبااااى   

وثىش اا  ألا واز واإلاظااإولمات وهقاا  اإلاااإي ت الحقىمااة واإلاعىقااات الخاصااة باإلاىاااهج الدزاطاامة ومحطلبات ااا  وصااعىبة 

 19ئبا   اللغة الاهكليزية .

ثمجمات اإلااااررىز  يعحقاااد الباحاااث أهاااه لح فااا  اإلاعىقاااات يمباااً وضااا  اطاااتياثمجمة ثىلمفماااة ماااً وبعاااد عاااسض الاطاااتيا   

 ئبمال  الاطتياثمجمات اإلاررىز  بما يإمً ثطبمقها بشك  مىاط  عل  طلبة الحعلمم الجام   .

 وأدوايهامل حث الث لث: احساءا  ال حث املاداني 

حاااه ومجحمااا  البحاااث وعمي ة البحاااث وإبساءاثاااه مىهجمااايخىااااو  يااارا اإلابحاااث ؤلاطااااز العملااا  للبحاااث و حضااامً عاااسض 

 ،وهىز  ك  مً ير  املخاوز ثفصم  بما يأجي : ثحلم  هحاق  الاطخباهة مً رم  أ ا  البحث  وثحديد

                                                           
18
رسالة إلهام حرب دمحم أبو الريش : فاعلية برنامج لائم على التعليم المدمج في تحصيل طالبات الصف العاشر في النحو واالتجاه نحوه في غزة ،  

 م .2104غزة ،  –امعة االسالمية ماجستير غير منشورة ،  الج
19
 حسن شحاتة : المصدر السابك . 

 



  

 مركز أفاق للدراشات و الجكوين المجخصص                       قصم الدراشات و األبحاث

 

 
 5255يوليو  52و 52أيام   "     المنعقد انعكاشات الصياشات الجعليمية على مصارات الجنمية في الدول العربيةالمؤثمر  الدولي "           

 

 

190 

 منهجاة ال حث واحساءايه : -أوال

اإلاظا   لدزاطاة واقا  اطاحخدام الحدز ظامين فا  الحعلامم الجاام   لا  وات  اعحمد يرا البحث اإلاىهج الىصفي           

ااإلاىاق  الالبتيوهمااة والىطاااق  الخاصااة بااه وكاارل  الاادوزات الحدز بمااة التاا  الححقااىا  الخاصااة بااالحعلمم الالبتيووااي را

م ، للىقاااااىف علااااا  ب اااااا ؛ للىصاااااى  ئلااااا   الاطاااااتياثمجمة اإلاىاطااااابة  اإلاظاااااخىد  ئلااااا  الحعلااااامم الالبتيوواااااي  ماااااً وبهاااااة هظاااااسي

 الابساءات اإلاىاطبة الت  ييبغ  القمام ب ا مً قب  الجهات اإلاظإولة عً الحعلمم ف  العسا  .

 متتمع ال حث وعانته : –ج  ا  

ثمث  عمىة البحث مجمىعة مً أعضاء يماا  الحادز ع بجاامعت  بغادا  واإلاظخىصاس ة ومجمىعاة ماً ثدز ظا            

الاخحصاصااااات فاااا  العلااااىم الاوظاااااهمة والطبمعمااااة ومااااً حملااااة شااااها جي الاااادكحىزا  بامعااااات املخافظااااات ، مااااً ذو  

(  52طااااىة فااااأكثي( ومااااً الجيظااااين وبلاااا  عاااااد يم ) 53 -25واإلاابظااااحيي ومخحلااااف الفئااااات العمس ااااة املخصااااىز  باااااين )

 ثدز ظما.

 أدا  ال حث : –ج لث  

 علاا  الاطاا   مااً الباحااث اطااحفا  وقااد بالبحااث اإلاحعلقااة البماهااات ؛ لجماا   الاطااحماز  ياار  ببىاااء الباحااث قااام          

 و زاطاااااة( ياااااا1425، الشاااااهس  ) كدزاطاااااة البحاااااث بمىضاااااى  الع قاااااة ذات الظاااااابقة وألابحااااااذ الدزاطاااااات ماااااً عدياااااد

ئذ   البحااث أ ا  بىاااء فاا  الخماساا  Likrt) ) لمبااست هظااام اخحماااز وثاام .( 2313، مااسا ) ،و زاطااة( م2311، الخىامااد )

  .عباز  ر  أمام اطحجابات خمع وضعد

 وقسمت الاست   ة ئلى أزبعة مح وز ه  :     

املخاااىز ألاو  : اإلاعلىماااات الخاصاااة باإلاظاااخبين إلاعسفاااة  الع قاااة باااين اإلاظاااخبين والاباباااات الخاصاااة بأطااائلة الاطاااحبمان  -1

 للحعسف عل   اللة ير  الع قة .

 لدوزات الحدز بمة  الخاصة بالحعلمم الالبتيووي وحجمها .املخىز الثاوي : يحعل  بمعسفة مدي الححا  الحدز ظمين با -2

املخاااىز الثالاااث : ياااسثب  بمعسفاااة أعااادا  وأهاااىا  اليشااااطات الخاصاااة باااالحعلمم الالبتيوواااي التااا  اشاااتي  ب اااا الحدز  ااا    -3

وفا  للحأكد مً فهمه للحعلمم الالبتيووي مً رم زصاهة زأياه بشاأن الاطاتياثمجمة الحدز ظامة اإلاىاطابة للحادز ع علا  

 الحعلمم الالبتيووي .

 املخىز الساب  : معسفة الاطتياثمجمة اإلاىاطبة للحدز ع عل  وف  الحعلمم الالبتيووي مً وبهة هظس اإلاظحبمىين .   -4

 يحلال  ت ئج الاست   ة : –زابع      

ثاام ثحباامم الاطااخباهة مااً قبااا  مجمىعااة مااً الخبااياء واملخبمااين املخحصاااين باإلاىاااهج وطساقاا  الحاادز ع وعلااام            

الااااىفع التيباااااى  وثبىىلىبماااااا الحعلااااامم واللغااااة العسبماااااة ، والحأكاااااد ماااااً صاااادقها ومىاطاااااب  ا أل اااااساض البحاااااث وإباااااساء 

 بعد ثحلملها ثبيىد الىحاق  الاثمة  : العلممات الاحصاقمة الخاصة ب ا ، رم ثم ثىفمر الاطخباهة و 
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افاة م يأتي : -1  بين يحلال املعلىم   الديمغس

%( واملخافظاات 33( بيظابة )17%( والجامعة اإلاظخىصاس ة ) 46(  بيظبة )24بل  عد  ثدز ظ   بامعة بغدا  ) - أ

 %( .21( بيظبة )11) 

 %( .31بيظبة )( 16%( والاهاذ ) 69( بيظبة )36مً حمث الجيع بل  عد  الررىز ) - ب

( بيظاااابة 25%( واإلاابظااااحيي )75( بيظاااابة )39مااااً حمااااث اإلاظااااحىي العلماااا  بلاااا  عااااد  حااااامل  شااااها   الاااادكحىزا  ) -  

(25. )% 

%( والعلاااااىم 84( بيظااااابة )84( بيظااااابة )44وماااااً حماااااث الاخحصاصاااااات فقاااااد بلااااا  عاااااد  الحخصصاااااات الاوظااااااهمة ) - 

 %( .16( بيظبة )8الطبمعمة ) 

%( والفئاااااات 36( بيظااااابة )19( ) 43-25العمس اااااة : بلااااا  عاااااد  الفئاااااات املخصاااااىز  باااااين )  أماااااا ماااااً حماااااث الفئاااااات  -ياااااا

 %( .64طىة فأكثي( )  53 -41املخصىز  بين )

 يحلال ئح ب   املستبانين على أسئلة الاست   ة : – 2

   الالكتيوني؟ التعلا  مت ل ف  يدزيباة بدوز  التحقت أن س   هل السإال ألاول الر   صه : - أ

ثباين مااً خا   ثحلماا  ئبابااة اإلاظاحبمىين علاا  الظاإا  الاو  الاار  طااأ  عاً ماادي اشاتيا  اإلاظااخبين باادوزات  -

( بيظاابة 14%( أباابىا باا)وعم( مقابا  )73( ماً أفاسا  العمىاة بيظاابة )38ثدز بماة فا  الحعلامم الالبتيووااي ، أن )

والظاااااسوف اإلاا ياااااة والحقىماااااة  اتقماطاااااا والامكاهمااااا حااااااد %( أباااااابىا باااااا)ك ( ، وجعاااااد يااااار  اليظااااابة وظااااابة 27)

طىة فاأكثي( يام أكثاي الفئاات 5-43وال خمة اإلاىبى   حالما ، كما ثبين أن الفئات العمس ة املخصىز  بين ) 

الاااريً أباااابىا باااىعم قماطاااا ببقماااة الفئاااات ، و مباااً أن يعاااى  يااارا ئلااا  ماااد  خااادم  م الىظمفماااة ألاكثاااي عماااسا 

 وثىفس فس  ثدز بمة أكثي  .

( بيظاابة 12%( مقاباا  الاهاااذ )53( بيظاابة )26الااررىز اإلاشااتيكين بالاادوزات الحدز بمااة بلاا  )  وثىضاا  أن عااد  -

%( ، لبااً عىااد مقازهااة الااررىز اإلاشااتيكين بغيااي اإلاشااتيكين مقاباا  الاهاااذ اإلاشااتيرات بغيااي اإلاشااتيرات وبااد 23)

%( 73بلغاد  مايقااز ) %( أماا الاهااذ 75أن وظبة الاررىز اإلاشاتيكين مقازهاة بالاررىز  ياي اإلاشاتيكين بلغاد )

 أ  أن ا وظبة ال  قماض محغيي الجيع براثه بااللححا  بالدوزات بين الجيظين محقازبة .

%( مقابااا  54( بيظااابة )28وثباااين أن عاااد  اإلاشاااتيكين بالااادوزات ماااً الخاصااالين علااا  شاااها   الااادكحىزا  بلااا  ) -

( بيظابة 11ىزا  الاريً بلا  عاد يم )%( ، مقاب   يي اإلاشتيكين مً حملة الدكح19( بيظبة ) 13اإلاابظحيي ) 

 %(6( بيظبة )3%( واإلاابظحيي )21)

لبااً عىااد مقازهااة اإلاشااتيكين مااً حملااة شااها   الاادكحىزا  ماا   يااي اإلاشااتيكين مااً حملااة ذات الشااها   وبااد أن وظاابة 

بغيااااي %( قماطااااا بغيااااي اإلاشااااتيكين أمااااا حملااااة اإلاابظااااحيي فقااااد بلغااااد وظاااابة اإلاشااااتيكين قماطااااا 74اإلاشااااتيكين بلغااااد ) 

%( ، ومااااً اإلامبااااً أن يفظااااس ذلاااا  بااااأن الخاصاااالين علاااا  شااااها   اإلاابظااااحيي 77اإلاشااااتيكين مااااً حملااااة ذات الشااااها   )
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يكىهاااىن أكثاااي اطاااحعدا ا هفظاااما وثقىماااا إلاحطلباااات يااار  الااادوزات وأن ااام يحااااثجىن ئل  اااا إلاحطلباااات التيقماااة و ييياااا ماااً 

 ألاطبا  .

 صصات الاوظاهمة بل  عد يم واثض  أن عد  اإلاشتيكين ف  الدوزات مً ذو  الحخ -

%( ، أمااا  اإلاشااتيكين اإلاحخصصااين فاا  العلااىم الطبمعمااة 23( بيظاابة )12%( مقاباا   يااي اإلاشااتيكين ) 63( بيظاابة )31) 

%( ، وعىد مقازهة اإلاشتيكين و يي اإلاشتيكين مً 4( بيظبة )2%( مقاب   يي اإلاشتيكين )13( بيظبة )7بل  عد يم ) 

%(  يااي مشااتيكين ولاادي 28%( ماان م مشااتيكين مقاباا  )72فممااا بماان م ثبااين أن وظاابة )ذو  الحخصصااات الاوظاااهمة  

%( مان م  يااي 22%( ماان م مشاتيكين مقاباا  )78مقازهاة اإلاحخصصاين فاا  العلاىم الطبمعمااة فمماا بماان م ثباين أن وظابة )

هىعاا أكثاي ماً مشتيكين ، مايمبً أن يفظس حابة ذو  الحخصصات ف  العلىم الطبمعمة ال  يار  الادوزات حجماا و 

  يييم كما أن بعا ير  الحخصصات قاقمة عل  الحعلمم الالبتيووي .

 السااااا ع   عااااادد فكااااا ( نعااااا )باااااا السااااا ب   الساااااإال عااااان الجاااااىاب كااااا ن ئذا الساااااإال الثااااا ني الااااار   صاااااه : - ب

    ؟ به  ش زكت التي التدزيباة

%( ، 59( طاااعات بلغااد وظااب  م )13-1ثبااين أن اإلاحاادزبين الااريً ثلقااىا عااد  الظاااعات الحدزبمااة املخصااىز  بااين )      

%( ، 39طاعة فأكثي( بلغد وظاب  م )  23-16املخصىز  بين  )  الحدزبمة الظاعات عد  ثلقىا الريً مقاب  اإلاحدزبين

لااا  ألاعلاا  لخدارااة يااار  الاادوزات وضااعف الاطاااحعدا ات ومااً اإلامبااً أن يكاااىن الظااب  فاا  ثفاااى  الظاااعات ألا وااى ع

 اإلاا ية والحقىمة لها .

 ما :   صاه الار  ال حاث تسا ؤال  مان ألاول  الساإال علاى الاح باة يمت قد يكىن  السإالين هرا ئح ب   وبتحلال

اقاة الج مع   ف  التدز   هاأ  أعض ء التح ق مدي  . الالكتيوني التعلا  مت ل ف  يدزيباة بدوزا  العس

اقاااااع خااااادم   فااااا  فيهااااا  اشاااااتيكت التاااااي املاااااسا  عااااادد الساااااإال الث لاااااث الااااار   صاااااه : كااااا  - ج  الالكتيو ااااااة املى

   ؟ التدز   هاأ  بأعض ء الخ صة

%( ، أماااااا الاااااريً 22(   بيظاااابة )11%( مقاباااا   ياااااي اإلاشاااااتيكين )78( بيظااااابة )41اثضاااا  أن عاااااد  اإلاشااااتيكين بلااااا  )       

 ( مسات بلغد وظب  م 4-3اشتيرىا باالعدا  املخصىز  بين ) 

 %( وير  اليظ  ثبدو محقازبة مً بهة ومً بهاة42فاكثي( ) -5%( مقاب  مً اشتيرىا باإلاسات املخصىز  بين )38) 

 أخسي ثبين الخابة ال  ثقى ة ثىاص  الحدز ظمين م  ير  اإلاىاق  ؛ لكىن ا مً أيم أطبا  الحىاص  العلم  .

اقااااع اسااااتادام  ماااادي السااااإال السابااااع الاااار   صااااه : ماااا  - د  الالكتيونااااي والبييااااد الاحتماااا    التىاصاااال ملى

 والطل ة؟ التدز ساين مع للتىاصل

 اشااااتيرىا الااااريً أمااااا ،%( 9) بيظاااابة( 5) اإلاشااااتيكين  يااااي مقاباااا %( 91) بيظاااابة( 47) ظهااااس أن عااااد  اإلاشااااتيكين  بلاااا    

  وظب  م بلغد مسات( 4-3)  بين املخصىز  باألعدا 
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، وثفظاس يار  اليظا  باى   الحىاصا  العلما  %(72( )فااكثي -5) باين املخصاىز  بااإلاسات اشاتيرىا ماً مقاب %( 12) 

بااة مااً بهااة أخااسي مااا يااىعبع ايجابااا علاا  ثطااى س الحعلاامم بااين الحدز ظاامين فممااا بماان م مااً بهااة والحدز ظاامين والطل

 الالبتيووي والحعلمم بصىز  عامة .

 والامتح  اا   املح ضااسا  العااداد املتعاادد  الىساا ئط فاا  مشاا زكت  ماادي ماا :    صااه السااإال الخاا م  الاار  -هااا 

 ؟ الالكتيو اة

 الاااااريً أماااااا ،%( 31) بيظااااابة( 16) اإلاشاااااتيكين  ياااااي مقابااااا %( 69) بيظااااابة( 36) بلااااا   اإلاشاااااتيكين عاااااد  أن اثضااااا       

 -5) بااين املخصااىز  باااإلاسات اشااتيرىا مااً مقاباا %( 13)  وظااب  م بلغااد مااسات( 4-3)  بااين املخصااىز  باالعاادا  اشااتيرىا

، وجعاااد يااار  اليظااابة بماااد  فااا  ظااا  الظاااسوف والامكاهماااات اإلاا ياااة والحقمىاااة الخالماااة وحداراااة ثطبمااا   %(56( )فااااكثي

 ووي ف  العسا  .الحعلمم الالبتي

وبتحلال ئح ب   هره ألاسئلة يكىن قد يمت الاح بة على السإال الث ني من تس ؤال  ال حاث الار   صاه : ما     

اقاة ف  التط اق   الخ صة ب لتعلا  الالكتيوني .  مدي مش زكة أعض ء الهائ   التدز ساة ف  الج مع   العس

 التاااي الالكتيونااي التعلااا  ئلااى املساااتند  التدز ساااة الاسااتياياتاة السااإال الساا دذ الاار   صاااه : ماا ه  - و

 ؟ طالب  على لتط اقه  من س ة  ظسك وحهة من يساه 

( 33ثباين أن عاد  اإلاظاحبمىين الاريً يفضالىن ثطبماا  اطاتياثمجمة الحعلامم اإلاادم  ) الالبتيوواي   الحقلماد ( بلاا  )     

%( ، يلاا  م الااريً فضاالىا 25( بيظاابة )13عااد يم ) %( ، يلاا  م الااريً فضاالىا اطااتياثمجمة املخاضااس  بلاا 64بيظاابة )

( 1%( ، يلااا  م الااار  أباااابىا   )أخاااسي( ) الاااحعلم الحعااااووي( )9( بيظااابة )5اطاااتياثمجمة الاطحقصااااء ) الاطحبشااااف( ) 

 %( .2بيظبة )

 لهااره اختااا زك م سااب  وعناد مق طعااة ئح باا   هارا السااإال مااع ئح باا   الساإال الساا بع الاار   صاه : - ش

 غييه  ؟ دون  الاستياياتاة

 ي ين م  يأتي : 

%( مااااً اإلاظااااحبمىين أن اطااااتياثمجمة الحعلاااامم اإلااااادم  ) الحقلمااااد   الالبتيووااااي( هاااا  ألافضاااا  ؛ ألن ااااا 56بااااين )  -

 والاخحصاصاااات والكلفااة والىقاااد الجهااد حماااث مااً معاااا والالبتيووااي الحقلماااد  الحعلاامم طس قتااا  ثجماا  مصايااا

 عاً الىظاس بغاا اإلاظاحمس العلما  و الاوظااوي والحطىزوالحىاصا    والحقاهاة الصاف ف  الطلبة أعدا  وثقلم 

 اإلاحطاااىز  الالبتيووااي الاا  الحقلمااد  الااحعلم مااً الحاادز    والاهحقاااا  الفهاام ش ااا   علاا  وجظاااعد واإلاكااان الصمااان

 . التيبى ة ألايداف ثحقم  عل  فض  عً أن ا جظاعد

 قبا  ماً والحعاما  الاعادا  ألافضا  ؛ ألن اا طاهلة%( مً اإلاظحبمىين أن اطتياثمجمة املخاضس  ها  28وض  )  -

 والكلفااة الىقااد وثىاطاا  لديااه الفهاام وثص ااد للطالاا  والعلماا  العقلاا  اإلاظااحىي  وثىاطاا  والطالاا  الحدز  اا  
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 والحغيااااي وثحقماااا  الحطااااىز  علاااا  فضاااا  عااااً قابلم  ااااا أكثااااي معلىمااااات الطلبااااة وجظاااااعد علاااا  اكخظااااا  إلاعظاااام

 . واإلادزض الطال  بين الايجابي الاوظاوي الحىاص 

 %( مً اإلاظحبمىين أن اطتياثمجمة الاطحقصاء )الاطحبشاف ( ه  ألافضا  ؛ ألن اا جعما  علا  الحىاى 12بين )  -

 علاا  الطلبااة امكاهمااات الفااسو  كمااا أن ااا ثبشااف ومساعااا  والجهااد الىقااد وثااىفيي اإلاصااا ز وجعااد  اإلاعلىماااجي

؛   وثقمااممهم بماان م للمفاضاالة مىطقااي أطاااض ،وثااىفس الحفبيااي علاا  والقاادز  الريىمااة مهااازات م وبمااان الااحعلم

 علا  جظااعد الاخحصاصات فض  عً أن ا بقمة مً أكثي والاطحقصاء البحث يححا  العلم  الحخص  وألن

 . والاكخشاف البحث خ   مً الفهم

 الخماازياى  الطلباة باين %( مً اإلاظاحبمىين أن اطاتياثمجمة الاحعلم الحعااووي ها  أفضا  ؛ ألن الحعااون 2وض  ) -

فمكاااىن  خدمااة )ألاهتيهااد(  ضاااعف مااً جعاااوي العىاقااا  أ لاا  أن الطاامما الالبتيوواااي الحعلاامم الثقااان ألافضاا 

 . ف  يرا الصد   الاشكالمات لح ف  مىاط  ح  الحعاون 

وبتحلال ئح ب   السإالين الس بقين يكىن قد يمت الاح بة على السإال الث لاث مان تسا ؤال  ال حاث الار       

الهائاااااا    أعضاااااا ء  ظااااااس وحهااااااة ماااااان الالكتيونااااااي التعلااااااا  وفاااااا  علااااااى املن ساااااا ة التاااااادز   م اسااااااتياياتاة  صااااااه :

اقاة   ؟ التدز ساة ف  الج مع   العس

 الخ يمة :

 خحاما فبعد اثبا  ابساءات البحث بميد هحاقجه ما يأجي :

 حاااد علاا  الااس م مااً حدارااة ثجسبااة الحعلاامم الالبتيووااي فاا  العااسا  كىظااام جعلاامم وثقااى م ئال أن وظاابة   -1

مً الهمئات الحدز ظمة ف  الجامعات العساقمة الححقاىا بادوزات ثدز بماة جعاد أطاطاا لحطبما  يارا الىاى  

د مظااااحقب  ئن ثاااام مااااً الحعلاااامم بدزبااااة أكبااااي ، علمااااا أن ياااار  اليظاااابة مااااً اإلامبااااً أن ثكااااىن قابلااااة للتزاياااا

 اطخثمازيا بشك  مىاط  .

وبااااى  فااااسو  بااااين أفااااسا  العمىااااة فاااا  وظاااا  الالححااااا  بالاااادوزات الحدز بمااااة الخاصااااة بااااالحعلمم الالبتيووااااي  -2

وعااد  الظاااعات الحدز بمااة والاشااتيا  بمىاقاا  الحدز ظاامين والحىاصاا  ماا  الطلبااة والاشااتيا  بالىطاااق  

واإلاظااحىي العلماا  والحخصاا  ، خاصااة فاا  مجااا  عاااد  الحعلمممااة مااً حمااث الجاايع والفئااات العمس ااة 

الظااااعات الحدز بماااة وضاااعف ماااسات الاشاااتيا  بمىاقااا  خااادمات الاطااااثر  ووطااااق  اعااادا  املخاضااااسات 

والامححاهاااااات ؛ مماااااا يباااااين الخاباااااة ئلااااا  ثصاياااااد وثطاااااى س اشاااااتيا  الحدز ظااااامين ؛ لحىمماااااة مظاااااحىي الحعلااااامم 

 الالبتيووي وثطبمقاثه  .

ماااً وبهاااة هظاااس الهمئاااات الحدز ظااامة فااا   –طاااتياثمجمة ألافضااا  للحطبمااا  حالماااا خلااا  البحاااث ئلااا  أن الا  -3

 ه  اطتياثمجمة الحعلمم اإلادم  ) الحقلمد    الالبتيووي ( . -الجامعات العساقمة 
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مااااً أبااااسش ألاطاااابا  التاااا  زلخااااد اطااااتياثمجمة الحعلاااامم اإلااااادم  هاااا  : أن ااااا ثىاطاااا  الظااااسوف الخالمااااة مااااً  -4

ظاااااسوف الحدز ظااااامين والطلباااااة وثجمااااا  مصاياااااا الحعلمماااااين الحقلماااااد  اإلاباشاااااس الىاحماااااة اإلاا ياااااة والحقىماااااة و 

والالبتيوواااااي ، وثمهاااااد ل هحقاااااا  ئلااااا  اطاااااتياثمجمات أخاااااسي جعحماااااد علااااا  الحعلااااامم الالبتيوواااااي بشاااااك  أكباااااي 

 و ىاك  الحطىز اإلاعسف  ف  العالم اإلاحقدم.

 التىصا   :

 بميىد هحاق  البحث الخابة ئل  الحىصمات الاثمة :

وشاز  الحعلاامم العااال  والبحااث العلماا  العساقمااة باالطااحمساز بحطااى سالخط   اإلاطبقااة حالمااا بمااا قمااام  -1

 يبف  الحىط  بحطبم  الحعلمم الالبتيووي جعلمما وثقى ما .

 الحعلاامم ماا  الحعاااطي خطااىات ؛لشااس  علممااة أ لااة العااال  بااىشاز  الحعلاامم اإلاعىمااة اإلاااديس ات طباعااة -2

 علا  م ثاىش  وواضخة طهلة بلغة ألامىز  وأولماء والطلبة الحدز ظمة الهمئات مً ر  و وز  الالبتيووي

. 

الالبتيووااااي والطاااامما  الحعلاااامم اطااااحخدام فاااا  الحاااادز ع يمئااااات أعضاااااء مهااااازات ثطااااى س علاااا  العماااا  -3

 الجامعات العساقمة واإلاساكص املخحصة . ثأيملمة وثطى س ة ف   وزات ئقامة خ   مً اإلادم 

 العساقمة . الجامعات ف  الخديثة الحقىمات اطحخدام مظحىي  لسف  لجان ؛ ثألمف -4

 ثطى س اإلاىاهج الدزاطمة الجامعمة بما يخىاط  م  الحعلمم الالبتيووي . -5

 الاهتيهاااد و عااام بشاااببة وزبطهاااا الالبتيوهماااة بااااألبهص  الدزاطااامة القاعاااات بممااا  ثصو اااد علااا  العمااا  -6

ااااات اإلاظاااااإولة  فااااا  العملماااااة الخديثاااااة عاااااً الحقىماااااات أعضااااااء يمئاااااات الحااااادز ع اإلاظاااااحخدمين واإلا را

بمماااااا   فاااااا  ال  ااااااا الخابااااااة لاااااادي مظااااااحمس  صااااااماهة اإلاا يااااااة واإلاعىى ااااااة  وثااااااىفيي بااااااالخىافص الحعلمممااااااة

 الجامعات العساقمة .

 للحىاصاااااا   الالبتيوهمااااااة والحطبمقااااااات الباااااايام  أيظسوأوضاااااا  باخحماااااااز الالبتيوهمااااااة الىطاااااااق  ثىى اااااا  -7

 ،ماااا  و يييااااا( بااااى  الفاااايع ، الفااااايبي ، الىاجظااااا )  مثاااا الهمئااااات الحدز ظاااامة والطلبااااة  بااااين العلماااا 

 بممااااااا  فااااااا  الالبتيوهماااااااة اإلاقاااااااسزات ثصاااااااممم فااااااا  جظاااااااحخدم التااااااا  الخاطااااااا  باااااااسام  جعس ااااااا  ضاااااااسوز 

 اثقاااان عااادم ومساعاااا  الحعلااامم لخظاااهم  الاهتيهاااد شاااببة علااا  عسبماااة مىاقااا  وثصاااممم الحخصصاااات

 .   الاهكليزية اللغة

 .الحدز ظمة  والطلبة الهمئات أفسا  بمم  لدي للدزض ال شمة الالبتيوهمة ألابهص  ثىفس مً الحأكد -8

 .  زاس   ومظحىي  مسحلة لك  اإلاىاطبة والىىعمة بالبممة الافتياضمة واملخحبيات اإلابحبات ثىفيي -9

ثخىااااو  الححاااديات والصاااعىبات التااا  ثىاباااه ثطبمااا  الحعلااامم الالبتيوواااي فااا  العاااسا  ،  بحاااىذ ئباااساء -13

 والحقىمات اإلاىاطبة لحطبمقه .وكرل  البيام  
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 أنهوذج نقرتح لجطوير سياسة اجلانعات اليهنية في ضوء نبادئ اجلودة الشانلة

 صفاء عبداحلكيو أحهد بادي .ط . د                                                                                                                                                                                         
 هيل أحهد علي آل قاسوج .ط . د                                                                                                                                                                                

  1 بهية نحهد راجح .ط . د                                                                                                                                                                     
 الهلخص:

غ ؾُاؾت هضَذ الضعاؾت الخالُت بلى  الجامهاث الُمىُت في غىء مباصت الجىصة جٓضًم ؤهمىطج مٓترح لخؿٍى

غها مً زالٛ: )صنم الُٓاصة الهلُا،  الشاملت, بىاًء نلى عضض وشغح مغاخل ضىو الؿُاؾت الخهلُمت وجؿٍى

يز نلى اإلاؿخُُض, واجساط الٓغاعاث نلى ؤؾاؽ الخٓاثٔ, والخدؿين  ت الخُُٓٓت لجمُو اإلاهىُين, والتٖر واإلاشاٖع

اؾخسضم الباخثىن اإلاىهج الىضُي الخدلُلي بشُٓه الاؾخيباؾي والخًظًت اله٘ؿُت(. و  اإلاؿخمغ, وهكام اإلاهلىماث

والاؾخٓغاجي, خُث اؾخسضم الخدلُل الاؾخيباؾي في مغاحهت ألاصب الىكغي والضعاؾاث الؿابٓت اإلاخهلٓت 

في بىاء ؤهمىطج بالؿُاؾت الخهلُمُت, وإصاعة الجىصة الشاملت, والخدلُل الاؾخٓغاجي الؾخ٘ماٛ الجاهب الىكغي 

 بلى اؾخيخاحاث وجىضُاث لهلها 
ً

غ ؾُاؾت الجامهاث الُمىُت في غىء مباصت بصاعة الجىصة الشاملت, وضىال لخؿٍى

ؤن ؤؾاؽ ؤلاجٓان لجىصة ؾُاؾُت الجامهاث جُُض الجهاث اإلاهىُت، وجىضل البدث للهضًض مً الىخاثج ؤبغػها: 

غها غغوعة جؿبُٔ مباصت ومهاًير بصاعة الجىصة الشاملت, وؤوضذ ًخمثل في مغاناة ؤؾـ ومباصت  الُمىُت وجؿٍى

الجىصة الشاملت نىض ضُايت الؿُاؾاث الخهلُمُت في الجامهاث الُمىُت؛ العجباؽ الجىصة الشاملت بؿُاؾت 

ٗاصًمُت مهاضغة، حهؼػ الخىاَؿُت غمً البُئُت الضازلُت  الخهلُم الهالي بانخباعها غمان لخدُٓٔ ؾُاؾت ؤ

 لجامهاث الُمىُت.والخاعحُت ل

 ألاهمىطج اإلآترح، ؾُاؾت الجامهاث, الجامهاث الُمىُت، بصاعة الجىصة الشاملت.: الكلهات الهفجاحية
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Abstract: 

This study aimed to introduce a proposed model for developing the policy of Yemeni 

universities in light of total quality principles based on monitoring, explaining, and 

developing  stages of educational policy-making through: supporting the higher leadership, 

real participation of all stakeholders, focusing on beneficiaries, making decisions based on 

facts, continuous improvements, and information system and feedback. A descriptive and 

analytical approach was used deductively and inductively by the researchers. The deductive 

technique was used in reviewing the literature and previous studies related to educational 

policy and total quality management. While, the inductive one was used to complete the 

theoretical aspect in designing a model for developing the policy of Yemeni universities in 

light of principles of total quality management, introducing a number of findings and 

recommendations that might help the concerned authorities. The most notable finding was 

that there was a need to apply the principles and standards of total quality management when 

formulating educational policies at Yemeni universities because the overall quality was linked 

to the higher education policy as a guarantee for achieving a contemporary academic policy 

that enhances competitiveness within the internal and external environments of the Yemeni 

universities. 

Keywords: The Proposed Model, Universities Policy, Yemeni Universities, Total Quality 

Management. 
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 اإلاقدمت: 

الخهلُم الجامعي هى الجؿغ الظي حهبر نلُه الشهىب واملجخمهاث بلى مؿخٓبل مشّغ باألمل, وإن صوعه في الاعجٓاء 

، َالخجاعب حمُهها حشهض
ً
بظلٚ؛ بطا ما ؤنؿُذ  باملجخمهاث والضَو بها هدى الخٓضم مؿإلت لم حهض جدخمل حضال

ٗان الخهلُم في مجخمهاجىا الهغبُت لم ًاص الىخاثج اإلاغحىة مىه ـــ  ت والُهل الاحخمانُين ـــ وإطا  له مؿاخت مً الخٖغ

 َةن لىا ؤن هؼنم ؤن طلٚ لم ًً٘ بؿبب الخهلُم, وإهما في الخهامل مهه بالُُ٘ت التي ًجب ؤن جٙىن.

غ الخهل   لىٓل َلؿُت التربُت التي جمثل ومً هىا جخإجج الخاحت لخؿٍى
ً
ا وملخا  غغوٍع

ً
ُم وؾُاؾخه لُطبذ مؿلبا

ت املجخمو، مً مؿخىي الخطىعاث وألاماوي والغيباث املجغصة بلى مؿخىي الخؿبُٔ واإلاماعؾت، ختى حؿخمغ  عٍئ

خه الٓىمُت حؿخىنب الهطغ وؤؾالُبه الخضًثت، ال ؾُما مو جؼاًض وجاثغ ال هىإلات زٓاَخه الىؾىُت، وجضوم هٍى

ت بلى ْىة جمً٘ مً ًمخل٘ها مً الُٓاصة والخد٘م  .1وجدٛى اإلاهَغ

شير مضٗىع  , ؤن الؿُاؾاث 2وحهض الؿُاؾاث الخهلُمُت بمثابت ؤلاؾاع الهام للهمل في حمُو مُاصًً التربُت، َو

لؿُت التربُت، وألاهضاٍ الهامت  الخهلُمُت جٓو في مىؿٍٓت وؾـ، خُث حؿبٓها الُلؿُت الاحخمانُت الهامت، َو

ت، والخؿـ، واإلاىاهج، والبرامج وييرها. لظا؛ خكُذ الؿُاؾاث  ليها الاؾتراجُجُاث التربٍى اإلاشخٓت منها، ٍو

ض ألاهضاٍ  ِّ
غها، ٗىجها ججؿ   بخؿٍى

ً
 زاضت

ً
الخهلُمُت باهخماٍم نالمٍي متزاًض، خُث جىلي ألاهكمت الؿُاؾُت نىاًت

ح مىاِْ الجهاث اإلاؿاولت مً الٓ ت، وجىض   .3ػاًا اإلاخهلٓت بهاالتربٍى

وال ًمً٘ ألمت مً ألامم جيشض بىاء خػاعتها وجغبُت ؤحُالها الٓاصمت نلى هدى مخميز, ؤن جٙىن بًير ؾُاؾت حهلُمُت 

ت ؤضُلت، ومهبرة نً الاخخُاحاث الىاْهُت  اثمت نلى ؤؾـ ومباصت نلمُت وخػاٍع مجىصة واضخت ومؿخٓغة, ْو

ظلٚ  ُاتها، ؤن جٙىن ملبُت لهظه والخؿلهاث اإلاؿخٓبلُت للمجخمو، ٖو ال ًمً٘ ألحهؼة ؤلاصاعة وجىكُماتها وؾلٖى

الخاحاث والخؿلهاث، بال بىحىص ؾُاؾت حهلُمُت جخػمً مباصت مغشضة، حهمل ٖمىحه ومدضص الجساط الٓغاعاث 

  .4الالػمت

ٗاصًمي بخؿٍى غ ؾُاؾت الخهلُم,  بط ومً هىا جغجبـ مباصت الجىصة الشاملت ومغاخل جؿبُٓها في اإلاُضان التربىي وألا

, بلى ؤن جىقُِ مباصت الجىصة الشاملت وؤَٙاعها في ؤهكمت الخهلُم الهالي وؾُاؾخه ٌهىص بالىُو 5ٌشير، اإلاىؾىي 

ت َلؿُُت حضًضة ألهضاٍ الجامهت وعؾالتها, مما ًػُي نلى البِئت  نلى الجامهاث؛ ألهه ًػو حجغ الاؾاؽ لغٍئ

ٖ ،
ً
 مىخجا

ً
 بًجابُا

ً
ض صعاؾتالجامهُت مىازا نلى ؤهمُت بصزاٛ مطؿلخاث الجىصة غمً مُغصاث وبىىص  6ما جٖا

 ما نلى 
ً
ين ونملُت الخدؿين اإلاؿخمغ, وحهمل بلى خضا ؼ نلى اإلاؿخُُضًً, وجضنم اإلاشاٖع ؾُاؾت الخهلُم, بدُث جٖغ

ض صعاؾت ىنها, وفي الؿُاّ طاجه جٖا لخهلُم الهالي , ؤن ؤبغػ الخًيراث اإلاؿلىبت في ؾُاؾاث ا7مىو ألازؿاء ْبل ْو

ٗةصاعة الجىصة الشاملت وؤلاصاعة ؤلال٘تروهُت،  ت الخضًثت  لػمان اإلاىاَؿت الهاإلاُت اؾخسضام ألاؾالُب ؤلاصاٍع
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غي آٛ نىن الؿهلي ت, ٍو , ؤن الجامهاث حؿخُُض مً بصاعة الجىصة الشاملت في املخاَكت نلى 8واؾدثماع اإلاهَغ

ٗاصًمُت, بطا ح اتها, ولٙي مٙاهتها الهلمُت، وؾمهتها ألا  ًؿبٔ في حمُو َغوم الجامهت ومؿخٍى
ً
 مخٙامال

ً
ل ؤؾلىبا ِّٙ ش

 
ً
جدبنى ؤي حامهت ؤؾلىب بصاعة الجىصة الشاملت البض لها مً جىبي اإلاباصت ألاؾاؾُت إلصاعة الجىصة وجخسظ منها صلُال

ت، لٙي جدٓٔ الخًُير الظي ًدىاؾب مو  ها اإلااصًت والبشٍغ  بما ًخالءم مو قغَو
ً
 . 9ؾمىخاتها وآمالهااؾتراجُجُا

 مشكلت الدراست:

الخطاثظ اإلاهمت في ؾبُهت الؿُاؾت الخهلُمُت, اؾخجابتها للخًيراث التي جدضر في البِئت املخُؿت بها، مً 

َاملجخمهاث ؤلاوؿاهُت جمُل للخًُير ؤن لم ًُغع نليها، لظلٚ َال يغابت ؤن جخًير الغئي والؿمىخاث والؿُاؾاث 

ٗاهذ  اْخطاصًت ؤم حهلُمُت...الخ. وبطٍغ الىكغ نً مؿخىي الخًُير وؾبُهخه في بلض الضعاؾت الهامت، ؾىاًء 

ت الُمىُت ـــ َةن الخًُير في الؿُاؾت الخهلُمُت ما جؼاٛ حهاوي مً بهؼ الازخالالث، ؾىاًء في  الخالُت ـــ الجمهىٍع

ت، وبما ؤن اإلاػمىن ؤم في آلُاث الطىو والخىُُظ, َالخلل ًبضؤ في نملُت الطىو ومً ٌ شإع َيها؟ وؾبُهت اإلاشاٖع

غ غغوعة  الؿُاؾت الخهلُمُت الخالُت في بالصها الُىم هي هُؿها باألمـ، مما ًجهل مً بخضار الخًُير والخؿٍى

ض صعاؾت10خخمُت إلاىاحهت اإلاؿخٓبل , بلى غغوعة بناصة الىكغ في هكم الخهلُم الهالي ابخضاًء 11. وفي هظا الؿُاّ جٖا

غ واإلاخابهت؛ وؤٖض نلى ؤن بالُلؿُاث وال  بالخؿـ والاؾتراجُجُاث، واهتهاء بالخىُُظ والخؿٍى
ً
ؿُاؾاث، ومغوعا

غ َدؿب، بل بن َلؿُخه وؾُاؾاجه، وهُٙلخه وجىكُماجه،  الخهلُم الهالي الخالي ال ًدخاج بلى حهضًل وجؿٍى

 بما ًخىأَ مو
ً
الجه، ووؾاثؿه ومىهجُاجه، البض ؤن جخًير جماما مخؿلباث الهطغ, ٖما ؤٖضث  وإصاعجه وجمٍى

غ، 12(2010-2006اؾتراجُجُت الخهلُم الهالي ) ، ؤن هكام الخهلُم الهالي في ؤمـ الخاحت بلى الخدضًث، والخؿٍى

ت الٓؿام الخاص والجهاث  والخدؿين اإلاؿخمغ, ال ؾُما وؤهه ٌهاوي مً هٓاؽ غهِ نضًضة, ؤهمها؛ يُاب مشاٖع

ت في الٓػاًا طاث الهالْت في ضىو الٓغاع في الجام هاث الُمىُت، وهظا الًُاب ؤؾهم في نٛؼ الجامهاث نً اإلاشاٖع

, نلى غغوعة بناصة الىكغ في حملت الؿُاؾاث الغاهىت 13ألاؾاؾُت للمجخمو، وبهظا الطضص ؤوضذ صاعؾت, الطىفي

 نً وحىص خالت مً الاهُطاٛ بين ألاهضاٍ
ً

ت  لخهلُم الهالي وفي مٓضمتها ؾُاؾت البدث الهلمي، َػال التربٍى

ض مش٘الث الؿُاؾت الخهلُمُت في الُمً خضة، هى ؤهه مغ  والؿُاؾت الخهلُمُت في الىاْو التربىي الُمني. ومما ًٍؼ

ل لم ججغ الجهاث الُمىُت في الضولت، ممثلت بىػاعة الخهلُم الهالي والبدث الهلمي واملجلـ ألانلى للخهلُم  ذ ؾٍى ْو

بطىعة شاملت ومخٙاملت، جىدشل هكم الخهلُم مً ؤػمتها التي جخهٓض ٗل  نلى وغو ؾُاؾت حهلُمُت م٘خىبت ومهلىت

ًىم، ؤو جسُِ وؾإة البهؼ منها, ٖما ؤن الجامهاث الُمىُت ال جؼاٛ ؤؾيرة الىقُُت الخٓلُضًت التي ؤصث بلى 

ؿُدت ؤن جٓىم بىق اثُها وشإتها، وال جؼاٛ في بيُتها وهكمها الٓضًمت، ومً زم لِـ بمٓضوع حامهاث بالُت ٖو

ت إلاخًيراث شًل  الجضًضة، وؤن ًٙىن لها خػىعها الُهاٛ مو ْػاًا املجخمو والهطغ، بال باالؾخجابت اإلاىاٍػ

غ ؾُاؾت الخهلُم الجامعي في الُمً ؤضبذ غغوعة ملخت، َهى  الىقاثِ واإلاهً في ؾّى الهمل. لظلٚ، َةن جؿٍى
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و واإلالبي لخؿله ُت حاصة جػهه في مؿاعه اإلاخْى ت ًدخاج بلى ْو اث املجخمو الُمني، واإلاىاٖب للخؿىعاث ؤلاصاٍع

ٗاصًمُت التي حشهضها الجامهاث في بلضان الهالم اإلاخٓضم والىامي نلى خٍض ؾىاء، ال ؾُما وألامغ ؤضبذ ممً٘ىا  وألا

 نلى ما ؾبٔ, َةن بصاعة الجىصة الشاملت بٙاَت 
ً
ت مهاضغة ؤزبدذ هجانتها. وجإؾِؿا في قل مضازل واججاهاث بصاٍع

هاضغة, التي مب
ُ
ت اإلا ت ؤلاصاٍع هض مً ؤَػل وؤوؿب ألاؾالُب واإلاضازل الٍُ٘غ

ُ
ُاتها, ح اصئها ومغاخل جؿبُٓها وؾلٖى

ٗاصًمُت، ممثلت بالجامهاث الُمىُت، وبالخالي  ًيبغي ؤن جخىاَغ نىض ضىو ؾُاؾاث الخهلُم الهالي وماؾؿاجه ألا

غ ؾُاؾت الجامهاث الُمىُت  َةن مشٙلت البدث الخالي جدبلىع بالدؿاٛئ الغثِـ آلاحي: ما ألاهمىطج اإلآترح لخؿٍى

 جىصة الشاملت؟في غىء مباصت ال

 -جتجلى أهميت الدراست في الجوانب آلاجيت:أهميت الدراست: 

ت اإلاهاضغة وفي مٓضمتها بصاعة  .1 ت ؤلاصاٍع ؤن حؿهم في ببغاػ ؤهمُت جىقُِ الاججاهاث واإلاضازل الٍُ٘غ

ٓىي مً ْضعاتها في الجىصة الشاملت, ؤزىاء عؾم  غ ؤصائها ٍو ؿهم في جؿٍى ٌُ ؾُاؾت للجامهاث, بما 

 مىاحهت مخًيراث الهطغ وجدضًاجه.

ت  .2 ير عٍئ ير ْانضة ؤؾاؾُت ًمً٘ الغحىم بليها مً حاهب ضىام الٓغاع، ومً زم جَى ؤن حؿهم في جَى

 اؾتراجُجُت واضخت في اإلاىاِْ اإلاخهضصة.

غ الضولُت، والضعاؾاث الهلمُت اؾخجابت للخىحهاث الهاإلاُت اإلادؿاعنت، و  .3 لخىضُاث نضص مً الخٓاٍع

ب الخؿىعاث اإلاهاضغ. غ ؾُاؾاث الجامهاث بما ًٖى  التي صنذ بلى غغوعة جؿٍى

جمثل الضعاؾت الخالُت بما جػمىه مً ؤصب هكغي وصعاؾاث ؾابٓت, وما جمسؼ نىه مً هخاثج, بغاَت   .4

ُُض الباخثين وا ًُ لضاعؾين واإلاهىُين بالجامهاث الُمىُت, وفي مخىاغهت للم٘خباث الجامهُت, وبما 

ت.   اتها ؤلاصاٍع ت نلى مسخلِ مؿخٍى  مجاٛ ؤلاصاعة التربٍى

 أهداف الدراست: 

غ ؾُاؾت الجامهاث الُمىُت في غىء مباصت الجىصة  تهضٍ الضعاؾت الخالُت بلى جطمُم ؤهمىطج مٓترح لخؿٍى

 الشاملت, وطلٚ مً زالٛ آلاحي:

ت لؿُاؾت الخهلُم الهالي؛ وإصاعة الجىصة الشاملت مً زالٛ اؾخٓغاء الخهٍغ نلى اإلاىؿلٓاث ا .1 لىكٍغ

غ الغؾمُت الطاصعة نً الجهاث طاث الهالْت.   وجدلُل اإلاطاصع والضعاؾاث الهلمُت والخٓاٍع
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غ الغؾمُت  .2 الخهٍغ نلى واْو ؾُاؾت الجامهاث الُمىُت بدؿب ما ؤشاعث بليها اإلاطاصع والخٓاٍع

 لجهاث طاث الهالْت.املخلُت الطاصعة نً ا

غ ؾُاؾت الجامهاث الُمىُت في غىء مباصت بصاعة الجىصة الشاملت  .3 الخهٍغ نلى ألاهمىطج اإلآترح لخؿٍى

 مً زالٛ ؤلاحابت نً ألاؾئلت آلاجُت:

ت والغؾالت, واإلاىؿلٓاث واإلاطاصع  - ما اإلاغج٘ؼاث ألاؾاؾُت لألهمىطج اإلآترح مً خُث: الغٍئ

 جطمُم ألاهمىطج؟التي جم الانخماص نليها في 

غ ؾُاؾت الجامهاث الُمىُت؟ -  ما الىقاثِ واإلاغاخل واإلاباصت ألاؾاؾُت لخؿٍى

غ ؾُاؾت الجامهاث   - اث التي ْض جىاحه جىُُظ ؤهمىطج جؿٍى ما اإلاخؿلباث الالػمت، واإلاهْى

 الُمىُت؟ 

 حدود الدراست: 

غ ؾُاؾت الجامهاث  الُمىُت في غىء مباصت الجىصة جخدضص الضعاؾت الخالُت بخٓضًم ؤهمىطج مٓترح لخؿٍى

ت  غها مً زالٛ: صنم الُٓاصة الهلُا، واإلاشاٖع الشاملت, بىاًء نلى عضض وشغح مغاخل ضىو الؿُاؾت الخهلُمت وجؿٍى

يز نلى اإلاؿخُُض, واجساط الٓغاعاث نلى ؤؾاؽ الخٓاثٔ, والخدؿين اإلاؿخمغ, وهكام اإلاهلىماث  الخُُٓٓت, والتٖر

 والخًظًت اله٘ؿُت.

 ث الدراست:مصطلحا

ا بإجها: مجمىنت مً الٓىانض واإلاباصت الهامت التي ؾُاؾت الجامهاث الُمىُت:  - ًُ ها الباخثىن بحغاث ٌهَغ

ا إلاباصت الجىصة الشاملت؛ للهمل نلى جىكُمه وجىحيهه؛  ًٓ ٗةؾاع نام للىكام الجامعي، َو جػهها الضولت 

ا لألهضاٍ الهامت واإلاطلخت الىؾىُت باالهؿالّ مً واْ ًٓ  و املجخمو الُمني، ملبُت اخخُاحاجه.جدُٓ

ت، جخمثل بـ: )صنم مباصت الجىصة الشاملت:  - ا بإجها: مجمىنت مً اإلاباصت ؤلاصاٍع ًُ ها الباخثىن بحغاث ٌهَغ

يز نلى اإلاؿخُُض, واجساط الٓغاعاث نلى ؤؾاؽ  ت الخُُٓٓت لجمُو اإلاهىُين, والتٖر الُٓاصة الهلُا، واإلاشاٖع

غ ؾُاؾت الخٓاثٔ, والخدؿين اإلاؿخمغ ؼ نلى جدؿين وجؿٍى , وهكام اإلاهلىماث والخًظًت اله٘ؿُت(، جٖغ

 
ً

الجامهاث الُمىُت، وجدُٓٔ ؤهضاَها، وإخغاػ الخٓضم لها ؾىاًء نلى اإلاؿخىي الضازلي ؤو الخاعجي، وضىال

 لخلبُت خاحاث املجخمو الُمني.
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باؾي والاؾخٓغاجي, خُث اؾخسضم اؾخسضم الباخثىن اإلاىهج الىضُي الخدلُلي بشُٓه الاؾخيمىهج الضعاؾت: 

الخدلُل الاؾخيباؾي في مغاحهت ألاصب الىكغي والضعاؾاث الؿابٓت اإلاخهلٓت بالؿُاؾت الخهلُمُت, وإصاعة الجىصة 

غ ؾُاؾت الجامهاث الُمىُت في  الشاملت, والخدلُل الاؾخٓغاجي الؾخ٘ماٛ الجاهب الىكغي في بىاء ؤهمىطج لخؿٍى

 بلى اؾخيخاحاث وجىضُاث لهلها جُُض الجهاث اإلاهىُت واإلاؿتهضَت.غىء مباصت بصاعة الجىصة ا
ً

  لشاملت, وضىال

 دراساث سابقت:

بلى ببغاػ الضوع الهام الظي جػؿلو به ؾُاؾاث الخهلُم  14(2018هضَذ صعاؾت هىي ويغبي وؾغاع، ) -

و مً ُٖاءة وحىصة مسغحاث اإلااؾؿاث الخهلُمُت بما ًىاٖب مخؿلباث الخىمُت اإلاؿخضامت؛  الهالي في الَغ

خُث ؾهذ الجؼاثغ حاهضة في جدُٓٔ طلٚ مً زالٛ اهتهاج ؾُاؾاث حهلُمُت جسضم الؿلبت بالضعحت 

ٗان مىخكًغا منها بؿبب ال٘م الهاثل ملخغحاث الجامهاث ألاولى، ومً حهت زاهُت جم٘ ً مً جدُٓٔ ما 

ت نلى خؿاب الىىنُت، واإلاىافي جماًما إلاخؿلباث ؾّى الهمل في قل يُاب الخسؿُـ لالخخُاحاث  الجؼاثٍغ

الخهلُمُت في الجؼاثغ والظي ًىاٖب اهُطاٛ الؿُاؾت الخهلُمُت نً زؿـ الخىمُت، وبالخالي َشل 

جدُٓٔ الخىمُت اإلاغحىة مىه والابخهاص ٗل البهض نً جدُٓٔ مخؿلباث الخىمُت اإلاؿخضامت. الخهلُم في 

، بلى الخهٍغ نلى مػامين ؤهضاٍ الخهلُم الهالي اإلاغجبؿت بالخىمُت 15(2015وهضَذ صعاؾت، الطىفي، )

ظا مػامين ؾُاؾاث الخهلُم الهالي طاث الهالْت بالخىمُت ومىاْشتها، ووغو ج طىع ومىاْشتها، ٖو

ض اؾخسضم البدث اإلاىهج  بإهضاٍ وؾُاؾاث الخهلُم الهالي طاث الاجطاٛ واعجباؽ ؤوزٔ بالخىمُت، ْو

ٗان مً ؤبغػها ؤن  الىضُي اإلاغجبـ بخدلُل الىزاثٔ طاث الطلت، وجىضل البدث الى الهضًض مً الىخاثج 

ـ الخىمُت مالمؿت ؤهضاٍ الخهلُم الهالي ْبل الىخضة ؤهضاٍ َػُاغت يير مدضصة ويير صُْٓت وجالم

اهىن الخهلُم الهالي  ؾؿدُت، وؤن ؤهضاٍ الخهلُم الهالي بهض الىخضة والتي وعصث في ْاهىن الجامهاث ْو

ا والتي المؿذ الخىمُت بشٙل مباشغ لم جخجاوػ )
ً
%( مً هظه ألاهضاٍ 25والبالٌ نضصها نشغون هضَ

 ألوشؿت الخىمُت، وؤن ؾُاؾت الخهلُم 
ً

الهالي ْبل الىخضة طاث الاعجباؽ اإلاباشغ ولم حشٙل مىحًها شامال

بالخىمُت هي ؾُاؾت الٓبٛى في ٗلُاث الجامهت واإلاهاهض اإلاخىؾؿت، والؿُاؾت البدثُت، والؿُاؾت 

، بلى 16(2016الخاضت باالعجباؽ مو ماؾؿاث الضولت في الٓؿاناث املخخلُت. وهضَذ صعاؾت البربغي، )

ا، وصوعها في بىاء ومىاٖبت الاْخطاص جىاٛو ؾُاؾاث الخهلُم الهالي في ٗل مً م طغ وؾىًاَىعة وماليًز

اإلاهغفي. ولخدُٓٔ هظا الهضٍ ْامذ الضعاؾت بخىغُذ ماهُت الاْخطاص اإلاهغفي، وصوع ؾُاؾاث الخهلُم 

ُذ الضعاؾت نلى  الهالي في جدُٓٔ مخؿلباجه. وباؾخسضام اإلاىهج اإلآاعن بمضزله الىضُي الخدلُلي، ْو

ا، َغضضث مميزاث ؾُاؾاث الخهلُم الهالي بضولتي ؤوحه الدشابه والاز خالٍ بٙل مً ؾىًاَىعة وماليًز

اإلآاعهت ومضی مىاءمتها لبىاء الاْخطاص اإلاهغفي. وبهض جدلُل واْو ؾُاؾاث الخهلُم الهالي اإلاطغي وعضض 
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ها نً جدُٓٔ مخؿلباث الاْخطاص اإلاهغفي، ؾغخذ الضعاؾت ج طىع ؤهم الخدضًاث وؤلاشٙالُاث التي حهَغ

غ ؾُاؾاث الخهلُم الهالي اإلاطغي إلاىاٖبخه. وهضَذ صعاؾت خمغون، ) ، بلى جدضًض 17(2009مٓترًخا لخؿٍى

تها في  الخًُيراث اإلاؿلىبت في ؾُاؾاث وهكم الخهلُم الهالي في اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت لػمان اؾخمغاٍع

ج مسغحاتها للمىاَؿت اله اإلاُت، في قل الخدىالث التي خضزذ جدُٓٔ مخؿلباث املجخمو اإلاؿخٓبلُت وجسٍغ

ً، والخدضًاث اإلاؿخٓبلُت إلااؾؿاث الخهلُم الهالي في اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت،  في جهاًت الٓغن الهشٍغ

ض اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىضُي الىزاثٓي، وجىضلذ الضعاؾت بلى حًُيراث نضة مؿلىبت مً ؤهمها  ْو

يز ؤهكمت الجامهاث وؾُاؾاتها نلى جدٓ ت جٖغ ٗاصًمُت والشغاٖت املجخمهُت ومشاٖع ت ألا ُٔ الخٍغ

ل،  ت الخضًثت، وال٘غاس ي البدثُت وييرها للخمٍى الهاملين في ضىانت الٓغاع، واؾخسضام ألاؾالُب ؤلاصاٍع

ت املجخمهُت في مغاحهت ألاهكمت ومداؾبتها،  ض ؤوص ى الباخث بخىضُاث نضة مً ؤهمها: جُهُل اإلاشاٖع ْو

ُير في ماؾؿاث الخهلُم الهالي نلى الخسؿُـ الاؾتراجُجي، وؤن حؿعى وؤن ًٓىم الخسؿُـ للخً

ٗاصًمي واإلاىاَؿت الهاإلاُت في آن واخض. بِىما  ماؾؿاث الخهلُم الهالي لخدُٓٔ الجىصة والانخماص ألا

، بلى جدضًض الضواَو التي جدخم نلى ماؾؿاث الخهلُم الهالي 18(Mullen, 2008هضَذ صعاؾت، مىلً )

بصاعة الجىصة الشاملت، وجىاولذ الضعاؾت واْو الخهلُم الهالي وؤهم مش٘الجه، وؤبغػث جبني َلؿُت 

اصة مخؿلباث ؾّى  اصة خضة اإلاىاَؿت الهاإلاُت، وٍػ الخدضًاث التي جىاحهه والتي َىضتها الضعاؾت في ٍػ

ض ؤوضخذ الضعاؾت ال جي الخهلُم الهالي، ْو خؿىاث الهمل في مجاٛ جىاَغ اإلاهاعاث والٓضعاث لضي زٍغ

ؤلاحغاثُت للبضء في جؿبُٔ مضزل بصاعة الجىصة الشاملت وؤهم ألاصواث واإلاباصت التي ًجب ؤن ًخم الالتزام 

 بها مً ْبل بصاعة الجىصة الشاملت وهي: الهمل نلى بعغاء اإلاؿخُُضًً.

الخهُٓب نلى الضعاؾاث الؿابٓت: اجُٔ البدث الخالي مو بهؼ الضعاؾاث الؿابٓت مً خُث اإلاىهج  -

غ ؾُاؾت ا ٗألُت مً آلُاث جؿٍى ظلٚ في ؤهمُت وصوع مباصت بصاعة الجىصة الشاملت  لهلمي اإلاؿخسضم، ٖو

يز نلى  الجامهاث الُمىُت، بِىما ازخلِ مهها مً خُث الهضٍ واملجاٛ، وؤهُغص البدث الخالي بالتٖر

غ ؾُاؾت الجامهاث الُمىُت في غىء مباصت الجىصة الشاملت ، واؾخُاص بنضاص ؤهمىطج مٓترح لخؿٍى

 البدث الخالي مً الضعاؾاث الؿابٓت في بزغاء بؾاعها الىكغي.

 ؤلاطار النظري للدراست:

 مً ؤهضاٍ وحؿائالث الضعاؾت الخالُت، وؿخهغع َُما ًلي وبص يٍء مً الخُطُل الؿُاؾُت الخهلُمُت في  
ً
اهؿالْا

غها في غىء مباصت الجىصة الشام  لت:الجامهاث التي حؿعى هظه الضعاؾت لخؿٍى
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 املحور ألاول: السياساث التعليميت:

 :
ً
 مفهوم السياست التعليميتأوال

يبغي ؤن    ال ًخجؼؤ منها, ٍو
ً
حشخٔ الؿُاؾت الخهلُمُت ؤهضاَها ومباصئها مً الؿُاؾت الهامت للضولت, وحهض حؼءا

ُاتها في مجاٛ  ُاث الخاضت بالؿُاؾت الخهلُمُت ٖباقي اإلاُاهُم التي حهضصث حهٍغ ض حهضص الخهٍغ جدؿٔ مهها, ْو

 ما جبضا الؿُاؾت الخهلُمُت ب
ً
خدضًض الىخاثج اإلاغجٓبت ؤي ألاهضاٍ, وجيخهي باللىاثذ الهلىم ؤلاوؿاهُت, وصاثما

ض جطضع هظه اللىاثذ  والٓىاهين والخؿـ الاؾتراجُجُت, وؤلاحغاءاث اإلاىكمت التي جىكم جىُُظ هظه ألاهضاٍ, ْو

والٓىاهين في شٙل مجمىناث مً الىزاثٔ الغؾمُت التي جطضع نً وػاعة الخهلُم الهالي والبدث الهلمي ؤو ييرها 

ؼث بهؼ الخهاٍعِ نلى ألاهضاٍ في الؿُاؾت الخهلُمُت جاعة مً ا ض ٖع إلااؾؿاث ضاوهت الؿُاؾت الخهلُمُت. ْو

ُما ًخهلٔ بالؿُاؾت الخهلُمت مً خُث ألاهضاٍ, َخهض بمثابت ألايغاع الهلُا  ونلى َلؿُت التربُت جاعة ؤزغي, َو

سخاعها امل ت ومهاًير الثٓاَت التي ًدضصها ٍو اث التربٍى خؿلو بلى جدُٓٓها, وحهمل في غىئها وألاولٍى ت ٍو جخمو بدٍغ

 مً زالٛ الهملُت الخهلُمُت, ؤما َُما بخهلٔ بالؿُاؾت الخهلُمُت مً 
ً
خٙىمت الضٛو إلنضاص اليشء بنضاًصا مخٙامال

 التي حؿخمض منها الؿُاؾ
ً
ت خُث ألاهضاٍ, َهي اإلاكلت ال٘بري للُٓم املجخمهُت والُلؿُُت الثابخت واإلاؿخٓغة وؿبُا

خم في غىئها اجساط الٓغاعاث اإلاىاؾبت ووضح الخؿـ الخىُُظًت  الخهلُمُت ؤهضاَها, ومباصئها واؾتراجُجُاجه, ٍو

. وبهظا الطضص، حهٍغ الؿُاؾت الخهلُمُت بإجها: ؤلاؾاع الهام للىكام 19للخهلُم في قل الكغٍو وؤلامٙاهاث اإلاخاخت

الهالْت بين ما جدخاحه البالص، وما ًيبغي ؤن جٓىم به اإلااؾؿاث الخهلُمي، وماؾؿاجه املخخلُت، والظي ًىضح 

طاى طلٚ ؤلاؾاع بىاؾؿت بصاعاث مسخطت،  م نمل جلٚ اإلااؾؿاث، ٍو الخهلُمُت، ومً زالله ًمً٘ جٍٓى

ت بهؼ ؤَغاص املجخمو  .20وبمشاٖع

: شروط 
ً
  السياساث التعليميتثانيا

،
ً
، وميسجمت

ً
مو الؿُاؾاث الهامت للضولت َةهه البض ؤن جخىاَغ َيها بهؼ  لٙي جٙىن الؿُاؾاث الخهلُمُت واضخت

انلُتها، ومً جلٚ الشغوؽ ما ؤشاع بليها, نبُضاث  ض مً ضضْها َو الشغوؽ والانخباعاث التي مً شإجها ؤن جٍؼ

, وؤهمها: نضم حهاعع الؿُاؾت مو الٓىاهين وألاهكمت، ومغاناة مباصت الخىأَ واإلاغوهت والثباث، وؤن 21(2007)

ػُِ نُاضغة ) ، ؤن جٙىن الؿُاؾت ْابلت 22(2011حؿهم الؿُاؾت في جدُٓٔ الاؾتراجُجُاث وألاهضاٍ، ٍو

همها مً حاهب الٓاثمين نلى جىُُظها, ومغاحهتها بطُت مؿخمغة   وواضخت ختى ٌؿهل اؾدُهابها َو
ً
للخىُُظ نملُا

جخمو، وزٓاَخه، وبُئخه، وناصاجه، وجيبو مً للخإٖض مً ضالخُتها بما ًخُٔ والىاْو الُهلي, وؤن جخُٔ مو جٓالُض امل

ذ آلزغ، وحؿدىض نلى  ضمُم خُاجه, وؤن حهخمض نلى البدىر والضعاؾاث ختى ال جخهغع للخبضًل والخًُير مً ْو

ه  ألاؾلىب الهلمي الصخُذ اإلاهخمض نلى الضعاؾت الىانُت والخدلُل الجُض، ومً زالٛ ما ؾبٔ وؿخؿُو الٓٛى ؤهَّ

ُاؾاث الخهلُمُت هُؿها باألهضاٍ، والًاًاث، والؿُاؾاث بهُضة اإلاضي للخىمُت الىؾىُت، متى ما ؤلؼمذ الؿ
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هاث وألاهكمت الخهلُمُت، وجىايمذ مو الؿُاؾت الهامت للضولت، ونملذ باألهضاٍ الهامت  وجمؿ٘ذ بالدشَغ

غ لها للتربُت، وؤهضاٍ اإلاغاخل الخهلُمُت، واؾدىاعث باالؾتراجُجُاث الهغبُت وؤلاؾالمُت وال ضولُت، َةن طلٚ ؾَُى

 نىاضغ الىجاح والخٙامل الهملي واإلانهجي.

 
ً
 : مراحل بناء السياست التعليميتثالثا

الؿُاؾت الخهلُمُت نملُت مىكمت جخم بمىهجُت نلمُت يير زاغهت للظاجُت، َهي جٓىص الىكام الخهلُمي وجدضص  

له للىغو ال دشًُلي مً ْبل ؤلاصاعاث الخىُُظًت مً زالٛ ما ًجب َهله نلى اإلاؿخىي الاؾتراجُجي لُخم جدٍى

ت التي ًيشضها املجخمو، ًمغ بمغاخل مدضصة ًمً٘ خطغها في  زؿـ ومىاهج وبغامج جدٓٔ ألاهضاٍ التربٍى

 (, باآلحي:  2010الهملُاث ٖما ؤشاعث بليها مىكمت الخهاون والخىمُت والبىٚ الضولي, )

غاعى َيها الؿُاؾاث مغخلت ضُايت الؿُاؾت الخهلُمُت: وهي ؤٛو نمل .1 ُت في بىاء الؿُاؾت الخهلُمُت، ٍو

الخهلُمُت الثابخت والتي هي حؼء مً ؾُاؾت الضولت الهامت مثل: الؿُاؾاث وألاهضاٍ الخهلُمُت اإلاخهلٓت 

بالضًً واإلاهخٓض والُٓم، والىىم ألازغ مً الؿُاؾاث الخهلُمُت التي جخًير جبًها لخًيراث خاحاث ألاَغاص 

 واملجخمو.

غخلت جبني الؿُاؾت الخهلُمُت: وهي مغخلت جبني واْغاع الؿُاؾت الخهلُمُت مً ْبل الجهاث الهلُا في الضولت م .2

وانخماصها لخطبذ بهض طلٚ وزُٓت شغنُت جخبىاها الجهاث اإلاؿئىلت نً الخهلُم وججهلها مدضًص عثًِؿا للهمل 

 نلى اإلاؿخىي الخىُُظي.

ٔ اإلااؾؿت الخهلُمُت مغخلت جىُُظ الؿُاؾت الخهلُمُت: وهي  .3 مغخلت جىُُظ الؿُاؾت الخهلُمُت نً ؾٍغ

 الغؾمُت.

ت والخىُُظًت للؿُاؾت، ًخم مغاْبت زؿىاث  .4 م والخًظًت الغاحهت: بهض الخؿبُٔ مً ْبل الجهاث ؤلاصاٍع الخٍٓى

ؼها وجالفي هٓاؽ الػهِ التي ج ٓت اإلاغيىبت لخدضًض هٓاؽ الٓىة وحهٍؼ ؿغؤ الخىُُظ للخإٖض مً ؾيرها بالؿٍغ

ذ الخىُُظ، زم بناصة ال٘غة ومغاحهت الؿُاؾاث اإلاؿبٓت والٓغاعاث والخدؿين اإلاؿخمغ.  وجكهغ ؤزىاء ْو

:
ً
 دواعي جطوير السياساث التعليميت رابعا

ٌشهض الهطغ الخالي الهضًض مً اإلاؿخجضاث التي جُغع نلى الخهلُم ؤن ًؿىع هُؿه، والخهلُم الجامعي لِـ  

لخظ,  بمىإًي نً جلٚ اإلاؿخجضاث، بط نلُه اؾدُهابها وؤلانضاص إلاىاحهتها بإَغاص ماهلين وطوي ُٖاءة نالُت، ٍو

غ الؿُاؾاث الخهلُمُت في: اؾدُهاب الاهُجاع اإلاهغفي، والخؿىعاث الهلمُت 23الٓاؾمي , صواعي وؤؾباب جؿٍى

مً الخؿىعاث الخضًثت في والخ٘ىىلىحُت الهاإلاُت اإلاخالخٓت، واإلاخمثلت في زىعة اإلاهلىماث والاجطاٛ, والاؾخُاصة 
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ػُِ, الصخُبي , يُاب حامهاجىا الهغبُت نً الخطيُُاث 24الُ٘غ التربىي وإضالح الخهلُم الهالي في غىئها, ٍو

 نً جىاغو البدث الهلمي َيها, وغهِ اليشغ الهلمي، وإهماٛ بغاءاث الازترام, وهجغة الهٓٛى 
ً
الهاإلاُت, َػال

الخهلُمُت في الخهلُم الجامعي، غهِ ؤنضاص ووؿب الؿالب اإلالخدٓين  للخاعج, غهِ جؿبُٔ مبضؤ جٙاَا الُغص

 باألْؿام الهلمُت بالجامهاث.

اقع سياست التعليم الجامعي في الجمهوريت اليمنيت: : و
ً
 خامسا

ت الُمىُت بالشٙل اإلاؿلىب يير ؤن هظا ال ًىُي ؤن  لم جىطج نملُت ضىو الؿُاؾت الهامت وجدلُلها في الجمهىٍع

َهىإ زلـ في اإلاؿمُاث َهي  -ولى بمىهجُت نلمُت هاْطت  -ت الُمىُت جماعؽ ضىو الؿُاؾت وجدلُلها الجمهىٍع

 ؤزغي، وزؿـ وؾىُت مغة زالثت، وبغامج وؾىُت مغة عابهت. َهلى 
ً
، واؾتراجُجُاث ؤخُاها

ً
حؿمى ؾُاؾاث ؤخُاها

غها ًإحي في ضضاعة اإلا ىغىناث الهامت، واجطخذ هظه الغيم مً ؤن مىغىم ضىو الؿُاؾت الخهلُمُت وجؿٍى

ألاهمُت في ؤصبُاث نلم الؿُاؾاث الهامت، َإَغػث مىهجُت واضخت لهملُت ضىهها، بال ؤن اإلاماعؾت الُمىُت 

ٗاهذ وال جؼاٛ مدضوصة بهؼ الص يء ٗاصًمي املخضص لهظه الهملُت  ٘شِ الىاْو الغاهً ؤهه ال 25والخىاٛو ألا ، ٍو

ٓت عؾمُت وميشىعة ومهلىت، ختى ًمً٘ جدبو جىحض ؾُاؾت حهلُمُت واضخت اإلاهالم  ٗان، م٘خىبت بؿٍغ وألاع

ل ما هىالٚ هى نباعاث نامت مشخٓت مً صؾخىع  مؿاعاث جؿبُٓها في هكم الخهلُم بالُمً بشٙل نام، ٗو

ا نً واْو الهمل في هكم الخهلُم ًُ ا، ؤو ٗل ًُ ت الُمىُت، ومً ْىاهين الخهلُم، مٓؿىنت الطلت حؼث . 26الجمهىٍع

َٓض قهغث الجامهاث الُمىُت بإشٙاٛ همؿُت حامضة، َةجها لم جؿىع وججضص ؾُاؾتها وؤؾالُبها، ولم جىحض  لظلٚ؛

ا حضًضة جخجاوػ الشٙل الخٓلُضي ختى في الجامهاث الخاضت التي قهغث بىُـ ألاشٙاٛ الٓاثمت، صون ؤن 
ً
ضًُ

لهالم، وإن بظلذ مداوالث ما؛ َةجها حؿخُُض مً الخجاعب الجضًضة، والاججاهاث الخضًثت، التي حعج بها صٛو ا

ٔ الجامهاث وشهغتها، ً٘مً في نغاْتها الخٓلُضًت, لظلٚ وييره، ضاعث  مؿذ الشٙل صون الجىهغ، بط ًبضو ؤن بٍغ

غ جلٚ الجامهاث، حهٓضث  لما حهاْبذ الؿىين صون بضالح وجؿٍى  نلى الجامهاث الُمىُت، ٗو
ً
ًُْضا مُخهال

 سخلِ هكم الجامهاث الُمىُت. اإلاش٘الث واؾخُدل جإزيرها في م

: مؤسساث صنع سياست التعليم الجامعي في الجمهوريت اليمنيت: 
ً
 سادسا

 اإلااؾؿاث الغؾمُت: -ؤ 

ت: ٖما هظ صؾخىع  .1 ت باالشترإ مو الخٙىمت 119اإلااصة ) 2001عثِـ الجمهىٍع (, ًخىلى عثِـ الجمهىٍع

شٍغ نلى جىُُظها نلى الىحه اإلابين في الضؾخىع.   الؿُاؾت الهامت للضولت َو
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مثل مجلـ الىػعاء خٙىمت  .2 مجلـ الىػعاء: ًخٙىن مجلـ الىػعاء مً عثِـ مجلـ الىػعاء وهىابه, ٍو

ت ت في  الجمهىٍع شتٕر مو عثِـ الجمهىٍع ت الهلُا, َو الُمىُت والُغم الثاوي للؿلؿت الخىُُظًت وؤلاصاٍع

 .27وغو الؿُاؾت الهامت للضولت والتي جىبثٔ منها الؿُاؾت الخهلُمُت

هُت للضولت، وهى 62ماصة ) 2001مجلـ الىىاب: ٖما هظ صؾخىع  .3 (: مجلـ الىىاب هى الؿلؿت الدشَغ

ٍٓغ الؿُاؾت الهامت للضولت، والخؿت الهامت للخىمُت الاْخطاصًت، والاحخمانُت، الظي ًٓغع الٓىاهين و 

ابت نلى ؤنماٛ الهُئت الخىُُظًت نلى الىحه اإلابين  واإلاىاػهت الهامـت، والخؿاب الخخامي، ٖما ًماعؽ الْغ

 في الضؾخىع.

تي حؿانض الضولت (: جٓضًم الضعاؾاث واإلآترخاث ال125ماصة ) 2001مجلـ الشىعي:  ٖما هظ صؾخىع  .4

ت وحؿهم في خشض الجهىص الشهبُت مً ؤحل جغؾُش الىهج الضًمٓغاؾي  نلى عؾم اؾتراجُجُاتها الخىمٍى

وجٓضًم الاْتراخاث التي حؿانض نلى جُهُل ماؾؿاث الضولت، وحؿهم في خل اإلاشاٗل الاحخمانُت وحهمٔ 

 الىخضة الىؾىُت.

الىػاعة اْتراح وجىُُظ الؿُاؾت الهامت للضولت وزؿؿها  (, جخىلى4وػاعة الخهلُم الهالي: ٖما هظ ماصة ) .5

م ) ( لؿىت 173اإلآغة في مجاٛ الخهلُم الهالي والبدث الهلمي ومخابهت جىُُظها, )ْغاع حمهىعي ْع

 .28م(2004

م ) .6 بةوشاء املجلـ ألانلى  2001(, لؿىت 226املجلـ ألانلى لخسؿُـ الخهلُم: ضضع الٓغاع الجمهىعي ْع

ض خضص مً مهام عؾم الؿُاؾاث والاججاهاث الهامت التي ًجب ؤن ٌؿير نليها هكام لخسؿُـ الخهلُ م, ْو

 الخهلُم الهام والجامعي, والُني واإلانهي.

( ًسخظ مجلـ الجامهت بغؾم الؿُاؾت الهامت للجامهت بما ًدٓٔ 11املجلـ ألانلى للجامهاث: ماصة ) .7

ب و مؿخىي الخهلُم والبدث الهلمي والخإهُل والخضٍع  .29وجلبُت اخخُاحاث الخىمُت الشاملت في البالص َع

 30(2000( مً )ْاهىن الؿلؿت املخلُت، 4الؿلؿت املخلُت: جىظ اإلااصة ) .8
ً
: ًٓىم هكام الؿلؿت املخلُت ؾبٓا

ت الشهبُت في اجساط  ت واإلاالُت، ونلى ؤؾاؽ جىؾُو اإلاشاٖع ت ؤلاصاٍع ٍؼ ألخٙام الضؾخىع نلى مبضؤ الالمٖغ

إن املخلي في مجاالث الخىمُت الاْخطاصًت والاحخمانُت والثٓاَُت مً زالٛ املجالـ الٓغاع وإصاعة الش

ت للىخضاث  املخلُت اإلاىخسبت، وؾلؿاث هظه املجالـ في اْتراح البرامج والخؿـ واإلاىاػهاث الاؾدثماٍع

ت ؾبٓا ألخٙام هظا الٓاهىن. ت ومماعؾت صوعها في نملُت جىُُظ الخؿـ والبرامج الخىمٍى ظا  ؤلاصاٍع ٖو

ابت الشهبُت وؤلاشغاٍ نلى ألاحهؼة الخىُُظًت للؿلؿت املخلُت ومؿاءلتها ومداؾبتها, ومً زالٛ  الْغ
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ت الشهبُت مً  الٓغاءة اإلاخإهُت لهظا الىظ الٓاهىوي؛ َةهه ٌشير بلى غغوعة بنؿاء الطالخُاث للمشاٖع

 ث وإصاعتها.زالٛ املجالـ املخلُت في عؾم الؿُاؾاث وزؿـ الخىمُت وجىُُظ اإلاشغونا

مغاٖؼ البدىر: هىإ نضة مغاٖؼ بدثُت مخسططت جدبو نضة حهاث خٙىمُت عؾمُت, َاإلاغاٖؼ البدثُت  .9

(, وضل نضصها بلى 2006 - 1988التي وشإث في حامهاث ضىهاء ونضن وحهؼ والخضًضة وإب زالٛ الُترة )

(32 
ً
ؼا ؼ صعاؾاث31( مٖغ ؼ الضعاؾاث والبدىر البُئُت, ومٖغ  نً مٖغ

ً
الهجغة والايتراب  في حامهت  , َػال

خػغمىث وييرها, ٖما ؤن نضص مغاٖؼ وهُئاث البدث الهلمي الخٙىمُت زاعج الجامهاث حؿهت مغاٖؼ, 

 .32ًسخظ الهضص ألاٖبر منها بالهلىم الاحخمانُت وؤلاوؿاهُت

ت والغؤ -ب  مثلها حماناث اإلاطالح املخخلُت، والٓىي الؿُاؾُت والٍُ٘غ  ي الهام.اإلااؾؿاث يير الغؾمُت: ٍو

: مطاصع الؿُاؾت الخهلُمُت في الُمً: الىاْو ؤن مطاصع الؿُاؾت الخهلُمُت في الُمً هي هُـ مطاصع 
ً
ؾابها

ت بلى  َلؿُت التربُت بلى خض ٖبير مً حهت، وجإحي مً حهت ؤزغي الؿُاؾت الخهلُمُت لخىٓل ألاهضاٍ التربٍى

ت والهمل لىكم الخهل ُم، ومً زاللهما حشخٔ الؿُاؾت الخهلُمُت مىاحهاث ٗلُت، وجدضًض مؿاعاث الخٖغ

ً، وييرها مً اإلاطاصع الخضًثت ًمً٘ جدضًض مطاصع الؿُاؾت  مطاصعها ألاؾاؾُت, وبىاًء نلى هظًً اإلاطضٍع

ت الُمىُت، ؤهضاٍ ومباصت  33الخهلُمُت في الُمً، ٖما ؤشاع بليها باآلحي: نُٓضة الضًً ؤلاؾالمي, صؾخىع الجمهىٍع

لترار الُمني والهغبي وؤلاؾالمي, الترار ؤلاوؿاوي، اخخُاحاث الُمً الخالُت وجدضًاجه اإلاؿخٓبلُت، الثىعة الُمىُت, ا

 الهىإلات والثىعة اإلاهلىماجُت والاجطاالث.

 املحور الثاني: إدارة الجودة الشاملت:

 
ً

 : مفهوم إدارة الجودة الشاملتأوال

والخهابير الشاجهت في ؤصبُاث ؤلاصاعة اإلاهاضغة؛ بط  لٓض ؤضبذ مطؿلح بصاعة الجىصة الشاملت مً ؤهم اإلاطؿلخاث

د٘م ٖثير  اتهم الخىكُمُت, ٍو اث ؤهل ؤلاصاعة نلى مسخلِ مؿخٍى ٌهبران نً جىحه نالمي, ٌؿُؿغ نلى َ٘غ وجطَغ

هض هكام بصاعي شامل حهضٍ بلى بخضار 
ُ
مً ْغاعاث ؤلاصاعة في مجاالث نملها. لظا َةن بصاعة الجىصة الشاملت ح

تحًُيراث  ، حشمل اإلااؾؿت صازل بًجابُت حظٍع  واإلاُاهُم الخىكُمُت، واإلاهخٓضاث والُٓم الُ٘غ، والؿلٕى

ت، وهمـ ت، الُٓاصة ؤلاصاٍع ٛ  ؤحل والخُُٓم مً اإلاخابهت واحغاءاجه, وهكم الهمل وهكم ؤلاصاٍع مؿخىي  الى الىضى

ٍٛ مً غ الخدؿين ٌؿخلؼم الظي ألامغ املخغحاث، حىصة نا ً، والخؿٍى دؿو اإلاؿخمٍغ  الجىصة بصاعة حهٍغِ مُهىم ٍو

ُاث لً٘ نىاضغه، حهضص بؿبب الباخثين بين ًػُٔ ؤو الشاملت جمو البهؼ ً٘مل بهػها الخهٍغ  بُنهما ْاؾم ٍو

هاتهم والخىأَ اإلاؿخُُضًً خاحاث بخلبُت الاهخمام في ًخمثل مشتٕر غ الضئوب والؿعي مهها، وجْى ض 34للخؿٍى . ْو

 إلاُهىمها, حهضصث عئي 
ً
ِ التي ؤقهغث جطىًعا ناما ُها, بال ؤن هىإ بهؼ الخهاٍع الباخثين واملخخطين خٛى حهٍغ
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ٓت ؤَػل،  ت مخٙاملت مً زاللها ًمً٘ بصاعة اإلااؾؿت بؿٍغ ؾٍى وؿخهغع ؤبغػها خُث حهٍغ ؤجها: "َلؿُت بصاٍع

دٓٔ الغغا والؿهاصة للمؿخُُضًً في خضو  ص ؤلامٙاهُاث واإلاىاعص وجٓضًم ؾلهت ؤو زضمت بشٙل ًػمً ٍو

. ومنهم مً ٌهضها اإلاىهجُت اإلاىكمت لػمان ؾير اليشاؾاث التي جم الخسؿُـ لها مؿبٓا؛ خُث 35اإلاخاخت"

ألاؾلىب ألامثل الظي ٌؿانض نلى مىو اإلاش٘الث وججىبها مً زالٛ الهمل نلى جدُيز الؿلٕى ؤلاصاعي الخىكُمي 

ت بُ٘اءة نالُتألامثل في ألاصاء, باؾخسضام اإلاىاعص اإلااصً . ؤما نً بصاعة الجىصة في ماؾؿاث الخهلُم 36ت والبشٍغ

ُاؽ  م ْو الهالي َخهٍغ بإجها: "مجمىنت مً البرامج واإلاىاهج، واإلاىاص الخهلُمُت وجٓىُاث الخهلُم، وؤؾالُب الخٍٓى

ضعاتهم، وهخاثج ما ًٓىمىن به مً بدىر وصعاؾاث مخ ـ ْو اث ؤنػاء هُئاث الخضَع ؿابٓت حمُهها ألاصاء، ومؿخٍى

ٗاصًمُت اإلاخهاٍع نليها مً هاخُت ومخىآَت مو اخخُاحاث اإلاؿخُُضًً  مو اإلاىاضُاث الخهلُمُت والهلمُت وألا

. مما ؾبٔ طٖغه ومً زالٛ اإلاُاهُم الاهُت 37وؤصخاب اإلاطلخت، ومدٓٓت لغيباتهم وجؿلهاتهم مً هاخُت ؤزغي"

ت خضًثت الظٖغ ًمً٘ حهٍغِ بصاعة الجىصة الشاملت وفي الؿ ُاّ الظي ًغبؿها بالضعاؾت الخالُت بإجها َلؿُت بصاٍع

غها بإْل  ت في الؿُاؾت الخهلُمُت وطلٚ مً ؤحل جدؿُنها وجؿٍى جٓىم نلى بخضار حًُيراث بًجابُت حظٍع

هاث اإلاؿخُُضًً وجدُٓٔ عغاهم. ذ، وبما ًلبي جْى  الخٙالُِ وؤْل ْو

 
ً
 : مبادئ إدارة الجودة الشاملتثانيا

ؼ نلى جدؿين الجىصة, وإطا ما ؾبٓذ جٓىم بصاع   ت التي جٖغ ة الجىصة الشاملت نلى مجمىنت مً اإلاباصت ؤلاصاٍع

اإلااؾؿت هظه اإلاباصت بُهالُت َةجها ؾدىجح خخًما في جدُٓٔ مؿخىي مخميز مً الجىصة, ولً٘ جدباًً عئي 

باصت التي حؿدىض بليها بصاعة الجىصة الباخثين وال٘خاب في جدضًض هظه اإلاباصت؛ ونلى الغيم مً جباًنهم في جدضًض اإلا

ت لؿبُهت بصاعة الجىصة الشاملت,  الشاملت, َةجها مخٓاعبت بلى خض ٖبير؛ ألامغ الظي ًجهل البهؼ منها مباصت مشتٖر

وبهظا الطضص, ًمً٘ جىغُذ الضاللت الىقُُُت ألهم مباصت الجىصة الشاملت التي جم اؾخسضامها في الضعاؾت 

 حي:الخالُت، مً زالٛ آلا

مبضؤ صنم الُٓاصة الهلُا واْخىانها بُلؿُت بصاعة الجىصة الشاملت: بن جؿبُٔ بصاعة الجىصة الشاملت ْغاع  .1

ل ألاحل, ًدخاج بلى جدضًض ُُُٖت الىضٛى بلُه, وختى ًمً٘ طلٚ ًدخاج ألامغ بلى  اؾتراجُجي هضَه ؾٍى

ير الضنم واإلاااػع  ت لها مً ْبل الجهاث اْخىام الُٓاصة الهلُا وإًماجها بػغوعتها, وجَى ة اإلااصًت واإلاهىٍى

اث  خجؿض الضنم واإلاااػعة باإلنالن نً جؿبُٔ الىكام الجضًض ؤمام حمُو اإلاؿخٍى الهلُا في اإلااؾؿت, ٍو

ت, ونً مضي ؤهمُت حًُير الُلؿُت والىكام الٓضًمين, وإشهاع الجمُو بمضي خماؾها لظلٚ,  ؤلاصاٍع

ت ا , ٖما بن التزام ؤلاصاعة الهلُا ًجب ؤن ًٙىن 38لالػمت للخؿبُٔوجسطُظ ؤلامٙاهُاث اإلااصًت والبشٍغ

ىا التزامها بمىهجُت  ٗاَت الهاملين, ختى ًضٗع هاحًؿا ٌؿخدىط نلى جُ٘يرها, وؤن حهمل نلى حهمُمه نلى 

ٗاثؼ لخؿبُٔ بصاعة الجىصة  بصاعة الجىصة الشاملت بجضًت وضضّ, وبشٙل نام َةجها حشٙل ؤهم الغ
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ي جٙىن ملتزمت, َةجها جٓىص  الشاملت, َالُٓاصة مؿاولت نً الخؿبُٔ في ٗل مغاخله وفي حمُو املجاالث, ٗو

 .39الهاملين في اإلااؾؿت باججاه هظه اإلاباصت مً ؤحل جدُٓٔ ؤهضاٍ اإلااؾؿت

ت الهاملين وجمُ٘نهم, ومبضؤ  .2 ت الهاملين: مً ؤْىي مباصئها وؤحضاها مبضآن هما: مبضؤ مشاٖع مبضؤ مشاٖع

ت اخخُاحاث هاث الهمالء الضازلُين والخاعحُين, لخٓضًم الخضمت الجُضة التي جلبي  مهَغ وعيباث وجْى

ت  ا لهظًً اإلابضؤًً َةن نملُت اجساط الٓغاع ًجب ؤن جخم بمشاٖع ًٓ هاث وجخُّى نليها, وَو جلٚ الخْى

و الغوح  )الهمالء الضازلين(الهاملين ت في اإلاىغىناث التي جضزل في هؿاّ نملهم؛ بما ًاصي بلى َع اإلاهىٍى

ٓىي الهالْت بين الغئؾاء واإلاغئوؾين والؼمالء, وألاهم مً طلٚ تهُئت حى  وإشبام خاحاتهم بلى الاخترام, ٍو

الهمل لٓبٛى الٓغاع والغيبت في جىُُظه, َغغا الهاملين الضازلُين ًىه٘ـ نلى عغا الهمالء الخاعحُين 

 واإلاؿخُُضًً مً زضماث اإلايشإة.

يز نلى  .3 ٗاثؼ التي ٌؿدىض بليها جؿبُٔ بصاعة مبضؤ التٖر يز نلى اإلاؿخُُض مً ؤهم الغ اإلاؿخُُض: ٌهض التٖر

ٓطض الهمُل الظي  الجىصة الشاملت؛ خُث ًؿلٔ نلى ٗل مً نمُلها الخاعجي ونمُلها الضازلي, ٍو

ٌؿتهلٚ اإلاىخج ؤو ًخلٓى الخضمت, التي ً٘غؽ حمُو ؤَغاص اإلااؾؿت حهىصهم لخٓضًمها بشٙل ٌه٘ـ عغاه 

ً جلٚ الخضمت ؤو اإلاىخج, ؤما الهمُل الضازلي َهى الىخضاث الخىكُمُت التي جٓو صازل اإلااؾؿت مً ن

ٗان ؤٖثر  ؤْؿام وإصاعاث وؤَغاص, وفي حهٍغِ آزغ إلاطؿلح الهمُل نً ماؾؿت الجىصة الهاإلاُت؛ خُث 

ذ الهمالء نلى ؤجهم اإلاؿدثمغون واإلاىقُىن وؤصخاب اإلاطالح واإلاؼو  صون واملجخمو شمىلُت نىضما نَغ

 .40وؤي شخظ له نالْت باإلااؾؿت

مبضؤ اجساط الٓغاعاث نلى ؤؾاؽ الخٓاثٔ: جمثل نملُت اجساط الٓغاعاث نلى ؤؾاؽ الخٓاثٔ, ؤخض  .4

خؿلب جؿبُٓه الانخماص نلى جٓىُاث ومىاعص تهُئه  ؼ نليها بصاعة الجىصة الشاملت, ٍو اإلاٙىهاث التي جٖغ

بًطاٛ ما جمخل٘ه مً مهلىماث جخهلٔ بالخٓاثٔ بلى خُث ًجب ؤن الٓىىاث الالػمت لخم٘ين اإلااؾؿت مً 

جطل هظه اإلاهلىماث لالؾخُاصة منها في جدُٓٔ الجىصة؛ خُث حشٙل اإلاهلىماث ؤؾاًؾا مهًما في َلؿُت 

بصاعة الجىصة الشاملت, َخىاَغها لإلصاعاث الهلُا بمسخلِ ؤهىانها, ٌه٘ـ مضي بمٙاهُت هظه اإلااؾؿاث 

 .41الجىصة الشاملتمً جؿبُٔ بصاعة 

يز نلى جدؿين الهملُاث نلى ْضعة اإلااؾؿت نلى جدلُل  .5 مبضؤ الخدؿين اإلاؿخمغ: وحشخمل ؤبهاص التٖر

ألاوشؿت الالػمت لخٓضًم الخضمت, وإلًاء ألاوشؿت وصوعاث الهمل الػاجهت التي ال جػُِ ؤًت ُْمت بلى 

إلاخبهت لخٓضًم الخضمت, والاهخٓاٛ مً اإلاىخج ؤو الخضمت, وجبؿُـ ؤلاحغاءاث, وجٓلُل نضص الخؿىاث ا

ذ اهخٓاٛ الهمل  الهملُاث اإلاخخابهت بلى الهملُاث اإلاتزامىت اإلآبىلت مً الىاخُت الاْخطاصًت, وجٓلُل ْو

ذ الالػم لخٓضًم الخضمت  .42مً ْؿم بلى آزغ بىضُه بحغاء لخٓلُل الْى
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ٗاثؼ مً اله٘ؿُت والخًظًت اإلاهلىماث هكام جىاَغ مبضؤ هكام اإلاهلىماث والخًظًت اله٘ؿُت: ٌهض .6  الغ

 هجاح لخدُٓٔ الهاصَت الهىامل ؤٖثر مً طلٚ الشاملت, بط ٌهض الجىصة جٓخػيها بصاعة التي وألاؾاؽ اإلاهمت

ير وإن اإلااؾؿت, ال ؾُما  جدُٓٔ في بالٌ ؤزغ طاث للجىصة الهامت واإلاهاًير واإلاىاضُاث اإلآاًِـ جَى

 التي الصخُدت واإلاهلىماث البُاهاث بخىاَغ وزُٔ بشٙل ًغجبـ الطاثبت الٓغاعاثاجساط  ؤن ألاهضاٍ، بط

ت بن ٖما اإلاؿتهضٍ، ًخؿلبها الىجاح غ الخدؿين اؾخمغاٍع بالخضُْٔ  َهاٛ بشٙل ًٓترن  اإلاؿخمٍغً والخؿٍى

 .43الُانلت الاؾترحام وؤهكمت اإلاهلىماحي

: م
ً
 راحل جطبيق إدارة الجود الشاملتثالثا

، بمغاناث 44مغاخل جؿبُٔ بصاعة الجىصة الشاملت في ماؾؿاث الخهلُم الهالي, ٖما ؤشاع بليها, عؾميجخمثل 

 الخؿىاث آلاجُت:

ٗاهىا ؾِؿخُُضون مً الخدؿِىاث  -1 ت: وفي هظه اإلاغخلت ًٓغع اإلاضًغون في هظه اإلاغخلت ما بطا  اإلاغخلت الطٍُغ

 إلاغخلت اجساط الٓغاع لخؿبُٔ بصاعة الجىصة الشاملت.الشاملت مً جؿبُٔ بصاعة الجىصة الشاملت ؤم ال، وهظه ا

ت الىكام الجامعي وؤهضاَه اإلايشىصة والاؾتراجُجُاث  -2 يها ضُايت عٍئ اإلاغخلت ألاولى الخسؿُـ والطُايت: َو

اث صازل  والؿُاؾت اإلآترخت، وجخؿلب هظه اإلاغخلت وشغ عوح ومُاهُم الجىصة الشاملت نلى ٗل اإلاؿخٍى

ٔ الىاخض.  الىكام، وازخُاع بهؼ غ والخدٛى للهمل بىكام الٍُغ ت في نملُاث للخؿٍى  ألانػاء للمشاٖع

م الظاحي ألصاء ألاَغاص والخٓضًغ الخىكُمي لىكام مو  -3 م والخٓضًغ: وهي حشخمل نلى الخٍٓى اإلاغخلت الثاهُت الخٍٓى

بشٙل نام والبِئت بحغاء اإلاسح الشامل إلعغاء الهمالء اإلاؿخُُضًً وهم الؿالب بالضعحت ألاولى والجامهت 

 املخلُت.

اث  -4 ٗاَت اإلاؿخٍى اإلاغخلت الثالثت الخؿبُٔ: وهي مغخلت جىُُظ َلؿُت بصاعة الجىصة الشاملت صازل الىكام نلى 

بُت مدضصة بشٙل مىاؾب لٙل ألاَغاص وبضنم مً ؤلاصاعة الهلُا ٗي ًخم  صخب طلٚ مباصعاث جضٍع ت، ٍو ؤلاصاٍع

 ىبت.جدؿين نملُاث ؤو مجاالث الجىصة اإلاغي

اإلاغخلت الغابهت جباصٛ ووشغ الخبراث: وهي حهخمض نلى وشغ الخبراث نىض الىجاح في جؿبُٔ بصاعة الجىصة  -5

 الشاملت.

خم مٓاعهاث جدؿُيُت مو بهجاػ مىكىماث ؤزغي ناإلاُت والهمل نلى  -6 م الخخامي: ٍو اإلاغخلت الخامؿت الخٍٓى

 الخسؿُـ وه٘ظا. الخدؿين اإلاؿخمغ مً زالٛ اإلاؿاولين، زم ًخم بناصة مغاخل
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: أهداف الجودة في التعليم ا
ً
 لجامعيرابعا

غه هدُجت  45مً ؤهضاٍ الجىصة في الخهلُم الهالي ما ؤشاع بلُه ألاضُل باآلحي: غبـ الىكام ؤلاصاعي الجامعي وجؿٍى

ٔ ْضعاجه ومؿخىاه، والاعجٓاء بمؿخىي  لخىضُِ ألاصواع واإلاؿاولُاث املخضصة لٙل َغص في الىكام الجامعي وَو

ٗاصًمي والاهُهالي والاحخماعي والىُس ي والتربىي بىضُهم ؤخض مسغحاث الىكام الجامعي، وجدؿين  الؿالب ألا

غ مىار ُٖاًاث اإلا ب اإلاؿخمغ، وجَى ين مً زالٛ الخضٍع و مؿخىي ألاصاء لجمُو ؤلاصاٍع ٗاصًمُين، وَع ين ألا شَغ

ٓت حؿهل نملُت  ت للجامهت بؿٍغ غ الهُٙلت ؤلاصاٍع ٌؿىصه الخُاهم والهالْاث ؤلاوؿاهُت بين حمُو الهاملين، وجؿٍى

هاص نً الخجؼثت بين نىاضغ الخهلُم الجامعي الخهلم، والىكغة الشمىلُت لهملُت الخهلم مً حىاهبها حمُهها، والابخ

غ والخدؿين ووضىال بلى  ين مً ؤحل جؿٍى ب اإلاؿخمغ للمهىُين واإلاشاٖع مو ألازظ بهين الانخباع نملُاث الخضٍع

غ ؤؾالُب جٓضًم الخضماث الخهلُمُت والبدثُت  ت الخدؿين والخؿٍى مسغحاث حهلُمُت مالثمت، ومىاٖبت خٖغ

 وجىمُت املجخمو.

 جطبيق الجودة في التعليم العالي متطلباث خامًسا:

لؿُت بصاعة الجىصة الشاملت نلى الهضًض مً اإلاخؿلباث ومنها تهُئت مىار الهمل وزٓاَت اإلااؾؿت،   ًٓىم َ٘غ َو

ت حمُو الهاملين في الجهىص اإلابظولت  ب اإلاؿخمغ، ومشاٖع ت، والخهلُم والخضٍع وؤلاصاعة الُهالت للمىاعص البشٍغ

ض جىاولذ بهؼ الضعاؾاث مىغىم مخؿلباث جؿبُٔ الجىصة في الجامهاث . 46حُت والجىصةلخدؿين ؤلاهخا ْو

والخهلُم الهالي، وعضضث هظه الضعاؾاث الهضًض مً اإلاخؿلباث التي ًجب جىاَغها بالجامهت في هظا ؤلاؾاع، ومً 

جىكُمُت مالثمت ٌؿىص  هظه اإلاخؿلباث، ؤن جٙىن اإلاىكمت مبيُت نلى ؤؾاؽ ؤخض هكم غمان الجىصة، ووحىص بِئت

 نً وحىص هُٙل جىكُمي يير عؾمي لضنم جؿبُٔ بصاعة الجىصة، ٌشإع 
ً
ت، َػال بها الخهاون الخماؽ اإلاشاٖع

و الهمل هُؿه(،  حمُو الهاملين مً زالله الخدؿين اإلاؿخمغ للجىصة مً زالٛ خلٓاث الجىصة )ألانػاء مً مْى

ّغ الخدؿين للجىصة نبر ؤلاصاعاث )ألانػاء م غ الخىكُمي لبىاء زٓاَت جىكُمُت َو ً بصاعاث مسخلُت(، والخؿٍى

ً للجمُو. ب والخهلُم اإلاؿخمٍغ ٔ الخضٍع  بًجابُت نً ؾٍغ

 جودة الشاملت في التعليم العاليسادًسا: معوقاث جطبيق ال

اث التي نلى الغيم مً اإلاٙاؾب التي ًمً٘ جدُٓٓها مً جؿبُٔ بصاعة الجىصة الشاملت, بال ؤجها جىاحه بهؼ اإلاهْى

مً٘ جدضًضها ٖما ؤوعصها زُاجي لت اإلاىاعص  47ْض جكهغ نىض جؿبُٓها, ٍو ت الشضًضة في بصاعة الجامهاث ْو ٍؼ بـ: اإلاٖغ

ؼ، ؤي الانخماص نلى الُغص  ت الخٍُى ت وضىٍع ٍؼ  نً الُٓىص اإلاُغوغت نلى ؤلاهُاّ، وجغؾُش اإلاٖغ
ً
اإلااصًت، َػال

لغيبت في الخًُير، بل الخٍى مً الخًُير، والبـء في اجساط وإغهاٍ صوع مجمىناث الهمل واملجالـ، ونضم ا

ين وبهؼ الُٓاصاث  ٗاصًمي، وغهِ ُٖاءة بهؼ ؤلاصاٍع الٓغاعاث، وهُمىت الٓؿام ؤلاصاعي نلى الٓؿام ألا
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ت وزٓاَت جىكُمُت ًطهب الاهُٙإ منها ؤو حًُيرها، وجلٙا  ت والدشبث بُٓم بصاٍع ٗاصًمُت، وجٓاصم الهُاٗل ؤلاصاٍع ألا

ذ اإلاخاح لجمو اإلاهلىماث وجدلُلها، باإلغاَت لطهىبت اؾدُهاب  لت الْى ب اإلاىقُين ْو الجهىص اإلاىطبت نلى جضٍع

ين آللُاث بصاعة الجىصة والتزامها، وضهىبت احخظاب اإلاىقُين والهاملين في الجامهاث، وانخماص بهؼ  ٖباع ؤلاصاٍع

 ءاث.ألاهكمت نلى الخؿبُٔ الغوجُني للىكم والٓىانض وؤلاحغا

 لتاملحور الثالث: ألانموذج اإلاقترح لتطوير سياست الجامعاث اليمنيت في ضوء مبادئ الجودة الشام

ت لٙل مً الؿُاؾت الخهلُمت، وإصاعة   نلى ما جم اؾخٓغائه مً ؤصبُاث، وما جم نغغه للمىؿلٓاث الٍُ٘غ
ً
جإؾِؿا

غ ؾُاؾت الجامهاث الُمىُت في غىء الجىصة الشاملت في الخهلُم الهالي، ًٓضم الباخثىن همىطج مٓترح  لخؿٍى

 مباصت الجىصة الشاملت، ونلى الىدى آلاحي:

 
ً
  : رؤيت ألانموذج اإلاقترحأوال

ت آلاجُت:  غ ؾُاؾت الجامهاث الُمىُت مً زالٛ الغٍئ ًىؿلٔ ألاهمىطج اإلآترح لخدُٓٔ الجىصة الشاملت في جؿٍى

ـ والبدث الهلمي وزضمت املجخمو في بؾاع الُٓم الثٓاَُت وألازالُْت  ٗاصًمُت مخميزة، في الخضَع بًجاص بِئت ؤ

اصعة نلى الخميز في ؤؾىاّ اإلاىاَؿت نلى اإلا  ؿخىي املخلي والاْلُمي والضولي. والاحخمانُت، ْو

 
ً
ٍٛ مً الُ٘اءة، والُانلُت، : ثانيا عؾالت ألاهمىطج اإلآترح: الاعجٓاء بخٓضًم الجامهاث الُمُىت لخضماتها بمؿخىي نا

مً زالٛ ؾُاؾت حهلُمُت مدضصة وواضخت ْاثمت نلى مباصت الجىصة الشاملت، وبما ًدٓٔ لها الخميز بمسغحاتها 

ت املجخمه ت، واإلالبُت لخاحاث ؤلاوؿان هدى جدُٓٔ اإلاىاؾىت الطالخت، والٓاصعة نلى اإلاشاٖع ُت، واإلاىاٖبت الخػاٍع

 .
ً
 وناإلاُا

ً
ت ماهلت، ْاصعة نلى اإلاىاَؿت مدلُا ج ٗىاصع بشٍغ ا لخسٍغ ًُ  الُمني، ؾه

 :
ً
 منطلقاث ألانموذج اإلاقترحثالثا

 لألهمىطج اإلآترح مىؿلٓاث ًمً٘ جىغُدها باآلحي: 

خه  .1 غ الخهلُم الاهؿالّ مً َلؿُت التربُت في املجخمو الُمني وهٍى ا لخؿٍى الثٓاَُت، باجساطها بؾاًعا َ٘غًٍ

غ، وجيؿُٔ الهملُاث  ، والانخماص نلُه في جىحُه مؿاعاث الخؿٍى
ً
الجامعي في الُمً حملت وجُطُال

 وألاوشؿت هدى ياًاث مدضصة. 

ت بما َيها م .2 ً ؤبدار ألاؾغ ؤلاؾتراجُجُت لىػاعة الخهلُم الهالي والبدث الهلمي وألاصبُاث الهلمُت وؤلاصاٍع

ض حمُهها  وصعاؾاث وهخاثج اإلااجمغاث والىضواث الهلمُت نلى اإلاؿخىي املخلي والهغبي والهالمي, جٖا
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غ البِئت   ًمثل الؿبُل ألامثل لخؿٍى
ً
غغوعة اؾخسضام مضزل بصاعة الجىصة الشاملت بىضُه مىهجا

 الجامهُت.

ٗاصًمُت الهاإلاُت الخطيُُاث الهاإلاُت للجامهاث: تهخم مهكم الجامهاث الؿمىخت بيخاث .3 ج الخطيُُاث ألا

للجامهاث، وحؿعى الؾدُُاء اإلاهاًير والشغوؽ ألهم جلٚ الخطيُُاث، مً زالٛ نٓض الخدالُاث وبىاء 

 في مجاٛ الخهلُم، وألابدار، واليشغ الهلمي، وجباصٛ الخبراث، 
ً
ٗاث مو الجامهاث اإلاطىُت ناإلاُا الشغا

ت، ألجها حعي ؤن هظه الخط يُُاث باجذ مً ؤهم وؾاثل ُْاؽ ؤصاء الجامهاث، وهي ؤخض والؿاْاث البشٍغ

ض نلى جميز الجامهت وجُغصها في جٓضًم وقاثُها بإَػل ضىعة،  ماشغاث الخىاَؿُت للجامهاث، والتي جٖا

ت الهلمُت نلى مؿخىي الضولت.  ُما ًسضم الخٖغ

والاْخطاصًت والثٓاَُت والاحخمانُت جضانُاث الهىإلات: ما ٌهِشه الهالم مً جضانُاث الهىإلات الؿُاؾُت  .4

والخٓىُت والخدىالث والخًيراث اإلادؿاعنت في نالم الُىم، والثىعة الخ٘ىىلىحُت، والخ٘خالث الاْخطاصًت 

والخدضًاث املخلُت والضولُت، ؤصي بلى جؼاًض الؿلب نلى ؤصخاب الُ٘اءاث والازخطاضاث في مسخلِ 

صة الىكغ في ؾُاؾاتها ولىاثدها واؾتراجُجُاتها وبغامجها املجاالث، وهى ما ًُغع نلى الجامهاث بنا

غ آلُاتها، وجبني مبضؤ الجىصة في جٓضًم زضماتها.  والهمل نلى جؿٍى

ت وجؿبُٓاتها الخٓىُت ؤؾاؽ الٓىة الخىاَؿُت الهاإلاُت، وهي املخٕغ لإلهخاج  .5 ت: حشٙل اإلاهَغ اْخطاص اإلاهَغ

ضُضها مً ؤلاهخاج اإلاهغفي، واؾخسضامه، وإناصة والخؿىع الاْخطاصي، ٖما ًٓاؽ جٓضم الشهىب بغ 

ت؛ َةن الجامهت هي مطىو   إلاؿخجضاث نطغ اإلاهَغ
ً
ٓا ت الٓاصعة نلى طلٚ، وَو بهخاحه، وبالثروة البشٍغ

ت وجىقُُها للخىمُت الشاملت في  ت وبِذ الخبرة والابخٙاع لظلٚ، زم جؿىع صوعها بلى جىامي اإلاهَغ اإلاهَغ

اث  .الضولت نلى حمُو اإلاؿخٍى

ضم الؿُاؾاث  .6 ِّْ هخاثج الضعاؾاث الؿابٓت: خُث اهتهذ بهؼ الضعاؾاث الؿابٓت بلى هدُجٍت مُاصها 

غها إلاىاٖبت مخًيراث الهطغ.  واللىاثذ اإلاىكمت للخهلُم الجامعي، وؤوضذ بػغوعة جؿٍى

 : مكوناث ألانموذج اإلاقترحرابًعا

غ ؾُاؾت الخهلُم الجامعي وياًخه النهاثُت، في غىء ما ؾبٔ مً اإلاىؿلٓاث واإلاباصت، ًخطح بجالء وحهت جؿٍى

غ الخهلُم الجامعي، في ٗل وخضاث  اصي بلى جىكُم زؿىاث وإحغاءاث جؿٍى غ بما ًمهض ٍو وجخدضص مجاالث الخؿٍى

( آلاحي ًىضح مٙىهاث ألاهمىطج 1والشٙل )الخىُُظ، غمً مؿاع واضح اإلاهالم والخؿىاث، ومدضص الىخاثج, 

غ ؾُاؾت الخ  هلُم الجامعي الُمني في غىء مباصت الجىصة الشاملت.اإلآترح لخؿٍى
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غ ؾُاؾت الجامهاث   ًدخىي نلى مجاالث جؿٍى
ً
ًخطح مً الشٙل ؤن ألاهمىطج اإلآترح ٌهض مسؿـ جىغُدُا

ـ، الُمىُت اإلاخمثلت في  غ ؤهضاَها َُما ًخهلٔ بـ)الخضَع غ ؤلاؾاع الُلؿُي إلااؾؿاث الخهلُم الهالي، وجؿٍى جؿٍى

البدث الهلمي، زضمت املجخمو(، وطلٚ مً زالٛ مغاخل جدبو في بحغاءاتها مىهج الخُ٘ير الهلمي، وجخٙىن مً نضة 

ث الخهلُمُت, وهي مخٙاملت، زؿىاث مترابؿت، بين مغاخل جؿبُٔ بصاعة الجىصة الشاملت, ومغاخل بىاء الؿُاؾا

ومخُانلت، وطلٚ للخماػج بين الؿُاؾت وؤلاصاعة التي جد٘م وجىكم نمل الجامهت في اججاه جدُٓٔ ألاهضاٍ 

 بمغخلت ضُايت 
ً
املجخمهُت لػمان حىصتها, َهي نملُاث مىكمت ومٓىىت جؿبٔ نلى مغاخل جبضؤ ٗليهما يالبا

ت زاْبت، ونٓلُت مؿدبطغه،  ألاهضاٍ وجدضًض ألايغاع الخهلُمُت، وحهلها مهبرة نً َلؿُت املجخمو الُمني وبغٍئ

ججمو بين ألاضالت واإلاهاضغة، هدى اؾخيباؽ مطاصع حضًضة حؿخىنب اإلاخًيراث الخضًثت )املخلُت والهغبُت 

والضولُت(، جدٓٔ ؾمىخاث وآماٛ هظا املجخمو، ؤي جغحمت ألاهضاٍ املجخمهُت الهامت للؿُاؾت الخهلُمُت 

ت بلى مباصت واججاهاث عثِؿت جغؾم ؤلاؾاع الهام لها، ٖما جٓضم بضاثل مٓترخت الؾتراجُجُاث نمل هظه الٓىمُ

الؿُاؾت، زم ازخُاع الؿّغ الهلمُت املخخلُت لخىُُظها مً زالٛ ْبٛى ألاهضاٍ الهامت للؿُاؾت الخهلُمُت، 

لها بلى اؾتراجُجُاث  نمل، وزؿـ، وبغامج مدضصة، ونلى ؤؾاؽ جغحُذ ؤو جضنُم اججاهاث مهُىت، وجدٍى

خم جغحمت هظه ألاهضاٍ بلى مجمىنت ْغاعاث زاضت  ت، ٍو حؿتهضٍ جدُٓٔ ألاهضاٍ الهامت للؿُاؾت التربٍى

صياغة الدياسة 
 التعليمية

 التقهيم والتغذية الراجعة تنفيذ الدياسة التعليمية إقرار الدياسة التعليمية
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 ( يوضح األنموذج المقترح لتطوير سياسة الجامعات اليمنية في ضوء إدارة الجودة الشاملة1الشكل )
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ببهؼ البرامج واإلايزاهُاث، ًلُه مغخلت جىُُظ )الخؿبُٔ( وجسخظ هظه اإلاغخلت بالهمل الُني وؤلاحغاجي اإلاغجبـ 

 باإلااؾؿت الخهلُمُت وم
ً
 وزُٓا

ً
ل الخؿـ والبرامج بلى وشاؽ َهلي ًخم جىُُظه اعجباؾا ٔ جدٍى خابهتها، وطلٚ نً ؾٍغ

وجؿبُٓه في الىاْو, ومهنى طلٚ ؤن الؿُاؾت الخهلُمُت البض وؤن جيخهي بىغو زؿت للخىُُظ، حهني مجمىنت 

غجبـ بهظه اإلاغخلت زؿىة نلى صعحت ٖبيرة مً ألا  همُت وهي ؤلاحغاءاث اإلاخخابهت املخضصة بؼمان ومٙان مهُىين، ٍو

ٓها ٌهلم واغهى الؿُاؾاث الخهلُمُت بلى ؤي مضي ٌؿير الخىُُظ في  اإلاخابهت، وجباصٛ ووشغ الخبراث، بط نً ؾٍغ

ت ؤوحه الٓطىع والٓىة في هظه الؿُاؾت، زم   مً ؤهضاٍ، ومً زم ًمً٘ مهَغ
ً
الاججاه الظي ًدٓٔ ما وغو ؾلُا

م والخًظًت، ومً زاللها ًخم صعاؾت جإز ير الؿُاؾاث نلى املجخمو ومضي جدُٓٔ هظه الؿُاؾاث مغخلت الخٍٓى

ُُُت بشبانها لخاحاث املجخمو، ؤو بخضاثها إلاؿالب حضًضة، ُما ٌشٙل مضزالث للؿُاؾاث مغة ؤزغي،  ألهضاَها ٖو

غ  وبهظا جبٓى نملُت ضىو الؿُاؾت وبجىصة نالُت في صاثغة مخطلت بين اإلاضزالث واملخغحاث، ولٙي ًٙىن الخؿٍى

 وح
ً
 وجخىاَغ له مٓىماث الىجاح اإلايشىص، ًجب ؤن جغأَ هظه اإلاغاخل والخؿىاث: صنم الُٓاصة الهلُا، شامال

ً
ا ظٍع

غ ؾُاؾت الجامهاث، بشٙل شامل  واْخىانها بإهمُت جؿبُٔ َلؿُت بصاعة الجىصة الشاملت مضزل ؤؾاس ي لخؿٍى

ؾُت والاْخطاصًت والاحخمانُت ومؿخمغ، وبما ًيسجم مو جؿىع الهطغ ومخؿلباجه ومؿخجضاجه وجدضًاجه الؿُا

ت الخُُٓٓت لجمُو اإلاهىُين باإلااؾؿت الجامهُت، مً مىؿلٔ ؤهه ال ًىحض  والخٓىُت واإلاهلىماجُت.  َػال نً اإلاشاٖع

شخظ ؤو حهت واخضة ؤو ماؾؿت بهُنها حهٍغ ٗل ش يء، َةهه البض مً بشغإ اإلاهىُين طوي الطلت في ضىو 

م في ْػاًا الخهلُم، ولخجىب اإلاهاعغت، وجضنُم ْػُت مهُىت، وإلغُاء الؿُاؾت الجامهُت لبُان وحهت هكغه

الشغنُت نلى الجهىص التي جبظٛ في ضُايت الخؿـ وألاهضاٍ الالػمت لجىصة نمل الجامهاث، ٖما ًجب ؤزىاء 

يز نلى اإلاؿخُُضًً مً املجخمو والخىاضل مههم، وما ٌؿخلؼمه طلٚ مً بًجا ص ضىانت الؿُاؾت الخهلُمُت. التٖر

الثٓاَت اإلاالثمت لخؿبُٔ الؿُاؾت الخهلُمُت، َجىصة الؿُاؾت الجامهُت حهني جؿابٓها مو اخخُاحاث اإلاؿخُُضًً 

ه،  ؿب زٓتهم مً زالٛ الخميز في الىقاثِ ألاؾاؾُت للجامهت، َهي جىبثٔ مً واْو املجخمو وقغَو مً املجخمو ٖو

ُغع مً ؤنلى، بل حه٘ـ البىاء الاحخماعي الظي جىحض ؤي ؤجها اوهٙاؽ للىاْو الاحخماعي الظي جىحض َُه، َال ج

اًت منها، ولِـ مجغص اٖدشاَها، ومهُاع  صازله، وجٙىن ضضًي له, ومً زم َةن حىصتها جٓخض ي مىو ألازؿاء والْى

حىصة الؿُاؾت الخهلُمُت هى الخلى مً الهُىب، ومُٓاؾها هى الخٙلُت، ؾىاء جٙلُت ألازؿاء، ؤم جٙلُت ؤلاضالح 

 اجساط الٓغاعاث نلى ؤؾاؽ الخٓاثٔ، اإلابيُت نلى بُاهاث ومهلىماث ومىو خض
ً
جب اًػا ور الخؿإ مغة ؤزغي. ٍو

صخُدت جخػمً ٗل نىاضغ اإلاىكىمت الجامهُت بالخُطُل. الخدؿين اإلاؿخمغ، هى مبضؤ التربُت مضي الخُاة 

هض هخاج ؾبُعي إلاغاخل الؿُاؾت الخهلُمُت، وهى حؼ ا الؾخمغاعها، ألن ضىو وإًجاص املجخمو اإلاخهلم، َو ًُ ًء ؤؾاؾ

الؿُاؾت الخهلُمُت ال ًىحض لها جهاًت، وإهما هي نملُت طاث ؾبُهت مؿخمغة ْابلت للخًير واإلاغوهت، َهي لِؿذ 

ت حامضة وإهما ْابلت للخهضًل والخًُير والخدؿين لخىاٖب الخؿىع التي جؿغؤ وجىاحه املجخمو الظي  ْىالب ٍَ٘غ

ىماث والخًظًت اله٘ؿُت. بن وحىص هكام مهلىماحي لؿُاؾت الخهلُمُت, ٌهض مً وحضث مً ؤحله. هكام اإلاهل
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ت نملُت الخؿبُٔ للمسؿؿاث ومخابهتها, وما مضي  الهىامل اإلاهمت الؾخمغاع هجاخها؛ َمً زالله حؿخؿُو مهَغ

ٓها ًدضص ضىام الؿُاؾت ؤوحه الٓى  ة مؿابٓت الخىُُظ إلاا هى مسؿـ ومىغىم, والخًظًت اله٘ؿُت نً ؾٍغ

هت، ومً زم الخإُٖض نلى هٓاؽ الٓىة ومداولت نالج هٓاؽ  هت ويير مخْى والػهِ وما ًترجب نليها مً آزاع مخْى

 الػهِ والٓطىع وجٓلُل آزاعها.

 
ً
 : آلياث جطبيق ألانموذج اإلاقترحخامسا

غ اللىاثذ وألاهكمت في الخهلُم الجامعي، َُما ًخهلٔ بالهملُت الخهلُمُت،  .1 والبدث ؾً الٓىاهين، وجؿٍى

 الهلمي، وزضمت املجخمو، لخخماش ى مو مباصت بصاعة الجىصة الشاملت.

غ، وجظلُل الطهاب التي جىاحه الخهلُم، وما ًغأَ طلٚ  .2 خشض الجهض الغؾمي والشهبي لضنم وجىُُظ الخؿٍى

ؿىضه خملت بنالمُت واؾهت.  َو

غ اإلاؿخمغ للىكم .3 ٗاصًمُت، وألاؾالُب الخؿٍى ت والا ؾخسضام ؤؾالُب ؤلاصاعة الخضًثت، ا والهمل نلى ؤلاصاٍع

ت...بلخ، لىٓل ؾُاؾت الجامهاث بلى  ، وإصاعة الخًُير, وإصاعة اإلاهَغ ُت، وإصاعة الُّغ مثل: ؤلاصاعة الدشاٖع

اث اإلاماعؾت والخىُُظ.  مؿخٍى

ير البيُت الخدخُت الالػمت لخدُٓٔ الجىصة في الهملُت الخهلُمُت, مو جبني الاججاه هدى الجامهاث البدثُت  .4 جَى

, وجطمُم بغامج حهلُمُت في الخسططاث الىاصعة والتي جضنم مؼاًا جىاَؿُت ناإلاُت للجامهت,   واإلاشتٕر

مت والتي حشمل الشُاَُت واإلاؿاءلت واملخاؾبُت، .5 م  جؿبُٔ مباصت الخٖى والخإُٖض نلى مغاْبت الجىصة والخٍٓى

ٗاصًمُت الضازلُت والخاعحُت مً ْبل ماؾؿاث ؤزغي.  اإلااؾس ي، واإلاغاحهت ألا

 لخاحاث ؤؾىاّ الهمل املخلُت والهاإلاُت إلٖؿاب  .6
ً
ٓا غ الخؿـ الاؾتراجُجُت الخالُت للجامهاث َو جؿٍى

جيها اإلاهاعاث الخىاَؿُت التي جميزهم نً ييرهم.  زٍغ

ٗاصًمُت, َهي  ؤن حؿخىنب .7 ت بٙل ؤهىانه وجسططاجه الُىُت والخسططُت وألا الجامهاث الخهلُم بهض الثاهٍى

 في اؾخؿانتها جدمل هظه اإلاؿاولُت ال٘بيرة غمً هُٙلها وجسططاتها.

ت للؿُاؾاث الخهلُمُت  .8 ٍغ و البدثُت الخؿٍى جىحُه ال٘غاس ي البدثُت بالجامهاث الُمىُت إلحغاء اإلاشاَع

 لىقاثِ الجامهت.

خطغ اخخُاحاث املجخمو بشٙل صوعي وجٓضًم صوعاث الخهلُم اإلاؿخمغ لؿض جلٚ الاخخُاحاث، واؾخدضار  .9

ٗاصًمُت لخلبُت جىىم خاحاث ؾّى الهمل.  بغامج ؤ
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عؾم الخؿـ الخُطُلُت، ووشغ وجىمُت َ٘غ زٓاَت الجىصة الشاملت في الجامهاث، والخسلي نً  .10

غاؾُت، وحصجُو الخىمُت الظاجُت واله غ مُماعؾاث بصاعة البيرْو مل الجماعي لضي ميؿىبي الجامهاث، وجؿٍى

ت.  اإلاىاعص البشٍغ

ت نً مضي مخابهت الجامهت لٓػاًا املجخمو، ومضي مؿاهمتها في بحغاء البدىر  .11 الُٓام باؾخؿالناث صوٍع

ُاؽ عغا املجخمو نً صوع الجامهت.  اإلاغجبؿت بخلٚ الٓػاًا، ْو

 
ً
 اإلاقترح: معوقاث جطبيق ألانموذج سادسا

غ ؾُاؾت الجامهاث الُمىُت, بُهل بعر اإلااض ي   اث ججاه بخضار الخًُير الهاصٍ لخؿٍى هىإ ضهىباث ومهْى

 نً الخضانُاث الؿُاؾُت وجُاْمها, وما جغجب نليها مً خغب وخطاع الخٔ الػغع 
ً
الثٓافي واملجخمعي, َػال

.. الخ, ألامغ
ً
 واحخمانُا

ً
 وزٓاَُا

ً
 في ياًت  باملجخمو الُمني اْخطاصًا

ً
غ ؤمغا الظي ًجهل مً الخجضًض والخؿٍى

الطهىبت؛ لظا َةن ضهىباث نضًضة ْض جدٛى مً الاؾخُاصة مً ألاهمىطج اإلآترح َُما لى جؿلو اإلاهىُين باألمغ 

اث التي ْض جدٛى صون جؿبُٔ ألاهمىطج اإلآترح, جخمثل  لخؿبُٓه, ولهل الباخثىن ًغون ؤن الطهىباث واإلاهْى

 باآلحي:

اع بلى هكام مهلىماث ْاثمت نلى الخٓىُاث الخضًثت ًدخىي نلى ْانضة البُاهاث اإلاؿلىبت إلآىماث الاَخٓ .1

ضم اللىاثذ والؿُاؾاث اإلاىكمت للخهلُم الجامعي. ِّْ  نً 
ً
غ ؾُاؾت الجامهاث الُمىُت, َػال  جؿٍى

 نً الخؿبُٔ الطىعي، والخىُُ .2
ً
ظ الش٘لي، مٓاومت الخًُير، والغغا بالىاْو الخهلُمي الخالي، َػال

 آللُاث ومغاخل الاؾتراجُجُاث في الجامهاث الُمىُت، صون الاهخمام بالخؿبُٔ الهملي.

غ في الؿُاؾاث الخهلُمُت، وؤهمُت جدُٓٔ مؼاًا الجىصة للجامهاث  .3 غهِ الٓىانت بإهمُت الخؿٍى

 الُمىُت، وطلٚ لؿُاصة الثٓاَت الؿلبُت، والبهض نً اإلاباصعة والهمل ؤلاًجابي.

ت الهلُا بلى الثٓاَت الخىكُمُت الٓاثمت نلى الخجضًض اَخٓاع ا .4 اث ؤلاصاٍع ت في اإلاؿخٍى لُٓاصاث التربٍى

غ في ؾُاؾت الجامهاث الُمىُت.  والخؿٍى

5.  
ً
 ولِؿذ ؤؾلىبا

ً
 نملُا

ً
غ الؿُاؾاث الخهلُمُت بىضُها بغهامجا ت الهلُا نً جؿٍى عجؼ الُٓاصة ؤلاصاٍع

 للخدؿِىاث املخخلُت.
ً
 مؿخمغا

ً
 وهكاما
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 :خالصت الدراست

جخػمً زالضت البدث نغًغا ألهم الىخاثج التي جىضل بليها الباخثىن, وطلٚ بًغع الغبـ بُنها وبين الاهمىطج  

الخل مما ؾبٔ نغغه ؤن نلمُت  اإلآترح اإلابني نلى اؾخٓغاء هخاثج الضعاؾاث الؿابٓت، واصبُاث الُ٘غ التربىي, ٍو

غها لِؿذ ن ت، ٖما ؤجها ضىو الؿُاؾاث الخهلُمُت وجؿٍى ملُت بؿُؿت، بمهنى ؤجها لِؿذ نملُت نشىاثُت ؤو نٍُى

غ الؿُاؾاث  دبين ؤن زؿىاث جؿٍى لِؿذ اعججالُت ؤو احتهاصاث شخطُت, بل حهخمض نلى اإلاىهج الهلمي، ٍو

 الخهلُمُت في غىء مباصت الجىص الشاملت مخهضصة اإلاغاخل، وهي مخخالُت، ومخٙاملت، ومخُانلت َُما بُنها؛ لخماػج

بين الؿُاؾت وؤلاصاعة  في اججاه جدُٓٔ ألاهضاٍ والؿمىخاث التي جيشضها الجامهاث، ول٘نها جسػو لخإزير مباصت 

ِ هجاخها نلى مضي اإلاااػعة والخإًُض مً مسخلِ الجماناث  بصاعة الجىص الشاملت الاهُت الظٖغ، ٖما ًخْى

وؤن ؤؾاؽ ؤلاجٓان وطلٚ لػمان حىصتها,  الغؾمُت ويير الغؾمُت، ٖما جسخظ ٗل مغخلت منها بىقُُت مدضصة،

غها الشاملت واإلاخمثلت في: صنم ًخمثل في مغاناة ؤؾـ ومباصت الجىصة  لجىصة ؾُاؾُت الجامهاث الُمىُت وجؿٍى

يز نلى اإلاؿخُُض, واجساط الٓغاعاث نلى ؤؾاؽ الخٓاثٔ,  ت الخُُٓٓت لجمُو اإلاهىُين, والتٖر الُٓاصة الهلُا، واإلاشاٖع

ؿخمغ, وهكام اإلاهلىماث والخًظًت اله٘ؿُت, ٖما جىص ي الضعاؾت نلى غغوعة جؿبُٔ مباصت بصاعة والخدؿين اإلا

الجىصة الشاملت ومهاًيرها نىض ضُايت الؿُاؾاث الخهلُمُت في الجامهاث الُمىُت؛ العجباؽ الجىصة الشاملت 

ؼػ الخىاَؿُت غمً البُئُت بؿُاؾت الخهلُم الهالي بىضُها الػمان ألاُٖض لؿُاؾت حهلُمُت حامهُت خضًثت حه

ض مً البدىر والضعاؾاث  الضازلُت والخاعحُت للجامهاث الُمىُت, وفي ألازير جٓترح الضعاؾت الخالُت بحغاء اإلاٍؼ

غ ؾُاؾت الجامهاث الُمىُت في غىء بهؼ اإلاخًيراث والاججاهاث الخضًثت. وجدضًض  الهلمُت  جدىاٛو جؿٍى

اث التي جدٛى صون جؿ غها.الطهىباث واإلاهْى  ٍى

 : اإلاراحع

ؼ 2017الضًً، هاوي دمحم, ) بهاء .1 ، اإلاٖغ غ الخهلُم الجامعي الخدضًاث الغاهىت وؤػمت الخدٛى (, جؿٍى

 .7صالضًمٓغاؾي الهغبي لليشغ, بغلين، ؤإلااهُا، 

ٔ بلى اإلاؿخٓبل، صاع الُ٘غ الهغبي، الٓاهغة، 2000، نلي, )مضٗىع  .2 (، الخهلُم الهالي في الىؾً الهغبي الؿٍغ

 .20ص مطغ،

ت في الىؾً الهغبي، نالم ال٘خب الخضًث لليشغ، 2007، ؾهُل ؤخمض، )نبُضاث .3 (, الؿُاؾاث التربٍى

 56-55ص ص .45صألاعصن، 

اء للؿبانت واليشغ، ؽ2003ب٘غ، نبضالجىاص، ) .4 ، 1(، الؿُاؾاث الخهلُمُت وضىو الٓغاع، صاع الَى

ت، مطغ،   .30صؤلاؾ٘ىضٍع
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غ ؤصاء لُٓاؽ بصاعة الجىصة الشاملت في ماؾؿاث الخهلُم (2003، وهمان دمحم ضالح، )اإلاىؾىي  .5 ، جؿٍى

ذ, ) ت, الٍٙى  .87-67(, ص ص17الهالي، املجلت التربٍى

(، ؤؾـ ومخؿلباث بصاعة الجىصة الشاملت في ؾُاؾاث الخهلُم باإلامل٘ت 2009الهطُمي، زالض بً دمحم، ) .6

هلُم الهام، ٗلُت التربُت، حامهت اإلالٚ الهغبُت الؿهىصًت، اللٓاء الؿىىي الغابو نشغ: الجىصة في الخ

 .233صؾهىص، الؿهىصًت، 

(، الخًُير في ؾُاؾت وهكم ماؾؿاث الخهلُم الهالي في اإلامل٘ت الهغبُت 2009خمغون، غُِ هللا، ) .7

ت مؿخٓبلُت"، مجلت ٗلُت التربُت، املجلض ) (، حامهت ألاػهغ، ٗلُت التربُت، 143(، الهضص )2الؿهىصًت "عٍئ

 .33صمطغ، 

ت في الجامهاث الؿهىصًت في غىء 2019، دمحم بً نلي,)الؿهلي نىن آٛ  .8 غ الؿُاؾاث التربٍى (, جؿٍى

مخؿلباث الٓضعة الخىاَؿُت "اؾتراجُجُت مٓترخت", ؤؾغوخت صٖخىعاه يير ميشىعاه، ٗلُت التربُت، حامهت 

 .183صاإلالٚ ؾهىص، الؿهىصًت، 

9. Porter, M. (2006). What is Strategy. Harvard Business Review. Nov-Dec .6. 14, p7. 

-1990(، ضىو الؿُاؾاث الهامت في الُمً مو الخؿبُٔ نلى الؿُاؾت الخهلُمُت )2009ضلُذ، دمحم، ) .10

(، ؤؾغوخت صٖخىعاه يير ميشىعة، ٗلُت الخجاعة وإصاعة ألانماٛ، ْؿم الهلىم الؿُاؾُت، حامهت 2006

 . 193صخلىان، مطغ، 

ت الُمىُت: الخدضًاث وؾّى  (،2008بانباص، نلى هىص، ) .11 َلؿُت الخهلُم الهالي وؾُاؾخه في الجمهىٍع

ت اإلاؿخٓبلُت، مجلت اجداص الجامهاث الهغبُت، الهضص ) (، اجداص الجامهاث الهغبُت، ألاماهت 50الهمل والغٍئ

 الهامت.

(, ضىهاء، 2010-2006(, الاؾتراجُجُت الىؾىُت للخهلُم الهالي)2006وػاعة الخهلُم الهالي والبدث الهلمي, ) .12

 الُمً.

ت الُمىُت وصوعها في نملُت 2015الطىفي، هضوي، ) .13 (، ؤهضاٍ وؾُاؾاث الخهلُم الهالي في الجمهىٍع

(، الجؼء الثاوي، ٗلُت 3(، الهضص )31الخىمُت، املجلت الهلمُت، بصاعة البدىر واليشغ الهلمي، املجلض )

 .323صالتربُت، نضن، الُمً، 
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(، ؾُاؾاث الخهلُم الهالي ومخؿلباث الخىمُت 2018الزػغ وؾغاع، زير،)هىي، ؾه ويغبي، س ي  .14

ان ناشىع الجلُت، الجؼاثغ.11اإلاؿخضامت في الجؼاثغ. مجلت آَاّ الهلىم، الهضص )  (، حامهت ٍع

ت الُمىُت وصوعها في نملُت 2015الطىفي، هضوي، ) .15 (، ؤهضاٍ وؾُاؾاث الخهلُم الهالي في الجمهىٍع

(، الجؼء الثاوي، ٗلُت 3(، الهضص )31هلمُت، بصاعة البدىر واليشغ الهلمي، املجلض )الخىمُت، املجلت ال

 .التربُت، نضن، الُمً

غ ؾُاؾاث الخهلُم الهالي في مطغ إلاىاٖبت الاْخطاص اإلاهغفي باإلَاصة مً 2016البربغي، دمحم، ) .16 (، جؿٍى

ا، مجلت ٗلُت التربُت ببنها، الهضص ) (، ٗلُت التربُت، حامهت 3املجلض ) (،106زبرحي ؾىًاَىعة وماليًز

ٔ، مطغ. اٍػ  الْؼ

(، الخًُير في ؾُاؾت وهكم ماؾؿاث الخهلُم الهالي في اإلامل٘ت الهغبُت 2009خمغون، غُِ هللا، ) .17

ت مؿخٓبلُت"، مجلت ٗلُت التربُت، املجلض ) (، حامهت ألاػهغ، ٗلُت التربُت، 143(، الهضص )2الؿهىصًت "عٍئ

 مطغ.

18. Mullen, J. (2008), Total quality management; a method stimulate change, Journal of library 

Administration. 

اع، 2007الخغبي, ؾهىص هالٛ، ) .19 (، الؿُاؾت الخهلُمُت: مُاهُم وزبراث، م٘خبت الهبُٙان, الٍغ

 .17-16ص صالؿهىصًت، 

ت الخهلُمُت مً وحهت هكغ (، مضي جىُُظ مباصت الؿُاؾ2000خُ٘م, نبض الخمُض بً نبض املجُض،) .20

ت الهامت،   .50-65ص صمهلمي اإلاغخلت الثاهٍى

ت في الىؾً الهغبي، نالم ال٘خب الخضًث لليشغ، 2007، ؾهُل ؤخمض، )نبُضاث .21 (, الؿُاؾاث التربٍى

 .56-55ص صألاعصن، 

ان، ، صاع واثل لليشغ، نم  هكم وؾُاؾاث الخهلُم هماطج نغبُت وؤحىبُت(، 2011، مهً مدمىص، )نُاضغة .22

 .35ألاعصن، ص

(، ؤؾباب وصواعي بضالح الجامهاث الهغبُت، اإلااجمغ الهغبي الثاوي الجامهاث 2008، نلي،)الٓاؾمي .23

ت، مغاٖش،   .204صالهغبُت جدضًاث وؾمىح اإلاىكمت الهغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع
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للؿبانت  (، آَاّ حضًضة في الخهلُم الجامعي الهغبي، صاع الُ٘غ الهغبي2012الؿُض،) نلي، الصخُبي .24

 .29صواليشغ، الٓاهغة، مطغ، 

-1990(، ضىو الؿُاؾاث الهامت في الُمً مو الخؿبُٔ نلى الؿُاؾت الخهلُمُت )2009ضلُذ، دمحم، ) .25

(، ؤؾغوخت صٖخىعاه يير ميشىعة، ٗلُت الخجاعة وإصاعة ألانماٛ، ْؿم الهلىم الؿُاؾُت، حامهت 2006

 . 50خلىان، مطغ، ص

و, ضىهاء, 2016الخاج، ) نلي, ؤخمض دمحم .26 (, الؿُاؾت الخهلُمُت في الُمً, اإلاخُّى للؿبانت واليشغ والخىَػ

 . 29صالُمً، 

ش  .27 ت الُمىُت اإلآغ بخاٍع ت الُمىُت.20/2/2001صؾخىع الجمهىٍع  م, ضىهاء, الجمهىٍع

تعثاؾت  .28 ت (، الالثدت الخىكُمُت لىػاعة الخهلُم الهالي والبدث الهلمي, ضىهاء, 2004, )الجمهىٍع الجمهىٍع

 الُمىُت.

(, ْىاهين ولىاثذ وؤهكمت الخهلُم الهالي والبدث الهلمي, 2008الهالي والبدث الهلمي,) الخهلُموػاعة  .29

 .15صضىهاء, الُمً، 

تعثاؾت  .30 ت الُمىُت.2000، )الجمهىٍع  (,  ْاهىن الؿلؿت املخلُت, ضىهاء, الجمهىٍع

-1990مو الخؿبُٔ نلى الؿُاؾت الخهلُمُت )(، ضىو الؿُاؾاث الهامت في الُمً 2009ضلُذ، دمحم، ) .31

(، ؤؾغوخت صٖخىعاه يير ميشىعة، ٗلُت الخجاعة وإصاعة ألانماٛ، ْؿم الهلىم الؿُاؾُت، حامهت 2006

 .76خلىان، مطغ، ص

ت الثالث 2006وػاعة الخسؿُـ والخهاون الضولي, ) .32 غ الخىمُت البشٍغ ت 2004(, جٍٓغ , ضىهاء, الجمهىٍع

 .105صالُمىُت، 

و, ضىهاء, 2016الخاج، ) نلي, ؤخمض دمحم .33 (, الؿُاؾت الخهلُمُت في الُمً, اإلاخُّى للؿبانت واليشغ والخىَػ

 .20 -16ص ص الُمً، 

اع، ) وزالٍ، دمحم نابضًً، .34 اث2007ٍع  الخلُل حامهتي الشاملت في الجىصة بصاعة مباصت جؿبُٔ (، مهْى

 .100، ص199 -129(, 4الهضص)الهغبُت,  الجامهاث اجداص الُلؿؿُىِخين، مجلت لخم وبِذ

ؿاث, حماٛ .35 و، الجؼاثغ،  واليشغ للؿبانت هىمه صاع الشاملت، الجىصة بصاعة (،2005الضًً، ) لهَى والخىَػ

 .13ص
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ض,) .36 ت 2012ْاصة, ًٍؼ صعاؾت جؿبُُٓت  –(، واْو جؿبُٔ بصاعة الجىصة الشاملت في ماؾؿاث الخهلُم الجؼاثٍغ

ت, حامهت ؤبي ب٘غ بلٓاًض,  نلى مخىؾؿاث والًت ؾهُضة، ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت والدؿُير والهلىم الخجاٍع

 .10الجؼاثغ، ص

ت للتربُت 2004ضضًٔ، خؿً دمحم، ) .37 (، الجىصة في الخهلُم، اإلاضزالث ومٓىماث الىجاح، اللجىت الٓؿٍغ

 .74(، ص150والثٓاَت والهلىم، الهضص )

وجؿبُٓاث، ٗلُت الاْخطاص والهلىم (، بصاعة الجىصة الشاملت مُاهُم 2004، )ؤخمض, مدُىف حىصة .38

ت، حامهت الهلىم الخؿبُُٓت، صاع واثل، نمان, ألاعصن،   .36صؤلاصاٍع

(، جُُٓم جؿبُٔ بصاعة الجىصة الشاملت في اإلااؾؿاث الخضماجُت 2002نبض اللؿُِ, ؤَىان نبض الخُُل، ) .39

 .96, َلؿؿين، صيير الخٙىمُت في الػُت الًغبُت، عؾالت ماحؿخير يير ميشىعة, حامهت الٓضؽ

و، نمان، ألاعصن، 2005الهؼاوي, دمحم نبض الىهاب،) .40 (، بصاعة الجىصة الشاملت، صاع الُاػوعي لليشغ والخىَػ

 .35ص

ت، ) .41 (، بصاعة الجىصة الشاملت وألاصاء اإلااؾس ي صعاؾت جؿبُُٓت نلى 2002الؿغاوهت, دمحم والبلبِس ي, بضٍع

ت في ألاعصن، مجلت ماجت للبد  .22(, ألاعصن، ص1(, الهضص)17ىر والضعاؾاث, املجلض)اإلاطاٍع الخجاٍع

و الؿبانت, لليشغ , صاع اإلاؿيرة1الشاملت. ؽ الجىصة (.بصاعة2000مدمىص.) ٗاقم زػير, .42  نمان, والخىَػ

 .100ألاعصن، ص

و، 2001نُٓلي، نمغ، ) .43 (، اإلاىهجُت اإلاخٙاملت إلصاعة الجىصة الشاملت، صاع واثل للؿبانت واليشغ والخىَػ

 .36مان، ألاعصن، ص، ن1ؽ

(، بمٙاهُت جؿبُٔ بصاعة الجىصة الشاملت في الخهلُم الجامعي اللُبي، مجلت ٗلُت 2018عؾمي، دمحم خؿً، ) .44

 .426(، حامهت بنها، مطغ، ص116(، الهضص )29التربُت، مجلض )

ت  (، مضي جؿبُٔ مباصت بصاعة الجىصة الشاملت في الجامهت الاَتراغُت2011ألاضُل، مِؿاء دمحم، ) .45 الؿىٍع

ت، مجلت اجداص الجامهاث الهغبُت للتربُت ونلم الىُـ،  ؿُت وؤلاصاٍع مً وحهت هكغ ؤنػاء الهُئت الخضَع

ا، املجلض)  .75(، ص4(،  الهضص)9ؾىٍع

46.  ّ ـ: 2012، َاعوّ حهُغ، )مغػو (، مهاًير حىصة ؤلاصاعة الجامهُت مً وحهت هكغ ؤنػاء هُئت الخضَع

ت، املجلض )  .133ص(، 2(، الجؼء )4(، الهضص )20صعاؾت خالت نلى حامهت الٓاهغة، مجلت الهلىم التربٍى

ا وهكغة ش2009زُاجي، عشا، ) .47 ًُ ا ونغب ًُ اث، (، هكام بصاعة الجىصة الجامهُت وجؿبُٓاتها صول املت نلى اإلاهْى

 .25-24الهُئت الٓىمُت لػمان حىصة الخهلُم والانخماص، الٓاهغة، مطغ، ص ص
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 السياسة الجعليمية وأثرها على الجومية في الوطى العربي ما بني الواقع والمأمول

 )دراسة حالة السودان(

 1أحمد سليمان أبكر                                  

 الملخص:

فنننللعلنننيراللعل ظهنننملفلاقةنننظلعحة أننننسلعليع نننعسلميلعللض لننن  لعل  وض ضنننسللوننن  لللمنننالل نننيللالوضنننللعليمننن لعل  وض ننن 

ننظة لتنن قل نننيللأ ع نن ل  ضملننسل ا لننضجل عل ظبضننسللننقلالملننجلع اظننن  لعح اننيليلمنناللعل  وننضقليض نن ليُننللعل   ضننسفم  ليو

قلمننننالل نننن   لمننن أ المنننن ل ننننويلعل  وننننضقل عل   ضننننسلين   تضننننسلين ننننن ليسلفننننلللنننن  لعلنننن  لف  لمنننناللعل نننن ي  لميلعل  وننننض

نننن لفننننللعل   ضننننسفم  لا حنننن لمننننظ أيلاننننيةللعتعنننن ألسانننن يلعل يع نننن لعح   ننننظيللو  وننننضقلعلظلنننن  ل    ننننظع ل يلننننة قلاومل  ضي

لعل   ضس.

عل  وض ضننسل م ظلن لتُنن لعل   ضنسلفننللعلنيراللعل ظهننمللت منسل فننلل عللض لن   الوضنلل عننن   لنن  توضن لهدن هللنن  لعل أعلنس

 عللض لننس مةةننيق علتلنن ت  لعل  لضننس:لمنن لمةةننيقلعل  وننضق لمنن فننلل عل أعلننس  النن ل لمانن وس عللننيلعيل  .ننس.

 ملنن لع للل عل  وض ضننس علةيعتننللعلظلنن ضسل اوننملعلظلنن ضسللعلننن ا سللولض لنن   عل  وض ضننس م لمةةننيقلعل   ضننس م 

ننن لننن  لعللض لننن  ل لننن للاجنننياظلم  الةننن ل  لملننن ألعلننن  ليننن    ل علنننيراللعل ظهنننمللت منننسل فنننلل تُننن لعل   ضنننسلفنننلل يج  ي

ل ل ن لعتانيص علليلعيلتُ

عل أعلنسفل ممل ضنض   حن  ل )بضةنملكلفنل عحضن ييكب ل ل ني ل ع ع يى)الوضنل الوضنل من ج  عل  حن  لملن لعلن م ق

 عحلن م ق ما و  ف ملنلو  ل مل عين ل حن  ل ل عحن ج  لو لن لعح  لنللفنللال ين ل  منالل نيللتنظطلررن ألعل ن ق

تننالل عننن لعللض لننسل ا انن  علتنن  عل  نن    مننالليضنن .ل ننقل ننظحلعل  حنن لس نن ل علننيعألي عحنننجاع   يض ف ال ينن 

عل  وض ضننننسلفننننللعلننننيراللعل ظهملف منننن للننننيلعحجوننننيفلتل ننننلللنننن  لعللض لننننسلمب ننننملي توضننننسللننننن  تسل  وننننضقلنضنننن لانننن    ل

لممظن ا لتُ لعل   ضسلفللعليراللعل ظهمللن ر سل علليلعيل  .س.

  فلم ميل.عللض لسعل  وض ضسفعل   ضسفعليراللعل ظهملفعلليلعيل عن :الكلمات املفحاحية

 

 

 

 

 

 

                                                           
لك ابل ل  ح لليلعاملل-1
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Educational policy and its impact on development in the Arab world, between reality 

and prospective 

(Sudan case study) 

 

Abstract: 

By analyzing the educational situation in the Arab world, the apparent paradox appears that 

the educational policy of the Arab countries has not achieved the desired outcomes of 

education in regarding of the  development, which makes it likely that there are no close links 

and deliberate coordination between education and socio-economic development in these 

countries, as it is obvious that education It would automatically contribute to development, 

which means that caution should be exercised about the direct returns of formal education 

with development indicators. 

Accordingly, this study aims to analyze the reality of educational policies and their impact on 

development in the Arab world in general and in Sudan in particular. The problem of the 

study was identified in the following questions:  What is the concept of  the education? What 

is the concept of educational policy? What is the concept of development? What are the 

formal and informal actors making educational policies and the determinants of these policies 

and ways to develop their curricula to the extent that it reflects positively on development in 

the Arab world in general and in Sudan in particular? 

The researcher has used the content analysis method  as a qualitative research within the 

limits of the requirements of the study, and by presenting the general framework of the 

research represented in defining its problem, questions, objectives, limits and the method used 

in it, and defining the terms contained therein. Then the researcher came out with a number of 

results that reveal the reality of the educational policy in the Arab world, and what is required 

to make this policy more effective for the manufacture of quality education whose outputs are 

reflected on development in the Arab world as a whole and Sudan in particular. 

Keywords: educational policy,development, the Arab world, Sudan, reality, prospective. 
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لمقدمة:

ت
ّ
 عللض لنضس يمليقلتُ لي  لضنس عل  وضقل علة م لفللعل   ضس  ج ح مّيل تُ  عل  لق ل لل ن ض  فل علتم ياس عل ج أف لل

دن  عل  وض ضنس ّّ  نللي ن لليجناقلعل لونملمنالل ب ونميف   جن حل ي  لضنس علتم ني ل  عل مجنض  عل  نل لنضمليل منال   منيحة لن

ننملر.ننيحلفننللع ل   نن  ل ا  ض دنن   عل  وننضقلمّيلعل نن حلويلفننللمجنن للعلتم ضننسل
ّ
  نن  ل فننل عتاوننل  لنن  ا ل نن  فننل ا ننيل    

 ع ل  ن ل اجو  ان ل ننبل عللض لسلعل  وض ضسل ا ةض ل ف ماللل  ليواقلعلمل   ويلتُ لممظلل  لعللض لسل م لآمن ل

ح  حنسفم لعلملضن قل ن ل لي ل رم   ن  لع عليعن ضنس تُن  فلل لكلتُ لألقل جنيع للن  لعللض لنس متضندقلل ي     يل

فنللنيع هدن لك ينسلل يل  عللنيمس علصنعس عليعلن سفحت لالملنجلعللض لنسلعل  وض ضنسلل ةلنة   عل أعلن   عحل ةضضنس

 ييدن لامتن لل.نيحض   عتعضيانسف   آل ظف ب علانن  لللض لنسلعل  ونضقلمل ض دن  حوي مال  عل غضوم لو   يل ميلا  ظط

  الن ي   عل  نيلين نن ل  عل و ن  لض لن  لعل  لنسليضن في ل ةي ل كنل متن للا  ي توض ن لفنللعل   ضنسف ل  ع  ق من 

ل  لنك ع ل  ن ل اجنياظلعل   يلينضن ل اللنويلعتعضن يلكنل
ي
 الملضملن   ن للض لن  ف ا ق لو  ونضقلانند  م.ن  لميكني 

 ي نييل مي ي  نال يني عل   ضنسف ت وضنس عتع لنقلفنل عل  مل لع للن ت  لعل أا.لللماللعليع  لن علميلعل  وضقل ا لل

  اظبضنسلعل نيعلأ  عحةن أع  الننضللعح ظينس ينظص عل  ونضق ينييظ      ونضقف  ن  يل ا  ضنس     ن  يلا  ضنس ل ن  ل  ونضق

ن  ن  تو ضي عل  ونضقل ل جنياظ رم   ضن  لعح لينسلعليزمنس عل   ضنس انييظ حنوي فنل لو   ضنسف عليزمنس  إبلن هدقلعتارنمع   مة ضي

ل علن  لا ن 
ي
ن  تن مي  منالل ق ن  عل  ين   ن  ا غونم  مل ينسلع ل   فب ن  ا غونم ن  ن  لفلي يعلنج  يل لو غضونم لي  مض ضي

ل مال ن .

 اان   ال نق  عح ن يوملعلتن  عح ن ل ل سلن  منال مج يتنس  ي.نةة  عل  وض ضنس عللض لنس .ن   مل ضنس ان  مل  ماللل ن 

 رلنتمعاضجض    من  ين ق عللض لس مي لل   علملظعأف فل عام   ت وضس فل عل ل ق  يل مال حظب    اين  عل  وضق

  م و ننوي م  ضننس مننال عل  وض نن  عل قنن ق عح للننضسف اييوملمنن  ي  علةض كننل  علرمعم ف ج  ننبل اانن    عتاجنن 

ل. لعأاس  آلض     ل  ل  اجةو ع 

 الوضنلل عنن  لن لمةةنيقلعل  وضقفمةةنيقلعللض لنسلعل  وض ضنسل مةةنيقلعل   ضنسف مالل نقلللننننيهلي ننننجظ للن علعل نننننل 

عل  وض ضسل م ظل لتُن لعل   ضنسلفنللعلنيراللعل ظهنمللت منسل فنللعللنيلعيل  .نسف ج  بلعليننيهلتُن لمن للنيل عللض ل  

عحجوننيفلتل ننلللنن  لعللض لننسلمب ننملي توضننسللننن  تسل  وننضقلنضنن لانن    لممظن انن لتُنن لعل   ضننسلفننللعلننيراللعل ظهننملل

لن ر سل علليلعيل  .س.

 إلاطار املنهجي للبحث:

 :مىضىع البحث وحدوده -

ح  للفعللض لننننسلعل  وض ضننننسلفننننللعلننننيراللعل ظهننننمللمنننن ل ننننويلعليعننننن ل عح ميل)لأعلننننسلح لننننسلعللننننيلعيكعل ل ؛ميمنننني ل 

لننننن ل ل02عل لننننن لعح   ضنننننس؛)عليراللعل ظهنننننمللت منننننسل عللنننننيلعيل  .نننننسكفمم لعلام  ضنننننسليةنننننمللعلةتنننننميلمننننناللّد ينننننسلعلملنننننظيلعلنننننن

لق.0200يي ضي
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 شكالية البحث:إ -

وننضقل لض لنن  لفننللعلننيراللعل ظهننمللت مننسل عللننيلعيل  .ننسفهد هل نن  لضسلعل لنن لفننللعلينننيهلتُنن ل عننن لعل   ا  لننلل

ي لملننجلعلننظع  لعتلننيلظ ل ننويلممظننن  للو جننياظلحتنن ل  ل نننس لنني منن  اجننياظ م   نن للماانن لمنناللعتلةنن لل غضوننم

لعللض ل  لعل  وض ضسل بويلح ن  لعل  لسلفللالملضجلعل   ضس.ل

 أسئلة البحث: -

ل عل  وض ضس لم لمةةيقلعل   ضس  عللض لس مةةيق م.م لمةةيقلعل  وضق لم 

ل ل لم لم ىلم ظ لعللض ل  لعل  وض ضسلتُ لمل ألعل   ضسلفللعل  للعل ظبضسلت مسل فللعلليلعيل  .س ف.

لم لهللعلةيعتللعلظل ضسل اوملعلظل ضسلعلن ا سللولض ل  لعل  وض ضسلفللل  لعل  ل -لل

لم لهللمل لع لعللض ل  لعل  وض ضسلفللل  لعل  ل -للل

لم لهللل للاجياظلعح  ا لعل  وض ضسلهد  لعل  لل م  يللنيلهد للحت لي لملجلعل غوملعح ميلليض  ليُللعل   ضس -للل

 أهداف البحث: -

ل ل : عل أعلس ل   هد ه

 عل  وض ضسل تين د  ل  ل   ضس. عل  وضقل عللض لس مةةيق ال ي -

لعل ظبضسلت مسل علليلعيل  .س. صاضصل املضقلعللض ل  لعل  وض ضسل  عن لعل  وضقلفللعل  لل-

مملتننمحلم قننيألعلتاننظعفللللض لنن  لعل  وننضقلفننللعلنن  للعل ظبضننسلت مننسل عللننيلعيلتُنن ل ننن لعتانننيصلحتنن لي نننييل-

للة  لعللض ل  لس ظلعليع  لفللت وضسلعل   ضسلفللل  لعل  ل.

 مىهجيات البحث وثقىياثه: -

عل أعلننسللعح  لوننسلفننللماننننننن وسل ممل نننننضض   فننللحنن  لل)بضةننملك منن ج لعل لنن للننيلمنن ج لالننننننوضللع ع ننيىلب لنن ل نني ل

ليض ل     ج .ل عليعألي عحنجاع   عل ل فمللو  ل مل عي فح  ل ف ال ي 

علملظع يلعح ق ننسللويننن ل لعلضيمضسفعلظلنن  للعل و ضننسل عل أعلنن  لعح  وملننسل  يمنني لعل ل فعحيحقننسلامل ضنن  لعل لنن :

لعلة ليسفعتارميلعل و ضسفيلتا أي.ل

 فزضيات البحث: -

نن لا ننظي للض لنن  ل  وض ضننسلي  لننسلا   نناللعحنن  وقل1 .منن  يل لننة قلعل  وننضقلفننللاجننياظلسمننقل ا  ض دنن لالنن ينبلح  ضي

لماللالنضللتو  لنض .
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.أاننقلعتلةننيللعحملنن أيلفننللعللض لنن  لعل  وض ضننسلفننللبلوننملمنناللل للعح جملننسلعل ظهننملف  لم نن ل  ننسليجننييل ننويلمنن لحململ نن ل0

ل م جو   لعل   ضسلفللعح جملس.ل  لعللض ل  ل

 عننن لعل  وننضقل  لنن  للعل ظبضننسلت مننسل عللننيلعيل  .ننسلاانن للتمل ننسلممنن قلعل   ضننسلرن ننن ليسل رن   تضننسلسمننظل.3

علنن  لالنن   للمظعن ننسلت ضملننسللولض لنن  لعل  وض ضننسلفننللك يننسلمريعألنن ل ب  يدنن لتُنن لم نن يوملتو ضننسلا جوننجلمنناللنننظع يل

نننننن للو  ي نننننن  لعل ض ضننننننسلل ننننننللل لننننننسلحتنننننن لي لملننننننجلعلننننننظع  لعتلننننننيلظ ل ننننننويلممظننننننن  للاع ننننننن  لعلة وضننننننسللو   ضننننننسل ي ملي

لعللض ل  لعل  وض ضسل بويلح ن  لعل  لسلفللالملضجلعل   ضس.

. لننننننن لمننننننن ل  لاننننننن لعللض لننننننن  لعل  وض ضنننننننسلفنننننننللعح جملنننننننسلعل ظبضنننننننسلمننننننناللالننننننن ي  لبرنننننننمىل  ننننننن حلمننننننن  ظع لعلةيعتنننننننلل4

 ل آ ننن ألعل يحنننسفليوننناقلل للعح جملنننسلمجننن أعيلمج  ننن لعح ظينننسلع ا وةسف لنننض  لفنننللرنننللاجنننيأع لا  يلينضننن ليانننن  ل

ل عح ويم  .

 إلاطار الىظزي للبحث:

 مفهىم الحعليم:

 رالن امل عللنوي  فنل عل ن  وم رنظ ل ين   تضنسفعلت ل ان  للتُن  علة ضنس سلن لضب منال مج يتنس      عل  وضق او ظه

ل.ل2علل    ين    ل م    للعل ة تل م  ي ي ق عل  

 مم ن أيل ب ان أبس آللضن  ل إلنتمعاضجض    رن ألر نج  ع  مة نس لني عل  ونضقل مليلن  مةةنيق  لن "ت نيل حن أ  " يانوم

جونج    من لالن ض ل ن ل  وضقف لني عل  وضنس لن   تنال ي ن   عل عألنويل من  منال ي تونس
و
 عل ان   تُن  مةنظليلعل  ونضق ا

عل  وض ن لل عل ان   للننا ل  ن هدة ف للي  ن  من  م  ننننن م س م  عل  وض ضسفم ألنسلك  نت عح للنس ع عننيأللع نل

ل .3ب لك   أنة 

 فنل  ان ق م ظيضنسلملن ليف مالن    ينج مناللعلتم ضنس عحن قق عتلنا     ن ل لنك عل  ونضقل"تُنل  لن  تضل لن ض " ي نظه

 هدن   لوملضن ق  تن عللقللض ةظانيعل ا منننيع انق علن يال عل ن مووي منال  ةنظ  ن  لةن  لعحة نسف امليق ممننص م ن ي

ع   و ي  م  عل يت يع ن  عح  و وي ماللمي لو  ب  ا    ل      أ مي      مظعحلف   ل يا   عحة س ل.4نض ي

  اينيدن    صنلض   حةنالعحن  وق عح وق  يعلج  لال جض  عل   علةال لي عل  وضق   ي يظىلل"ر  مجنننن   .يح"مم ل

 تينن   ا  ن  عل  ونضق ا حن لمي  لن ع  يلن ملظعأ علظمن ل علمل  تنس تُن  عحن  وق ح نن   يضن لاج نوي ي ةنل اينيدن 

                                                           
لعتل م ضس_رل   أاس_  _لعأاجحماع علم مدخلا ضق_ أ  ل علظح الفعللض  ت   دمحم هللا لو  وضقك_عحظن :ت  "مانهاًم كارل ".)مةةيق2 _ل1عح ظيس

ل.ل041قل_ص0228
 .58ق_ص0229_1  عل يزي _ت  يل لو اظ  ع ل علتم ي _لعأ ح   _ران ل  ظن  ت يلف .ح أ 3
 .ل3ق_ص0227_1 عل يزي _ت  يل  لو اظ عحلومي _لعأالعامة التربية أصىل _  ل  تضل .تُ فل ض 4
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 ي  ل  ح ع لا  وم   ّد  مال  ا ييل م ظىف   حضس مال ميظعل يظلل مج يتس   حضسل بوي مال مب م م  يظل  وي م   للس

ظعل عل يال لوي لسيظعل م ظل  تُ  ي غوم ل.5 غضومللويبض هدق يو

  ننضق علةنظللم ن أه عبلن ف  يلةن  منال ين ق علتن  عح ق نس عل  وضنس اونك لني عل  ونضق مي  جن  لن ج من   نيل منال

  لني     لن  لنويب  عل ننظل  غونم عاج لن   من  م    نضس اة ونم  جظاملنس عتعضن ي فنل عتانيط منال ا   ن  ن ين ي

لسيضل.

لمفهىم السياسة الحعليمية: -

 نضننن لهدقفللفنننللعلوغس؛كو نننسللض لنننسلمنننن أل لعلة نننلللننن الالنننيافل مندننن للننن العل ننن اللض لنننسللم لانننيل لأا لننن دق

.ننجا لتُننن للض لنننسل6 لنن السمنننيأفلم للّ ظلننن ل ننن قل  .نننيحة 
و
. لننن العل  وننضقلم للّ نننظ ل نننن قل  .ننيح ل مننناللل ننن لم

 نّظهل  ّدن للمج يتنس
و
عل مي ي  غنل علتن  علان موس  عح ن ل  سلن عه عل  ونضقل  للض لنسلعل  وض ضنسلعلتن ل  ا نييلملنيأي

منالل ا ضن    من  حن  ل فنل اونكلسلن عه الملضنج  م ن ي يتنض  زمحن لم نوي حن ى  عل  ونضق مجن ل فنل علة نل تعظبنس

ل.7م  ل 

ن ل  ّدن لمج يتنس  ّظهلميضي
و
  رن أ لع نل حظب ن  عل  وضقف اينن  اان   ال نق علتن   عح ن يوم  سلن  عح ن ل  ب لكل 

ل عللض لس ل    ا ل ق س ظىف عحنننج    م لل   م  عح ة توس عل ين   مال

ل.ل8عل  وض   علملظعأ  ا ةض   عام   .   فللت وض  

ن  علتم ضنسل  زعأي فنل عحلنليلوي اينن  م  اظ ن  ت منس مةن لضق م  املن أاظف .نيأي فنل ا لن ل عتاجنس منال  ني   هنللميضي

ل.9علملظعأع  عام  لق ت    عل  وضق

ن ل  ّدن  ب ن  ظينتلميضي اضن ة ل علتن  عل  منس سرنظ مي ن أل عاج ل  فا لنل م  م ن ل  ا ضن ال  لنيع    م ق نس ننيع وي تو

عل  علنسل عل  وض ضس اظلنض لم ن ل   عل  وضنس علتم ني ل عل قن ق اينضن  مندن   يزعأيلعلتم ضسل عل  وضقفعلغ يس م لوس عل  لس

ل.  10عل و    عح ج   عل ي ملظعرضس  عحا أبس

نالتُن  سّ لل :11مل لنضوي  لنّومل  اجن لوي    ظاة هدن  عل  وض ضنس عللض لنس مةةنيق مّيل ينظىل منال  ل ن  
ّ
 عح ن ل  يظب

د  عل  ّمس ّّ لعل  وض ضس: عللض لضس ياج  لميل ل ع   ي.س عل  وض  ف نّ سلعل ق ق تُ   م

                                                           
 .ل31ق_ص0227_1رل   أاسل_  عتل ي ي_ عتل م س _لعأواملعاصزة ألاصالة بين الحعليم ومهىة املعلمح   _  ظن  ر لعحة  ف .يح .مج  5
 ق.0223عل و ضس_ل   ي_ل عل  ب لعأ _الثالث( العزب )املجلد لسانم قيأ_ .ع ال6
لرم أع  عل  لق فل علغ  اظبضس ح ا ظ ممل مس ت ل ) أنس علتم ي ل لو ق ق عل  وض ضس _عللض لس  ل  تضل .تُلفل ض 7 عح ل يل عل ظبضس عل ظهملك_ن م س

 .4ق_ص0223_رم أع _
8

 . Hoard S_ (Facilitative Leadership :The Imperative For Change) Austin , TX : Southwest Educational 

Development Laboratory _2000_p . 89 
 .179 ق_ص0220عل ظهمل_علمل لظيل_ علة ظ _لعأالعزبي الىطً في والحعلم بالحعليم البشزية الحىميةتن ت_ .مج   ف  ظعلضق9

 .05ق_ص0217عأب _ عتع ي _ عل   ف ت لق عل ظهمل_لعأ عليرال فل علتم ياس مح  _عللض ل   .ت ض ع فلةضل10
 .35ق_ص0213عحنظاس_علمل لظيل_ س جوي عح  .ظي_م   س عتعض أاس  عل ل ي   عل  وض ضس عللض لس امجض  دمحم_ .تض فلل  ل11
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  عل ملنّ ق  لن لعتعضن ي عل قنظي ال ين  منالل يلةن  ين ّقل لو ج  ن  ت ّمنس  ةولنةس ا ن م مّ ننوس لولنوس فنل  .نننل حنننوملس-

 .علغ ي    ّقل علةولةسلعلتم ياس ع  مل   ي ّقل  مند 

د  سّ لل  مّل ي لة  ت وضس– ّّ   عح لضنس  عح لينس عل نيعلألعلشانظاس  تن عل علة للعلتم ي ف    يد  ال ق م  ل  مج يتس م

 .ل لملضجلسل عه

م   ي ّقل مييد  فل–
ّ
ل.عليحملس عتاجيع  ايّن  نظعأع  عا

نا عللن امل ياجن   مّمن 
ّ
ن   ضندن  متمع جنسليض ن   ج ض  دن  ا نييل  علتن  سلن عه تُن  يومب

ي
ن ل    ن  اظع ج  ن   نياًّ

ّ
 م جو

 ع ل   .

 لو قن ق عل  منسلسل لنضس ألنقللعتاجني  ت وضنس هنل عل  وض ضنس عللض لنضس  ن ّيل علملنيلل ي  نال  ن  لضنسف  بننيأي

  ان  يولننةسلع ل  نن  مننال لوتم ضننسف ا شلج يلمّلننجلسلنن عهلعل  مننس سانن ل عل  وض ن 
ّ
  لنن   آم لنن لعلتنن لالنن ل  اجو

نن   مي  ال ين  ف اجب عل  وض ن   ا قنضقلملن ألعل قن ق عل ملنّ ق ل لملضنج ملعي بن لك  ا نييل الملضملةن ف   ملنظعأع  اي

 مظن ضنس  ل  نييل ف12من  يل منيحة  مننل منال  علضن   ضس علغ نيط تنال تو ن لي  ن ل    لنويف   اظي   لم  يبس

   ل جن حتويد لل عتع ق  يلة  مال ي  ال منن  يوم  يج اننن  ب  مي ليلتمعاضجض  ل عتاج لعلتم ياسلعل  ةض يسف ك موس

لم لإل ة  .

ميلعللض لننسلعل  وض ضننسلت نن أيلتنناللعح نن ل لعلتنن ليملننيقلتويدنن لعل  وننضقل النن لل رنن أ لعل نن قل  جنن  لنن ج منن   ننيل مننال

ل يولة  ل مل عي ل  ق  .

 مفهىم الحىمية: -

:  ح لعلاا ليف عل    ف عل  ميف علييظيف عحضن تةس.لممن لع.نجيحي :لهنللت ن أي عل   ضنس
ي
 علن   ل رأع عل غضونم تنال لغنس

 لني علن   عتعن لل منالل من    يلن  ي  ملنللمنال لض لنضي ف لض  مق مقلعن نن ليي ف عن   تضي ف ع ل   لليع يل فل يل  

يلن غيللسملنلل  نيل منال عل ن ا محنيعل  اللنوي اجنياظ ي نييلتوض فهدن ه مي علن  لي  غنل عليمن   لن  توضن 

ل.ل13 ةل  ع ل    ما أبسلميظعل تُ  سا للمل س   عل غضوم ل ع عح  حسف ي     عحيعألل علج ن   تل ض 

 أدبيات البحث )الدرسات السابقة(: -

 اظعب ضنس عح ظينسلعل و ضنس ملن المي   يمني لعل أعلنسلتُن  عحظا جنس عللن  ملس عل أعلن   مناللسل ضنسل   ن يلا ن  لل

ل ل ع آلا ظاالف حض لع     مال ا  م مي  اجب
ي
 لنيىل نيع  ن  كنل منالعل لن ل فنل عل أعل  لعلل  ملس مل ضس تال يضي

عل  ن   .ل ل نلل  اةلنوم الوضنل فنل عحلن ت ي  نق  منال انن ضقلمل ع لعل أعلنس فنل عحلن ل س فنل م  عل قنظ ل عتل  نب فنل

عل يانتل عحن يظل ل لنس- زعأيلعلتم ضنس  بضنل-لنيللعتعظهنمل ل يلحيمي لعل ل فل أنسلتو ضسلن)ماللعل أعل  لعحا هدسل

                                                           
 .17ق_ص2007عل  ض  ي_علظا طل_ م   س   رمع ك_ عل  وض ضس)مة لضق ليل_عللض لس .عتعظهملفل يل12
 ./https://mawdoo3.comقل_0202ي  يظل02   ضسل ويلعحةةيقل ي.جيحك_. يأ فلل ض لاح ل_ممل لل)عل13
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 سلعل ظبضس
ّ
 عل ويقك_عللض لنسلعل  وض ضنسل ل ألن لفنللالملضنجلعلةن هلعلظعسن لمنالل لوتم ضسل عللمل يس عل  قلعلل  جللو  ق

ق)أتانننننننسلالوضوضننننننننسك_عح ا ظلعتعننننننن ل لتانننننننظللننننننننيزأع لعلتمي نننننننسل عل  وننننننننضقل0232ملننننننن عهلعل  ضنننننننسلعحلنننننننن  عمسفلعل  ونننننننضقل

لقك.0219 يي رمل7-6عل ظف_عح  مسل)م و سلعل لظاالك_

سمنظل علةن هلعلظعسن )عل  وضقك؛لين  مل  فنللروض  دن   ملن عية  عحلن  عمس عل   ضنس ا ين   الملضجعلةن هلمناللعل أعلنس:

 عل ظبضنس علن  لل مّ ن لن منتل ن  علنظاقلالملضملن لي ُن  فنل  لن لق  لنضملنسف أ.نل س ت نل تناللآلضن   علن  ليلن قلعل لن 

ل ع ل لف ل ع فل  ع    نة   جيع  مال
ّ
د ل     ّّ تعنلل  ن  لضسل ي توضنسل لنظتس مب نم ت نل آلض    ل نسل ل لزعلتل م

   وض ضنس لض لن   عل ظهملف إتن عل فنللعلنيرال عل  وض ضنس عللض لنس  ب ن    علتم ضنسف اجياظ عللض لنس  نوي عل يننس

ل.14عحل  عمس عل   ضس ماللمل عه علظعس  علة ه المّلج

  ان ف  لك  انييوم عل  نل تُن لآلضنس ا   ن    وض ضنس لض لنس م   جن ح ا  لنللفنللمّيل  ن   لعل أعلنس:ل
ّ
 من   ي  م جو

 ال نن حلعللض لنسلعل  وض ضنسللو مجنض  عللنض   لن ع  فنل  عل ملنياقف عل ملضنضق  نّقللنةيلس  منال للنومل ل ا ةضن ل 

ننل لننضيلسلسلةنن لل علضنن   ضس تننال  ي   نن ل  عليمننيح  علشلنن رس عح جملننمل
ّ
 حتنن ل لي   ةةنن لعلغ يطفب نن لا ل

 تن ق  من ة  ت ن  لن لكليجنب عل  وض ضنسفلعللض لنس  لنك فنل   ن  سانظ ل ت نل مّ ل  جن ح ملنّقلمأكن ي محن  عليعن ضنس

 ن   ا نييلجلنق    ةلن   فللعليننت  الّ ي ا ف  ما يا  عليعن  تُ  علملةا
ّ
علة ُلفمن ل عليعنن  تنال م   لضنس عل ين

  عل جن أف عتارنمع  منال  نض لنة ل ج  نبليلن ة لي  ةة ةن  الن   لنضنج سان ل الملضملةن  عحنظعل سلن عه ال ين 

دن  عح نيعيظيف عل ظبضنس  ن تارمع  علنننن  لف يل    س مل ننيىلتُن ل عح  حنس عل ظبضنس ّّ  عللملن فل عحظبنب يةنق منن أللتُن  ن

ل جنياظل علضنظ أاس عحل  عمسف عليلنضوس عل   ضنس أبون ي  منالل نقلالملضنجلعلةن هلعلظعسن ل)عل  وضقكعلن  لا نّ لل.15عل ظهنمل

  ا  لنملي لمن  عاسنل مي  مب م ا ييل عتعض يلحّت  م    ل  عللويبض    علمل أع   ياج ل   عح  أهل علملضقل عحيعن 

 م ن  ل    نّلل تُن لعلةملنظ علملضن   فنل النةق مي  ن    منال من   لني عل ون عي  بنوي فنللعل ون لعليعحن  عحلن  عمس عل   ضنس

  ي  م ح لتق  فل   ملل مل  عقف عن ن ل    ّيل فلل وج  يل ت  عحل  عي  ت ق علقوق مل أبس  فل  مس  ل 

ل.ين    ل

 ررن أ الوضنل نل ضسلعللض لسلعل  وض ضسلل بض لمّد ل ل ت لتُن  عل قظ اوةت عل أعلس عل  وضجلتُ لعل أعلس:ل  

عل  لنسل  عح ض نن   مني ل عنن  س ليان  لفنل   ل ين  املنيق  نّقل عل  منسللو  لنسف لوتم ضنسل  لتم ن ل  للض لنس علة نظ ل

ليمن لعتاجن ل مظحوسف  إلمن يس كنّلل عل  وض ضنسل ال ين لملن عه عل مجنض للو ظعحنل ت وّضنس فنل اقةنظلملّ ض دن  ب ن 

 عل   ضنس مناللملن عه علظعسن  علةن ه رلعأانسلل  نييلع عننوسلعلند  ضنسلالمّلضنج  عتليع نب  علملنضق عح ن ل   ال ين 

لعحل  عمس.

                                                           
ل ل يلعتعظهملف.14 لعل  وضق لعحل  عمسف لعل  ضس لمل عه لمال لعلظعس  لعلة ه لالملضج لفل ل ل أل  لعل  وض ضس لتو ضس)عللض لس ق)أتاسل0232ليل_ أنس

 قك.ل0219 يي رمل7-6م و سلعل لظاالك_الوضوضسك_عح ا ظلعتع ل لتاظلليزأع لعلتمي سل عل  وضقلعل ظف_عح  مسل)
 لعحظن لعلل  ج..15
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بننننن لكلمننننناللعل أعلننننن  لعحاننننن هدسللو لننننن للأعلنننننسللنننننن)دمحملمجننننن  لعللنننننظلحلنننننالفلت ننننن لعلةننننن ل لتنننننيطلت ننننن لعللنننننيقل

عتاضظف   نظعه:ل.تُللدمحملسموي_لض لنسلعل  ونضقلعل ن لللفنللعللنيلعيل ل ألن لفنلل هللا بنظق   لن  هللا فبظقعلجضنب

علةملظ_ل ضنننلللأنننننسلعل  نننن لظايالفنننللين ننننن للعل ج ضململك_ن م ننننسلعللنننيلعيللو وننننيقل عل   يلينض )كوضننننسلعل أعلنننن  ل

لقك.0217نلقلين ن للعل ج ضململكل)علليلعيك_-عل ج أاس

عليزمننسلح  تلننسلمانن وسل ج لننسلعتاننظاجويلم ظيننسلمنن ىلاننيعتقللض لننسل س:ي  لللفل:م ظيسعللض لنن  علةنن هلعل أعلنن

فنللميعبننن سلم ننننجو   ل عل  ونضقلعل ن لل لض لن   ل أل م جو ن  للني لعل  نلفلم ظينس فنللعللنيلعيلمن  عل ن لل عل  ونضق

ل.ل16م    لعلةملظلفللعلليلعي فللزا لي عل  لل عل  وضق فللعلليلعيفم ظيسلم ظللض ل   لننني لعلن  ل

لنيلعللنشبلفنللأين لم ن   ل سكن لي   تُن لعل  ونضق  اان ليلعلننظه ممل أ نس عل ملحن  عل  ونضق   ن   لعل أعلنس: ل  ل

لني لعل  نلفلعللنشبلفنللزان ليلم ن   لعلةملنظلنونسلانييظل م جو ن   من  ات  لنب   عل ن لل عل ج لسفممظن  لعل  وضق

ل م   لا ي ق  وضقلفللعل وض  م  ا لعل  ميعب س يظصلعل  لفت ق

ل.17عل   يليجل عل جيأل م   م جو   للي لعل  لف ل  للعل  لسللو ل للعل و  لمل ل لل

م
ّ
علميل     ر.يحلفللعلليلعيل ت قلعل ملظعأ لعللض سن  ل ين نن ل ل ين  ن  ل عل  وضجلتُ لعل أعلس: ع  لن ي

عل  وض ضنسل ا ةضن ل ل  .نسللض لنسلعل  ونضقلعل ن للفلم ن لا حن لاضن فلم نظل عللض لنس   ن   عتاونللفنل  لن  ا ل ن  فنل ا يل

لعل  وضقلفللعل   ضسلعح ايلي.

 البحث:

 الحعليمية في الدول العزبية: صىاعة السياسات

 اظن نسلعلظتاننس فنن  عح  ضنس عتلةنن   سرننظعهلم  منال عل  وض ضننسل  حن لت وضننسلع نتمع لمج يتننس عللض لنس .ن  تس

 عل ق قلعل  وض  فلمم ل. ا   ف  عحظني  عل غضومع   إح ع  عل      ل لملضج  ظعم ل إنظع ع   ل  عللض لضسللو  لسل

 إلعأاننويل  م و نوي لض لننضوي منال عللض لنسل ا ةضنن ل  فن ل.ن  للن   علة تونس سرنظعه عل  وض ضنسليةنق عللض لنس

ل.18 اجياظ  عل  وضقل اينض    ل ي لمل أ يد  ييل  اوملقفل ل   لن ض ةق  ب حلوي

ل  لنكلعل  ين لمناللعلةيعتننللعلظلن ضسل  ن  لعلظلن ضسل اوننملعلظلن ضسللنن  تسلعللض لنسلعل  وض ضننسلفنللعل  لنسفلي منن ل

لعلظل ضسلمند لي   لللفل:ل

                                                           
عتاضظف   ظعه:ل.تُللدمحملسموي_لض لسلعل  وضقل بظقلهللا   ل  هللا .دمحملمج  لعللظلحلالفلت  لعلة ل لتيطلت  لعلليقلعلجضبفبظق16

ل)كوضسلعل أعل   لفللعلةملظ_ل ضلللأنسلعل   لظايالفللين ن للعل ج ضململك_ن م سلعلليلعيللو ويقل عل   يلينض  لعل  لللفللعلليلعيل ل أل 

 ق.ل0217نلقلين ن للعل ج ضململك_علليلعي_-عل ج أاس
 لعحظن لعلل  ج..17
لي18 للض  لم  ل للأعلس: نظ ع .حل ويف لعل  وض ضس . ا ل ع  ض أ ت وضس ل جياظ مملتمحس يل _ لرلعأيل فل عللض لس منظ_مجوس

 .366ق_ص0219كم ظال00علتم ياس)عل  ل
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 ع ن ل فللعل يلفل ا ييلمظعلض  ل اينيد ا ل ع لم نظ عل وض  عل  لسل)موكفأ ل فممومفللوج يك:ي لللعللوجس أما-

لعل  وض ضس. عللض ل   فللألق

 عللض لنس ألنق فنل أمالعل  لنس  ي ن  يل عل  منسللو  لنسف عللض لن   ا ةضن  هدن  عح ني  عليزأع :ي لنللعلةضلنس مجون -

للو  لسل   لييد لعللض لسلعل  وض ضس. عل  مس

عل  وض ضننسل عللض لن   ألنق تنال عل  ونضقفل ملنليلس عحانظيسلتُن  عل وضن   عل  وننضق:لا لنللعللنوجس علتم ضننس  زعأي-

 من لرلنتمعاضجض  ل م  س نسل.ن  ألعلتانظي   لعتا .نسل حض  مال عل  وضق  لييل كل  ليد   عحيكل نيأيلم   ظيل

لعلملظعأع ل ا ةض ل ل م  س  د ل املض يد لهد هلعل جياظ.  عام     

 علتن   يمن لعلملنيع ويل علتانظي    تل نسلعل  ونضقلفنلللن  لعلةضلنسلعلتن لامن ص علةضلسلعلتانظي ضسل)علرمحن يك:لا  لنللفن -

لعل  وضقل مالل قلتظمة لتُ لعلةضلسلإلن زهد لحت لا ييلل أاسلعحة يل.ل ا قق

لمم لعتلة  ل شض لعلظل ضسل اوملعلظل ضسلي   لللفل:

 عللض لنس .ن   فن  بجةن  لمان أبس  ع اججنوي عللض لن   عل ن حلويف ملوُ  عل للضنس:علت لا ضن ال علةضلن  -

 فن  عل للضنس لن  لعح للن   علن  أل علة ضنسف ا  ال ح ظينسعتارنميلعل و ضسف ع منال ماا  هد هلالملضج عل  وض ضسف لك

  نيللعل لوضنل منال عحتما نس عل و ضنس  عل  ن    آلا ن أ  عح ويمن  لعح  حسف علن ميص مناللعل ض  ن   سللنس ايلضن 

 الملضملةن   من ى علملنظعأع  عل مل أاظف نضن الي  لضنس  املضض ة ف إتن عل عللض لن  ف ل نن ضق عل ج ضملن  م  عل قنظىل

لنل عية .

 فن لبضةضنس انيعيظلعتارنمي فن  عللض لنس .ن   فن  ي تونس بجةن     نظع لعللض لنضوي عل  قض ن  لعللض لنس:لالن ت -

 ان  ظ نن  علتن   رلعأانس عل يعمنللعللض لنضس يت  ن أ فن  س ن  من  ع ا وةنس عل ن ع ل   من  علة  لنس علملنظعأع  عامن  

ل.19 عحل مل وضس عتع مظي عل  وض ضس عللض ل   تُ 

م  يحنسلفننلل .نيحض   لن يد  ع ل  ن لعحن ا لعلتن  يلتا أاس:ا ضن اللعتارمع ف سك لي ويف م للن   ع لن ل -

ل م  كنن لعيلايمننضلضس عحاننيأي ل ألللنن  لع لنن ل لفننللاملنن يق  نن يلعل  وضقف ا  لننلل
ي
 ل ألنن  تننال مة لض ضسفيضنني

لعل  وض ضس.  س ليا   سن  ي  م  ف  يلتا أىل

 ا  رنم ي مناللعل  وضقفعلن يال  عحلن ةض يال عل  وض ضنسفل عللض لن   عل  وض ضنس: لقلم ةن ى   للض لنس عح ن  ظاال-

 عل  ونضق  مملن ممل ف  عح و نوي ف عحن عأا  عل جنياظلب ن يظ ل عل  ونضق اللنوي فنل علظ للنوي عحنناعس مصنع ف

 .ن   فن   يظاالل  لن ع  عحن عح و نوي مان أبس مل ضنس  ا  نال ف  م لضن  لسمنيأل علجنيف منال  م لونوي  عل ن أابف

 ين لى عل  وض ضسل    عللض لس  ما ي  ف  اينة   ف نض ي  حيلل  عل نومي عح ظيس ايعيظل ف  عل  وض ضس عللض لس

 لي  ازلييد لعل    يل مب م   وض ضس لض ل   اجياظ  ل 
ي
ل عحاظتوي.ل  عح يظاال عح و وي  وي ا  ل 
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علفنللت وضنسل.ن  ل عح و نوي ب مل  ن   عحة ضنس عل مل  ن   عحة ضنس:ل أل عل مل  ن  - عل  وض ضنسفيةيل عللض لن   مةنقلنن ي

علملنظعأل .ن    مم ون  من   نظعك  لم  يتنس  نيل منال  رلعأي عل ن مووي  نوي عل يننس  ن لج  لا  نللتُن لان تضق

لعل  وض  .

 مأبن ف  م ق ن   عل  لضنس فل عح ق ن   عل ي ضنس  عح ق ن   ف عتاومينس عتع يمضنس:لا  لنللفنللعح ق ن   اونم عح ق   -

  ل  هد ه علت  اوك   .س عل  وض ضس عللض ل   .   فل فلكللل  لعتلة  لا ب  لمل ض د  رتيق   ل  ل ف عل  ل

ل.20عل  ق علن ت 

 س ق نس ميل.ن  تسلعللض لنسلعل  وض ضنسلال ن حلل نلللن   لعلنن ا ويفلل نالللعلنظعة لميللن    لن ج م ن  ي ضن 

 علن ىلفنلل ع  ض أل ال ي ل. ا  لعللض لنسلعل  وض ضنسلييدن  ا    ل يميحلتُ  عل ظبضسفللم ققلعل  لل عللض لضس

ل عللض لضس لو ينة    م ىلعل ج   دق عل  وض ضس . ا  لعللض لس  ضي  م ى تُ  ا     علغ لب
ي
 لو  لنسليضني

 بلونم  ال ي لقلف ع  ض ألقل ت وضس ي    ن  عل ى سمظ   ل  ي ياللعللض لضوي عللض لس . ا   عان ل م ى تال

يملن لمناللاونملمظعتن يللو ةن  يل عحنناعسلعل  مسف لن عل   ل ينن    أا  رةن  عل و ضنسل عحيمنيتضس تنال سحضن ي منال

ل   بض لل لم ظ لتُ لعل  وضسلعل  وض ضسل عا   ل هد لتُ لعل   ضسلفللل  لعل  ل.

 محددات السياسة الحعليمية في الدول العزبية:

عل  وض ضننننسلعل يعمننننللعح  نننن ليلعلتنننن لانننن  ظلسانننن للم لآ ننننظلفننننللاينضنننن ل ا وننننيألعللض لننننسليملننننن ل  لنننن لع لعللض لننننسل

ن للأعلنسلعللض لنسلعل  وض ضنسلب  غونملان س لممن قلمج يتنسلمناللعح غونمع لعحلن ملوسل عل  وض ضسلن لل لنسلب ن ل  حن لميضي

لعلت لاةظمة لم جض  لعل ض  ويلعل ع وضسل عتا أنضسل ماللملقلل  لع ع لع :

عللض لنضسليقةنظل عتلغظعفنلل  ق ةن  مين ةن  كن ي مين  ع ل   ن   هدن  منظ  علتن  عل  أامضنس علقنظ ه   أامضس:عل يعمللعل

لامو .ل م  امل ق مال  لض لل  لع ل       .وت م ظل ل يميحلتُ لم 

 عل  وض ضننس؛ أا  رة  عللض لننس فننلل.نن   ع عنن لع لعلظ للننس محنن  عللض لننضس علنن قق عللض لننضس:ا لل عل يعمننل

لعل  ع ل.ل  م      م ليا   عللض لضس   للمل يس

 فننللت وضننسلعل جننياظ مننالل ننيللعحلنن ل سل عل  وض ضننس عللض لننس ين ننن ليس:لانن  ظللنن  لعل يعمننللتُنن  عل يعمننل

 ن فم ل علملضن ق تُن  علملن لأاال سينظعل عل و ن ل عل   يليجلف إتن عل عل لن  ا انض  رظانج تنال  علنن   ل ين نن ل 

 تنال م  نال حن  منصن   ممننن ا ل لن  عتا .نسل  لن غيل عللض لن   عل  ونضقل ألنق تُن  علنظه لض لس ا لضج

ل.ح  منص    إل ل  لفللعل   ضسل ل  بة  ا  ا  لضة لم لزا لي عل و ضسلل ملوضل علجظ ل  ا    رظاج

 مس ن ل منال ا ن   علن   ع ل  ن  يولنةس منال ملن عية  عن   تضنسل لن    ت وضس  ج ض    ين   تضس:عل  وضق عل يعمل

لعلتم ضسلعلظ للسفل لل ال ل

  الملة . علملضق   قق ين    لل علل  امل  علتمبضب  عل يال علوغس  يل مال  م  ال  نيع لمل ألعل  وضقل مل يع  
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  ان  ظ  يانن   لفنللتن لقلعلضنيقلم نظل عح ويمن   ا  يلينضن  فنل عحن لل  يانن   :عل مل ق عح ويمن   ا  يلينضن 

 ب ل  لللنج ي لل لا  وم لتُ لعللض ل  لعل  وض ضسلمالل  اي.ضوة ف  عبتل هد  عح ظيس ضسا   فللملويف ماعيل سا ل

  جن   عل  أي ف ايلض  علملظعأع ف مل لضب مل يىل فل لي    أ يظص عتل ي يل  وج  يلليل ة ليلماللعل مل ضس

ل اللوم . عل  وضق

عل  وض ضسفمم ل عن لل  لع ع لع لفللل للعح جملسلعل ظبضنسلم  ل بظلمتي لليت ض لا  وملع ع لع لتُ لعللض ل  لل

 عل   ضنسل  عل  ونضقل ت ين ي نل  ف عل ع ُلف  علنظع  عللض س   يح مل ي مال عل  لل س  لل   يض  لللفللللم    ي

  ن ضن م نظ ل  لزعلنتلان  ظلتُن  علتن  ين نن ليس لض س  ؛عل  لت م لا حن لاةن نقللعحان ي  عل ملظعأ  ل  ح نس فل

 عل لونننميلفنننللتننن لقلعل   يلينضننن ل عل  ونننمي لو غّونننمع    تضجنننس عتعضننن يلفنننللعح جملنننسل  ب وةننن فلممننن ل لننن ل لنننك م ننن  ل

نظ ل  لزعلنتلان  ظ عللنو ضسلعلتن  علقنيعلظ منال عل  ين   يان   ف لنّظبت
ّ
ع ل   ن  لعل ظبضنسفمّ  ل م ّي ن   تُن  م 

 يج  ضسل  .سلس  ل يّ  لسل مب م نضق لتملض  ب ومي الّ ي    اج للعل  وضسلعلتم ياسلفللل  لع ل     لمم قل ن ل

نظ  علتن  عللنو ضس علننيأل منال  علجن  ةملل عح ن رململل عل  ن ل عل مظانبل اوملن  علمل ُنل رن لظيلعل  ّننب  نظ ز
ّ
تُن ل م 

لحّ لليع . مج     لعح جملسل ل لة لتُ 

لقع السياسة الحعليمية وأثزها على الحىمية في الىطً العزبي: او 

عل ن  وملعح  ن للل  جلنق  عل ن ع ل علتان  ك  من ى  ضند ن   عل  وضقف عتعن  للعلة .نوس عللض لس  وي عل مل ر  مل لس

  مس  ل  ك  ت مة   عل  وضق مالليظىلمّيل ل    مّيل  ج  علتم ي فل لك فللع ل ل لع  ي  ال أ علت  عحل  ل  ضند  لمال
ّ
 ي  

   ل عل  وضقف  يل مال المّلملة  مل عهلاظا لمي ل لس  ل ل عللض لضسف  ممل .   ر س   ي مل لل 
ّ
 مانظ تس ا ينس   

ل  ن ع وة  ا ضنّ ال عل  وض ضنس عللض لنس مّيل  لن  توضن ل  إلمن يس محن  ي  زتةن    نن  لو  لنس  حنج  نّّدن  لض لنضي ف مغناىي

ن  ينظىل منال ل ن   آ نظ ن  نب منال.علنن ت  عحنيعرال  لن ل تن عل  يلن  منال هدن ه
ّ
عل  ونضقل ي نييل مي عح جملنمل اونم منال م 

ن للولنوجس مانظ تي  ل علن  لاظا  ف توضن ليجنب   لان ل املّ  ن ل املّ من  ل نمل مة يحي
ّ
 أت ينس تنال ل ألعل  لنس يمنظح م 

 علةنظص ا ن ي  م ن م ل ج ضنج  لن   مي تويدن  ا ت  ف لن عليلنّ ق علتن  سمنيأل توضن ل  لنضومل  ي ةن   عل  ونضق

نسف لملج تن  لعلان ب يننل  لي ملظعرضنسلعل  وضقفحّتن 
ّ
  اج ون   ن  يظاملنمل مي  ن    منال كنّللمن   ن لك  لّ ونسم ك ي

ل م  حي 
ي
ل.21لال ض     مي

عللض لسلعل  وض ضنسفي يلل  لنكلعل  ين لمناللعحع ن لتُن ل م لك  تلعل ينسل ويلعللض لسل عل  وضقفل م لك يللمةةيق

لعل  وضقل لض ل  ل م ظ لتُ لعل   ضسلفللعليراللعل ظهمللمند :

.ي مة طلعحاعيللفللت للسرة للفنلللناللعل أعلنسلفنللس ن لعلن  للعل ظبضنسف ج  بلااعين ل لنّظهدقلمناللعح ألنسل1

ن لميلي نييلعلتلنظفلمتُن ل  لونملفنللعلن  للعل ظبضنسل م لع  مل لةقلماللعحظحوسلي   ع ضسل لن لعلل  يانسفل مناللع ع  نللميضي

                                                           
ق_مظن ل0232مل عهلعل  ضسلعحل  عمسفلعل  وضقللليل_ أنسلتو ضس)عللض لسلعل  وض ضسل ل أل لفللالملضجلعلة هلعلظعس لمال ل يلعتعظهملف..21
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علفننللعلتنن ل  نن امللمننالل اعتنن  لملنناعسلم لحنن   لرننيعأ فلب نن ل  ليمةنن لميلعلةملننظللفننللس نن للنن  لعلنن  لللننيلسب ننملانن  ومي

لاة نقلح   لعلتلظفلفللعح جملس.ل

.ممظننننن  لعل  وننننضقلفننننللس نننن لعلنننن  للعل ظبضننننسلحتنننن لعل ميننننسلمندنننن لل يلعحلنننن يىلعحنننن م لفل لننننكلنيلس ننننظلعل نننن ا لتننننالل0

علتنناللعلةننظللعلننن  للننقل يلننننللتُنن ليظ.نننسليل لنن  ل ننن ل  وضقليل لنن  ل نن ل  وضقلعل ننن قلتُنن لعحننن  وقل ليم ونن لبلونننمي

لعل  قفل ل علم  ظل جوملتُ لي توضسلعتا م  لعل  وض ضسلعلت لامل قللو   و ويلفللمظحوسلعل  وضقلعل  ق.

لتمعاضجضسلفنللعلنظب لعلان ملل عل   منللمن ل نويلح نن  ل .م ققلعل  للعل ظبضسل   لييد لعل ميسلمند لاة ملظلل أعل  ل3

لتنننناللميلس ق ننننسل لنننني لعل  ننننلل علملج تنننن  لرل
ي
  نضننننسل ين ننننن ليسل منننن ل ننننويلممظننننن  لعلنننن ققلعل  وض ضننننسفليضنننني

عللض لننضسللونن  للعل ظبضننسل ل لنن  ل  حلنن ل سلعلة توننسلمنناللحضنن لمانن أبسلعلانن  فلفننلل  نن  ل اجننيألع ل  نن لعحنن املل

علمةيلننننسلمنننناللعل نننن روويفل ل  عتعضنننن يلعللض لننننضسل عح اننننغوويل لميللنننن  لعلنننن ققلا نننن ج للض لنننن  ل ملنننن لضبلاةننننظزلمتنننن علي

ن للنت    لتُن لعل   ضنسلين   تضنسل لتناللمان أب دقلعللض لنضسلحتن لح  ي
ي
  ل ل لتناللت نللالن لأمنجلننيتةقل ن  

ل ين ن ليس.

ن لفنللبلونملمناللعتع   فملنللتن قل.لرل4 لعأيلاوملعلة توسلن ق سلعل  وضقلفللعل لوملماللعل  للعل ظبضسل اقةظلل علنوضي

لتُن ل غنيللعلملجن  لعتان صلفنللس ن لسحضن يلفنللاملن يقلعل  لضجل نويلممظنن  لعل  ونضقل
ي
عل ن للل لني لعل  لفيضني

  .لل22  م  ل  وضقل ي للاوملم ييظيللو   و ويلمالل   لعلج مل  لعليلج لم لم   ضسلعل  ل

ممليمنن  لعل جننن حلعلتنن لاننن ل لل جنننياظلعل  وننضقلم نننييظيلفننللم قنننقلل للعح جملننسلعل ظبضنننسف  لميلاننن  وملي نن لظاقلمننناللميل

 فل  ع   م   ل  لكحمليم  لتُ لاجيألعل  وضقل لزعللل يلعحل يىلعحجويفل يملي للو   يوملعل  حضسف ب علل  لع

 عل  ننل لنني ل ننن أيللن  لع اظننن  لتُنن لاو لنتلمجو نن   عل ظبضنسفيقةظل نننيأيلنوضننسلفنللتنن ق عل  ونضق ممظنن  

نن ل ملنن لضبلن ي ننسل املوض يننسلفننلللنن يد لمنن لزعلننتلا نن ج لعل ظبضننسل علنن  لل عحلنن  عمس.ي  ققل عل   ضننس عح  .ننظي
ي
رظن

ننن فللننن عل ننن  أ لمينننظزلعل لونننملمنننالل ل جنننياظلعلننن ققلعل  وض ضنننسللننن يد فل فنننلل ع لعليننننتلاظبنننالتُننن لاملننن مة لعتع .نننللب ضي

علب ونننننننميلمنننننننالل ظا نننننننلل عل لننننننن ي  لين نننننننن ليسل ين   تضنننننننسلفنننننننللتننننننن للمنننننننالللننننننن  لعلننننننن  لفلحضننننننن لميلل  لنننننننكلمتننننننن علي

لعل من .نن  لر
و
لنن  لم لم ننظلينن بظلفننللعلندضننسلين ننن ليسل ين   تضننسل عل   يلينضننسلفننللعلملننظيلالنن  ضسلعلتنن للننقلا

لعليعح ل عل اظااللفللم للماللل  لعل  ل.

يلمزمننسلعللض لننسلعل  وض ضننسل عل  وننضقلفننللعلنن  للعل ظبضننسللةنن لن   نن يلمتمع جنن ي:ل)مكلعلنن  ظعألسمضننسلتُنن ل     ننن أللينن

علنننظاقلمننناللعل ملننن قلعلجيانننللفنننلللعل  ونننضقل  للنننض  ل نننويلعل لننن  لعليلنننملل ليمةننن لتُننن لمحننن لل ألننناللعل قنننضقلفنننلل.نننيحل

  ظعلضقك. علا تظلعل  وملح يظلل علمت لهد لمت ل ل   ي لرضبلستظع _ب  لن ل ع ل   )سقلم ألسل

                                                           
22. Corresponding Author,Abdeljalil Akkari_Arab countries and the global education agenda 2030:Incomplete path_Previous 

reference_P2/3.ل 
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)فكلعل     لعللللسللو  للعل ظبضسلفللعل أعل  ليل ملن  ضسلعل  لضنسلعحمل أ نسلعلمل   نسلتُن لع   ن أع لميحن يل ضندن ل

 بويلل للعل  لقلس ظىف للل علعلض  ليت   للحت لعل  للعلت لا ةجلل للر لبل  ة لعلملن ألعلن  لا ةملن لعلن  لل

ل  ننن  يل عل   ضنننسلفنننللعحضننن عيلين نننن ل لستُننن لمظا نننسلملنننلللننن غ ييأيلم لكيأاننن لعتل يبضنننسلم لعح مل منننسلفنننللم ق نننسلع

.نيحلعل  ونضقلفنللعلنيراللعل ظهنملللنقل لنةقلفنللننيليلعل  ونضقل لنقلالن  ل ا ييعيفل ل علي للتُ لميلن ضن لملن    ل

نننن بظلفننننللن ضنننن لم ي نننن  لعلنننن ققلعل  وض ضننننسلفننننللعح جملننننسلعل ظبضننننسل نننن ليو علعيج  ضي   لملنننن ألعلنننن  لينننن    لتُنننن لعل   ضننننسل غوننننمي

ل.ل23ين   تضسل ين ن ليس

اقع السياسة الحعليمية وأثزها على الحىمية في السىدان (:  معالجة الحالة املدروسة في البحث )و

اقع الحعليم في عهد السلطىات  ودارفىر(: )سىار وكزدفان إلاسالمية و

 عتعضن أي ل ضن أ  مل يضسل  أنضنسف ك ي   ظم لل ض أع  تال   جت حض أاس   لي   ا أام لعح    ترم علليلعي مظ

 رلنيممل   لن يال فنللمن    ع ن  م نظ فللعللنيلعي عل ظفلعحلو وي ل  يلل   لك ي ليع ف علةّ  للل يل م ظ  رليمضس

 نضن قلعللنوج    رليممللمنالل نيل عاج ل لعللض س  ل علة ظ ل ين    لف أبج ل  ل  لق  اليال عل ظبضس  علوغس

عل ملضن يل  الشضنت رلنيممل علن يال ل  ونضق م نوي   ن  لملن ا  لن   لنك نن ل  لعأينيأفل نن  لن  أل بظلين ي فنل رلنيمضس

ييدن ل ي وملن   ن  ةن ل) ني ىكل هنلللم  لن    وض ضنس م للنس علةتنميل)عتاوييككن  لل اونك فنل لن لكلن منت رلنيمضسف

عل  لنن سل م  عللن س س ت نظ هدن  لعتانني ىلفنل علج لنبعل ننظاقلحضن ليو لنجل  علملنظآي رلننيمضس عل ونيق عل عألنوي

 تنظه نن  عللنيلعي مي علملنيلل لضن أال)عل ونيقلعلةملةضنسك.ل ا  نال تانظ فنللت نظلعلظعس نس تعةنظلعلملنظآيل نقلي لنيلل

 علتننمع ل علملننظآي حةننظ  لنن  هدنن ه   وض ضننس ب  للننس عتاوننيي مننالل ننيلل قنن ق س ضنن  تةنن  علنن يح لم نن  عل  ونضق

)عح وننقكل عل ظا )عحلنن ت كل علاننض  عل قنن قلفننل  لننك ت  .ننظ للس نن لنضلف ا لوننتلإلنضنن للنضنن رلننيمملف  ملو 

 بن عل   رنملل24 علتملين ك )عتعةنظ تُن لعلن عبظي  املنياقلعللنوي ف يت   ل علمل   نسلتُن لعل  لينب عل ن أي   رظاملنس

ن  عل  ونضق فللعلليلعي.ل ك ي عل  وضق  ق ق تويد  ن ق علت  س ل  عتاوييللعلمل ت ي ن  ع  ض أاي ن  ين ّ ظ  ملوضي  ع ل  ن لاجيتي

 من صن   مننننال  لضن  علجنيفليدن نظ ي  ق مضنسف ك ي  لعأي م  ح يمنس   نظعهلم للنسلم  ي ناللالنت  لنق  إحلن  ي 

لل   لن  ف اوملت  لوي علننن يل

د  ل النضو . عل وق لشضل فل علت لن لييعنةّي

 

 

 

 
                                                           

23. Corresponding Author,Abdeljalil Akkari_Arab countries and the global education agenda 2030:Incomplete path_Previous 

reference_P14.ل 
 .3 ق_ص1995_0)علليلعيك_ ل عتاظريق _ عتاظريق ن م س _لمج  س عل  وضق ملومي فل تمليل ل س علظم  مح  _ مت .لسمويفتل  ي24
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اقع الحعليم في عهد الحكم العثماوي)التركي املصزي(:  و

   .نيح  ل لعأانسل25   ن  تُنل دمحم قفنن قلعلنيعلل1801 عل ل ن امل)علتمكمللعحننظ كلتن ق لاع نق عللنيلعي س   ضني 

 ك يس فل عل  وضق عل   مي ل  اظ م ل   ن  عل ل  امل رلعأ ل عل ق ق م يظا  لحلب لت ا أاجضي ل ل  علليلعي  نلق

ننلل  كن ي علانظا   عتعن ي  علملنظآيلعل نظاق ل  وضق علا عي  سزلظلإلن مس ما ي  مألللس   يمل  علليلعيف مأن  

 31علنن من ليملن أف عل   النب قل .نللتن ل1837تن قل ف بلونيلل26علملظآي  حةظ علملظع ي م  ل    وضقلعلنشضس عل   م 

 عل  يانسل كن يللن      نظحلسح لين  علملنظعي الةنضظ تن املةقلمة نس تُن  تنلللن  لعل   النبلم ن الي  ن  يل ف املنيق

ن  كن ي علن    ةن لعلن ج  تُن  مناللس ن   تُنل دمحم ل أل وة   .ل ق27منظ مال سنيأل ي مل مييل فنللعللنيلعيفيةملل م   ي

للنتلم للم ألننسل ق مضنسلفنللعللنيلعيل)م ألنسلعتاظرننيقلسمومينسكلفنللتن قل
و
قلتُنن ل1849تةن لت ن الحو ن لس لفم

ن أالييدن لعلو
و
.لممن ل28غنسلعلتمبضنسل ج  نبلعلوغنسلعل ظبضنسي لأي تسلأعي لعلجةج   ل تُ لاظعألعحن عأالعحننظاس؛ ك  تلا

عل ننن ل ننض ل النن سلعح  و ننويلمننالل ننيللعل   منن ل عتانن يي ل لنن  تضلل   نن لعزلعل  فننللتةنن  نن لب وننمي  نن ل  وضقلعل   مي

لن  ح ل س ن   لنض   عللنيلعي فنل متن عللعح  و نوي   وض ن ل عزلعل - ن  ألليحن  امليق ك  ت عحل ن لعلت  مال عل  ي 

  ضنلل نة لا ف للم.ن  ل ظا نللسزلنظل لت ان ليجيبنييل علانظا   لن لسزلنظ لون  يلل عللنيلع ضوي منال نتن عللب ونمي

ل.29 عل أ العل ي ضس عل بظ عل   ي ل حومل   ن يب ل لقليملض ييل حت  مالل   ل  علليلعي م ي

اقع الحعليم في عهد الدولة املهدًة:  و

عحة  ف ا لنل لم للل لنسل ر ضنسل رمن قلدمحملمح ن فلتُن لين ل30ق1881 تن ق عللنيلعي فنل عحة ينس عللنيأي نضن ق ت ن 

نن فأي لرمنن قللعحةنن   عل  وننضقل  قنن ق  نن وتلم قننقلمأعانن  لعللننيلعيلعتعنن ي ل)منن لن ننللع ةننن للعتل ننيفكلاملظا ي

  سمنظ علن تيي ااظ فل ما  ت  عل ننظاقل عت   لتُ  علملظمي مقللأم يلل لةضظ فل   اا  لم ألس  ن ق علتمكمللعحنظ ل

 عل ن الم ن ل  علليلعيلل  وضق م ي يجيبييل 31م وغللعحة    ك ي عح  ظلمالل يللعتاي ىف عل   لتال ل   ح ظ ه

لعحة يس.ل  ا    علنيفلل حّثدقلتُ  علة ظ

                                                           
 م ظبس فل ) ملضبكلع تم  ييزب ش   أا س   .لل ل  علةظ لضس تُ   ا أف عل ل ظاس ل ل م.للمل  املف مال قل لي1769 ت ق علضي   ضس ني ض  م ي س فل . ل 25

ل نوم مهمل لا يز لفاو  1821ت ق منظ  ل  م جةس عل   ضس ب ل س  ن ل ق1789فل لايفل فل عحو مل عتع ق  ق ق م ل  ق ل منظ ل لض ا1849ت ق  ق_)م قظ

 ك.ل18_9 لو اظ_علمل لظي_ل. _ص كو   لتظبضس لعأ  آ  أ _ لوما ل مت  ل  تُل سييهمل_دمحم
ل  تُل .ت  لهللافم ت _دمحم26

و
  .63علمل لظي_ل. ل_ص عحنظاسلعتع يلس عل  لس  م

 .7رليمضس_مج  سلرأ  ل_علمل لظي_ل. _صل علتم ضس _مل  عتعج .عحيل ل فت  27
 .ل39ق_لص1947عتلنو ي_علمل لظيل_ علننليلعي_م ن  س فل عحنننظ ل .  ظ فدمحم_عتعن ق28
 .ل35ق_ص1960_0علليلعيل_ل وم  _  فل عل  وضق _ما ي  عح   .لعلاظا لفملق29
 .93قل_ص1964_0ت  لعتع يظك_علمل لظي_  عحة يس)اظن س:ح    عل تيي .ب تيفنيي_يولةس30
 عل ج   عحظعببف  ن  تس علاظي سل ع  دظ لملظا   تويق   وقلعلملظعي ل بلسا  للعلليلعيف نااظي فل قل1843 ت ق هللاف ل  ت    ال دمحملمح   .لي31

ع علمل   ل عل لوملمال ال  ضل مي   تيا 
ي
علا بلعلليلعاملف ن لا  اللمالل لمل  لعتع قلعلتمكمللعحنظ لعل  ل ل يحض   لضوس عل يال مال علليلع ضسلم م 

لآ  ع فل مل لعل  لسلعحة ي عل ااال فللعلليلعي)اظن س:ت   بظ مظ_ ظاج  ض  ق_)م قظ1885ت قل سلك  للل لسل ر ضسلتُ لاظعفلعلليلعيفايفلك يلن   ي 

 ك.ل7ق_ص1962 عل اظ_علمل لظي_ عل ظبضسللوج  تس تظعهمل_علاظبس مح  
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اقع الحعليم في عهد الحكم  الثىائي)إلاهجليزي_املصزي(: و

 تن ق علل  لمل)ر جوو  _عحنظ كلولنيلعي عتع نق عاة نضنس س ن للنملي لعل  لنسلعحة ينسلتُن لين لعحلن   ظف اينض 

لرلعأي ف غ يوتل32ق1899

 م  ن   يننننوي لر نننيح     وض ن   قن ق انييظ  مندن  لوان بلعللنيلعاملف عتعضن ي م جو ن   مسلن  انييظ تنال علرميج  ضنس

   ندب علننننيرالف عب ةت

لفللعلليلعي. يجظ ل ك ي   يي لمنظلت   م ل. ت عتاومع 

روملتلي ل
و
عل شاظاسسمظا ضس علةيل  يسل علرميج  ضسل اومل لماللرأل لض  لعلتن لك  نتللةن لاان  ل رأل لض  ل لكفم

ن لمناللملن  فلنضن قلعللنيأيلعحة ينس. ك  ت  علن م مت علتن  33هنللرألن لضسلسمظا ضنس لن  لرألن لض   م لن  لن  جلتو

ع    لنسلعللنيلعاملف ع ل  ن  تمل  ن   عللن  للل غونم منال  عل  ونضقلبنننيلضوس عل ونق  الملضنجلاونك مننل منال ب ونمي نةنيلي

علغ يسفسمظلعل  لح للعل لوملماللعلليلع ضويل  .سلفللعلا  للتُ لرجل قلتالل ل  للم   يدقلفنللاونكلعحن عأال

 عل شاوميسلعلت لك  تلاض لعللقلفللعل لق.

عللن ممللعلرميجن امللفنللمننظكلبظ مظ)عح ن  فل مألنوة لعلونيأل علتن  عل ملن أاظ علن  ظلعليمن لتُن لمن للنيلتوضن لحتن ل هدنت

     لنن لي  ن  ح لعل شاومليمل ف ت   يمل    أب   ن لض هدق تُ لع  يه عحشاظاال علرميج  ضسلميلل ه لاع يمس

عل ي ألوتل لض   لكف مال مس    ل    ميلاينن  علرميج  ضنس رألن لض  لتن ع ك ينس من  عل  ن  يل س ن ق ين ص ح يم ن لممنظي

 سمظا ن ي. قللنقلاو ن لميلملنظتت  ليدن لعحشانظ ي لقلينل علت  علليلعي فل عل  ض ي عح  رج  اج  ل مت  لة  س ومي

عل34نض  لبظ ل عللظ    وي رلعأيلعلرميج  ضس عل  منسل  سلننن عه سلنن  عح  أهلفللعلليلعيفييم  حناعس م يظي

ِ  ندق علا بلعلليلعامل م      وي عل  وضق مال ن أ تُ للااظ  علت لا ص لو  وضق  تويد  امليق علت  يةقلسل  مال يو

 علنن   لعحةنظي منال ر ملنس علملض  فم ل يجن ل  لعأي فل عل لضو   ت ق يض  لي  وجل  حل  عي عتع يمضسف   .س رلعأي

 فنل علننغظىل رلعأانس عليرن    حنل  س.نوضوي مناللسلن لل رلعأانوي منال ر  ةنس عل يلف إيجن ل  لنيدق اة ملنظ علن يال

.ل35علننغظىل عتع يمضنس عتلنل ل عليرن    فنل  عللنيأاوي عحننظاوي ملنل لن    هدن هل حنيل  كن يل لنك عتع يمنسف

                                                           
ل 19 .فل32 لعتا يياس  ال عاة   تمل  ق1899يي ضي   إلعأي ح ق فل علرميج  ضس عتع يمس بسيتتمعهلساظع اض ال علرميج  ضس  عتع يمس عحنظاس عتع يمس

 مال  إلعأا  علليلعي ّدبل ومع   بظاج  ض  منظ امل ل ت ياة   ل ع    يي لمنظف ب ينب مو سل ظاج  ض  ح يمت  ن ل مال عح يل  علليلعيل تضجس

 دمحمل جضب علظ ل  ل لكل ن    تضجس يل مليل علليلعي م   تُ  عحنظاسلعتل ي ي حظ.تلعلملض لي منظ فل قل1950ت قلييلضي عل  ل ويف ه  ل يأي ن ل

ل عحنوم املظاظ عاة نضس لمة  1953ت ق لعلت  ل علليلعي  ل مليل ق لفل عتعظبس اجيأل عل جق_ ح م  ق_)م قظلا لب1956ت ق ل علير ضس -1904علليلعي

 ك.35قل_ص1981عل لظاظ_سغ عل_ م   س م ايأع  قك_1956
 .ل141ق_ص1977علمل لظيل_ قك_1899-1889 علتملعللعلليلعي) علرميج  ضس دمحم_عللض لس . ظك  فتُل33
لن ل لبظ ل34 لل  يف فل تويم  اومل  قف1881 ت ق عل رم ) ظاج  ض ك فل . ل  ل ج م س حافل تال مظشعي  علرمح  ضس عتعض ي ل ل ين ن ل

قل1971 عللض لضسل امل ت فلايف لت ق يعتعض  قفاظ 1901ت قل عل مل ل حت  فللم ن    بململ عح  أهلعلليلع ضس مناعس فل توي ع ع يقويف

 ك.Encyclopedia Britannic am vole 18 _London_1959,P 178 _)م قظ:
 .76ق_ص1985عتعض ي_ وم  _ علليلعي_لعأ فل عل  لل .م  أ ف  ل _عل  وضقل35
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  عليلنج ل علل  يانسكل من يلكنللمندن  مظعحلل هل)س لضنس  لي  بظ لعللوقلعل  وض   م. أ  عل   عح ايأل ح ل  ن 

 عح و نويف ان أاب  ن مظ ي  ونج يض ن  نو د فممن عح عأالل  ل ل ن  لتُن ل  ش    علرميج  ضس ل يع ف قل  م لرلعأي مأه 

  ن ق  علملضن ي كوضنسلل ن أابلعح و نوي عل نيعلألعل  وض ضس)سلن ا يكلي اان     ن أاب علرميج  ضنس عل  نتلرلعأي يملن 

ي  لنتل اظل يل   وضس )عل ظي  كلم لنلقلعل ظي      ألس ل ضت لأم ي
و
عل  ك أاسل)ن م سلعتاظريقلعتع لضنسكلعلتن لع

مننض للةنن 1920ىلفننللهننللس ننظل
و
علضنن   ل)عح ألننسلعتعظبضننسكلفننللتننن قل آ ننظللو أعلننسلعل لنن ظاسلل مننظا  يننظ  قف م

ي نن  1925
و
عل ظبضننسل علاننظي سلرلننيمضسل علوغننس توننيق لأمنن يلل نن أي  مق فننل عل و نن  عح ةنن  قفلمنناللنةننسلم ننظىلع

علمل لظيف كن يلعلةن هل  ن م نس سزلنظ  ننظا ل منال تو ضنس عح ةن ل  لن ا يل  رنمع ل عل   ي  ن   عتعض أيف  عل  أا 

ل  علملضنن   فنللعح نن أه لو  نل عحنيرةوي ن ين لمنال ننننضل امنظا  عح نننة   اان   منال
ي
 علننيتظ تننال علاظ ل.يضنني

ل.36 يأ  ل

ن  عللنظ علرميج  ضنس عتع يمنس قلتض نت1918تن قل فنل ن للولنيلعيف ن  لنلللن   لح ب ي ممل نسل   وض ضنس لض لنس عا ن  ت مي

 فنل لو  نل عل شانوميسلعلرميج  ضنس ع ل لللإلألن لض   يس  رظاج تال  رليمضس عللمل يسلعل ظبضسعلتلن لل    امليق

 نيي رمل19فنل ممل ون  عتل نيففل ل نللحلن   لعليحضن يلهنللعي  ن حلم ألنسلبتانةملعلج ضسف ه ن  فنل عللنيلعيل لنض  

آأ ننظلبلنن بقلتنن قلتُنن لعللننوملنننض  لعلننتضيأع للنن ي العلنن  ل ونن لعللننوملنضةننظ ل   ننوي قلفننللعلمل لظيفننن  1904

  .نسلفنلل ن  لل عل  ونضق   صنلض    لعا ن لس ونمللض لنسليل  ن ق علرميج  ضنس فنللعللض لنس النيلل ب ملجس علليلعي

   ن بظي آ ن ع  عللنيلعي فنل س لللو  ونضق عحةنت  لن ي  .ا .ح عللنض  املن ق ق1930 تن ق م ع نظ عللنيلعيفيةمل

 عل ن قل   ضنوي عتعن بق نن ق لن  لعحن بظي رةنيأل عللنيلعيل ه ن  فنل عل  ونضق فنلل .نيح مي ن أ   من ند  عح ن أه حن يظ

 علتم ضس ح ة  ت ض  م لل عل ىلم.   ه.ل.نظاة .ل ملتم  توي مشا صف   لس )  تمكلم ت  ال س تظيت تل س

ع علظم   مت ةت لة .ل ن  ل ظاومي
و
: تن لي فل   ل قظ علال س ل   كو

ي
 حن عأا  عل  ونضق علتم ضنس  قنق فنل عل قنظ آلا مل:م  

ن :لعنتنمعح عل  وضنس رح ض نن   عل  ونضقلمن   قنق ل  يعينج عليزمنس عتاجنيع   عنتنمعح عللنيلعي  ن  ل  م  لو يل.   ضي

 لاع يمنس  علة ضنسلعل  س نس رلعأانس عحنن ت  فنل عللنيلع ضوي ل ن أاب علملظانب عحلن مل ل عام  لن لفنل ي  نال  ننظع ع 

ن ل انظل يل كوضنس املن ق  ن ي علال نس م .نت عحن ع    منال ق.ل ه ن لعلةنظع ممن مة علجنظ ل  ين   رن ن دق زان لي هدن ه   وض ي

ل أاةضس م جملس فل ا أاب مظبا يمل ق  مي عحظحوسلس لضسف فل املياقلعح وق ا  ل  مي ل يع ف مأه  ح ي ت مي     ياي 
ي
    

 عللشب مي  يحظ ل ج م  ق.لمالل يل1934 ت ق فل م ة ل متلعلظم  مضيل   تاظريقفي  ي م ألسلعل ظي   تال

  من يضس من بظي   تن عل نن ق ت قلعل  ونضقلعلن   مةت  عل ي  ملتم أي ة  علت   ل لعل ي.ض   عح ة لا يل نض ق فل

 علن   عحنيأ    عتعةنظ عل وملنوي  قن ق حن للعل  وضقف ع  ملن  لعحن بظي إل.نيح مملتمح ان  ييدن  تن ل ق1933 تن ق فنل

 من ال مال س لضسلي ييل عح عأا م و وي ل  أاب  اا  لكوضس عليل ف عنتمح حت ل .لللو  عأا عتاويي مال ع  ملل

  نظ    عل مل لض ف إ.نيح  آلالعف عل ظف   إلليقل ا أا  م ظيسلك يضس لةق   وض وي ن ل مال لأعلس    ع  مل عية 

                                                           
 .81.عحظن لعلل  ج_ص36
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    وضق علاأعتسف يل   ق  ل  ل تُ لاللوي علليلع ضوي عحاعأتوي  صل  زأعتضس م ألس  إاا     مسلعح و ويف

  لن  عللنيلعي  ن  ل عل  ونضقل  مللنضق ا قنضقل لعأي  تن لي  لن   من يس  عللنل    عح  ملونس عح   ن    نيل منال عل  ن أ

 انق علغنظط لن ع  ر.نيح  .ل ل لملضنج  عل جن أف س لن   تُن  اانظه حةنت  مندن   عحن ي كنل امضن  م ن رج مأهن 

  ن  لل  ي نسلبضونيمتمع  س ن  تُن  املن  علتن  علظمن   منت  لن  مناللعتاظرنيق س لضنس عحظحونس م و ن  ان أاب م ةن   ملنل

 ل ةنق ننل أاةملفل ع ننب  ل  فل ي  أبيع يجبلمي عح ألوي مي ي م ييل علظم   مت م للي ك ي عل  اقف م ي س

 علظمن  اظبيانسفي  يلم ةن ل منت لندضنس أع ن ي ا نييل عح و نوي ل ن أاب .نغومي ل وضنس م ن يلم  لنب تنال عل لن  فنل

ع عح ةن   لملن لملى ق1956  لن  ق1922 منال عللنيلعي فنل عل ن ق عل  ونضق اجنيأل ملنومي فنل عل  أامضنس عل ملونس   ل  نس  ل أي

ع  هل:لن ل ل عي    لس فل ا لنظ   عي    اا   لفل مل عه  م لل ا لفللعلليلعيف ك  ت عل  وضق اجياظ فل   أزي

ن  س لنل عل  ونضق ن    وض ي  م  لن س ب نب علغظط_ تن عل لن ع امن ق علتن   عح ن ا  عل  نب   من  ن لظا  ينظا   أاةضي

  ن  أع  تن للل_علملضن ق  منهن  مكن لي     لن يىل أاةنمل ملنض  فنل   وض ضنس   منس  مظع ن للو  و نويل_ ونج لو يمضن 

ل.37عتل ي يل عل جظاب عح  ا  ا أي  مال ملعيدقل ا  ضندق ل للوي عل  مووي لو  و وي اج ي يس ا أاشضس

لل   يل م هد  عح عأالعليلج  ح أس   ا أاشضس لأعلس علظم    ملم ة ل مت ق1949 ت ق فل

 عليلنج  علةحن لفنللعحن عأا عل ة نل  يملن فل نللانيل لمة نس س لنل فللعل  ونضق  ب لكلك يلعح ة لن لاج  زلي لن أ

 س لضنسل إتن عللق اعحن عأل م و ن  ل ن أاب    ألنسلمرم بنس لو  ةن  عل  عيسلعلة وضس  س لضسلتُ لحٍ لليع ف ك  ت

علمنال اضنق ك  نت مّدن  م ألنسلمرم بنس مون ع  لن يع ف مال هدن ل  ن  عل أعلنس  من ي
ي
 علن يل  ملن    نت  ايمضن 

ن لم ألنس أاةضنسف ك ي  م ق ةنقلمناللم ن رج  ان أاب ملن لس فنل  نظعم لعح ةن  ا ةضن  مننل منال م لضنس   ح ةن لميضي

 اتضلن ي م يلنج  ي عح و ننويل م ألن  ي كوضننس ل  لننك ك  ننت عتل ينن يل بج  ننبل لننك عح و نويل اجظاننبلعح نن ا 

ل عح  ي نسل عل  نظاال لأ ا اجنظ لييدن  بننن   عتل ين يف عح ن ا    وضنسلعح و نويل ل جظانب عح ألنوي علةظ.نسلل  نظاال

ل.38  ل  ظعأ

 عل ةلنضس علننة     نل تو ضنسل مة ضنسفي لُ   لمل ينس م لنلفما ل لملن ل حن لم ةن ل منتلعلظمن لفنللامنظا لم ونق

  عن   ملع  فل مل ي لل يمض  لمموني  ي ألة  علت    ح لي مة   فمو ي  فل عل ج ح ل  علت لا ةل عتع ض ي  ين   تضس

ن  نني ل ع رأعليفح زمي   تُن   نن لأي
ي
ن  ف من  ل ةلن فل ل  عل فنل ين   تضنس عتعضن ي تُن ل عنن  مجو ي لنةن ي

ي
مج   ن ف    

ع عحلن لضسفل لملن لعا  ن ل لنكل  ال نل عتاونج عل ملنلل هلن ي  يل   نيعل ن سلنيمس الن    ييل ايمضن   تل نل مملن أي

ل مل يىل ظا للعح عأالس لضسل عليلج لفللعلليلعيلفلل لكلعلام ي.ل نيأيل ع عسلتُ ل

 لنيللوم نظ  لولنيلعي ن ين  حن بق قكلملنظتتل ظاج  ضن ل   نوي1945-1939علل  ضنسل) عل  حضنس عتعنظف ع ن    من 

  ن  ي فنل عح  و نويلعللنيلع ضويللو ان أبس يت  ن للتُن  تُن  املنيق ن ين ي   وض ضنسللض لس عل  لعا  ل ل لل ييل

                                                           
 .ل063ل لص ل062ق_لص0215.م  ظفمح  للوض  ي_م ع للفللعلليلعي_عح   سلعلير ضسل)علليلعيك_عتاظريق_ل37
 .063.عحظن لعلل  ج_ص38
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علسنلي لعتع يمضنسل ملنك ل  ونضق رلعأي  ماان لم ألنس فنللعحن عأالعللنيلع ضس علجو نس ن نيلل تُن  عتع قفيصنل 

 ن مة  علت  عح بظي أي  م   عتعظفل    عحنظاويل  لليلع ضويلسلشبلرظ ه علرميج  ضوي عحيرةوي علت  عل سغضس

 عل شانومل ايحضن  حن عأا  نن لرت  ن   اضن  ت قف علتن 1940م ظانلل3مح ن لفنلل   نظعلضق من ا ظلعتانظاجال أ نل 

عح قيمنسلعل  وض ضنسلفنلل فنلل .نيح مضن  لل للن ييلل من ل لنك  ن نيفلعللنيلعيكل ال  ن  ل فنل عل  وض ضنس علرنمعم 

 علنني   حضنن  عللننيلعاملفمال فننللع ل  نن ل39 ظلعتاننظاجويمح  نن لمنن ا علنن   عل  وننم عللننيلعي. ب  ل يمةننمللس ننظ

قكلميلا ّ نجلمي ن أ لفنللم لن يلعللنيلع ضويل  .نسلفنللمجن لل1944-1938عل ن قف ليلم ن لعلن ج  لفنلللن يع لني نلل)

لريعتضسل أم . عتل ض لتال عل  وضقل مل ض  فلحت لميلعل رم للضيقلعل  وضقلم.  للمظا سل ر ضسليوت قلسل علل 

اقع الحعليم   مىذ الاسحقالل وحتى اليىم:و

ل مال س لل فل قفعلت لمة  ل ل مليللعلليلعي1954س  ل ا ضللعتع يمسلعلير ضسلس ل لفلل

تُن ل ميل زعأان لت زمنس  ن ل  وضقف عتان ص علنيزعأي مندن ح من ال قفمتوناللأ نل لعتع يمنسل لن  تضللسزلنظ ل1956ي ن يظ

 عل ظبضنس  امل لضن    ت لعان  ر ض نسلع ل  ن لعللنيلعامل ي  لنب  ن ل علرميجن  ضوي علتن ل من ة  عل أعلنضس عح ن ا   غونم

م    نن ل أبجنن ل  لضجنن لعل ظهننملل رلننيممللمنناللنةننسل ريظاملننمللمنناللنةننسل لنن ى علير ضننس رلننيمضسلسغضننسلاننظالعلننظ ح

ن ضن لعللض لنن  ل لننتمعن   زعأان  م نن يلمي علن   عح ن أهلت نن لعلنظح اللتُنن لرن   زاننظ عل ينن   لننك  مبن .م نظىل

 عل جننيأل منننللميعب ننس مننال  غوننمع لن أاننس  إل نن ل ن ننلليلنن مليل لنن  ملي  مج ملننس ك  ننت علتنن  عل  وض ضننس

ح يمسلسزلظ ل ل لح لم لفنللا ةضن لمن ل ت ان ل ن فل اللعلننظعت  لعللض لنضسلفنللاونكلعلةتنميل ف توض ل حعت40عل و  

 ن   لح يمننسلعلةظاننجمت نننتلع  دنن حللض لننسل  وض ضننسلم   موننسفل ننللتنننةتل نن لةتميلعل ي ملظعرضننسلس لنن ل ةلننة ف ل

 فنل عل  ونضقل عل  ظانب علان  لل عتل نيفلترنم  نال  عل  وض ضنس عليحن يلعللمل يضنس سلض لنسل41  نظعلضقلت نيللعل لن ظاس

فنلل علضيالن ي لضلنس من  عل  ونضقلس لضنسل عليلنج ف اظ لعحظحونسلعلل  يانسل  لوغنسلر جوو ينسف ج  بلعل  ن  يل مظعحنل

لعلليلعيلفللاوكلعلةتمي.لنيلا لفل  م  ي عل  وضق مل لضب اظنضس

روتلعللض لسلعل  وض ضسل عللوقلعل  وض  لتُ لم لليلتوض لريعلليتنميللعتع نقلعلن ي ملظعرمللعللن امللحتن لنضن قل قن قل

قل) قنن قلعلننظ ل لن ةننظلدمحمل  وننم كلعلنن  لمرةننظلمل   انن لعتلنن ليلل جننياظلعل  وننضقفلينن قلتملنن لمنن ا ظل1969منن ييلفننلل

                                                           
لاظل يف  ظا ل يضق  عن    ل  لض س    مل فل اج   .لي39 للو ج ل س1882 ت ق تمل  عل   علة    عح ا ظ  ج  عا   كوضس   لملي ل ق

لعل س   يض   م.   عح  و ويف ق لم جوملتل  يعي  علليلعي_)م قظ فل عللض س   ن ل لعلنظع  علت  علليلعامل عليرح  عل لظأل حظبس مند  علت 

 .6_ص0229لأم ي_ مق علليلعيف مج س  _ ظبس1 ح قف1947-1939عتاظاجال م ا ظ مل مظ عتع حف مح   عح  نق
ل40 لل س ل  تلااظي ل  أب ل ل ل  لف لر  لتُل لعلظح ال ل1921.ت   ل  وض   لاظل يلقفاومل  ل  وضس ل علل  ي  ل س ل  لعحلو ضس ل    ف س لل

علل لحت ل1948ق_1934عل  ك أاسف غللم نبل   بلت ض لم ة ل متلعلظم لم  ويل قفلي ويلم لل زاظلليعلاملللو   أهل1949قفل قلت ض ي

عللاع يم  لع عوضسلفللم أال1953 بململلب لكلحت لت قل و لت  لعلظح الل    للت لل  قلينللقفلا 1958قل ل ل يي رم1958قفحض لتويل زاظي

عل ملي ي ل ك ا  لملظحضي فل ي  رملأع  لعل  وضقلفللعلليلعيلح ل   لم اللنة لممل ألفللعل  وضقلتاللعلتم ضسفل ك يل ل لن  بلم  لمل   ل مظهمللك يل  تظي

 ق.1969 يي رملل10لشضلل لكفايفلل ل لأح سلمي  لفلل
 .ل39ق_لص1991قك_عتاظريق_ل1964-1958ت يلل) يمسح  رل فل .عحظعغلفتُللحل وي_علليلعي41
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مننننن تلم لل  ضملنننننسل1973هل ملننننن لل  ننننن  لمننننن ج لننننننيمملللنننننيلعاملف فللتننننن قلننننننيمملللوتم ضنننننسل عل  وضقف مننننن لملننننن ع ق؛ و

نل عهلعلتم ضسلفللعلليلعيف اقل غوملعللنوقلعل  وض ن لعل ن قل م جلن للضنن  )ع   علملللنتللن يع فلم يلن ل ني ل

لل يع فل   ي ل ي لل يع ك.

 لملف  لميلمل عينننن لروننننتلتُنننن لعلننننظاقلمنننناللعلنننن  ظعألملنننن    ل .ننننيحلعل  وننننضقلفننننللعللننننيلعيلم نننن لتةنننن لعتع ننننقلعلل نننن

ا مضسف متلنن سل  لانن يلضسف ه ض يلتنناللعح  ملنن ع لعل ي ضننسف علملضقلعحظا ننايلتُنن لتملضنن يلا ل ضننسلملننللعللننيلعيفل

 ح نننن  ل اجو ننن  لع ل  ننن لعللنننيلعاملفل نننن ل ننن  لتننناللاونننكلسلننن عهلم ننن ا لمننن ضةسلمتملونننسلمة  نننسفلياعنننظلييدننن ل

يننننننسف عل    لعتعضنننننن أ فل علتننننننمع لعللملنننننن فلل ين  نننننن  للنلننننننللع ةننننننن لل ع نننننن ل ننننننويلمل يا هدنننننن فل عحظا نننننناع لعل مل   

ل.42علليلعي

ل قلن   لع ع  لسلعتل ليللعلل  ضسلإل.يحلعل  وضقلفللعلليلعيلس  للملي لعل ق قلعل ي ملظعرملل

عل) ق قلر مل  لعليرح لم ل قن قلعلنظ ل لت نظل1989يي ضيلل32علل ل لفلل عللض لي لن ي ي قفلحض لل للعلليلعيلتة ي

مكلاننننننقليضنننننن لال ينننننن لليانننننسلعل  لننننننسل أبجةنننننن ل  ل ملضنننننن يلعل ي ضننننننسل بلمل ينننننسل اننننننظع ل ح ننننننن  ل اجو نننننن  لعلانننننن بلعلشانننننو

قل علن  لم صن  ل  غونمل قن قلعل  وضقف ب ل ن للل غونمل1992علليلعاملفل ل علم لح  لفللم ا ظللض لن  لعل  ونضقلتن قل

ن لم  ا لعل  وضقلعل  قل لو  لعل  لم.  ل)ملن ال  ن يللن يع فل ن  ي ل ني للن يع  ك. ن لكن يللن علعل غونملم جملضي

ل م سننل ي لمنن لممل ضننض  لعتعنن للفننلللنن  لعحظحوننسفل كنن يل  نن للو غوننملميليننظا  ل ل ننن  لع ل  نن لعللننيلعاملل
ي
 ممل نني 

 عح غوننننننننمع لعلتنننننننن لالنننننننن  لفننننننننللعل نننننننن لقلمنننننننناللحيلنننننننن ؛للنننننننن لكلننننننننن   لملنننننننن عهلعلتم ضننننننننسلعللننننننننيلع ضسللتانننننننن للكننننننننللاوننننننننكل

لو  وننضقللنن هلعل قنن قلعل  وض نن لعتل ينن لفننللعللننيلعيل لنن ل تنن عللعل   ننلسلعح غومع ف ب إلمنن يسللدلنن عهلعل ملوض يننسل

 ا  ضندقلماللعحا أبسلفللعتعض يلين ن ليسل ين   تضسل عللض لضسفلب ن لأو  نلليضن ليظ.نسل ر لنسلعل  نظلر  ن جلل

ل.43لو يعرالل  ة لا وةسلعل  وضقلعل  ق

اضلنتللةنقلينظصلرل لن  لهدن  للمل لالململتلرةظيلل  وسلفللم ن   لعلاان ليلفنللم للن  لعل 
و
 ونضقل متن عللعلن ياللع

عح للنن  ل ننيللعلننلي لتملننيللس وننميفلل ننالللدلنن لك  ننتل  لزعلننتلع اظننن  لعلند  ضننسلل وننكلعللض لننسلعل  وض ضننسل

ف لس ضننن يلكنننللعل  ننن لتننناللعحلننن يىلعحننن م لفل نننللم.ننن  لس نننظلعل ننن ا لتنننالليل لننن  ل ننن ل  وضقلعل ننن قلتُننن للننللسللوغ ينننس

علتنناللعلةننظللعلنن  للننقليلنننللتُنن ليظ.ننسليل لنن  ل نن ل  وضقلعل نن قفل ننن لي ةنني لس وننملتُنن لعحنن  وقل  ليم ونن لبلوننمي

س لل للنننناللعللننننوي ل عل نننن  ومفل لنننن علم  ننننظل جوننننملتُنننن لي توضننننسلعتانننن م  لعل  وض ضننننسلعلتنننن لاملنننن قللو   و ننننويلفننننلل

ن للولنوجسم عل  ونضقلم.ن  لمانظ تي مظحونسلعل  ونضقلعل ن قلفنللعللنيلعيفل عللنشبللنيلميلل  املّ  ن ل املّ من  ل نمل ة يحي

عل  وضقلن للعح أسن  لمناللمل نيع لسلنشبلمن  لعلملن   ويلتُن ل  لا للعل  لاظا  ف ك  تلع عنوسل  لزعلتل يظع ل

لمنناللميلاغننظالعلملننضقل س نني ل اءننسلتملننيللعلنن   لللنناللعل   أافم.نن  لموةنن يليمننّظنةقلتنن  لويل
ي
ممظ في .نن  ل نن  

                                                           
كللو  ا ظلعل  ل  ل48كلعل  أي)IBE.اجيألعل  وضقلفللعلليلعي)عل ملظاظلعليرح كلممل قل ل لعحظبالعل  ل  للو  وضقلن ض _م  بلعلتم ضسلعل  للل)42

 .5ق_ص0228 يي رملل08 ل لل05كلفللعلةتميلماللICEلوتم ضس)
 .ل5.لعحظن لعلل  ج_ص43
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لتنن عقلسلنناللعلنن  يلللو  ألننسل هننلللنناللعللنن س سلعلتنن لييدنن لي  نن ملمانن و  لمنناللتنن قلرمةننظنويفلممنن لعل  وننضقلعل نن قل

ي   ننللتملننللعلجةننلل ا ننييلننن لألتُنن لرلأع ل عل  نن رمللمنن لمجو نن  لعلنن  وقل نننيأيلي توننسل مج يسف لنن عل نن لج  ل

سلمننالللنن ل لننكل نننقللنن سلك مونن لننض ييل ننن ي لتُنن لممل أانن لفننللعل لنننضللفننللملنن مل للمي منن لعل أعلننضسفل ننللممنن ل

لتنالل)11لن يع لعل  ونضقلعل ن قل)ملنن افل ن  ي كلعحجويبنسلل ننن  ل)
ي
كلن سفل ج  ننبلعل للنسلعح ألنضسلعللننللسل10كل ن  

اان  لل ألعل  ونضقل علت لاة ملظلنلا لممليم  لعل  وضقلعتل   سف  لكلسلشبلعل يل لفللعل قلل يلعل ني لحتن لممن  ل

لغضننتلم  لنن ل كوضنن  لب نني لمنناللم ننيع لأللعتل ضننلللونني  لعللض سنن  ل للو لنننض
و
للعح ظفلفممنن لانن أابلعح و ننويليوملنن لم

لنننننننن  ض لتندنننننننن ل  وضنننننننن  لاظبضننننننننسلاة ملننننننننظللو نننننننن أابلعتعملضململف امننننننننّظحلم و ننننننننويلل يل
و
انننننننن أابلعح و ننننننننويل عح و نننننننن  ل ع

لمننناللعل يلننن لفنننللعل  ونننضقلعحنهننن ل عتعظفنننللعلننن  ليل  نننن ل
ي
عحلننن يى؛حت لممننن  لعل  ونننضقلمة نننسل لمة نننسللننن .لبننن لكل ننن  

  لسل  مضسلال  حللليعت لم ّأبسل ما ليل  لل ل  للعل مل ضسلعتع يلسلعلت لا  ند لماللعحل ل سل ننيأيلعلليلعيلب

نن لي  لعلننن  للنننيل ةلننن لم جنننيفلسلنننشبلعي ملننن أ للو ظعنننن ل ي تونننسلفنننللر   ح؛ع ننننبلعل يلننن لفنننللعل  ونننضقلعل ننن لللسكن

يلينننننيألامننننظنةقلمننننن ل نننننويلعل ج لنننننسلعتلضنننن يل  لننننن  للعل جنننننيألعتع يلسف ننننن لم.ننننن  ليظيننننن لع ل  ننننن ل مننننظاجويلي يزتنننننيل

لميلل  لنننكل مل ينننسلعل ضنننبل علي.نننقلعللملننن فللعح  وملنننسل ة نننظيليل لننن  ل ننن ل  وضقلعحنهننن ل
ي
 مننن  لسلع لعليرضةملفيضننني

 عتعظفل؛حضن لميلم قننقلآلا ن  للنن يدقلعلظا نسل نن يليو لنجلم  نن تلقل  ل مننن  لعلتنن لالقن ل  ملنن يظلعن  ن  للحتنن ل

 إيلكنن يل لننكل ننن ي لتُنن لعلننيرالل اجننيأ فل  لننكلسلننشبلعي ملنن ألعل لوننملمننالللنن   لل    نن يدقي    ننيعلمنناللميليةمننظ عل

للو مل أع لعلت لا  ندقلمالليل ل  ل  وكلعل منن  فليمل ليو لملييلهد لنيلآ  تلقلي  لييلعح للفلللشضلل لنك.

ن لفنللبلونملمن اللعتعن   لملنللتن قل مم ل ل لب لكلرلعأيلاوملعلة توسلن ق سلعل  وضقلفللعلليلعيف اقةظللن علنوضي

لتُنن ل غننيللعلملجنن  لعتانن صلفننللاملنن يقل نن م  ل  وننضقل
ي
عل  لننضجل ننويلممظننن  لعل  وننضقلعل نن للل لنني لعل  ننلفليضنني

لعل  ل.ل ي للانننوملم ييظيللو   و ويلمننالل   لعلج مل  لعليلج لم لم   ضسل

ا لللفللتةن لعتع نقلعلل ن لملفل ن لظاقل ع  لن علميلمب ملم ظلمو ياللولض لسلعل  وض ضسلتُ لعل   ضسللفللعلليلعيل

ماللميلمل عهل لكلس ظلمظا جسلفللس.لل  نن ت لعحلن   ظفل من ل لنكللملن لملنة تللض لنسلعحلن  ظلعل  وض ضنسل

 لن  علتن لا ةنل عتع ضن ي  ين   تضنس عل ةلنضس علننة   تو ضنسل مة ضنسف ملُ ل  نل  لمل ينس فنلللا لضنللنضنللمنا ل

ملعيدن .ل ل ناللمن لميل ن ملعل ةن لعلنيرح لعلن  لعم ن زل  ل   ن  ملة ل مل ي للة ل مموني لفل   مة   لعلت لليلمو يل فل عل ج ح

لزعللي   زلس  قليل ملظعألعللض س  لحت ل  ملاظعن لعل  وضقلفللم.و ف  لضكلتالل ل ل  لفللعل   ضس.

 سىدان خاصة:السياسة الحعليمية املأمىلة لححقيق جعليم محميز في الىطً العزبي عامة و في اللمىاهج

 يناّلل  ل ن  سمنيأف م.ن ب ا نّ ل  لمنال مي يلنّجللوةنظل  الن  ض ي عبتان ي ي ) ي   يالكل ّ نس سح امل علةضوليه يمليلل

ع عل  ا ح ق  ي
ّ
  عل  ونضقكل علل  ضنس مل لنضويل)عللض لنس مل ض د ن لب قن موي س لن  ملن ل وي تُن    لك  اظبض دقلم ب

أي عحّ ننوس عل يننس
ّ
 الملضملة ن لسان ل تُن  عل  نل ع لن لوي فنل عحان غووي كنّلل تُن   ب ل ن لللحن قل لنك ضند ن ل  عح جن 

ن ل نظز  سلّ ضنس لن    منال من يزقف نب لن ع  ل نال  إتن علل ف عل  وض ضنسل ملّ ض دن  عللض لنس ميضي
ّ
ل ي جو

ي
نظي تملني 

ّ
 مة 
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ن   من ّ ظيف
ّ
 عنن ل    ن  ف44عح ن لق   وض ضنسل ع نعس لض لنس   ن    لن جض  حتن ّل عح جضن   كنّلل  ان أ  اظلنقل امج

  هدنننن  كننننللل لننننسلتظبضننننس
ّ
اجننننياظلعل  وننننضقفل  .ننننسلعللننننيلعيلعلنننن  ليل نننن حلسانننن يلحلننننلللنننن  لعللض لننننسل فننننل  اجو

عل ظبضسلميل   لل ج لتُ ل    للض ل  ل  وض ضسلم   موسلمظ سل ي توسلال  لعل غضونمل عل  وض ضس. توض لتُ لعل  لل

ضملضنسلعلتن لعلن غظنتلعل لونملمناللعحنن لألعح لضنسلل يلميلي نييلعح ميلل املض  لتُن لر.نيح  لعللنجلضسلاونملعتعمل

للة لم لآ  أل ع لنض سلتُ لعل   ضس؛ل ل مللالملجل لكلتويد لميلاظع للآلا مل:

 تنال  عح رنمي يولنةسلع ل  ن ف منال عح شلملنس علتم ضنس يولنةس  لن  عل  وض ضنس عحيمنيتضس:ل   حن لعلنت  للعللض لن  -

علتاللعلل س  اجو  ا  عللمل فل ميأ    ل  نشا ص. عحظا جس عل عاضس عحل مل وضسفس ض ي

 ع ل   ضس. عح غوم  ن وس م  يج وة لا يعبب عل جيأل مال لمل أ عللض ل  لعل  وض ضس عل جياظ: ليلميلامض -

 تويدن  ي ةننج علتن  علتم يانسلسل لننضس ي  ضن أع     ضننوي  عليمننيح:لم لميلهدن قلعللض لنن  لعل  وض ضنس عل ل ين -

 ا ةض ل . الةل حت  ا ق  .ض ا د ل يميح الملضملة  عليعنب سل عه  ال ي    فع ل 

 عل  وضسلعل  وض ضسفس ض علتاللراظع  فل عل  ق  رر أ عل وضس   ل قظي عل  وض ضس عللض ل   علا يلضس:لميلميلهد ق-

ع  ا ل علت   عل ةنضي  عتلا ض   فل  حظبسلعل  مووي. تُ  نضيلي

 رالن  ضس علملنضق منال     ن لمج يتنس م  .نظيف اظبيانس نضن ي   ت ن  لل عل  وض ضنس هدن قلعللض لن  عح ض أانس:لميل-

 .45الملضملة   ل   ل   علت 

   من يسل لن لعح ن يظلمتني لتُن لعلن  للعل ظبضنسلميلانن  للض لن  ل  وض ضنسلن   نسلتُن للالوضنلل قن قلعل  ونضقفلي نالل

 املضنضق  ننظع   لن  عتع ننس ارنمز  صاضنن ل الوضون ف ل  وضتن  علظ للنس لن  لعل ق قف ع لن    ملن عه  نيللال ين 

 لن  لعل ض  ن   ل لوضون ف اييظ عليزمنس رمن يضس  عح ويمن   عل ض  ن    ال ي  عح  حسف  عح ويم   م  ققللو ض    

   حظعحنل عحو لملنييل عل يمضن   تن ل يل لن  ف  نظ   ملنل لو قن قل عتعن لل عليمن  تنال  ن موس  عح ويمن  ل.نيأي

  كوةنس عل ل ضنسف  عل حن  لوجنيفف عح و نوي  الن س   وض ضنسف مظحونس   نل  تن للعح و نوي عل  ونضقف منال ع ا وةنس

 أان    من ى علن  وقف  نيعا  الملنج  من ى  علتلنظفف  الن سلعلظلنيف  ين   تضنسف ين نن ليس  تيع ن   عل  ونضقف

ل46. نةسلت مس قعل ق   ملع  عل  وض ضسف عل  وضس نيلي تال سميأل  م لض   علجيف

 

                                                           
قل_مظن ل0232ليل_ أنسلتو ضس)عللض لسلعل  وض ضسل ل أل لفللالملضجلعلة هلعلظعس لماللمل عهلعل  ضسلعحل  عمسفلعل  وضقل ل يلظهملفعتع.44

 .5ل  ج_ص
 ح وق عل  وض ضس عللض لس علان زاجكللأعلس:)اجياظ ن م س  عل يتضس علتم ضس عل  وض ضسلكوضس  رلعأي عحمل أ س علتم ضس )م ألسل دمحم علل  أ بظعقلت  إ .للي فف45

 ل.367ق_ص0218كلم أا17لعأيلعلتم ياسل)عل  لمجوسلرلعل  حضسك_ عح  أل   ميضل مي  فل فللمنظ  عل اظاال عتع ل  علملظيل
 – رض س ن م س – علتم ضس  إلعأا لكوضس  امجضج  عل  وضق عن ن لي   حيأاس)مل    حلوي تُل .ل.  ل    يلم لم علتم ي ل لو مجض  رنوض   عحظبا     ح.ل46

لعلل ض  عل ظبضس عح و س ل)مل    ل   علل يليسكف لكوضس  عن ن لي ا  عل  وضق امجض  علا ممل  عل ظبضس عح و س – رض س ن م س – علتم ضس عحا أ 

علا أنسل)سم أع لعل ظبضسلعح ل يكلعلتم ي )علضيال يك_ن م سلعلا أنس_ل لو مجض  رنوض   عحظبا عل  وضق_ نج   الوضل  لتمعاضجض   علل يليس_للضل

 .18_ص
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 (7التربىي)اليىوسكى(  _الشارقة_ ص للحخطيط إلاقليمي الحعليم _املزكز قطاع ثحليل إستراثيجيات )املزجع:دليل

ل

 عل  حضننسليض ن ليُنللاجنياظ عح  ألن   ممن ل لن ل لنكلتُن لعل  لنسلعل ظبضنسللميلاظع ننللفنلللض لن هد لعل  وض ضنسلميضنل

ل عل اظاالفملل: عتع ل  ح وقلعلملظيل عل  وض ضس عح  أل  

 ملن ل   مبرنم م ن  تُن   عل  ونضق عح ونق كيأان لعتل يبضنسكلم للعل   منللمن -لو  وق)ي و ن ع عل قنظيلعللمل يضنس   اانا-

لع ل   . فل مة ضس

 منال اقةنظ ت لضنسف مج   ضنس   ملنس  ع نمل عح ونقل  لن مليل  عللملنسلع ل   ضس)ي و ن عكلم لا  ن  يلن مليللعلن ع مل-

لعلملظعأ.  عام   عل  وض ضسل  ةل ل ج  بل.    ض     ألق مة      ملضضق  ل  يللعلل  ح

 عحاا  تُ  عتعنيلل تُ   صلض    يل مال لو  وق عل مل يظ  قظي تُ لعل ة  ي)ي و  عكلم ل  ازل عل يرض لعلمل  ق-

سمنظل  ا  يئدن ؛ عل ةن  ع  املن أ مّدن  تُن  عل  ونضق مة نس  لن  عل قنظ يضن ال  لن ع عل لني ف تُن  عحن لي لعحظا ناي منال

 ميض .ل ع ل      قظ عح وق مل يىل عل  ليظي 

 عحنه . عل ع مل  يل مليل علصانضس  عتعض ي عل  ل  وي عح وقللو يعزيل عح  خلعح أس  )ي و  عكلم لالملضج  لعأي-

  نل لةن ؛  مللنظ عل  وقف فللت وضس   لض  ع ل   ف نضق ل ألعح وق)ل غ ييأيكلم لعت   ألعح وقلممويلتُ    قضق-

 ع ل   .    ي م ظزل مال لض ييل ل أ   ا   
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 يقةنظ ي عل  وضق)ل غ ييأيكلم لا ظاقلعلملن   ويلتُن لممنظلعل  ونضقل  .نسلعلن يال    ج زع ل رمع  عليرح ل يتتمعه-

ع  لت عمي   عح وق.  ةضل عليرح  يتتمعه ا بض  ل علعل  ظاقلتال اج  لريهدقف ي ّرم م  و ي

 عح ونقف .نيأي ل  اانا   لنك ي  لنس؛  لنياج سمظا ضنسكلم لعلملضن قل ل ني  عح لن ي عح وق)علي ين  .نيأيل   اانا-

 .47عحة س تال علةةق  اصعض للي 

مم ليض  ليُللعح ج لي ُ لعل  للعل ظبضسلميلامل لفلللض لن هد لعل  وض ضنسلتُن لم ن ا لعلن  للعح مل منسل مناللم نظزللن  ل

فنللعلن  و  عل) ون لعح ان كلتُن ل نن ل عل  ونضق إل.نيح علج يحنس علرنمعم  مب نم العلن  لا ن لمن عح ن ا للمن ج لعل  ون 

 منال مت ن ألق عل ياللاتمع ح  علا  ف سرة ل ن ض  تُ  يةيلم ج ليج ج عتانيصل فللل  ظلل للعل  لقلس ظىف

 عل يمضن ل علجنيفل حضن لاان ل عليعن ضنسف عل أعلنضسليضن ل ن يدسل  تعضن ي  ن للعلةننيلل تاظف علل م س  ل  علل للس

  ن أح أحني  فنل  علن ل ف علو نبل عحان أي   نيل منال مم وةنس عل عألنييل جنظ ل  يضن لين  وق  آلا ن  ل عح و نويف

ل عل عألوي ن ض  مي  هل ن أع ف مأه  فل عل  و  م ج  مال علغظطلعلظ لس   عح ألسف ا جل 

 .48 عل  ل فللع ل    ي  لوي مل  لويف مل ل وي  ع ملويف ميعر وي   ةعويف ميظعل م  و وي ي ي يع مي يجب

 اسحيحاجات وثىصيات:

 الاسحيحاجات:

 ننن ل؛ي يلعلننن  للعل ظبضنننسل لزعلنننتل ل ننننسللو ااننن لمننناللعتلنننننة لفنننلللنننشضلل1ل
و
ننن لتل  لزعلنننتلا . ننن لظاقلمننناللعتلةنننيللعلتننن ل و

 عتعض ي.   م و لمج    علنديط فل  ي   ي ل   أ   لض ل  ل  لكل مل عي  عتلّض ل ال ي  لو  وضق عل مجض 

ص عل  للعل ظبضسل لزعلتل ل نسل.0
ّ
  من لزعللي  نييلسلنش  ل ا نّييل  م  عللوي  عللمل فلل ين    ل عحيأ   مال لو مو

ع تن لع ل م  ألن   منال عل ظهنملل   وض ن لعلن  لي  غنللميلين    لتُن لعل   ضنسل ننيأيل   إلالن ي ممنّظ ل اضنظلبلونمي

 لل. ع عسل م  ظي

 ن ضنن  للانن ل  ااننظ  عل  وننضقل  ننللم يعتنن ل)مكنن لي  فيح فلمنهنن فلاملحنن ك عل ظبضننسل لزعلننتل ل نننسلل   ننضق.علنن  لل3

عح جملنسفلمن لمظعتن يلاجيان  ل اللنل  لحتن لالنةقل ننيأيلي تونسلفنللا  ضنسل م  عتلن   ملن يىل لنيع لتُن  علةلن  

 .ع ل     لعل ظبضس

 س ل . مظعحو  فل  لي مج  ضسلعل  وضق   ل عتعلل  .س  لعل  للعل ظبضسل)علليلعيكل ل نسللول ل4

لعل يعلألعح لوسل علمل لأيلتُ لا ةض لعللض لسلعل  وض ضسل  للي توضس. .لعل  للعل ظبضسل لزعلتل ل نسلل ييوم5

لعل ي.ض  :

ل.تُ لعل  للعل ظبضسل  ااالن  تسلمج    هد ل  ل  وضقل مل ض  ل  .سل  وضقلعحظمي.1

                                                           
 .ل393فص390.لعحظن لعلل  ج_ص47
 الوضل :عل  و  ع فل عل  وض   عل ق ق علظع  _لأعلس:ر ض س مح   علظ ض  ف. ت  ت و عي عل   عاملفا ز ل ت  هللا ب  أ ف ضمس ت  علظح ال .أ عي48

 .037عل يات_لف _ص     ج_لنلقلم.يللعلتم ضسفكوضسلعل أعل  لعل وض فن م س

لل
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  مل عين   يولنة   ر ض نسلع ل  ن  )علليلعيكلع  د حللض لسل  وض ضنسلنضن يل   ن .تُ لعل  للعل ظبضسل   .سل0

ل.ين   تضس   ق   ع ل    ل ّللم ّي    عحل مل وضسل ا ييلمظآي  ر يح ا 

نن م لملنن  عيليننظصل3 .تُن لعلنن  للعل ظبضننسل  نن  ل قن قل  وض نن لنضنن لي  ندنن لمناللااننظلعل  وننضقل عل يلنن ليضن ل نننننيتضي ل ب ضي

لل لويل علل للعتل لل عيلسمضس.عل  وضقللا

  عتارننمع ل علملنن أع    حةنن أع  عح ظيننسل اا انن لق مل ع  .تُنن لعلنن  للعل ظبضننسلا  ننويلعل عألننويل عل أعلنن  لمننال4

سل لننضسفلمنن لالملضننجلعتلننيليلفننللم للنن هدقلعل  وض ضننسل علتمبونن لتُنن لأينن لملنن يا  لالنننضوةقل يننجلم نن يوملت لضننسل

لسل نيأيل ع عس.لا  ندقلمالليلة قلفللعل   ض

   إل   حل ب تعض ي عل  وضق لظب   عتل م س فللمل يىلعح ألس عل  قض ضس  سرظ علمل يع  .تُ لعل  للعل ظبضسلي  5

 . علمليمضس  علير ضس عللمل يس    ضج فل علتم ي ل عل ق ق ل أل ين   تضسف ج  بل  ااا

 الخاثمة:

ع لو  وضق مّيل فل ع   ي يم و    ع ل أي ل ب ومي
ي
  ميلم قق عل  لسف ايعن  عحا ي لعلت  حّلل  فل ع ل    ّدضس فل  يّ   

ع عل   مي  عل  وضق م لت علت  عل  لل ن  ين    ل   ليعن   أبج   ب ومي  علض  ن ي ملنل  املّ مة .ين  لل ل جّيألن  كن يلمل لي

 ا نييل مي  علن ج تت علظمن ل النت قكلمنال1945ل-1939علل  ضنسلتن قل) عل  حضنس عتعنظف س ن   ظننت  مح  ضن   إيج لضن 

ن  حن   علن    عللملن فل ين  ن  ل عل غّونم فنل عل  ونضق ل أل س لن ي تنال اغضنب    بن لك.علضنيق عل رنمىل علن  لل مال  ميضي

 سي  أ تُ لس   علملض   فل م ظ لو  وضق ك ي عحل ل لشضل تُ  عل ظهمل عليرال يةمل  عل  لف علا يف مال ل ىلبلوم

 لن    عل   ضنس عحظا جنسل ن ل قظي ين   تضنس عحان ي  س ن  حنّلل فنل م  علضنيقف عتعضن أ ل عليعنن  ا  لنب   علتن 

لعتعظيضس. م  عحة ضس ست  ل م  علةل  

ن لين يلعلغ ينس  الملضنج علنن ت فل لكلتُن لعلملن   ويلسان   لميلالن يعل ن ل لن  عحنيعرال  تن عل عل  ونضقلهنل منال    مي

لعلن تعس. نضقلل  لعحيعر س علت ل  ّازل عح  ل 

 املزاجع واملصادر:

 *مزاجع عزبية:

_ل1عح ظينسلعتل م ضس_رلن   أاس_  عن  ن  _لعأ تونق ا ضق_من  ل أ ن ل علظح الفعللنض  ت ن  دمحم هللا .ت ن 1

 ق.ل0228

 ق.0229_1 عل يزي _ت  يل_  لو اظ  ع ل علتم ي _لعأ ح   _ران ل  ظن  ت يلف .ح أ 0

 ق.ل0227_1 عل يزي _ت  يل_  لو اظ عحلومي عل  مس_لعأ علتم ضس _م.يلل  ل  تضل .تُ فل ض 3

 ع عتل ي ي_ عتل م س  عح  .ظي_لعأ س. لس  وي عل  وضق  مة س ح   _عح وق  ظن  ر لعحة  ف .يح .مج  4

لق.ل0227_1إلل   أاس_ 

 ق.0223عل و ضس_ل   ي_ل عل  ب لعأ علل ل ك_ عل ظفل)ع لو  م قيأ_لل ي .ع ال5
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 عل ن لق فنل علغن  اظبضنس حن ا ظ ممل منس ت نل ) أننس علتم ني ل لو قن ق عل  وض ضنس _عللض لنس  لن  تضل .تُلفلن ض 6

 ق.0223عح ل يل)رم أع ك_ عل ظبضس عل ظهمل_ن م سلرم أع 

عل ظهمل_علملنن لظيل علة ننظ عل ظهننمل_لعأ علننيرال فننل  علنن  وق  نن ل  وضق علشاننظاس تننن ت_عل   ضس .مجنن   ف  ظعلضق7

لق.0220_

 ق.0217عأب _ عتع ي _ عل   ف ت لق عل ظهمل_لعأ عليرال فل علتم ياس مح  _عللض ل   .ت ض ع فلةضل8

 س جوننني عح  .نننظي_م   س عتعضننن أاس  عل لننن ي   عل  وض ضنننس عللض لنننس امجنننض  دمحم_ .تضننن فللننن  ل9

 ق.0213عحنظاس_علمل لظي_

 ق.2007عل  ض  ي_علظا طل_ م   س   رمع ك_ عل  وض ضس)مة لضق ليل_عللض لس .عتعظهملفل يل12

ل./https://mawdoo3.comقل_0202ي  يظل02. يأ فلل ض لاح ل_ممل لل)عل   ضسل ويلعحةةيقل ي.جيحك_11

ليل_ أننننسلتو ضس)عللض لنننسلعل  وض ضنننسل ل ألننن لفنننللالملضنننجلعلةننن هلعلظعسننن لمننناللملننن عهلعل  ضننننسل لننن يلعتعظهملف.10

ق)أتاننسلالوضوضننسك_عح ا ظلعتعنن ل لتاننظللننيزأع لعلتمي ننسل عل  وننضقلعل ظف_عح  مننسل)م و ننسل0232عحلنن  عمسفلعل  وننضقل

 ق.ل0219 يي رمل7-6عل لظاالك_

 بننننننظقلهللا   لنننننن  هللا قلعلجضننننننبفبظق.دمحملمجنننننن  لعللننننننظلحلننننننالفلت نننننن لعلةنننننن ل لتننننننيطلت نننننن لعللننننننيل13

عتاضظف   ظعه:ل.تُللدمحملسموي_لض لسلعل  وضقلعل  لللفنللعللنيلعيل ل ألن لفنللعلةملظ_ل ضنلللأننسلعل  ن لظايالفنلل

نلنقلين نن للعل ج ضملنملكل-ين ن للعل ج ضململك_ن م نسلعللنيلعيللو ونيقل عل   يلينض )كوضنسلعل أعلن  لعل ج أانس

 ق.ل0217)علليلعيك_

 فنل عللض لنسلعل  وض ضنس .ن ا ل ع  ضن أ ت وضنس ل جنياظ مملتمحنس  ويفلم ن لللنض لييلن _للأعلنس: نظ ع .حلن14

لق.0219كم ظال00منظ_مجوسلرلعأيلعلتم ياس)عل  ل

ل عتاظرنيق _ عتاظرنيق ن م نس _لمج  نس عل  ونضق ملنومي فنل تملنيل لن س علظمن  مح ن _ مت .سمويفتل ن ي15

لق.1995_0)علليلعيك_ 

ل  تُل هللافم ت _دمحم.ت  ل16
و
ل علمل لظي_ل. . عحنظاسلعتع يلس عل  لس  م

 رليمضس_مج  سلرأ  ل_علمل لظي_ل. . علتم ضس _مل  عتعج .عحيل ل فت  15

 ق.ل1947عتلو يل_علمل لظي_ علليلعي_م   س فل عحنظ ل .  ظ فدمحم_عتع ق17

 ق.1960_0علليلعي_ل وم  _  فل عل  وضق _ما ي  عح   .علاظا لفملق18

 ق.ل1977علمل لظيل_ قك_1899-1889 علتملعللعلليلعي) علرميج  ضس دمحم_عللض لس . ظك  فتُل19

لق.1985عتعض ي_ وم  _ علليلعي_لعأ فل عل  لل .م  أ ف  ل _عل  وضق02

.عحظعغلفتُنننننننلل00ق.ل0215.م  ظفمح نننننن للنننننننوض  ي_م ع للفننننننللعللنننننننيلعي_عح   سلعلير ضننننننسل)عللنننننننيلعيك_عتاظريق_ل01

 ق.ل1991قك_عتاظريق_ل1964-1958ت يلل) ح يمس رل فل حل وي_علليلعي
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.اجنننيألعل  وننننضقلفننننللعللننننيلعي)عل ملظاظلعلنننيرح كلمملنننن قل لنننن لعحظبننننالعل ننن ل  للو  وننننضقلن ض _م  ننننبلعلتم ضننننسلعلنننن  للل03

(IBE(كللو  ا ظلعل  ل  للوتم ضس)48كلعل  أيICEق.0228 يي رملل08 ل لل05كلفللعلةتميلمالل 

 عل  ونضق عن نن لي   حيأاس)ملن    حلنوي تُنل .ل.  ل  ن  يلمن لم علتم ني ل لو مجنض  رنوض ن  ظبناعح .   ن ح04

 علان مملل)ملن    لن   عللن يليسكفلعللن ض  عل ظبضنس عح و نس – رض نس ن م نس – علتم ضنس  إلعأان لكوضنس  امجضجن 

 عللنن يليس_للضل عل ظبضننس عح و ننس – رض ننس ن م ننس – علتم ضننس عحانن أ لكوضننس  عن ننن لي ا  عل  وننضق امجننض 

علتم ي )علضيالننننن يك_ن م سل لو مجنننننض  رنوض ننننن  عحظبنننننا عل  ونننننضق_ نجننننن   الوضنننننل  لنننننتمعاضجض  

لعلا أنس_علا أنس)سم أع لعل ظبضسلعح ل يك.

 ن م نس  عل يتضنس علتم ضننس عل  وض ضننسلكوضنس  رلعأي عحمل أ ننس علتم ضنس )م ألنسل دمحم عللن  أ .لين ففل بنظعقلت نن 05

 عح  ألن   ميضنل مني  فنل فنللمننظ  عل انظاال عتعن ل  علملنظيل ح ونق عل  وض ضنس عللض لنس كللأعلنس:)اجياظعلانن زاج

لق.0218كلم أا17عل  حضسك_مجوسلرلعأيلعلتم ياسل)عل  ل

 مح نننن  علظ ض  ف.نننن ت  ت ونننن عي عل نننن  عاملفا ز ل ت نننن هللا ب  أ ف ننننضمس ت نننن علظح ال .أ عي06

  ننن  ج_لنلننقلم.نننيللعلتم ضسفكوضنننسلعل أعلننن  ل الوضنننل :علنن  و  ع فنننل عل  وض نن  عل قننن ق علظع  _لأعلننس:ر ض س

لعل يات_لف . عل وض فن م س
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 مؤشرات دمج ثكنولوجيا المعلومات واالثصاالت في ممارسات الجعليم لجدليم الجنمية المسجدامة

 كريمة فالح ادارة اعمال وثجارة.د  
 مليكة بوضياف علوم سياسية.أ.د   

 1محمد ثفروت  علوم الجسيري.أ.د    

 لخص:م

يهدف َرا البدض إلى حظلُـ الػىء على أَمُت الخعلُم اإلاعخمد على الخىىىلىظُا وأَم مبادا ومؤشساث        

اث هفاذَا في الىكام الخعلُمي، هما  الُىهِظيى في دمج جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث في الخعلُم ومظخٍى

ىماث في الخعلُم واوعياطاتها على الخعلُم لخدلُم الخىمُت جؿسكىا إلى مخخلف البنى الخدخُت لدمج جىىىلىظُا اإلاعل

س هىعي للخعلُم وإدخاٌ الخىىىلىظُاث الحدًشت في مخخلف ممازطاث الخعلُم.  اإلاظخدامت مً خالٌ إخدار جؿٍى

 جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث، الخعلُم اإلاعخمد على الخىىىلىظُا، الخىمُت اإلاظخدامت. الكلمات املفحاحية:

 

Indicators of information and communication technology integration in learning 

practices to achieve continuous growth. 

Abstract: 

     The main objective of this paper is to shed light on the importance of technology-based 

learning and the main UNESCO principles and indicators to integrate information and 

communication technology in learning, in addition to its integration levels in the learning 

system.  

     We also showed the different infrastructure meant to integrate information technology in 

learning and its impact on learning to achieve the continuous growth through making a quality 

development in learning and introducing recent technologies in the different learning 

practices. 

Keywords: information and communication technology, technology based learning, 

continuous growth. 

 

 

 

                                                           
1
 .اجلزائر-الشلف-جامعة خسيبة بن بوعلي   
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 مقدمة:

اهدظبذ الخىمُت اإلاظخدامت أَمُت هبيرة على الطعُد العالمي خاضت مع اوعلاد كمت البِئت والخىمُت في       

ل طىت  ، خُض ٌشيل فعال خؿت عاإلاُت لخدلُم الخىمُت 21، والتي جمخؼ عنها ظدٌو أعماٌ اللسن 1992البراٍش

 اإلاظخدامت.

، ووان خطاد َرا  وللد شهد مفهىم الخىمُت اإلاظخدامت اَخماما          بالغا مً كبل كادة العدًد مً الدٌو

عاث وألاهكمت وبىاء  الاَخمام وغع الاطتراجُجُاث والظُاطاث الهادفت لخدلُلها باإلغافت إلى وغع الدشَس

اإلاؤطظاث لخدلُم الاطخدامت البُئُت والاظخماعُت والاكخطادًت، وحعخبر الخىمُت اإلاظخدامت التزام ظماعي وعملي 

بخىفير اخخُاظاث ألافساد دون إلحاق الػسز بلدزة ألاظُاٌ اللادمت على الاطخمساز في الحُاة وغسوزة وطُاس ي 

 خلم قسوف مالبمت للعِش اإلاشترن جيىن أهثر عدالت إهطاف.

م بهدف اللػاء على الفلس ووغع العالم 2030م إؾالق خؿت الخىمُت اإلاظخدامت لعام  2015وللد جم طىت           

الخؿىز والىمى وإجاخت الفسص لجمُع طيان ألازع بالخمخع بالصحت والخعلُم الجُد، وجلىم فلظفت في مظاز 

 الخىمُت اإلاظخدامت على مبدأ الخىاشن بين الاطخدامت الاظخماعُت والاكخطادًت والبُئُت.

ص فسص الخعلم مدي الحُاة للجمُع  الهدف  خُض ٌعخبر غمان الخعلُم الجُد اإلاىطف والشامل للجمُع وحعٍص

ى أهثر ألاَداف أَمُت وأهثر الىطابل كىة وزباجا  السابع مً أَداف الخىمُت اإلاظخدامت وزهيزة أطاطُت لها، َو

اهاتها مصودًً بمخخلف اإلاهازاث  ً مىاؾىين مدزهين إلافهىم الاطخدامت وجددًاتها وَز لخدلُلها مً خالٌ جيٍى

ت.واإلاعازف واللُم واإلامازطاث لخدلُلها، ألهه ٌظتهدف ا  إلاىزد البشسي الري ٌعد أطاض أي عملُت جىمٍى

دلم الاهدماط الاظخماعي  ىمي مهازاث الخفىير ٍو ادة الىمى الاكخطادي ٍو ل ٌظهم في ٍش فالخعلُم مدسن حغُير وجدٍى

ىمي زأض اإلااٌ البشسي. عصش كُم الاهخماء والىالء والظلم الاظخماعي ٍو  َو

س الظُاطا       ث مظألت جدٌى املجخمعاث مً مجخمعاث ضىاعُت إلى مجخمعاث وللد أزازث العدًد مً جلاٍز

س أهه  ا ذاث أَمُت بالغت، ووزد في العدًد مً جلً الخلاٍز معلىماث والتي حعخبر فيها عملُت إهخاط اإلاعازف و وشَس

مً أظل ميافدت التهمِش الاظخماعي والحفاف على اإلاىافظت في إؾاز إكخطاد عالمي ًجب أن ًخخؿى الخعلُم 

سافم َرا الجداٌ الاعخلاد بأهه ًمىً ألا  طاس ي مً أظل إعداد اإلاىاؾىين ودعمهم للخعلم اإلاظخمس مدي الحُاة، ٍو

خخُاظاث مجخمع ال لخىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث أن جلعب دوزا مهما في إعادة َُيلت الخعلُم اطخجابت 

اإلاعلىماث والاجطاالث في الخعلُم طُؤدي إلى  اإلاعلىماث اإلاعاضس، عالوة على ذلً ٌعخلد بأن اطخخدام جىىىلىظُا

 جللُظ الفجىة اللابمت بين الىاكع الاظخماعي و الاكخطادي مً ظهت وهخابج أهكمت الخعلُم مً ظهت أخسي.
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هما أهه وهكسا للخددًاث التي ًىاظهها املجخمع الدولي في جدلُم أَداف الخىمُت اإلاظخدامت ًبدو مً غير       

بأن آلُاث جلدًم الخعلُم الخللُدًت جػمً فسص حعلُم عالُت الجىدة، وجدلُم مبدأ جيافؤ  الىاكعي الافتراع

س معهد الُىهِظيى لإلخطاء(،  2015الفسص للجمُع بؿسق طهلت اإلاىاٌ ومظخدامت مىر عام  را خظب جلٍس )َو

عت التي حشهدَا ؾبُعت اإلاهازاث اإلاؿلىبت في طىق العمل العالمي أدث إلى جفاكم  باإلغافت إلى أن الخغيراث الظَس

الخددًاث التي جىاظهها أهكمت الخعلُم الخللُدًت، هما بدأث جكهس هماذط ظدًدة أضبذ فيها إًطاٌ الخعلُم 

 .19ٌعخمد هشيرا على الخعلم وأكل على الخدَزع خاضت بعد ظابدت وىفُد 

اث الخعلُمُت جم إعداد ومً أظل معسفت وكُاض مدي إدماط جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث في اإلامازط

را طىاء مً خالٌ  مجمىعت مً اإلاؤشساث التي جمىً مً جلُُم هفاذ َرٍ الخىىىلىظُاث في مىكىمت الخعلُم َو

را إلالازهتها مع الدٌو التي هجحذ واطخفادث مً إدماط  مؤشساث ًخم اعخمادَا على اإلاظخىي الدولي أو الىؾني َو

 علُم لخدلُم الخىمُت اإلاظخدامت.جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث في الخ

 وعلُه وبىاء على ما طبم هؿسح ؤلاشيالُت الخالُت:  

ما هي مؤشرات قياش مدى إدماج ثكىولوحيا املعلومات والاثصاالت في املمارصات الحعليمية لححقيق الحىمية 

 املضحدامة؟

 ولإلإلاام بدُصُاث اإلاىغىع هؿسح ألاطئلت الفسعُت الخالُت:

 بالخعلُم اإلاعخمد على الخىىىلىظُا؟ما اإلالطىد  .1

 فُما جخمشل البيُت الخدخُت لدعم دمج جىىىلىظُا اإلاعلىماث في الخعلُم؟ .2

 ماهي أَم مؤشساث دمج جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث وعىامل فعالُتها في الخعلُم؟ .3

 ُت اإلاظخدامت؟الى أي مدي ًىعىع اطخخدام جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث في الخعلُم على الخىم .4

 أهمية وأهداف البحث: 

جيبع أَمُت البدض هم وىهه ًمشل مداولت مً ؾسف الباخشين للىكىف على أَم اإلاؤشساث الدالت على مدط 

جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث في الخعلُم مً ظهت ومً ظهت أخسي مدي اوعياض َرا الدمج على جدلُم 

السابع لها، هما ٌظخمد البدض أَمُخه مً مفهىم الخعلُم مً أظل الخىمُت الخىمُت اإلاظخدامت بىاطؿت الهدف 

اإلاظخدامت وبخاضت الخعلُم اإلاعخمد على جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث، وىهه ًيهئ للجُل الحاغس مخؿلباجه 

ادة ألاطاطُت دون الاخالٌ بداظاث ألاظُاٌ اللادمت، ومً خالٌ العالكت بين الخعلُم والخىمُت اإلاظخ دامت بٍص

 الىعي العام بظلىهُاث اإلاىاؾىت لألفساد، وبطفت عامت جخجلى أَمُت البدض مً خالٌ آلاحي:
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 الاؾالع على مفهىم الخعلُم اإلاعخمد على الخىىىلىظُا. -1

 جىغُذ مبادا الخعلُم اإلاعخمد على الخىىىلىظُا والبيُت الخدخُت له مً أظل جدلُم الخىمُت. -2

3-  ٌ  دمج الخىىىلىظُا في الخعلُم. حعداد مبادا الُىهِظيى خى

اث هفاذَا في الخعلُم. -4  عىامل فعالُت دمج جىىىلىظُا اإلاعلىماث ومظخٍى

 أَم اوعياطاث دمج الخىىىلىظُا في الخعلُم لخدلُم الخىمُت اإلاظخدامت. -5

 مىهج البحث:

مخغيراث  لخدلُم أَداف البدض اعخمدها بشيل أطاس ي على اإلاىهج الىضفي الخدلُلي ألهه ألاوظب في وضف 

البدض وضفا علمُا دكُلا، والىكىف على أَم مؤشساث مدط جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث في الخعلُم وجدلُل 

 اوعياطاتها على جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت، وذلً باالطدىاد على اإلاساظع اإلاخعللت باإلاىغىع.

 بعت مداوز أطاطُت:ولإلظابت على َرٍ ؤلاشيالُت جم جلظُم َرٍ الىزكت البدشُت إلى أز 

: ماَُت الخعلُم اإلاعخمد على الخىىىلىظُا. -  املحىز ألاٌو

 في الخعلُم.   املحىز الشاوي: البيُت الخدخُت لدعم دمج جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث -

 املحىز الشالض: مؤشساث دمج جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث وعىامل فعالُتها في الخعلُم. -

 وعياطاث اطخخدام جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث في الخعلُم على الخىمُت اإلاظخدامت.  املحىز السابع: ا -

وبالخالي نهدف مً خالٌ َرٍ الىزكت البدشُت إلى اطخعساع أَم مؤشساث جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث التي  

جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت جدٌ على اطخخدام الخلىُاث الحدًشت في ممازطاث الخعلُم ودوز َرٍ ألاخيرة في 

 هػسوزة ملحت. 
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 املحور ألاول: ماهية الحعليم املعحمد على الحكىولوحيا.

ى هغيٍر مً الخدماث ًبدض عً وسخت         إن هكام الخعلُم َى أخد ملىماث خُاة املجخمعاث اإلاعاضسة َو

را لدعم عملُت الخعلم بىطابل ظدًدة وحظهُلها بدُض جخميز باإلاسوهت  إلىتروهُت له في قل مجخمع إلىترووي، َو

الث جلدما َابال في الخعلُم خُض اطخفاد َرا باإلايان والصمان، وللد عسف اطخخدام جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطا

 ألاخير مً مخخلف جلىُاتها في جدظين اإلاساهص الخىافظُت للمؤطظاث الخعلُمُت وجىمُت اإلاصاًا الخىافظُت لالكخطاد.

 جعريف ثكىولوحيا املعلومات والاثصاالت:  -1

ل، خُض مً اإلاطؿلحاث التي جىاظه الىشير مً الا «Technology»حعد ولمت الخىىىلىظُا  لخباض والخأٍو

سظع أضلها إلى اليلمت الُىهاهُت  ٌظخخدمها البعؼ همسادف للخلىُت في خين ًسي البعؼ اخخالفا واضحا بُنهما، ٍو

أي العلم أو اإلاىهج، وبالخالي  logosوحعني الدشغُل الطىاعي، والجصء الشاوي   technoالتي جخيىن مً الجصء ألاٌو 

ل  فهي حعني علم الدشغُل الطىاعي، فالخىىىلىظُا هي العملُاث والخلىُاث واإلايابً وألاعماٌ اإلاظخخدمت لخدٍى

 .اإلادخالث )اإلاىاد واإلاعلىماث وألافياز( إلى مخسظاث )اإلاىخجاث والخدماث(

ىكس للخىىىلىظُا بمفهىم زالسي ألابعاد مخيىها           softwareوالبرمجُاث hardwareمً ألاظهصة واإلاعداث ٍو

إذ ًدخىي ألاظهصة واإلاعداث على وطابل مادًت ومىؿلُت مخخلفت والتي حعني  brainwareوهكم دعم الرواء 

باخخطاز اإلاعداث لخدلُم ألاَداف والغاًاث أما البرمجُاث فهي مجمىعت كىاعد وإظساءاث تهخم باطخخدام 

 .حظاَم أظهصة الرواء في أداء وحشغُل ألاظهصة والبرمجُاثألاظهصة واإلاعداث، و 

هما حعسف جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث بأنها جلً ألادواث التي حظخخدم لبىاء هكم اإلاعلىماث التي حظاعد 

 .تؤلادازة على اطخخدام اإلاعلىماث لدعم اخخُاظاتها في مجاٌ اجخاذ اللسازاث والعملُاث الدشغُلُت في اإلاؤطظ

فهي أداة حعخمد على الحاطىب وحظاعد ألافساد على الاعخُاد على العمل مع اإلاعلىماث ودعمها وجىفير اخخُاظاث  

حشغُل اإلاعلىماث في اإلاؤطظت، إذن فخىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث هي الخىىىلىظُا الىاججت عً الخعاغد 

علىماث( وجىىىلىظُا الاجطاٌ )جىىىلىظُا هلل الخىىىلىجي بين جىىىلىظُا اإلاعلىماث )جىىىلىظُا معالجت اإلا

 اإلاعلىماث(.

 جعريف الحعليم املعحمد على الحكىولوحيا:-2

                                                           
   ،13، ص 2009، مطس:داز الفىس الجامعي، إدارة ثكىولوحيا املعلوماتدمحم الطيرفي . 
   ،22، ص2006،عمان: داز اإلاىاهج، إدارة الحكىولوحياغظان كاطم . 
   ،ع ت: هظم املعلومات إلادارية في املىظمات املعاصرة،زابذ عبد السخمً إدَز  . 153، ص2005الداز الجامعُت، الاطىىدٍز
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َى ذلً الخعلُم الري ًخم فُه اطخخدام آلُاث الاجطاٌ الحدًشت مً خاطب آلي وشبياجه ووطابؿه اإلاخعددة          

م بأكطس وكذ وأكل ظهد وأهبر فابدة وبطىزة أي اطخخدام الخلىُت بجمُع أهىاعها في إًطاٌ اإلاعلىمت للمخعل

 .جمىً مً إدازة العملُت الخعلُمُت وغبؿها وكُاض وجلُُم أداء اإلاخعلمين

وكد بدأ َرا اإلافهىم في الاهدشاز مىر اطخخدام وطابل العسع ؤلالىتروهُت إلللاء الدزوض في الفطٌى الخللُدًت 

الفطلي والخعلُم الراحي، واهتهاء ببىاء اإلادازض الرهُت  واطخخدام الىطابـ اإلاخعددة في عملُاث الخعلُم

والفطٌى الافتراغُت التي جدُذ للؿالب الحػىز والخفاعل مع مداغساث وهدواث جلام في دٌو أخسي مً خالٌ 

ىن الخفاعلي  .جلىُاث ألاهترهذ والخلفٍص

هما ٌعسف الخعلُم اللابم على الخىىىلىظُا بأهه الخعلُم الري ٌظخخدم آلُاث الاجطاٌ الحدًشت مً خاطب          

وشبياجه ووطابؿه اإلاخعددة مً ضىث وضىزة، وزطىماث وآلُاث بدض ومىخباث إلىتروهُت، وهرلً بىاباث 

 .علم بأكطس وكذ وأكل ظهد وأهبر فابدةألاهترهذ واطخخدام الخلىُت بجمُع أهىاعها في إًطاٌ اإلاعلىمت للمخ

 خصائص الحعليم املعحمد على الحكىولوحيا: -3

 :َىان عدة خطابظ زبِظُت جميز الخعلُم اللابم على الخىىىلىظُا ومنها

 أَمُت الدوز الحُىي الري ًلعبه الىطُـ الخىىىلىجي في العملُت الخعلُمت. -

 مظخلبل. –الاعخماد على الاجطاالث اإلاصدوظت مسطل  -

 العملُت الخعلُمُت غير ملمىطت. -

 عملُت الفطل بين املحاغس والؿالب. -

 أَمُت دوز اإلاؤطظت الخعلُمُت في جبني َرا اإلافهىم. -

 أصباب ثساًد الاهحمام بالحعليم املعحمد على الحكىولوحيا:-4

                                                           
   ،12، ص2009، طلظلت الاكخطاد ؤلالىترووي،دمشم: داز زطالن،الحعليم إلالكترووي في عصر الاقحصاد املعرفيمطؿفى ًىطف وافي . 
  13، ص هفط املرحع. 
   ص، الخعلُم ؤلالىترووي، وزكت عمل ملدمت إلى ، ظامعت اإلالً طعىد، اإلاملىت العسبُت هدوة مدرصة املضحقبلعبد هللا بً عبد العٍص

 .    06ٌ، ص 17/08/1423-16الظعىدًت،

   ،مطس، –طماعُلُت (، ؤلا إدارة الجامعات ومؤصضات الحعليم العالي )إصتراثيجيات الحطوير ومىاهج الححضينطُد دمحم ظاد السب

 .160، 159، ص ص 2010
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 :َىان مجمىعت مً ألاطباب دفعذ لالَخمام اإلاتزاًد بهرا الىىع مً الخعلُم ومنها

د العلىم لؿبلت هبيرة مً الؿالب مً أماهً مخخلفت في العالم. .أ   كدزجه على جصٍو

 جيلفخه أكل بىشير مً الخعلُم الخللُدي والري ًخؿلب زطىم الظفس واملحاغساث. .ب 

 إن ولفخه الللُلت حعني إمياهُت الىضٌى إلى العدًد مً ألافساد ذوي اإلاطادز اإلاالُت املحدودة. .ط 

لت  .د  ع والخعلُم ججعل مً أضعب اإلاظاكاث وأفػلها مخىفسة للجمُع.اطخخدام أفػل ؾٍس  للخدَز

 مكوهات الحعليم املعحمد على الحكىولوحيا: -6

ت الاجطاٌ بين الؿالب واإلادزطين فئهه البد  وىن الخعلُم اللابم على جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث ًدلم فىٍز

 :مً أن ٌشمل اإلايىهاث الخالُت

ىن  –اإلاىاد الخعلُمُت  –ألاطاجرة  –الؿالب  اإلايىن الخعلُمي: .1 مساهص ألابدار –اإلاىخبت –اإلاالُىن  –ؤلاداٍز

 الامخداهاث. –

ل اإلايىن الخعلُمي زكمُا. –خىاطب  –اإلايىن الخىىىلىجي: مىكع على ألاهترهذ  .2  شبىت جدٍى

ومىاشهاجه، ظداوله اإلايىن ؤلادازي: أَداف الخعلُم اإلاعخمد على الخىىىلىظُا، فلظفخه، خؿؿه وبسامجه  .3

لت وكطيرة اإلادي، السكابت الىكابُت اإلااوعت والخابعت العالظُت الهدسافاث  الصمىُت، الاطتراجُجُاث ؾٍى

 بسامج الخعلُم.

 في الحعليم.   املحور الثاوي: البيية الحححية لدعم دمج ثكىولوحيا املعلومات والاثصاالت

مج جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث في اإلاؤطظاث الخعلُمُت فُما جخمشل أَم عىاضس البيُت الخدخُت لدعم د      

 :ًلي

 

                                                           
    ،ع،وإداري  الحعليم إلالكترووي مً مىظور ثجاري وفنيخػس مطباح الؿُؿي  .22، ص 2008، عمان:داز الحامد لليشس والخىَش
   ،الرابع للمىظمة العربية املؤثمر الضىوي خدًجت مىطىز أبى زكُت، غمان ظىدة الخعلُم العالي في قل جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث

افق واملعاًير املشتركة لضمان الجودة وإلاعحماد ألاكادًمي في الحعليم(، ت الرهُت، اللاَسة  لضمان الجودة في الحعليم )آليات الحو –اللٍس

 .04، ص2012طبخمبر  3-2مطس ،
   ،جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث في الخعلُم في خمع دٌو ؛ معلىماث بحثية ورقةمجمىعت ؾالٌ أبى غصالت ومعهد الُىهِظيى لإلخطاء

ل  ت الالىتروهُت في اإلادازض(، أفٍس  .30، 26، 20، 15، ص ص ص 2013عسبُت )جدلُل ملازن لدمج جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث والجاٍَص
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 الىهسباء ومسافم الاجطاالث: .أ 

إن دمج جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث في اإلاؤطظاث الخعلُمُت، وأًا واهذ مجمىعت الىطابل اإلاظخخدمت 

 بمعنى مطدز ؾاكت أهثر اطخلساز.ًدخاط إلى ههسباء والتي البد أن جيىن مخىفسة بشيل مىخكم وطهل 

 بىاء البيُت الخدخُت للحاطىب وألاهترهذ:  .ب 

الىضٌى الى ألاشياٌ اإلاخلدمت مً الخعلُم بمظاعدة جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث بما فيها اطخخدام 

مخىفس الحىاطِب وألاهترهذ، خُض أن وظبت الؿالب إلى الحىاطِب حشير إلى مخىطـ عدد الؿالب ليل خاطىب 

لالطخخدام الخعلُمي، خُض أن ازجفاع َرٍ اليظبت ًدٌ على كدز أكل بىشير مً الىضٌى للحىاطِب، هكسا لحاظت 

 عدد أهبر مً الؿلبت لالشتران في الحاطىب ذاجه.

 جخطُظ مىازد الحاطىب والسبـ باألهترهذ:  .ط 

ظُا اإلاعلىماث والاجطاالث اطخخدام ًخؿلب بىاء بيُت جدخُت لدعم ألاشياٌ الجدًدة مً الخعلُم بمظاعدة جىىىلى 

الحىاطِب وألاهترهذ مىازد هبيرة، ولػمان كدزة الؿلبت على الىضٌى ًجب على اإلاؤطظاث الخعلُمُت الاخخفاف 

بأعداد وافُت مً الحىاطِب بما ًخماش ى مع أعداد الؿلبت اإلالخدلين بها وهرلً الخغيراث الخىىىلىظُت، وأن 

خخطُظ أعداد وافُت مً الحىاطِب لغاًاث حعلُمُت مع الخأهد مً زبؿها جدسص على أن جدعم الظُاطاث ب

 باألهترهذ.

 أهىاع السبـ باألهترهذ في اإلاؤطظاث الخعلُمُت: .د 

ٌعخبر السبـ باألهترهذ مخؿلبا طابلا لدمج الخعلُم بمظاعدة جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث باطخخدام 

عد جدلُل السبـ ألاطاس ي باأله ت الدولت، فالحاظت إلى السبـ ألاهترهذ، َو ترهذ أمسا أطاطُا لخددًد مظخىي ظاٍَص

ا لدعم الخعلُم عبر ألاهترهذ بشيل فعاٌ وخاضت لالجطاٌ اإلاخبادٌ  باألهترهذ ذي الىؿاق العٍسؼ أضبذ غسوٍز

بُاهاث على واإلاتزامً همؤجمساث الفُدًى والبُاهاث اإلاسبُت اإلاخدفلت عبر ألاهترهذ واطخخدام الخؿبُلاث وكىاعد ال

 ألاهترهذ التي جخؿلب طعت عالُت.

 مخخبراث وشبياث الحاطىب والخدماث اإلاظاهدة: .ٌ 

ٌعد إوشاء مخخبراث الحاطىب في اإلاؤطظاث الخعلُمُت جؿىزا هبيرا عً وظىد خاطىب مىخبي واخد في الجهت 

طىب كد أضبدذ الخلفُت مً الطف، إال أهه مؤخسا ًسي املخخطىن بخىىىلىظُا الخعلُم أن مخخبراث الحا

أطلىبا كدًما، بل كد جلدم خدمت طِئت في بعؼ الحاالث ألنها جىحي بأن اطخخدام الحاطىب مىغىع مىفطل 



  

 مركز أفاق للدراسات و الجكوين المجخصص                       كسم الدراسات و األبداث

 

 
 5255يوليو  52و 52أيام   "     المنعلد انعكاسات السياسات الجعليمية على مسارات الجنمية في الدول العربيةالمؤثمر  الدولي "           

 

 

259 

شير آخسون إلى  وأهه ال ًيبغي دمج اطخخدام جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث في اإلانهاط العام بطىزة واملت، َو

د مً خطظ مهازاث الحاطىب إلى ظاه س اإلاٍص  ب دمج الخىىىلىظُا في بلُت اإلانهاط.وظىد جؿٍى

 الخعلُم بمظاعدة جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث على اإلاظخىي اإلاؤطس ي: .و 

ٌعخمد الخعلُم اللابم على جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث على اإلاظخىي اإلاؤطس ي على مدي جىفس البيُت الخدخُت 

ث الهاجفُت والحطٌى على الحىاطِب وضُاهتها والسبـ اإلاالبمت، أي جسهُب وضُاهت مسافم الىهسباء والاجطاال 

اث والظُاطاث الىؾىُت  باألهترهذ، إال أن الاطتراجُجُاث والخلىُاث الخعلُمُت التي جؿبلها الدٌو جخأزس باألولٍى

ازد الخاضت باطخخدام جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث في الخعلُم، باإلغافت إلى اإلاىازد اإلاالُت، هما جلعب اإلاى 

م مً العاملين في الخعلُم إلى اطخخدام جىىىلىظُا اإلاعلىماث  ت دوزا مهما هكسا لحاظت اإلاعلمين وغيَر البشٍس

جب أن جلُم خؿـ الخىفُر الحاظاث الحالُت  والاجطاالث بطىزة فعالت وهلل اإلاعسفت واإلاهازاث إلى الؿلبت، ٍو

ب والدعم اليافُ  ين.وألاَداف اإلاظخلبلُت لػمان جىفير الخدٍز

ًىظد عدة أشياٌ للخعلُم اللابم على جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث منها أشياٌ كدًمت خُض اطخخدم           

ىن  ىاث اللسن اإلااض ي، واطخخدم الخعلُم بمظاعدة الخلفٍص الخعلُم بمظاعدة ؤلاذاعت وأداة حعلُمُت مىر عشٍس

أن َرٍ ألاشياٌ جخعسع للخددي وؤلازساء مً كبل  اللسن اإلااض ي إلزساء الخعلُم والخىطع فُه، إال 50مىر 

خم  الحىاطِب وألاهترهذ هكسا للدزتها الىبيرة، وجىظد خالُا عدة أظهصة ظدًدة ضممذ خطُطا لرلً، ٍو

لهىاجف ؤلالىتروهُت وا اعخمادَا في الطفىف والحىاطِب املحمىلت وألالىاح البُػاء الخفاعلُت وأظهصة اللساءة

 الرهُت .

         ً ادة فسص الخفاعل مع اإلاعلمين والؿلبت آلاخٍس ومً الظماث اإلاميزة للخعلُم بمظاعدة الحاطىب وألاهترهذ ٍش

را ما ٌعصش ظىدة الخعلُم إذا جم  ىوي ذي الاججاٍ الىاخد، َو ى ما لم  ًىً ممىىا مً خالٌ البض ؤلاذاعي والخلفٍص َو

كد حعىد على اإلاؤطظاث الخعلُمُت مً الخعلُم  اطخخدامه بالشيل الصحُذ، ومً ظهت أخسي َىان عدة مياطب

م  ا على حعلُم الؿلبت واإلاعلمين على خد طىاء وأدائهم وجدفيَز بمظاعدة الحاطىب وألاهترهذ، هكسا لخأزيَر

را على السغم مً أن جيالُف الخأطِع والطُاهت جيىن  ا على إدازة اإلاؤطظت وعلى مظخىي الىكام هيل َو وجأزيَر

 لىُاث اللدًمت.هبيرة ملازهت بالخ
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 املحور الثالث: مؤشرات دمج ثكىولوحيا املعلومات والاثصاالت وعوامل فعاليتها في الحعليم.

ًخػمً َرا املحىز أَم مبادا مىكمت الُىهِظيى خٌى اطخخدام الخىىىلىظُا في ممازطاث الخعلُم،         

 وعىامل فعالُت َرا الدمج في الىكام الخعلُمي.

 حول ثكىولوحيا املعلومات والاثصاالت في الحعليم.مبادئ اليوهيضكو  .1

 :جخمشل أَم مبادا الُىهِظيى خٌى دعم جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث في الخعلُم فُما ًلي

جبلغ الخددًاث العاإلاُت في مجاٌ الخعلُم خاضت أَداف الخعلُم للجمُع ذزوتها في الدٌو الىامُت، لرلً  .أ 

س مىهجُت إلاؤشساث جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث في الخعلُم ًسهص بطىزة أهبر على اإلاظابل  فئن جؿٍى

.  ألاطاطُت للظُاطاث في َرٍ الدٌو

جمخلً الدٌو اإلاخلدمت اإلاىازد واللىي العاملت واإلاعازف الالشمت لخىظُه طُاطاتها وخاظاتها مً اإلاعلىماث  .ب 

 أهكمتها الخعلُمُت.البدشُت خٌى دمج جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث في 

ًخعين اطخخدام الخىىىلىظُا اللدًمت والحدًشت على هدى مخىاشن، فالبض ؤلاذاعي اإلاباشس واإلاسجالث  .ط 

الطىجُت باإلغافت إلى الخلفاش ال جصاٌ حشيل همؿا ضالحا وفعاال مً خُض الخيلفت لخىفير الخعلُم هما 

 أطالُب أهثر جفاعلُت مشل: الحاطىب وألاهترهذ.َى الحاٌ في أطالُب الخعلُم الافتراض ي التي حعخمد على 

سي  .د  ً اإلاعلمين ٍو ًخؿلب جدلُم ألاَداف الخعلُمُت الدولُت جىقُف اطدشمازاث َابلت في مؤطظاث جيٍى

 الخبراء أن َرا ألامس ٌشيل جددًا أطاطُا ًخعرز جدلُله بىاطؿت جىفير أطالُب الخعلُم الخللُدًت.

ً اإلا .ٌ  ا.ًخعرز جلبُت اخخُاظاث الخيٍى  ينهي دون وظىد الطفىف واملخخبراث الافتراغُت وغيَر

 عوامل فعالية دمج ثكىولوحيا املعلومات والاثصاالت ومضحوى هفاذها في الىظام الحعليمي:  .2

 :مضحوى هفاذ ثكىولوحيا املعلومات والاثصاالت في الىظام الحعليمي .أ 

بين مخخلف اللؿاعاث  ICTًخىافم الخدٌى في اإلاعلىماث اإلاؿلىبت عبر مساخل الخؿبُم الىاطع لظُاطاث           

اث هفاذ جىىىلىظُا اإلاعلىماث و الاجطاالث في ألاهكمت الخعلُمُت عبر الىكذ،  على هؿاق الدولت، مع حغُير مظخٍى

                                                           
  www.uis.unesco.org/Library/Documents/ICTguide11_Tec2_AR.pdf 

   دلُل للُاض جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث في الخعلُم، معهد الُىهِظيى لإلخطاء، مىكمت ألامم اإلاخددة للتربُت 22ثقىية رقم وثيقة ،

 .21، ص 2011والعلم والشلافت، 
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كمت الخعلُمُت جخغير اإلاؤشساث اإلاظخخدمت في مساكبت فعىدما جىفر جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث إلى ألاه

الخلدم في جؿبُم الظُاطاث مع الىكذ، هما أن الدٌو التي ال جصاٌ في اإلاساخل ألاولى إلدخاٌ جىىىلىظُا اإلاعلىماث 

جخخلف في اإلاعلىماث التي جدخاظها عً جلً التي جخمخع بخبرة أؾٌى في مجاٌ الخىىىلىظُا، فعىد إدخاٌ 

إلى الخعلُم مشال، مً اإلاهم أن ًخمىً اإلاعلمىن والؿلبت مً الىضٌى إلى ألاظهصة والبرمجُاث، وأن  الحىاطِب

اث اطخخدام جىىىلىظُا  ًىدظبىا اإلاهازاث الحاطىبُت ألاطاطُت، أما الدٌو التي أخسشث جلدما أهبر في مظخٍى

اث أخسي جدخل الطدازة  مشل إدازة ؤلابداع الخعلُمي، جىُُف اإلاعلىماث والاجطاالث إلى الخعلُم فلديها أولٍى

 اإلاىاهج الدزاطُت وشمىلُتها ...

وهىدُجت لرلً حغيرث اَخماماث ضاوعي الظُاطاث الخعلُمُت عبر الىكذ، خُض ًسي البعؼ أن كُاض آزاز 

والىخابج، جؿبُم جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث في الخعلُم ًخؿلب معلىماث عً إمياهُت الخىضُل، الاطخخدام 

أما البعؼ آلاخس فيري أهه ًيبغي الترهيز عىد بداًت جؿبُم َرٍ الخىىىلىظُا على إوشاء بيُت جدخُت لخىىىلىظُا 

د اإلاؤطظاث الخعلُمُت بئمياهُت الىضٌى إلى أخدر الخىىىلىظُاث، وفي  الاجطاالث واإلاعلىماث مً أظل جصٍو

لت اإلاىا طبت الطخخدام جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث بهدف جدلُم اإلاسخلت اإلاىالُت ًبدأ الترهيز على الؿٍس

 الىخابج الخعلُمُت اإلاسظىة .

 

 

 

 

(: املعلومات املطلوبة ملخحلف مضحويات هفاذ ثكىولوحيا املعلومات والاثصاالت في ألاهظمة 21الشكل رقم )

 الحعليمة عبر السمً.
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ي الحعليم، معهد اليوهيضكو لإلحصاء، مىظمة ألامم املححدة املصدر: دليل قياش ثكىولوحيا املعلومات والاثصاالت ف

 .22، ص2211للتربية والحعليم والثقافة، 

 عوامل فعالية دمج ثكىولوحيا املعلومات والاثصاالت في الحعليم: .ب 

ج مىاطب مً اإلالاًِع الظُاطُت  ليي ًطبذ دمج جىىىلىظُا اإلاعلىماث في ألاهكمت الخعلُمُت فعاال البد مً مٍص

 :وؤلاظسابُت اإلاخمشلت فُما ًلي

أَداف واضحت وبِئت مىاطبت جخىلها الظلؿاث لدعم اطخخدام جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث في  .أ 

 الخعلُم.

ل  .ب  جلدًم الحىافص للمؤطظاث الخعلُمُت لشساء حظهُالث جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث )مشال الخمٍى

ذلً اإلايزاهُت املخططت لخدماث الطُاهت، الخخفُػاث الحيىمي املخطظ لهرا الغسع بما في 

بُت على أظهصة وبسمجُاث جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث للمؤطظاث الخعلُمُت، الاطدشماز في  الػٍس

س أظهصة وبسمجُاث جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث(.  البدىر أو زعاًتها لخؿٍى

                                                           
  23، ص هفط املرحع . 
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س أو جىُُف اإلاىاهج الخعلُمُت بما ًدىاطب وعملُت د .ط  مج جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث، وجؿٍى

ت ومػمىهت الجىدة.  الحطٌى على مظخىي حعلُمي زكمي وبسمجُاث حعلُمُت معُاٍز

ع مىاغُع جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث  .د  ً عدد هبير مً اإلاعلمين لخدَز ب مدزوطت لخيٍى بسامج جدٍز

 أو اطخخدامها في مىاد أخسي بفعالُت أهبر.

يىن طُاطاث اإلاؤطظاث الخعلُمُت مىافم عليها وذاث مسوهت لخمىً اإلاعلمين والؿلبت مً البد أن ج .ٌ 

الىضٌى إلى مطادز جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث بأطلىب مخؿـ له ظُدا بهدف دعم عملُت 

 إًطاٌ اإلاىاهج الخعلُمُت.

لىفاءاث اإلاىدظبت، وهشف أهكمت مساكبت وجلُُم وؾىُت مىاطبت جدُذ إظساء جلُُماث مىخكمت للىخابج وا .و 

 العُىب املحخملت مبىسا مما ًجعل جؿبُم الظُاطاث الخعلُمُت أهثر فعالُت.

 (: إلاطار العملي واملفاهيمي لدمج ثكىولوحيا املعلومات والاثصاالت في الحعليم.22الشكل رقم )
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ضكو لإلحصاء، مىظمة ألامم في الحعليم، معهد اليوهي دليل لقياش ثكىولوحيا املعلومات والاثصاالت :املصدر

 .24، ص2211والثقافة،  املححدة للتربية والعلم

 مؤشرات دمج ثكىولوحيا املعلومات والاثصاالت في الحعليم: .3

ين            ًمىً اطخخدام معكم َرٍ اإلاؤشساث و التي هي ملترخت مً ؾسف معهد الُىوظيى لإلخطاء على اإلاظخٍى

الدولي والىؾني على خد طىاء إلاساكبت عملُاث وغع الظُاطاث الخعلُمُت واجخاذ اللسازاث ودعمها، هما ًمىً 

إلاؤطظت الخعلُمُت إلالازهت البيُت الخدخُت اطخخدام البعؼ منها على اإلاظخىي ما دون الىؾني وعلى مظخىي ا

لخىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث، وإمياهُت الىضٌى لها واطخخدامها والىخابج التي حعؿيها ومعكم البُاهاث 

الىمُت اإلاؿلىبت ًمىً ظمعها مً اإلاؤطظاث الخعلُمُت مً خالٌ اإلاظىخاث، هما ًمىً ظمع البُاهاث ألاخسي مً 

بلغ عدد َرٍ اإلاؤشساث الىزابم الحيىمُت  مؤشسا ما  53السطمُت واإلاخعللت بالظُاطاث والخؿـ واإلايزاهُاث، ٍو
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ا شسؽ أطاس ي مظبم الطخخدام جىىىلىظُا اإلاعلىماث  عدا اإلاؤشس اإلاسظعي اإلاخمشل في الىهسباء باعخباَز

 .والاجطاالث في اإلاؤطظاث الخعلُمُت 

معهد اليووضكو لإلحصاء لدمج ثكىولوحيا املعلومات  (: املؤشرات املقترحة مً طرف21الجدول رقم )

 والاثصاالت في الحعليم

 املؤشر املجال 

 ي
اس
ضي

 ال
ام
تز
الال

 

 وظبت الظُاطاث والخؿـ الىؾىُت اإلاىظىدة لخىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث في الخعلُم. -1

 الخدَزع. وظبت الطفىف التي حظخخدم جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث وىطُلت مظاعدة في -2

مخىطـ عدد الظاعاث ألاطبىعي الطخخدام جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث في الطفىف الدزاطُت وفلا  -3

ً على الحاطىب باطخخدام  ً على الحاطىب باطخخدام البرمجُاث الخعلُمُت، جماٍز لخىضُاث اإلانهاط )جماٍز

 شبىت ألاهترهذ، الخدَزع باطخخدام السادًى الخفاعلي، الخلفاش(.

وظبت ؤلاهفاق الحيىمي الجازي على جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث في الخعلُم مً مجمىع ؤلاهفاق الحيىمي  -4

 على جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث.

وظبت إلهفاق الحيىمي الجازي على جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث في الخعلُم مً مجمىع ؤلاهفاق الحيىمي  -5

 على الخعلُم.

 فاق الحيىمي على جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث في الخعلُم للؿالب الىاخد.مخىطـ ؤلاه -6

م 
عا
 ال
ن
عي

طا
لق
ن ا

 بي
كة

را
ش
ال

ص
خا

وال
 

وظبت ؤلاهفاق الجازي الخاص على جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث في الخعلُم مً مجمىع ؤلاهفاق الجازي  -1

 على جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث في الخعلُم.

ؤلاهفاق مً زأض اإلااٌ الخاص على جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث في الخعلُم مً مجمىع ؤلاهفاق مً وظبت  -2

 زأض اإلااٌ على جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث في الخعلُم.

وظبت اإلاطادز الغير خيىمُت إلى اإلاطادز الحيىمُت في ؤلاهفاق الجازي على جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث  -3

 علُم.في الخ

                                                           
 30، 29، 28، ص ص ص :هفط املرحع .  
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ية
حح

لح
ة ا

يي
لب
ا

 

 وظبت اإلادازض اإلاصودة بالىهسباء. -1

 وظبت اإلادازض اإلاصودة بجهاش السادًى ألغساع حعلُمُت. -2

 وظبت اإلادازض اإلاصودة بجهاش جلفاش ألغساع حعلُمُت. -3

 وظبت اإلادازض اإلاصودة بخدمت الاجطاٌ الهاجفي. -4

حظخخدم الحاطىب وطُلت مظاعدة في وظبت الؿلبت إلى الحاطىب الىاخد في اإلاؤطظاث الخعلُمُت التي  -5

 الخدَزع.

 وظبت اإلادازض اإلاصودة بخدمت ألاهترهذ. -6

ع. -7  وظبت اإلادازض التي حظخخدم الحاطىب وطُلت مظاعدة في الخدَز

 وظبت اإلادازض التي حظخخدم ألاهترهذ وطُلت مظاعدة في الخدَزع. -8

 اإلاىخباث السكمُت العلمُت. وظبت اإلاؤطظاث الخعلُمُت التي جمخلً جساخُظ أو لديها اشتراواث في -9

 وظبت اإلاؤطظاث الخعلُمُت التي جمخلً جساخُظ أو لديها اشتراواث في مخخبراث الخجازب الافتراغُت. -11

 مخىطـ عدد أظهصة الحاطىب في اإلاؤطظت الخعلُمُت الىاخدة. -11

 مخىطـ عدد أظهصة الحاطىب اإلاخطلت بشبىت ألاهترهذ في اإلاؤطظت الخعلُمُت الىاخدة. -12

 مجمىع الحىاطِب اإلاخىفسة ألغساع حعلُمُت.وظبت  -13

ت. -14  وظبت مجمىع الحىاطِب اإلاخىفسة ألغساع إداٍز

 وظبت اإلادازض التي لديها مىكع إلىترووي. -15

 وظبت اإلاؤطظاث الخعلُمُت التي جلدم بسامج حعلُم عً بعد باالطخفادة مً جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث. -16

ىكع إلىترووي ٌظخػُف ضفداث اإلادوهاث ؤلالىتروهُت الخاضت بالؿلبت وظبت اإلاؤطظاث الخعلُمُت التي لها م -17

 واإلاعلمين.

لين في مجاٌ جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث. -18  وظبت اإلاعلمين اإلاَؤ

 وظبت الؿلبت إلى اإلاعلمين الرًً ٌظخخدمىن جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث في الخعلُم. -19

ام
خد

صح
إلا

 

د إلىترووي ليافت اإلاعلمين.وظبت اإلاؤطظاث الخعلُمُت  -1  التي جىفس خظاب بٍس

د إلىترووي ليافت الؿلبت. -2  وظبت اإلاؤطظاث الخعلُمُت التي جىفس خظاب بٍس
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ت 
ا ار

مله
وا
ة 
رك
شا

امل

ئج
حا
لى
وا

 

وظبت الؿلبت )خظب الجيع( اإلالخدلىن في مسخلت الخعلُم بعد الشاهىي في مجاالث مخعللت بخىىىلىظُا  -1

 اإلاعلىماث والاجطاالث.

بت الؿلبت )خظب الجيع( الرًً جخسظىا في نهاًت الظىت الدزاطُت الظابلت في مجاالث مخعللت بخىىىلىظُا وظ -2

 اإلاعلىماث والاجطاالث في مسخلت الخعلُم العالي.

ت 
حا
خر

امل

ثر
ألا
و

 

ع. -  وظبت فعالُت اطخخدام جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث وىطُلت مظاعدة في الخدَز

واة
ضا

امل
 

فُت التي حظخخدم جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث وطُلت مظاعدة في وظبت  -1 اإلاؤطظاث الخعلُمُت الٍس

 الخعلُم.

جاث ليل  -2 ج مً الروىز في مجاالث مخعللت بخىىىلىظُا اإلاعلىماث  1000عدد الؿالباث الخٍس ؾالب خٍس

 والاجطاالث.

 الحعليماملحور الرابع: اوعكاصات ثكىولوحيا املعلومات والاثصاالت على 

للد أدي الخؿىز في جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث والاكخطاد العالمي بشيل عام وقهىز ألاهترهذ وأداة              

ت فسغذ هفظها إلى الخىظه هدى شيل ظدًد للخعلُم، خُض أضبذ باإلميان بىاء عدة شبياث حعلُمُت جدلم  كٍى

اء شبياث دولُت ومدلُت مً أظل حظهُل الىضٌى إلى أَداف الخعلُم بظسعت وبأكل جيالُف، خُض جم بى

اإلاعلىماث وجبادلها واإلاشازهت في كىاعد البُاهاث بما ًدلم الخفاعل الخعلُمي، مً خالٌ عدة كىىاث، خُض أن 

َرٍ ألاخيرة جبرش فىابد ومصاًا جؿبُم الخعلُم اللابم على الخىىىلىظُا لخدلُم الخىمُت اإلاظخدامت، خُض جخمشل 

 صاًا في آلاحي:َرٍ اإلا

طهىلت وطسعت الىضٌى إلى اإلاىاد واإلاعلىماث واإلاىاهج الخعلُمُت مً خالٌ الشبىت الداخلُت للمؤطظت  -1

 الخعلُمُت أو الشبىت التي جسبـ بين مجمىعت مً اإلاؤطظاث الخعلُمُت.

سي داعمت للعملُت جىفير جيالُف الىخب واإلاؿبىعاث وألاوزاق، واطخخدام َرٍ اإلاىازد اإلاالُت في أمىز أخ -2

ص وجددًض ألاظهصة والبرامج وألادواث.  الخعلُمُت وحعٍص

 إمياهُت الخعدًل والخددًض الفىزي للملسزاث الدزاطُت وحعمُم َرٍ الخعدًالث على ظمُع الؿالب واإلاعلمين. -3

الدازطين وشمالئهم، أو إزظاع ألازس الفىزي للدازطين وإظساء اإلاىاكشاث اإلاباشسة بين اإلاعلمين والدازطين أو بين  -4

 بين اإلاعلمين أهفظهم.

 إظساء الاخخبازاث عبر الشبياث وجلُُم هخابجها إلىتروهُا وبطىزة جللابُت. -5
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 فسص إظساء ألابدار والدزاطاث اعخمادا على اإلاعلىماث الحدًشت اإلاخىفسة على الشبياث اإلاخعددة.   -6

لُم على إعداد اإلاخعلم لللُام بدوز فاعل في املجخمع مىظه وبالخالي ًىعىع دمج الخىىىلىظُا في ممازطاث الخع

ً على فهم آلازاز الىاججت عً مخخلف  ى اطدشماز في مىاؾني الغد لُيىهىا كادٍز هدى جدلُم الاطخدامت، َو

ممازطاتهم لخدلُم الخىمُت اإلاظخدامت وبالخالي حعدًل طلىهُاتهم، خُض أن َرا الدمج طُؤدي إلى بسوش أظُاٌ 

 علمين جدبنى أفياز مبخىسة لحماًت البِئت وإهخاط اإلاعسفت وجدلُم الخىمُت الاظخماعُت والاكخطادًت. مً اإلاخ

 الخاثمة : 

مما جم الخؿسق إلُه في َرٍ الىزكت البدشُت ًمىً أن هخلظ إلى أن الخعلُم ٌعخبر اإلادخل الحلُلي للخىمُت         

اإلاظخدامت ألن الاوظان َى مدسن الخغُير ومخؿـ ومىفر الخىمُت وبه ومً أظله جيىن الخىمُت، وبىاءا على ذلً 

جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت ًخم مً خالٌ اطتراجُجُاث فان َىان عالكت وؾُدة بين الخىمُت والخعلُم، خُض أن 

 مخعددة مً أَمها الخعلُم خاضت الخعلُم اإلاعخمد على الخىىىلىظُاث الحدًشت.

فىدُجت للتزاًد الهابل في ألاعداد الظياهُت مً ظهت وؤلاكباٌ الىاطع على الخعلُم مً ظهت أخسي، لم حعد 

اجه لرلً أضبذ مً الػسوزي الحيىماث كادزة على ؤلاًفاء بميزاهُاث الخ علُم الخللُدي مما أدي إلى جدوي مظخٍى

مىاهبت الخؿىزاث و الخغيراث التي ٌشهدَا الخعلُم، لرلً فمً اإلاهم أن جخجه الدٌو بظُاطاتها واطتراجُجُاتها في 

ُت بيل َرا اللؿاع وأن جىسض ول ظهىدَا لدعم دمج جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث في اإلامازطاث الخعلُم

أشيالها وجىفير البيُت الخدخُت ألاطاطُت لالطخفادة مً مخخلف الخىىىلىظُاث الحدًشت ومظاًسة ول ما َى ظدًد 

اث جيامل وهفاذ جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث مع  باليظبت إلاؤشساث اللُاض والخلُُم مً أظل ملازهت مظخٍى

 بها إلى مطاف الخميز و اإلاىافظت. الدٌو التي عسفذ هجاخا في أهكمتها الخعلُمُت وزفعذ

خطح لىا أن أَداف الخعلُم مً أظل جدلي الخىمُت اإلاظخدامت جخلخظ فُما ًلي:  ٍو

س مظخىي البرامج الخعلُمُت التي حظتهدف الخىمُت اإلاظخدامت. .أ   جدظين وجؿٍى

اث  .ب   الخعلُمُت.إعادة جىظُه أهماؽ الخعلم والخعلُم الهادف للخىمُت اإلاظخدامت على وافت اإلاظخٍى

 وشس الىعي بالخىمُت اإلاظخدامت بين ظمُع فئاث املجخمع. .ط 

 جأمين فسص حعلُمُت مىاطبت ملخخلف فئاث وشسابذ املجخمع.  .د 
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وخالضت إلاا جم ؾسخه ًمىً اللٌى بأن مؤشساث دمج جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث في الخعلُم بمشابت أظهصة   

لخعلُم في أي دولت، وهىع الجهىد اإلاؿلىب برلها إلاىاهبت الشىزة ؤلاهراز اإلابىس لىغعُت ومظخىي مىكىمت ا

 الخىىىلىظُت واإلاعلىماجُت التي جىاظهها أهكمت الخعلُم في العالم.

 املراحع:

 .2009،مطس: داز الفىس الجامعي، إدارة ثكىولوحيا املعلوماتدمحم الطيرفي، -

 .2006، عمان: داز اإلاىاهج، إدارة الحكىولوحياغظان كاطم، -

ع، - تهظم املعلومات إلادارية في املىظمات املعاصرة،زابذ عبد السخمً إدَز  .2005الداز الجامعُت، :الاطىىدٍز

، دمشم: الحعليم إلالكترووي في عصر الاقحصاد املعرفي، صلضلة الاقحصاد إلالكتروويمطؿفى ًىطف وافي، -

 .2009داز زطالن،

ص، الخعلُم ؤلالى- ظامعت اإلالً طعىد،  هدوة مدرصة املضحقبل،ترووي، وزكت عمل ملدمت إلى عبد هللا بً عبد العٍص

 ٌ. 17/08/1423-16اإلاملىت العسبُت الظعىدًت،

، إدارة الجامعات ومؤصضات الحعليم العالي )اصتراثيجيات الحطوير ومىاهج الححضين(طُد دمحم ظاد السب، -

 .2010مطس، –ؤلاطماعُلُت 

، وإداري، دار الحامد لليشر والحوزيع لكترووي مً مىظور ثجاري وفنيالحعليم إلاخػس مطباح الؿُؿي، -

 .2008ألازدن ،-عمان

املؤثمر الضىوي خدًجت مىطىز أبى زكُت، غمان ظىدة الخعلُم العالي في قل جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث، -

افق واملعاًير  املشتركة لضمان الجودة الرابع للمىظمة العربية لضمان الجودة في الحعليم )آليات الحو

ت الرهُت، اللاَسة  والاعحماد ألاكادًمي في الحعليم(،  .2012طبخمبر  3-2مطس ،–اللٍس

مجمىعت ؾالٌ أبى غصالت ومعهد الُىهِظيى لإلخطاء، وزكت بدشُت ؛ معلىماث جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث -

ت الالىتروهُت في  في الخعلُم في خمع دٌو عسبُت )جدلُل ملازن لدمج جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث والجاٍَص

ل   .2013اإلادازض(، أفٍس

، دلُل للُاض جىىىلىظُا اإلاعلىماث والاجطاالث في الخعلُم، معهد الُىهِظيى لإلخطاء، 22وثيقة ثقىية رقم  -

 .2011مىكمت ألامم اإلاخددة للتربُت والعلم والشلافت، 

www.uis.unesco.org/Library/Documents/ICTguide11_Tec2_AR.pdf  
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 سياسات ثربوية نقرتحة لجنهية الهنظونة الجعليهية في ظل العصر الرقهي "دراسة ثحليلية"

  1د. هبة ثوفيق أبو عيادة  

 الهلخص: 

العصس السقمي، وجعسف اإلاهازات  هدفد الدزاطة للحعسف على أبسش محطلبات ثنمُة اإلانظىمة الحعلُمُة في ظل

ة مقترحة  ة في العصس السقمي، وذلك بغُة الحىصل إلى طُاطات ثسبٍى س أداء اإلاؤطظة التربٍى الالشمة للقائد لحطٍى

ة لحلبُة محطلبات العصس السقمي،  س وثنمُة اإلانظىمة الحعلُمُة في ظل العصس السقمي في اإلاؤطظات التربٍى لحطٍى

سي إلاساجعة ألادبُات والدزاطات الظابقةواطحخدمد الدزاطة اإلان وعلُه ثححدد  .هج الىصفي الححلُلي الحطٍى

ة اإلاقترحة لحنمُة اإلانظىمة الحعلُمُة  مؼكلة الدزاطة في ؤلاجابة عن الخظاؤل السئِع آلاجي : ما الظُاطات التربٍى

 في ظل العصس السقمي؟ 

 .، العصر الرقمي، سياسات ثربويةالكلمات املفحاحية: ألاداء القيادي، املؤسسات التربوية

Suggested educational policies for the development of the educational system in the light of 
the digital age "Analytical study" 

Abstract : 

         The study aimed to identify the most prominent requirements for the development of the 

educational system in the light of the digital age, and to identify the skills necessary for the 

leader to develop the performance of the educational institution in the digital age, in order to 

reach proposed educational policies for the development and development of the educational 

system in the light of the digital age in educational institutions to meet the requirements of the 

digital age. 

     The study used the descriptive, analytical, developmental approach to review the literature 

and previous studies. Accordingly, the problem of the study is determined in answering the 

following main question: What are the proposed educational policies for the development of 

the educational system in the light of the digital age? 

Keywords: leadership performance, educational institutions, the digital age, educational 

policies 

 

 

 

                                                           
1
 الواليات الهجحدة األنريكية.–نينيسوثا -أسجاذ نساعد اجلانعة اإلسالنية   
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 مقدمة: 

ة عبازة عن مجمىعة مبادئ ثقىم عليها العملُةة الحعلُمُةة إ إذ ثحةدد إهازهةا العةام وفلظةف ها إ ن الظُاطات التربٍى

ةةة ؤلاهةةاز العةةام للنظةةام الحعلُمةةي، وثىاةةو عالقةةة مةةا ثححاجةةه الدولةةة  وأهةةدافها ومظمهةةا، إذ ثسطةةا الظُاطةةات التربٍى

ثقةةةىم بةةةه اإلاؤطظةةةات الحعلُمُةةةةي مةةةن  ةةةالل الظُاطةةةات مةةةن  طةةةم وبةةةسامع لسفةةةت العملُةةةة الحعلُمُةةةة، ومةةةا ً ب ةةةي أن 

ةة، وثصةاط بىاطةطة صةااسي الظُاطةات و دازات  س وثحظةان اإلاؤطظةات التربٍى ا ومساجعةة وثطةٍى ة ًمكن ثقٍى التربٍى

 مخحصة وبمؼازكة أفساد مخحصان من املجحمتي 

ة ٌعد من أها وطةائل الحنمُةة الؼةاملة ايثدً ةة، إلاةا ث ةة إن مجاح الظُاطات التربٍى قةىم بةه مةن زبةم ل اطةم التربٍى

ةةة أحةةد أهةةا عناصةةس الظُاطةةة العامةةة للدولةةةإ ف ةةي ثحجةةه  بخطةةم الحنمُةةة الؼةةاملة للدولةةة، وجعةةد الظُاطةةات التربٍى

مباػةةةةسة للقةةةةىة يطةةةةتراثُجُة ألاهةةةةا فةةةةي ثطةةةةىز وظهمةةةةة املجحمعةةةةات أم ومةةةةي اإلانظىمةةةةة الحعلمُةةةةة بصةةةةف ها عامةةةةل مةةةةؤرس 

ةةة وفعةةال للحغُاةةر والححظةةان بةة ي مجح مةةت،  ن النظةةام الحعلُمةةي ٌظةةحمد قىثةةه وجةةىدة مخسجاثةةه مةةن طُاطةةاثه التربٍى

ةةة، بالؼةةةكل الةةري ٌظةةةها فةةي ثنمُةةةة زأض اإلاةةةال  التةةي جعمةةةل علةةى زطةةةا مالمحةةه مةةةن  ةةالل ثىجُةةةه قةةسازات و طةةةم ثسبٍى

س أمفظةةةةها  الفكةةةةسي ويقحصةةةةاد اإلاعسفةةةةي، ممةةةةا ًكظةةةة  أفةةةةساد املجحمعةةةةات قةةةةُا ومعةةةةازف ومهةةةةازات جظةةةةاعد علةةةةى ثطةةةةٍى

ةةة مةةن أهةةا محطلبةةات النجةةاح والحقةةدم للدولةةة،  ومؤطظةةامها ومجحمعةةامها، لةةرا جعةةد عملُةةة صةةنت الظُاطةةات التربٍى

 ومصدًزا زئًِظا للحنمُةي            

ةةة ذات أهةةداف كباةةرة، و عُةةدة اإلاةةدي  ةةة  طةةة مفصةةلة وقةةسازات محةةددةإ بةةل مةةي ثىجةةه وزٍؤ ولِظةةد الظُاطةةة التربٍى

ةة، التةي ثحمةمن الحفاصةُل الحنفُرًةة الالشمةة، لل،ةرامع، واإلاؼةسوعات اإلاطلىبةة لححقُة   ثقىد إلى وضت اياطةة التربٍى

ألاهداف،  لرلك م بد من ي ر  با طع العلمُة واإلاىضىعُة والعقالمُة في ؤلاعداد لهره الظُاطات، اذ ًجة  أن 

ةةةات، ممةةةا ًحطلةةة  أن مكةةة ىن علةةةى دزاًةةةة بالبِ ةةةة مكةةةىن علةةةى دزجةةةة كباةةةرة مةةةن الىضةةةىح عنةةةدما محةةةدد ألاهةةةداف وألاولٍى

واملجحمةةةت التةةةةي ًةةةةحا فيهةةةةا صةةةةنت الظُاطةةةةات الحعلُمُةةةةة، كمةةةةا ًجةةةة  يضةةةةطال  علةةةةى   جةةةةا اإلاةةةةىازد اإلاحاحةةةةة وألاهةةةةداف 

اإلاطلةةةةىق ثحقُقهةةةةا، وتلُةةةةات الحنفُةةةةر ومحابع هةةةةا وقةةةةدزات ايجهةةةةاش الحعلُمةةةةي ؤلادازي اإلانفةةةةر لل،رمةةةةامع ،  ن أي طُاطةةةةة 

ة وان كامد صثُحة ولكنها م ث قة جُدة م جعطي محائع جُدة كرلكي  ثسبٍى  نفر بطٍس

ةةة اإلاقترحةةة لحنمُةةة اإلانظىمةةة  وثححةةدد مؼةةكلة الدزاطةةة فةةي ؤلاجابةةة عةةن الخظةةاؤل الةةسئِع آلاجةةي : مةةا الظُاطةةات التربٍى

 الحعلُمُة في ظل العصس السقمي؟

حفس  من الخظاؤل السئِع الخظاؤمت الفسعُة آلاثُة:   ٍو

 ىمة الحعلُمُة العصس السقمي؟ما أبسش محطلبات ثنمُة اإلانظ ي1

 'ما اإلاهازات الالشمة للقائد لحنمُة اإلانظىمة الحعلُمُة في العصس السقمي؟ ي2

ة اإلاقترحة لحنمُة اإلانظىمة الحعلُمُة في ظل العصس السقمي؟ . ي3  ما الظُاطات التربٍى
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ةةة اإلاقترحةةة لحنمُةةة اإلانظىمةةة الحعلُمُةةة فةةي ظةةل ال ي4 عصةةس السقمةةي مةةن مةةا دزجةةة مالءمةةة مةةا الظُاطةةات التربٍى

 وجهة مظس ايا،راء واملاحصان؟

  أهداف الدراسة

حفةةس   ةةة مقترحةةة لحنمُةةة اإلانظىمةةة الحعلُمُةةة فةةي ظةةل العصةةس السقمةةي، ٍو هةةدفد الدزاطةةة الحىصةةل إلةةى طُاطةةات ثسبٍى

 :من هرا الهدف السئِع ألاهداف الفسعُة آلاثُة

 .العصس السقميالحعسف إلى أبسش محطلبات ثنمُة اإلانظىمة الحعلُمُة   - 

 .الحعسف إلى اإلاهازات الالشمة للقائد لحنمُة اإلانظىمة الحعلُمُة في العصس السقمي  -

ة اإلاقترحة لحنمُة اإلانظىمة الحعلُمُة في ظل العصس السقمي بناء   -  الظُاطات التربٍى

  أهمية الدراسة

ة والحطبُقُة من  الل ما ً جي  :ثكخظ  الدزاطة أهمُ ها النظٍس

ةةةةة فةةةةي العصةةةةس ًؤمةةةةل - س أداء اإلاؤطظةةةةات التربٍى أن جظةةةةحفُد مةةةةن هةةةةره الدزاطةةةةة صةةةةااعى الظُاطةةةةات مةةةةن  ةةةةالل ثطةةةةٍى

 .السقمي

ًؤمةةل أن جظةةحفُد مةةن ثىصةةُات هةةره الدزاطةةة القُةةادات للقُةةام بةةدوزها فةةي جنةةجُت الطلبةةة والبةةاح ان علةةى إًجةةاد -

ة في العصس السقمي س أداء اإلاؤطظات التربٍى  .اطتراثُجُات ثطٍى

أن ثم ةةل هةةره الدزاطةةة إضةةافة علمُةةة بمىضةةىعها، الةةري ٌعةةد حاجةةة ماطةةة فةةي عصةةسما ايثةةالي ومةةن ألادبُةةات ًؤمةةل -

 .التي ثفحقس إليها اإلاكحبات على حظ  علا الباح ة

  حةةةداذ -
ً
ن ل اةةةى  فةةةي م ةةةل هةةةرا املجةةةال طةةةعُا ًؤمةةةل فةةةي هةةةره الدزاطةةةة ثةةةىفار تفةةةاح علمُةةةة وبح ُةةةة لبةةةاح ان ت ةةةٍس

 .معسفة جدًدة للفكس التربىي والبحث العلمي  حداذ الحغُار ؤلاًجا ي اإلاطلىقالحطىز اإلا ؼىد  و ضافة 

 :منهج الدزاطة

سي إلاساجعةةة ألادبُةةات والدزاطةةات الظةةابقة اإلاسثبطةةة بمىضةةى   اطةةحخدمد الدزاطةةة اإلاةةنهج الىصةةفي الححلُلةةي الحطةةٍى

 .الدزاطة ايثالُة، للىصىل إلى طُاطات مقبىلة

 مصطلحات الدراسة:

ثبحةث فةي عالقامهةا مةت مظارامهةا فةي املجحمةت الةدولي  ون مخحلفةة بحُةثؤ ي الدولة وكل ما ًحعل  بها مةن ػة: مالسياسة

 2أو مت اإلانظمات 

:  مجمىعةةةة  اإلابةةةادئ التةةةي ًقةةةىم عليهةةةا الحعلةةةُا وثحةةةدد إهةةةازه العةةةام وفلظةةةفحه وأهدافةةةه ومظمةةةه، السياسةةةة التربويةةةة

ومؤطظةةاثه املاحلفةةة، والةةري ًىاةةو العالقةةة بةةان مةةا ثححاجةةه الةةبالد، ومةةا وجع،ةةر عةةن ؤلاهةةاز العةةام للنظةةام الحعلُمةةي، 

صةةةةاط ذلةةةةك ؤلاهةةةةاز  ا عمةةةةل ثلةةةةك اإلاؤطظةةةةات، ٍو ً ب ةةةةي أن ثقةةةةىم بةةةةه اإلاؤطظةةةةات الحعلُمُةةةةة، ومةةةةن  اللةةةةه ًمكةةةةن ثقةةةةٍى
                                                           

2 Al-Ezzi, Sweem (2019). Studies in political science(in Arabic).  Amman: Ithraa for publishing and distribution. 
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ةةةةةة اًمةةةةةا عةةةةةن ي حُةةةةةازات  بىاطةةةةةطة إدازات مخحصةةةةةة، وبمؼةةةةةازكة بعةةةةةب أفةةةةةساد املجحمةةةةةتي و جع،ةةةةةر الظُاطةةةةةات التربٍى

ة وعن ثصىزاثهالظُاط  3ُة ملجحمت، وعن قُمة وعاداثه ورسواثه اإلاادًة والبؼٍس

: مةةةي عملُةةةة اإلافاضةةةلة بةةةان البةةةدائل وايثلةةةىل اإلاحاحةةةة وا حُةةةاز أكيةةةر هةةةره ايثلةةةىل صةةةالحُة وثحقُةةة  صةةةال السياسةةةة

ايثلةىل ي طلظلة من ألاعمال الفنُةة والحفةاعالت الظُاطةُة التةي ثةحا أرنةاء البحةث عةن مو 4ة الهدف من حل اإلاؼكل

  5للمؼاكل التي ثظهس في قطا  من القطاعات املجحمت

 ألادب الاظري والدراسات السابقة

: صال السياسات التربوية1
ً
 . أوال

ة من دولة   ةسي، وجعةد عملُةة ثحدًةد أهةدافها مةن اياطةىات اإلاهمةة عنةد ثنفُةر  ثخحلف أهداف الظُاطات التربٍى

قة فعالة، ومن يعحبازات الهامة التي ً ب ي مساعامها عند وضت هره ألاهداف  ة بطٍس  :7 6الظُاطات التربٍى

 الحعلُمُةي أ ر الظُاطة العامة للدولة بعان يعحباز، ومن ضمنها الظُاطة  -1

ةةةة لمةةةمان طةةةار  -2 ثحقُةةة  يامةةةجام والحكامةةةل بةةةان ألاهةةةداف ألا ةةةسي لل ؼةةةاهات املاحلفةةةة وألاهةةةداف التربٍى

 ايجهىد الحعلُمُة وجهىد ألااؼطة ألا سي في اثجاه واحدي 

ةةة مةةت ألاهةةداف ألا ةةسي العامةةة فةةي الدولةةة، لمةةمان ثحقُةة  الهةةدف النهةةا ي للظُاطةةة  -3 ثةةسابم ألاهةةداف التربٍى

 لدولةي العامة ل

ثةةةىفار اإلاسومةةةة الكافُةةةة فةةةي ا حُةةةاز ألاهةةةداف وجعةةةدًلها بحظةةة  مةةةا ثقحمةةةُه اإلاصةةة ثة العامةةةة للدولةةةة، وجعةةةد  -4

 عملُة ثحدًد أهداف الظُاطة الحعلُمُة عملُة علمُة مىضىعُةي

 خصائص السياسات التربوية: 

ة مجمىعة من الظمات واياصائص ومن أبسش هره اياصائص مىاو في ايجدول )  (: 1للظُاطة التربٍى

 

 

                                                           
3 Eid, Souad (2013). Planning educational policy and contemporary civilizational challenges(in Arabic).  Cairo: Anglo-

Egyptian Library. 

4 Baba, Fatiha and Ben Youssef (2020). Endowments and their role in public policy-making  (in Arabic). A magister message 

that is not published. Ahmed Draya University, Adrar, Algeria. 
5Lachhab, Ahmed (2015). Making educational policy in Algeria. Journal of the Thinker(in Arabic).  University of Muhammad 

Khabdar, Biskra, 11 (1), 255-272ي 
6Abdel-Al, Rabab, (2017). Evaluating the effectiveness of the panoramic approach to performance appraisal(in Arabic).  The 

Scientific Journal of Economics and Trade (Egypt), 3, 85-156يي 
7Al-Amri, Muhammad (2018). An Introduction to Comparative Education. Amman(in Arabic).  Dar Al Moataz for Publishing 

and Distribution 
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ة1ايجدول )  (:  صائص الظُاطات التربٍى

ة   صائص الظُاطات التربٍى

ة وثىجيهُةةة  اإلاسومة والدًنامُة ةةة، ولهةةا وظُفةةة ثفظةةاًر ذات أبعةاد اجحماعُةةة واقحصةةادًة ورقافُةةة وعلمُةةة وثسبٍى

اتيإلاا   ًليها من مظحٍى

جظند إلى فلظفة التربُة منب قةة مةن فلظةفة املجحمةت، ومع،ةرة عةن مىزورةه ال قةافي وثطلعاثةه  اإلاىضىعُة

 اإلاظحقبلُةي

ثىجيهُةةةة م ثفصةةةُلُة، ومصةةةارة بالعبةةةازات العامةةةة والؼةةةاملة، وأن ثكةةةىن مظةةةحقسة م ثحغاةةةر  العمىمُة

ة  بحغار اإلاساكص واإلاناص  ؤلاداٍز

سة كلُةةةة و هةةةاز عةةةام، وثحجنةةة  ؤلارةةةساح فةةةي ألامةةةىز الفسعُةةةة والنظةةةسة ايجصئُةةةة التةةةي جؼةةةكل مظةةة الؼمىلُة

 
ً
 مظحقبال

ً
 قُىدا

 ثحدًد ألاهداف الىاج  ثحقُقها ووضىح صُار ها الحام حتى ٌظهل ثنفُرها الححدًد والىضىح

ة ةةة معاصةةسة، وجعكةةع مجمىعةةة قُمةةة إاظةةامُة جظةةسى إلةةى ثحقُقهةةا كافةةة  اإلاعُاٍز ثخنةةاول قمةةاًا ثسبٍى

ة، والتي جعد معُاز للتربُة والحعلُاي   الظُاطات التربٍى

ة ٍس سوالحغُار ؤلاًجا يي الحطٍى س لحىاك  محغارات العصس، ومىجهة للحطٍى  ثخمت لقدز من الحطٍى

  مراحل رسم السياسات التربوية:  

ة عند زطمها بالعدًد من اإلاساحل أو اياطىات، وقد ثخحلف هره اإلاساحل من طُاطة   ةسي،  ثمس الظُاطة التربٍى

مهةا حُةث ًةحا الحغُاةر   من ثحدًد اإلاؼكلة وجؼةكُل الظُاطةة و قسازهةا وثنفُةرها ومةن رةا ثقٍى
ً
ومن دولة   سي بدءا

ة باإلاسا  :8حل يثُة في الظُاطة أو قبىلها، وثمس صنت الظُاطة التربٍى

مسحلةةةة ظهةةةىز القمةةةُة وثحدًةةةد اإلاؼةةةكلة: اطخؼةةةعاز وجةةةىد مؼةةةكلة بحاجةةةة الةةةى عناًةةةة صةةةااسي الظُاطةةةات،  -1

ات وجدول ألاعمال السطمي، والحخطُم يطتراثُجُات إلاىاجهة اإلاؼكلةي  ووضعها ضمن أولٍى

سحلةةةةةة مسحلةةةةةة جؼةةةةةكُل الظُاطةةةةةة و قسازهةةةةةا: ثحمةةةةةمن هةةةةةره اإلاسحلةةةةةة الكؼةةةةةف عةةةةةن بةةةةةدائل مخحلفةةةةةةي ومةةةةةي اإلا -2

ةةةةل ي حُةةةةازات الظُاطةةةةُة إلةةةةى  طةةةةىات عملُةةةةة منظمةةةةة لحبةةةةدو أكيةةةةر وضةةةةىًحا وأقةةةةسق  يطةةةةتراثُجُة أي ثحٍى

ؼةةةمل مفهةةةىم يطةةةتراثُجُة رالرةةةة مبةةةادئ أطاطةةةُة مةةةي: ثنظةةةُا العناصةةةس فةةةي كةةةل محماطةةةكي وأ ةةةر  ةةاي َو ة
ً
إدزاك

ثجةةةة عةةةن ثلةةةك اإلاصةةةادفة املاةةةاهسة واححمةةةامت وقىعهةةةا بعةةةان يعحبةةةازي والعةةةصم علةةةى معايجةةةة اإلاؼةةةكالت النا

 للححكا فيهاي

                                                           
8
 Hammoud, Muhammad (2021). The role of contemporary theories in the analysis and interpretation of public 

policies(in Arabic).  Journal of International Studies. 84(1), 117-148. 
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س مجمىعةةة مةةن ال،ةةرامع أو   -3 مسحلةةة ثنفُةةر الظُاطةةة: ثفظةةار الظُاطةةة، وثطبُقهةةا فةةي حةةامت معُنةةة، وثطةةٍى

  بسمامع معاني

إذا كامد الظُاطة رار ماجثة وكامد محائجها رار مسضُة، فامةه ًجة   :مسحلة الحقُُا )الحغُار أو يم هاء( -4

 ه الظُاطة أو اطخبدالها بظُاطة جدًدةي أن ًحدذ جغُار في اثجا

 أهداف صااعة السياسات التربوية : 1.1

ثحضو أهمُة الظُاطة الحعلُمُة من  الل الىظائف التي ثقىم بهةا، ف ةي لِظةد مجةسد ثىجيهةات للنظةام الحعلُمةي، 

 أو مجسد مقطة البداًة في املجال التربىي، والنظام الحعلُمي للدولة، بل ثقىم بالعدًد من الىظائف اإلاهمة ومنها: 

ا اياطةةةةم القائمةةةة واياطةةةم اإلاقترحةةةةة:  -1  لحقةةةٍى
ً
ففةةةي ضةةةىء الظُاطةةةةة الحعلُمُةةةة ًةةةحا قُةةةةاض جؼةةةكل أطاطةةةا

ا ل اطةةةةم القائمةةةةة، واياطةةةةم اإلاقترحةةةةة، للحعةةةةسف علةةةةى مقةةةةا   ألاداء الفعلةةةةي، بحُةةةةث ثحخةةةةر معةةةةاًار للحقةةةةٍى

 القىة والمعف في اياطةي

ثِظةةار عملُةةة صةةنت القةةسازات علةةى اإلاظةةحىي ؤلادازي: وذلةةك مةةن  ةةالل ثىفارهةةا للمعةةاًار ايثاكمةةة التةةي ثبةةان  -2

 ىل اإلاقترحة إلاا ًقت من مؼكالت، فخظاعد على اثخاذ القساز الصائ يأهمُة وقُمة ايثل

ثقضةةةعي علةةةى الحربةةةرق وعةةةدم يجظةةةاح واشدواجُةةةة: وذلةةةك إلاةةةا ًحخةةةر مةةةن قةةةسازات ثصةةةدزها ألاجهةةةصة املاحلفةةةة  -3

 حُال اإلاؼكالت اإلاخؼابهة وبالحالي ًححق  يجظاح في ؤلاجساءات وما ًصدز من قسازات ثجاه اإلاؼكالتي

4-  
ً
من الؼعىز با من لدي العاملان، ودزجة من يطحقساز ال ظبي: ف ي م ثحغار بحغاةر اإلاظةؤولان،  ثىفس مىعا

وبالحةةالي جظةةاعد علةةةى اطةةحقساز العمةةل والحنفُةةةر، ولةةى جغاةةر اإلاظةةةؤول، لكىظهةةا ثحةةىي مةةةىاد ثمةةبم إجةةةساءات 

التربةىي، وضةمان  العمل، وقىاعد ثىاو ثطبُ  ثلك اإلاىاد مما ًؤدي إلةى الفهةا اليةثُت إلاحطلبةات العمةل

 عدم يمحساف عن ألامس املثدد مظبًقاي

ثةةةىفار الىقةةةد وايجهةةةد واإلاةةةال: إن الظُاطةةةة الحعلُمُةةةة جعمةةةل بحةةةىل   علةةةى ثةةةىفار الىقةةةد وايجهةةةد واإلاةةةال،  -5

حُةةةةث ًحخةةةةر القةةةةساز الصةةةةائ ، وفةةةة  اياطةةةةىات املثةةةةددة، ومةةةةن ايجهةةةةة املاحصةةةةة باثخةةةةاذه، وبالحةةةةالي ًحةةةةىفس 

 الىقد وايجهد واإلاالي

ىجُةه النظةام الحعلُمةي: هةره الىظُفةة و ن كامةةد ت ةس وظُفةة فةي ثسثِة  الىظةةائف، إم أمةه فةي حةامت جعةس  الدولةةة ث

لظةةسوف طُاطةةُة دا لُةةة أو  ازجُةةة، ثصةةبت أول وأهةةا وظُفةةة، ف ةةي وظُفةةة  طاةةرة إن لةةا ًحظةةن اطةةحخدامها، أو 

 اطحخدمها أعداء الدولة حال يححاللي  

 السياسات التربوية :  القوى التي جساهم في صااعة

ةان  ةةة ثةةحا فةةي اهةةاز ثةةدا ل وثفاعةةل واعحمةةاد محبةةادل ضةةمن اإلاكىمةةات ألاطاطةةُة  زكة إن عملُةةة صةةنت الظُاطةةة التربٍى

عكةةع مطالةة   الدولةةة، والةةبعب مةةن هةةره القةةىي زطةةمي مةةن  ةةالل الدطةةحىز والقةةامىن والةةبعب ألا ةةس راةةر زطةةمي َو
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ةةةة ًمحةةةد لِؼةةةمل وضةةةغى  الةةةسأي العةةةام ومؤطظةةةات املجحمةةةت اإلاةةةدايي   ةةة  الةةةري ًقةةةىم بصةةةناعة الظُاطةةةة التربٍى والفٍس

قان من القىي كما هى مىاو في ايجدول )  (:  2فٍس

ة2ايجدول )  (: القىي الصااعة للظُاطة التربٍى

 الفٍس  رار السطمي الفٍس  السطمي )القىي السطمُة(

زئةةةةةةةةةةِع الدولةةةةةةةةةةة : ولةةةةةةةةةةه الةةةةةةةةةةدوز فةةةةةةةةةةي الحىجيهةةةةةةةةةةات  -

 واياطابات ورارها

ةةةة واملجةةةالع العلُةةةا كمجلةةةع اإلاؤطظةةةات  - الىشاٍز

الىشزاء وألامة ويحصاق الظُاطةُة فةي ايثكىمةة 

والةةةةىشازات والةةةةىشزاء ومساكةةةةص البحةةةةث ايثكىمُةةةةة 

 العامة

جماعةةةةةةةةةات اإلاصةةةةةةةةةايو م ةةةةةةةةةل النقابةةةةةةةةةات وهُ ةةةةةةةةةات  -

ع في ايجامعات  مخحلفة ك عماء هُ ة الحدَز

يحةةةةةةصاق الظُاطةةةةةةُة وايجمعُةةةةةةات ذات النفةةةةةةىذ  -

ة ال   قافُة املثلُة والعاإلاُةواإلانظمات التربٍى

ةةة بعةةدة محغاةةرات ثةةؤرس بؼةةكل مباػةةس أو راةةر مباػةةس عليهةةا، علةةى طةةبُل اإلا ةةال  و ؼةةكل عةةام ثحةة رس الظُاطةةات التربٍى

الحغُاةةةرات العمُقةةةة التةةةي أكةةةدت علةةةى زبةةةم الحعلةةةُا بامهحمامةةةات وايثاجةةةات الُىمُةةةة للمةةةىاهنان حظةةة  اححُاجةةةات 

للمجحمت، مما ًحطل  إعادة النظس في طُاطةات الحعلةُا التربةىي بؼةكل كلةي  املجحمت والكفاءة الدا لُة واياازجُة

س أداء الحعلةُا ووضةت مؤػةسات  بحُث ًحىاف  مت كُفُةة ثةىفار مخسجةات مالئمةة لظةىح العمةل، والح كُةد علةى ثطةٍى

س اإلاظةةحمس لةةنظا الحعلةةُا التربةةىي وطُاطةةامها والفلظةةفة القائمةةة عل يهةةا و عةةادة لةةاداء، بغُةةة ضةةمان ايجةةىدة والحطةةٍى

صُارة أهدافها بما ًحالئا مت الحطىزات اإلاخظازعة و ػةسا  القةدز الكةافي مةن أصةثاق القةساز وايا،ةرة وذوي الصةلة 

  10  9في صُارة وصناعة ثلك الظُاطات وألاهداف، وذلك في ضىء املثاوز ألاز عة يثُة  

يجحمةةةا،ي ، والفسصةةةة يقحصةةةادًة ، طُاطةةةات الحىطةةةت فةةةي الحعلةةةُا : باعحبةةةاز أن الحعلةةةُا مفحةةةاح ايثةةةسا   -

 والسفاهُة ، وثلبُة حاجات يقحصاد اإلاحقدم ، وثىفار مقىمات عملُة ثحدًث املجحمت ي

طُاطةةات ثحةةدًث مظةةا وأطةةالُ  الدزاطةةة ايجامعُةةة: أرةةست ثكنىلىجُةةا اإلاعلىمةةات وايثاطةة  آلالةةي بؼةةكل  -

ع ايجةةةامسي ممةةةةا دفةةةةت ايجامعةةةات إلةةةة ى مظةةةةاعدة الطةةةالق علةةةةى اكخظةةةةاق جةةةرزي علةةةةى مظةةةا وأطةةةةالُ  الحةةةةدَز

ع لححظةان  مهازات الحعلا و اصة أطالُ  الحعلا الراجي ، واهحمد بالحنمُة اإلاهنُة  عماء هُ ةة الحةدَز

 فعالُة وكفاًة الطال  وايجامعة ي

طُاطات ثىجُةه البحةث العلمةي بايجامعةات يادمةة املجحمةت : فةي ضةىء الحغاةرات والححةىمت العاإلاُةة ثبةرل  -

اومت عدًدة لسبم البحث العلمي بقماًا املجحمةت،  باعحبازهةا مؤطظةات جظةاعد فةي عملُةة ايجامعات مح

                                                           
9
  Al-Hariri, Rafida (2018), Evaluating performance in educational institutions using the 360-degree evaluation 

system(in Arabic).  Amman: Dar Al-Manhajj for Publishing and Distribution. 
10

  Al-Amri, Muhammad (2018). An Introduction to Comparative Education. Amman(in Arabic).  Dar Al Moataz 
for Publishing and Distribution. 
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ن اثجاهةةةات لةةةدي الطةةةالق والبةةةاح ان،  محةةةى البحةةةث والقةةةدزة  صةةةنت القةةةسازات ، وثحلُةةةل الظُاطةةةات ، وثكةةةٍى

ةيعلى حل اإلاؼكالت باطحخدام اإلاعسفة اإلاحاحة  والقدزة على الحعلا الراجي ورارها من اإلاهازات ا  لمسوٍز

ا أداء ايجامعةةةةات ووضةةةةت مظةةةةا  - طُاطةةةةات يثجةةةةاه إلةةةةى جةةةةىدة الحعلةةةةُا التربةةةةىي: ثبجةةةةي يثجةةةةاه بمةةةةسوزة ثقةةةةٍى

لالعحمةةةاد لححقُةةة  ايجةةةىدة والفاعلُةةةة فةةةي النظةةةام ايجةةةامسي، وهةةةرا ًحطلةةة  دزاطةةةة اوضةةةا   محةةةاوز العملُةةةة 

ةةةةةا ومعلىماثُةةةةةا ي ووضةةةةةت ا سها مهاٍز ةةةةةة : وضةةةةةت ألاطةةةةةاثرة و مكامُةةةةةة ثطةةةةةٍى إلانةةةةةامج، ومةةةةةدي مناطةةةةةب ها مةةةةةت التربٍى

 
ً
ةةةةا اإلاعلىمةةةةات ايثدً ةةةةة وحاجةةةةة طةةةةىح العمةةةةل ي ووضةةةةت الطةةةةالق، ومةةةةدي ثفةةةةاعلها مةةةةت الحطةةةةىز ايثةةةةادذ مهاٍز

 ومعلىماثُا ي

ة:  عىامل النجاح اإلاطلىق ثىافسها في الظُاطات التربٍى

ة لكي ثنجو وايجدول)  :12 11( ًىاو ذلك  3هنا  عدة عىامل ٌؼتر  ثىافسها في الظُاطات التربٍى

ة3ايجدول)  (: محطلبات مجاح الظُاطات التربٍى

اطتراثُجُة  ثصمُا وااو

معدة 

 للحنفُر

الحعهد والقدزة 

 على الحنفُر

 العدالة اإلاسومة ال بات

الظُاطة 

ايجُدة ثكىن 

وااثة  

 وواقعُة

وضىح 

ال،رامع 

واياطم 

التي ثحُم 

اإلاؼكالت 

املثحملة 

 بدقة

قدزة مصادز 

الظُاطة 

اإلاحىفسة والىطائل 

لممان يطحجابة 

من قبل الظُاطة 

ةي  التربٍى

أطلىق ثطبُ  

الظُاطة ، رابد 

ٌغطي ال قة 

 لافساد في ؤلادازةي

القدزه على الحفاعل مت 

اإلاحغارات الطازئة م ل 

دزجة الدعا أو 

اإلاعازضة التي ثظهس في 

 املجحمت

أن الظُاطة اإلاطبقة 

عادلة عليها ب  ر جمُت 

ا عند العىامل اإلاحعلقة به

 ثطبُ  الظُاطات

 

 :الخاثمة

ة اإلافحاح اإلاىّجه للدولةة محةى الحقةدم، ومةي مةن أهةا محطلبةات الحخطةُم والنمةى  جعد عملُة صنت الظُاطات التربٍى

ةةةة،  يجمُةةت البلةةدان، كىظهةةا اإلاسػةةد للحفكاةةر والحقةةدًس، ومىّجةةه  هةةداف ووطةةائل و جةةساءات ثقُةةُا اإلاؤطظةةات التربٍى

ةةة فةةي ومصةةدًزا زئًِظةةا فةةي إعةةداد، وثنمُةةة، وثةةدٍز ، وجعلةةُا ألافةةسا د فةةي املجحمعةةات، كمةةا ث،ةةرش أهمُةةة الظُاطةةات التربٍى

                                                           
11

 - Sajid, Yazan (2021). The political system and public policy-making mechanisms in Jordan(in Arabic).  Tikrit 
Journal of Political Science. 23(1), 259-289. 
12

 Sing, R. and Vadivelu,S. (2018). The need for 360 and 720 Degree performance Appraisal system in Indian 
organizations. InternationalJournal of pure and Applied Mathematics, 119(12), 1101-1118. 
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قهةةةا ٌظةةةسى النظةةةام الحعلُمةةةي لححقُةةة  أهةةةداف  العملُةةةة الحعلُمُةةةة مةةةن  ةةةالل اإلاؤطظةةةات املجحمعُةةةة، التةةةي عةةةن هٍس

 ومطال  الحنمُة العامة فُهي 

س والححظةةةةان  ةةةةة هةةةةى ألاطةةةةاض الةةةةري ًحةةةةدد حسكةةةةة التربُةةةةة اإلاظةةةةحقبلُة للمجحمةةةةت للحطةةةةٍى إن ثقُةةةةُا الظُاطةةةةات التربٍى

والحغُار  عداد أجُال ثىاك  محغارات العصس الةري اعِؼةه، وفة  اإلا ةل العلُةا التةي ثحبناهةا املجحمعةاتي ممةا ٌظةها 

ةةةةةة والحعلُمُةةةةةة، وبةةةةةان ألاهةةةةةداف فةةةةةي اإلاىاءمةةةةةة بةةةةةان إمكامةةةةةات املجحمةةةةةت التةةةةةي ًمكةةةةةن أن ًىظفهةةةةةا لصةةةةةاي و العملُةةةةةة التربٍى

ةة م الُةة لكنهةا  ُالُةة م  والطمىحات التي جظسى إلى ثحقُقها التربُة والحعلةُا، فةال جةدوي مةن زطةا طُاطةات ثسبٍى

            ًمكن أن ًنهب بها الىاقت التربىيي                                                                             

ةةةةة، واقعُةةةةة، مسمةةةةة، ػةةةةاملة، دقُقةةةةة، وااةةةةثة، والحقُةةةةُا اإلاظةةةةحمس باطةةةةحخدام   لةةةةرا م بةةةةد مةةةةن صةةةةنت طُاطةةةةات ثسبٍى

اطةةتراثُجُات الحقُةةُا ايثدً ةةةة لححقُةة  ثطةةةىز معسفةةي، علمةةةي، اجحمةةا،ي، اقحصةةةادي لححقُةة  ألاهةةةداف التةةي ثخةةةدم 

شمنُةة، وثحقُة  كفةاءة دا لُةة وكفةاءة  ازجُةة ثةنهب املجحمت في ضىء  ؤلامكامات اإلاحاحة ب قةل جهةد، وأقصةس فتةرة 

 باملجحمعاتي  

ة اإلاقترحة لحنمُة اإلانظىمة الحعلُمُة في ظل العصس السقمي   الظُاطات التربٍى

 

 محىز النظا محىز هُكلي محىز العالقات ياظامُة 

ع
َز الحد

 

ًسكص على ثفعُل اطتراثُجُات الحعلُا 

مترمد من والحىاصل يلكترواي ع،ر ػبكة ي 

 الل اإلاساطالت يلكترومُة ومىقت  اص 

ة وثىفار منامج زقمُة  للمؤطظة التربٍى

ثفاعلُة واطخ ماز ثطبُقات الركاء 

يصطنا،ي بمساعاة الفسوح الفسدًة بان 

 الطلبة

هُكل ثنظُمي فعال زقمي 

وثىفار بِ ة زقمُة ذكُة 

وثىفار كافة محطلبامها 

القىاعد الظلىكُة 

 اإلانظمة

العالقات بان اإلاؤطظات  بنظام

ة ومؤطظات املجحمت ومت  التربٍى

بعمها البعب  في إهاز طُاطة 

الحعلُا، وبُنها وبان البِ ة وطائس 

 النظا ألا سي ي

ث العلمي
ح

الب
 

طلى  الباح ان طىاء كامىا هلبة أو قادة 

من  الل اإلاؤطظات الحعلُمُة وثجرًس 

أطع ومهازات البحث العلمي منر اإلاساحل 

الدزاطُة ألاولى وثفعُل حلقات ايثىاز 

وجلظات النقاغ من  الل العمل البحثي 

ادة الدعا  العلمي اإلاىجه اإلا ظ  اإلاحعاون وٍش

ا للباحث واححمان ألافكاز من  ا ومعنىًٍ ًً ماد

  الل حاضنات ألاعمال

ثىفار هُكل بحث علمي 

وقىاعد البحث العلمي 

وأ القُات البحث 

العلمي وألامامة العلمُة 

وثىفار اححُاجات 

الباح ان من مكحبات 

 الكترومُة ومخح،رات

ت  مظام مقا  وثسقُة ودعا اإلاؼاَز

البح ُة واؼسها وثطبُقها على أز  

 الىاقت
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 دمة املجحمت
 

ص مبادئ الؼساكة املجحمعُة وزبم  جعٍص

ة مت اححُاجات  أهداف اإلاؤطظات التربٍى

ا لحىفار فسص عمل و فب  ًُ املجحمت طع

الفقس والحىطت في الحطبُ  اظ  البطالة و 

 العملي على أز  الىاقت

عالقات جعاومُة جؼازكُة 

ة في جمُت ايجهات  ثحفاًز

 وثىاصل فعال بناء

مظام محكامل محماز في كل أجصاء 

ة من مد الت  العملُة التربٍى

 ومخسجات وعملُات

 الحىصُات:

الحىطةةةةةت فةةةةةةي اطةةةةةخ ماز ثطبُقةةةةةةات الةةةةةركاء يصةةةةةةطنا،ي فةةةةةي اإلاؤطظةةةةةةات الحعلُمُةةةةةة إلاساعةةةةةةاة الفةةةةةسوح الفسدًةةةةةةة  ي1

ع يلكترواي ويجابة عن جظاؤمت الطلبة بؼكل دائاي   والحقُُا والحدَز

 ثجرًس محطلبات ايثكىمات واإلاؤطظات الركُة والححىل السقمي مىاكبة مححُاجات العصس السقميي ي2

حىجةةةةه محةةةةى الفعةةةل فةةةةي ال،ةةةةرامع زطةةةا طُاطةةةةات جعل ي3 ُمُةةةة جظةةةةسى إلةةةةى اإلاىضةةةىعُة واإلاصةةةةداقُة والصةةةالحُة ٍو

 الحعلُمُةي

ا لححلُةةةةةةل  ي4 ثةةةةةةىفار قاعةةةةةةدة للمعلىمةةةةةةات ٌظةةةةةةحطُت أن ٌظةةةةةةخند عليهةةةةةةا الباحةةةةةةث  جةةةةةةساء أبظةةةةةةم مساحةةةةةةل الحقةةةةةةٍى

 الظُاطاتي
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اجلانعة االفرتاضية كحجهية نضجقبلية لضهاى اصجهرارية الجكوًٌ فٍ قطاع الجعليو العالى فٍ ظل ثداعيات 
 (91احلروب الفريوصية اجلديدة )فريوش كررويا 

  1النية زكري .د 

 الهلخص:

والاا أ أل ااض اعاا النااءملهتم واإلامن ااتم باا ي ا  اافو   COVID-19 باااااا يعاف  مااء أو كىرونااء جءتحاا  جاءت         

باض وعىا   جاءزة  تكاي لا  التا  ا جءمعاء  عءشا   .العاءل  ملاى   للجءمعاء  النيئا  للوظاء  رتيساي  النيىلىجيا  تهديداي

ولاى السياي   بء جءمعاء  صاءملن  النرفةا   ا جءمعاء  كءنا  بيو اء الصايم  ؤلانت نا  عبا  باءلنعلي  لرادا  عىا  غتا 

  أقض صعىة . بظفو  الافت ابي  ت ف

عليه تؤتي ز ه الىرق  النحهي  مي أجض تيليط الضىت عى  ا  فو  النيىلىجيا  والتا  أصانح  الاهياءني  أت ا        

 عفبا  لماء ميان نا ماء درعاض  لياء  النعلاي  عااي اعاي وا جءمعاء  الافت اباي  ملن يا  ميان نلي  بافور   إلاىاجمهدااء

 بدي  ب ءم واسن فار   النكى ي في ظض بفوتىكى  ا حجف اإلانزل . 

 ا  ف  النيىلىجي ،فت وس كىرونء،ا جءمع  الافت ابي ،نظف   اإلائامف .:الكلهات الهفجاحية

 

Abstract : 

        The Corona pandemic or what is known as COVID-19, which has entered some 

researchers and those interested in biological warfare, came as a major threat to the ecosystem 

of universities around the world. Universities that were not ready and even unaware of online 

education experienced the shock, while universities that had even a slight experience with 

virtual universities were going through less difficult conditions. 

       Accordingly, this research paper comes in order to shed light on biological warfare, to 

which humanity has become more vulnerable in the future, which makes the mechanisms of 

distance education and virtual universities a future imperative necessary to confront them with 

the aim of ensuring and continuity of training under the home quarantine protocol . 

Keywords: biological warfare, coronavirus, virtual university, conspiracy theory. 

 

 

 

 

                                                           
1
 اجلسائر.  ،3اجلسائر ، جانعة    والعالقات الدولية كلية العلوم الضياصية  
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 ملدمة:

يشاامي العااءل  ماائ فا نىعااء جيداايا مااي ا  اافو  في ااء بااتم الاايو ،وحي مااء ا"لاار عليااه النااءملهىم اساا  "ا  اافو           

الفت وسي "،وسااااىات اقااااف ا ج يااااف ا  لاااا  د ااااف فاااابم عاااايل تنتاااا ا مااااي ا  نصااااتم فااااي م نلاااا  ا جااااء   ب ااااء ف دااااء مرااااء  

تا  تصاىيعه فاي ا  نبا ا  وةءلناءل  فماى دصاو   زى فتا وس 19النحىث النيىلىجي  وألاوةئ  دفوم ام فت وس كىرونء 

ب ي ز ا الوىع مي ا  فو .ز ا الفت وس ال أ ل  ت نصف اهعكءسءته عى  ق ءع الص   ف ط باض امناي  لان   

 م نل  ال  ءعء  وا جء   ب ء ف دء ق ءع النعلي  عءم  والنعلي  العءل   ءص .

  الياه العيداي ماي الايو  فاي النايادء  الاولا   نفشاءر وتفصاي  زا ا مف ت نيار بفوتىكاى  ا حجاف اإلانزلا  الا أ لعا        

الىةءت كؤملي الاليء  الاولي  للن ليض مي انفشءره .وجي  ا جءمعء  نفيمء امء  تحيأ بفور  ادرءل مللى  لض ءم 

اساان فار   النكااى ي فلجااؤ  اغلنياا  ا جءمعااء  الاا  ت وياا  النعلااي  عااي اعااي بىاساا   م نلاا  وسااءتط النىاصااض عااي 

اعي.وتعااااااي ا جءمعااااااء  الافت ابااااااي  رغاااااا  ملياعااااااا  النرفةاااااا  فااااااي اعااااااا لو  العاااااااءل  عءماااااا  والعفةياااااا   ءصاااااا  املااااااايي 

الاساات اتيريء  اإلاياان نلي  التااي دىن ااي عىاا  الاايو  الع ااض عىاا  ت ى فزااء و الا اا  بدااء فااي ظااض املن ءلياا  اساان فار مهااض 

 الاشكءلي  النءلي : ز ه الازمء . مي زوء جءت  ز ه الىرق  النحهي  ت حءول  لإلجءب  على 

 :اشيالية الدراشة

إلىىأ  م مىىدك  لىىىل لسىىدام اشىىمعدا  اتراميىىاإ تراتايىىية وئشىىاتااتية دااحاىىة ارىىد اإ ااىىدا ياإ ات ىى ا  

 الفيتاشية مصملبال ؟اما هي  هم اتار  اترامياإ تراتايية اليادية؟

 :الف يية

 ل عى  الففبي  ففبي  اسءسي  مفءلزء:مي اجض الاجءب  عي اشكءلي  اليراس  ارتؤدوء الاعن ء   

 كل ء تحك   اليو  بءلن ويء  النكوىلىجي ، كل ء زال  ففص تغلبدء وفىززء في ا  فو  الفت وسي  اإلاين نلي  

 اهلية الدراشة:

 ات ى ا تىنف از ي  اليراسا  ماي كىاداء محءولا  لفياليط الضاىت عىا  ناىع جيداي ماي ا  افو  اإلايان نلي  وحاي          

التااا  تىظااا  ف داااء الفت وساااء  كؤسااال   والتاااي تياااني ي اسااات اتيري   ءصااا  ماااي "اااف  الااايو  إلاىاجمهداااء  الاحيىىىةالبي

ت اااء ملصاااض ماااف  ادنزلىىأ اتحرىىى نظاافا إلااااء قاااي دىاانا عرداااء ماااي ابااا فابء  قااي تياااني ي ات اااء  اجاافاتا  ساااف ع  كااابجفات 

ااءم مااائ فا والااا أ كءنااا  ماااي بااا ي اهعكءساااءته اليااالني  شااالض شااانه كءمااا 19فتااا وس كىروناااء  ض   نلااا  ال  ءعاااء  كا

اتراميىىىىىاإ ولور  الميسىىىىىيم  ىىىىىل  يىىىىىدماااااي بااااا هدء،وزوء ظماااااف  از يااااا  الااااانحك  فاااااي ت وياااااء   اليىىىىىالأ الميسىىىىىيمق اااااءع 

 كؤسلى  وإست اتيري  مين نلي  إلاىاجم  مهض ز ه الازمء  . تراتايية

 اهداف الدراشة:

 تيعي الىرق  ال  :   

  فو  الفت وسي تيليط الضىت عى  نىع جيدي مي ا  فو  وحي ا -
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اظماااءر از يااا  وبااافور  الااانحك  فاااي اساااءليل جيداااي  فاااي ع ليااا  النكاااى ي فاااي ق اااءع النعلاااي  العاااءل  ماااي  اااا  اهشاااءت -

 ا جءمعء  الافت ابي  الالكت وني 

 مىهج الدراشة :

ي  ااا  مااي اجااض الاجءباا  عىاا  اشااكءلي  اليراساا  وؤلاإلاااء  ب  نلاا  مليليءادااء اعن ااينء عىاا  اإلاااو   الاساانىنء"ي ماا      

 الان اق مي لراس  الظءزف  في اعيزء الكىي )ا جن ف اليول (وإس ء"مء عى  ا جةت )اليو (

 مراار الدراشة:

 لإلجءب  عى  ز ه الاشكءلي  سين  الن فق مي  ا  ز ه اإلايا ل  ال  ا  ءور النءلي :

  19/مءزي  ا  فو  الفت وسي ،ومء عاقهدء بفت وس كىرونء 1

 الافت ابي  /مءزي  ا جءمع 2

 .ا جءمعء  الافت ابي  العءإلاي  ومعىقء  ألا   بدء في الى"ي العفبي /ن ء ج ألز 3
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  11/ماهية ات  ا  الفيتاشية،ا الكتها بفيتاس هاراها 1

 تي يف ات    البيالاحية ااهم م احل اطارها ااريعيا:-1/1

  اال/تي يف ات    البيالاحية:

تعنبااااااا  ا  اااااااف  النيىلىجيااااااا  ماااااااي ا  ااااااافو  الصاااااااءمن  الناااااااءرل  لوم ساااااااا  ماااااااءلي،و  انفراااااااءرا  و  شاااااااظءدء و          

ل ءم،ملف    ت ل  وراتزء  عءر تيمت  مءلي ف  اإلانءهى واإلاىشآ ،بض ام اإلاعني بدء زى ا ج ءعء  السشاف   ببفوءهداء، 

لو  أو الاانحك  ف دااء أو اديداايزء أو ابتزاززااء سيءساايء أو لاا لف ف ااي اإلاااى  فاا  ملااي  اتااه،ا  د كااي زة  اا  وتيااف ارال  

اقنصااءلدء بءلهديدااي بااه أو اساان يامه جةتيااء أو كليء،وم ااء  شااف فيااه أم ا  اافو  بر يااف أنىاعمااء ووسااءتلمء حاا  ع ااض 

اشف دنح ر فيه اإلاى  والفوءت،ا  أم ا  ف  النيىلىجي  ح  بءل  ف أاشعمء عى  ؤلا"اق،فء  ص    دافي  صا ه 

يشاااعف باااه،بض تااان  منءغنناااه مليه اااء ومليو اااء   دنىقف،وعوااايزء لاااي ديرتاااه ساااىي اإلااااى  ا  ااان  لوم أم دكاااىم ملتاااي  و 

ا  ف  النيىلىجي  أدضء بءس  ا  ف  ا جفعىمي  ،وحاي تلاف ا  افو  التاي دان  وتعف  2.قءلرا عى  اليفءع عي نفيه

 الف ف اء ،و  وا  شافا ، الفت وساء ، النكنت داءمهاض:  العىاماض اإلاعيدا أو  الي ى  النيىلىجي اسن يا  وتىظي  

مهاااض زااا ه وغءلناااء ماااء د لااار علياااه فاااي  .بىيااا  ال ناااض،أ ي السشاااف أو ا  يىاناااء  أو الونءتاااء  تع اااض ماااي أع اااء  ا  اااف 

ناااىع فف اااي ماااي ا  اااف   "التااا    تعنبااا  عءإلاياااء "عىااا  قياااي ا  ياااء  فت وساااء ،وتعاااي الا  ااافو  "بؤسااال   بيىلىجيااا "

والعيدااي ماااي  العففاايال ااءنىم الااايولي ؤلاهيااءهي تعااي ا  ااافو  النيىلىجياا  ال جىمياا  محظاااىر  ب ىجاال .النيىلىجياا 

ت اى ف وإنناءج وملياءز   1972 اتفءقيا  ألاسال   النيىلىجيا  لعاء وجاه ا  صاىص،تحظف  عىا  اليوليا  اإلاعءزايا 

ل لف،و عااي اساان يا  العىامااض النيىلىجياا  فااي النزاعااء  اإلاياال    ساال   النيىلىجياا ون ااض وت ااة ي واساان يا  ألا 

ألغاافاو وقءتياا  أو  النيىلىجيا  النحااىث النيىلىجياا  اليفءعيا فاي اإلا ءبااض،  تحظااف اتفءقيا  ألاساال    جف  ا  ملااف 

 .3وقءتي  أو أغفاو سل ي  أ في 

 اسان يا  عىا  تعن اي التا  اإلاكفوةيا  أو ا جفعىميا  ع ىمء د كي تعف ا  ا  اف  النيىلىجيا  عىا  ااداء:" ا  اف          

 السشااااف ألاوةئاااا  بااااتم هشاااف الاااا  تاااائلأ التاااا  وسااا ىممء اليقي اااا  ا  ياااا  الكءتوااااء  ماااي أوغت زااااء الفت وسااااء  أو ا جااافاعي 

 4وميّسنءادء" ألاوةئ  ز ه م ءوم  اينض تؤعفزء إلاوف ت ى فزء عى  الع ض اعي والونءتء ، وا  يىانء 

 ثاهيا/اتخااص ادليزة لألشل ة الفيتاشية:

                                                           
 ،في مىقف:1/5/2022،مدخل الأ ات    البيالاحيةاد ي الوحفاوأ،

https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=22032020&id=ae9f0e58-9ac3-4946-8876-3a9c366acecf 
8-7(ص ص 2007،)ع ءم:جءمع  نءد  العفةي  للعلى  الاموي ،ترها  البيالاجي مل مىظار الش يية،إلاة ي مي النفءصيض انظف:دمحم عني هللا ولي دمحمم 
 ،في مىقف:10/6/2022،ات    البيالاحيةاإلاىسىع  الالكت وني  و كيييدء،3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8

%A9 
-https://www.al ،في مىقف:1/6/2022،هاراها بين ات    البيالاحيي اتشتثلار تمبت الي الصياس ينيءل  ابفازي  رزوق،4

binaa.com/archives/239039 

https://stringfixer.com/ar/Toxin
https://stringfixer.com/ar/Pathogen
https://stringfixer.com/ar/Bacteria
https://stringfixer.com/ar/Virus
https://stringfixer.com/ar/Insects
https://stringfixer.com/ar/Fungus
https://stringfixer.com/ar/Virus
https://stringfixer.com/ar/International_humanitarian_law
https://stringfixer.com/ar/International_humanitarian_law
https://stringfixer.com/ar/International_humanitarian_law
https://stringfixer.com/ar/Treaty
https://stringfixer.com/ar/Treaty
https://stringfixer.com/ar/Biological_Weapons_Convention
https://stringfixer.com/ar/War_crime
https://stringfixer.com/ar/War_crime
https://stringfixer.com/ar/Biodefense
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 :5د كي اج ء  از  م تزا  و صءتص الاسل   النيىلىجي  او اإلايكفوةي  في الو ءط النءلي 

 تفي بءلعتم ا جفل ،و سمىل  الو ض والانن ء  هيسيء.  -

 قيرادء عءلي  عى  اصءب  اعيال تنت   مي السشف والكءتوء  ا  ي  في وق  قصت  هيسيء.-

 قيرادء عى  ز ءل  اإلائتي  وا جىزف   في اعيالزء وقيراادء عى  النكءعف.-

مكءفحهداء لل  ءدا  مرداء مهاض اإلاف ا ء  النوفياي  او معظ  اإلاينيتم لي  لييد  موءع  بيزء ولي  اليدا  وساءتض -

 ت ءمء  الغءز.....ا خ.

 المطار الماريخي لل    البيالاحية:-ثالثا/

 دا تف اإلايال،مليا  قناض قافوم أربعا  ملاىالي الا  ا جفعىمي )النيىلىجيا ( ماي الوءمليا  النءر  يا  ا  اف  تعاىل           

 ماي أو   زا  ألاساىل للنحاف ا جوىةيا  الضافء  عىا  الياكيليىم  اليامء  رماء  أم هيىتاتإ ؤلاغف  اي اإلاائر  لواء

 الكل   مي مشن   الانرلتزد ،حي بءللغ  الي  اأ Toxin كل   جءت  زوء ومي ال نء  في اإلاي    اليمء  اسن ي 

 جها  الياكيليىم  اسان ي  ف اي اإلاائر   لاف اليمء ،ومليال مواه تو لار الا أ ال اىس وتعنا  Toxon ؤلاغف  يا 

 ماي لفتا   ألارو فاي ولفوىزاء جافار فاي ا  يىانء ،ووباعىزء وروث ؤلاهياءم بي  اإلانحلل ،و ل ىزء اليءم  ألافء ي

 لهداءج  علىءألعايات بنلاف ا جافار دل اىم  والنيناءه ،ع  الغفغف واء بكنت داء اإلا اء  ادءدا  فاي عرداء و ىانا لنانعفي الاةمي

 تنءبءته في وص  ال أ ثياشيد دس ؤلاغف  ي اإلائر  لوء دفوأ ت ء.النوفسي  للجمءز الشلض وتيسل العصب  ا جمءز

  باءر فاي اليا  وباف اعاف النيلىةاىنتز ملاف  فاي أعيواء باي ا  اف  رةحاىا ؤلاسانءر"تم أم .  .ق 404 - 431 ألاعاىا  باتم

 الصي  سيئ   لف ايسل أصنحىا أاد  ا  ؤلاسنءر"يىم، مل  ه ال أ الوصف مي بءلفغ  أنه و فيي ألاعيىي ، اإلايءه

 جناء  اجنياءزه اعاي روماء زاءج  الا أ زوينعاض، ال ف"اءيي ال ءتاي اسان ي  ت اء .ألا افي  ألاقاىا  لايي واليا ع 

 برافار جيشاه افافال ب ا   و لاف بفغاءمىم، ملاف الهاءهي دىميواىس الاغف  اي ال ءتاي باي ا جفعىميا  ا  اف  ألالال،

 عاء  وفاي .ساءمل ء نصافا لاه مل ار م اء والفىضايي، والن انط الملاف ماي ملءلا  لما  سانس  والتا  اليءم  بءألفء ي مليئ 

 ف اي اوتفانياء فاي فيىلوسايء ملءلياء تاي   التا  "كءفاء" إلايدوا  ملصاءرز  فاي ا جفعىميا  ا  اف  النناءر اسان ي  1346

   1710 عاء  الافوس اسان ي  اإلايدوا ،ت ء فاي ألاوةئا  وهشافوا باءإلاوروير بءل اءعىم  اإلاصاءب  بء جها  اإلايدوا  قا فىا

 .6 لليى يدتم ملصءرز  في ال ف    نف 

(،وفااي 1291-1096ت اء نرااي انااه تاا  اساان يا  ألاساال   النيىلىجياا  ب ف  اا  أ اافي  ااا  ا  اافو  الصااليسي )           

مليااا  جااافي تلى ااا  ألااداااءر والنحتااا ا  برهااا  اإلااااىتى او ا  يىاناااء  اإلاينااا    1863ا  اااف  ألازليااا  ألامت تيااا  فاااي عاااء 

  7.اإلاصءب  بءألمفاو اإلاعيد  لىشف ألامفاو الفنءت  كءل ءعىم وا جيرأ والكىلت ا

                                                           
 .11(،ص 2005،)الاسكوير  :مىشؤ  اإلاعءر ،اديى اباإ اات    البيالاحيةمص في عءشىر،5
6

 ،في مىقف:12/5/2022،الماريخات  ا  اتر ثامية  بت وليي الشىمىي،

 http://wameedalfikr.com/wp-content/uploads/2020/06/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A 
7

 -https://www.al ،في مىقف:1/6/2022،هاراها بين ات    البيالاحيي اتشتثلار تمبت الي الصياس ينيءل  ابفازي  رزوق،.

binaa.com/archives/239039 

https://www.al-/
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 باي قنءلاه فاي ا جفعىميا  ا  اف   ما شى  حيفى ك  الانرلتازأ  ال ءتاي اسان ي  اإلانحي ،ف اي الى داء  فاي أماء         

 الانال ساكءم عايل لن لايص ا   ا  توفيا  أجاض ف اي .فنكاء أت ا  ( ب ف  ا  1767- 1754 ألاعاىا  ) فاي ا   اف الموىل

 ال  ألي م ء ا جيرأ  جفاعي  تح ض ومحءر  ب ءنيء  زع ءهد  ببزيات أعىانه أملي م كي،قء  ملي ألهى ال  ألاصليتم

 بح ي ألاإلاءم قء  ألاول  العءإلاي  ا  ف  العشف ي،وةءلنحيدي ابءم ال فم  أواتض وفي .مرد  ألالى  مئء  وقنض اصءب 

 تلاف أت ا  أماء. ففهياء فاي ا  ياى   بفيا ي  قاءمىا روسايء،وت لف الا  رومءنياء ماي وتصيدفزء ا  نيه  بء ج ف  ا  فا 

 فاي وةءلنحيداي مىشاىر ء، م ء"عا  فاي وإّبءاداء الهءنيا  العءإلايا  ا  اف  قناض اليءباءم اسن يمنه مء فمى اشءع  ا  فو 

 عاعا  ملاىالي ماي اإلاكىن  731رق  الففق  انفشف  ف ي الهءني ، العءإلاي  ا  ف  ادءد  ال    1932 بتم الىاقع  الفت  

 ع اءر ، و  ياتم مئا  ملاىالي فاي ميياءيي تيناءنى اعايه وماي ايصاي ، شات و الايتنىر  اماف  تحا  وت نا  عاءل     

 والكااىلت ا اليييااو ءر ء بكنت دااء بىشاف و لاف اإلاعن لاتم، عىا  تراءر  قءما  باءجفات مليا  معياكفا ، و  يا 

 للفشف ح جهثد  وأ   بءقي اإلاعن لتم، اعيا  ت  وقي معن ض،     عشف  عي دة ي مء م نض ال  ألي م ء وال ءعىم،

 م نلفا  باؤنىاع ا  نلفا  الصايوي  اإلاايم فاي وال عاء  اإلاياءه بنلى ا  اليءباءم قءما  ت اء .علا د  النراءر  اجافات ألجاض

 .ال ءتفا  بء جفاعي  مي اإلايم تلف بفش و لف وال ءعىم، واليءإلاىنيا ا  نيه  وا ج ف  الكىلت ا مهض النكنت دء مي

 غف وءرل جة ف  الانرلتز ا نءر ف ي ا  نيه ، ا ج ف  بءسن يا  النيىلىجي  ملفبد  بفنءما نرءع  فحص أجض ومي

 جعاض م اء الاساكنلويد  ا  افا  فاي ا  نيها  ا ج اف  انفشاءر بايأ  لاف الاساكنلويد ،وإعف الشاىا"  ماي م فةا  عىا 

 عىا  ا جفعىميا  ا  اف  الواءز ىم  اسان ي  .ت اء زا ا دىمواء ملتاي ميانحيل  شانه زواء  الكءملا  الن متا  ع ليا 

 الهداء  ا  لي ،وتا لف أملءلد  بكنت دء ف دء ب ء النكنت دء، مي م نلف  بؤنىاع بح رد  اإلاعيكفا ،و لف في اإلاعن لتم

 ألا"نااءت  جااؤ ف ااي لنىلواايا، املاانالم  أعوااءت ألاإلاااءم بااي مليلاا  النىلواايدىم  اساان ي  وقااي )أ(الفت وسااي  الكنااي

 جعاض م اء النيفىتياي، ملماي ب افو ؤلاصاءب  عىا  تاي   ءلعا  نناءتا دظماف معاتم ل اء  اسان يا  الا  النىلوايدىم 

 .الاعن اء  معياكفا  الا  وإرساءلم  اإلااىا"وتم، اعن اء  عاي وت نواف اإلاواء"ر، تلاف عاي تسنعاي ألاإلاءنيا  ال اىا 

 لار  التا  الكىر ا  ا  اف  في النيىلىجي  ألاوةئ  هشف اسن يا  عي ت نوف ل  اإلانحي  الى دء  أم بءل تف وا جيدف

 الناءرل  ا  اف  اباءم الشايىعي  لألنظ ا  اإلاعءرباتم مامل ا  تا  أم ملايث ت اء 1953 – 1950 ألاعاىا  باتم رملءزاء

 النلغاءرأ  اإلاعاءرو قناض كءنا  ألاملاياث تلاف أشامف وماي النيىلىجيا ،اسان يا  ا جافاعي   ماي ت اض لا  شاتي ب افق 

 .8 ومي   ميبل مظل  بفاس ليعه ت  ملي  ، 1978 سسن ب  7 في لويم في مءركى  جىريي الص في والكءتل

 السشاف   ابنليا  ف اي ال نيعا ، ماي جاةت غتا  أاداء دهسا  لا  والتا  وا جءتحاء ، ألاوةئا  انفشاءر ب صاىص أماء         

 ( وملصاي 1351 -1347ألاعاىا ) باتم ماء  روتاه بلا  الا أ ال اءعىم  انفشاءر زاى ألاام  الىةاءت كاءم مليا  مرداء، باهاث

 عىا  ألاروا  ماي اإلااداتم ملصاي  التا  الكاىلت ا كءنا  ف اي الثاهيىة اترائرىة أماء . ا ص ملياىم  100 ماي أت ا  ملياء 
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  .م حع شابموليي الشىمىي،
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 ف ي الثالثة اترائرة أمء .العشف ي ال فم  أواتض في   ف هجى  عشف وت لف النءسف ال فم  "ىا  س  فت ا  ميي

 مليىم   ص. 50 مي أت   أروا  وملصي  1918 عء  مليع  الت  ؤلاسنءني  الانفوىنةا كءن 

ل ي الر  ا جن ف اليول  ا   ف الكنت  لم ه الاسل   وقّفر  اشكض مىملي ع اي معءزايا  زءما    ظاف ألاسال      

  ظاف الاسانع ء  ا  فباي للغاءزا  ا  ءن ا  أو الياءم   1925 النيىلىجيا  والكي يءتيا ، وكاءم أو  بفوتىكاى  فاي عاء 

 مىل لل ىد تاليىة مراالىة أام وى    1925 لسيىا  حىيىف اافاكيىةأو غت زاء، والىساءتض النكت دىلىجيا ،ت  جءتا  

 الياءم  الغاءزا  امانا  أو انناءج أو ألابحاءث تحظاف لا  الاتفءقيا  تلاف أم ، ا 9اتر ثاميىة ات ى   اشىمعدا 

 الاعنايات تا  ماء ا ا والانن اء  الافل فاي ا  ار الاتفءقيا  تلاف عىا  اإلاىقعا  الايو   ماي الكهتا  اشات "  ت اء وا جافاعي 

 ملتاي الاتفءقيا  زا ه عىا  النىقياف عاي امنوعا  الى داء  )وملليفهداء اسافاتيض( أم و ا تف .والنكنت داء باء جفاعي  عل داء

 أ  عىا  تاوّص  فباداء ، 1972 نيياءم15 فاي للنىقياف عفباه تا  الا أ الايولي لل يهاءق ألاولا  اإلااءل  أماء .  1975 عاء 

 بيىلىجيا  ب اىال الاملنفاء  أو ت اة ي أو انناءج أو بن اى ف ت اى  أم كاءم ظاف  أأ وتحا  اإلاىقعا ، الايو   عىا  دت تل

 اإلايل   النزاعء  في اإلاىال تلف  سن يا  أسل   امنا  عي  وت لف وقءثي كبجفات لألغفاو سل ي  جفعىمي  أو

 م كاي، وقا  اإلايهءق،وةؤسافع  لاف عىا  اإلاىقعا  الايو   ت اى  أم اإلايهاءق،عى   لاف ماي الهءنيا  اإلااءل  تاوص ت اء .

 أشامف تياع  تنعايي   زمويا  بفت   اليل ي  لألغفاو أعاه ألاول  اإلاءل  في اإلا كىر  اإلاىال تلف اسن يا  أو بنيمت 

 اإلااىال تلاف تاياو   أو ن اض الايو   امنواءع بفور  عى  الهءله  اإلاءل  توص ت ء . النوفي  ملتز الاتفءقي  تلف ل ى   مي

 اإلااىال تلاف ماي أأ امانا  أو انناءج عىا  لولا  أأ ملا  أو تشاجيف أو منءشاف غتا  أو منءشاف اشاكض كءنا  جما  ألدا 

 .10ألاول  اإلاءل  في اإلا كىر 

وةو لاا  سااف ع  الاا  العصااف ا  اايد  لوم الااي ى  أت اا  فااي تفءصاايض ا  اافو  النيىلىجياا  نرااي ت اا   الفيااءإ           

الصااتم، وانفشااف اياافع  فااي وإداافام وعاايل مااي  فااي 2002وإشااءرا  الاساانفمء  عااي فتاا وس كىرونااء الاا أ اتفشاا  عااء  

الاايو  العفةياا  وألاوروةياا  ولو  أ اافي والاا أ صااءملنه مل لاا  ؤلاعامياا  تنتاا  وغتاا  مياانىق  عىاا  شءشااء  النلفة ااىم 

ووسءتض النىاصض الاجن ء ي م ء أعءر الملف وا  ى  عوي اعا الشعى  ز ا ا  ى  والملف الا أ اسافه فته اعاا 

وأرةااااء  سيءسااااي  واقنصااااءلد  وملتااااي عيااااكف  .وم ء لفااااف باااانعا النااااءملهتم وا  للااااتم الاااا  الانظ اااا  لنح ياااار ازاااايا  

يشااااااككىم فااااااي مصااااااير زاااااا ا الىةااااااءت و صااااااوفىنه باااااا ي  ءناااااا  الاساااااال   النيىلىجياااااا  اإلاياااااانع ل  فااااااي ا"ااااااءر ا  اااااافو  

 11النيىلىجي .

ر أو  ءناا  ا  ااف  فااي ا"ااء ”كىرونااء“ومم ااء كءناا  ماايي هاا   زاا ه الن  يوااء  والففباايء  التاا  تضااف فتاا وس          

 الطبييىة مىل حزء هي    ادؤام ة هظ ية مل حزء الىاراها هل :أنفيوء هيؤ  أم عليوء النيىلىجي ، فءنه دنىجل

 يعنا  فما ا مائامف ، ماي جاةت كىروناء كاءم ملاء  ففاي ؟ الداليىة اتراىات ااضىار  بىكواء مياىا الميامىل  ماحى 
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 .شابم م حعنيءل  ابفازي  رزوق،
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  .م حع شابموليي الشىمىي،
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 شابم م حعنيءل  ابفازي  رزوق،
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  والييءساي  العل يا  ا جماىل تضاءفف
 
  لواء باي فاا ال نيعا  ماي جاةت كءنا  ا ا أماء .مىاجمهداء أجاض ماي معاء

ّ
 أم ا 

 ا جاى  ادايل التا  ألاوةئا  كءفا  وعىا  عل دء لل ضءت ال ءتل  ألامىا  واسفه ءر والنكوىلىيي العلم  بءلن ي  نىاجممء

 السشفأ وام نحضف انفيوء إلاهض ز ه الازمء  مين نا .

 / هاراها اهظ ية ادؤام ة:1-2

 :12هظ ية ادؤام ةااال /تي يف 

 ساسل دىجاي   مء،عوايمء مائامف  الا  اييافوي ماء مىقا  أو معاتم ملايث شاف  الا  يشات  مص لح اإلائامف  نظف          

 بداء ت اى  مئ دا  قءنىنيا ،أو أفعاء  غتا  اماء اإلاائامفا  زا ه مضا ىم  دكاىم  عاء  الوءس،وبشاكض أماء  دب رزاء واضاح

 اإلاائامف  نظف اء  فابم بىارهان  ما يىل الييءساي  العاءل  ومليال.اقنصاءلد  أو سيءساي  ألغافاو الايو   ملكىماء 

 دحايث   شاي ت حاي مناءلة عاعا  اإلاائامف  مء،ولوظف ا  بنصا ي  محكاى  الكاىم  أم معيوا ،وحي قءعاي  عىا  تعن اي

 م ءلا  فاي ماف  ألو   مصا لح "مائامف " ورل.بنعضاه مافتنط شاي ت علياه،وكض دنايو ت اء دكاىم  شاي ت بءلصايف ،و 

 1997 سو  أتيفىرل قءمىس ال  ابءفنه  لف اعي ،وت   1960العء  في تياوله جفي  ولكي 1920 عء  اقنصءلد 

 غتا  أفعاء  عىا  مضا ىادء فاي اإلاائامف  تحناىي  مليا  أها ءبدء نظاف وجماء  باء نا  اإلاائامف  تعف فاء  وت نلا 

 كبىل مىل شى ية خطىة" :بؤاداء أتيافىرل قاءمىس وعففماء .قى ا  أ افي  جماء  أو ملكىما  ترفيداء مئ دا  أو قءنىنيا 

"،و  نلا  تعف ا  اإلاائامف  باء نا  وجماء  الوظاف لسلىاهان  معىالف  ا هىا مىؤ    بلىا لسليىا  الىىاس مىل حلا ىة

 الهاءهي وا  اي ،) Plotterer اإلاناآمف( ألاو   أسءسايتم:ا  ي ملايدي لماء Conspiracyاإلاائامف   الناءملهتم،لكي عاءل 

 الشاعل( زاى علياه اإلاناآمف بيو اء ، Governments ا  كىماء ((ىزا العاءل  فاي واإلاناآمف Conspirator علياه اإلاناآمف

Peoples ( فعاض ماي م ناس  فء سا  واضاح زاى وت اء .علا د  ا   ي ا  ا فاءت بداي  وشاعىبدء،و لف أ افي  لو   أو 

 ...(،وقاي الع اض اإلاناز ،( مكاءم أأ فاي دحايث قاي الناآمف وفعض .موظ   ب ف    ألاكء دل صيءغ  ب عني أأ ،)النآمف(

 غتا  )النااآمف( فحايوث للةماءم بءلىياان  أماء لل كااءم، بءلىيان  زاا ا عاءلم ، ميانىي  وعىاا  اليولا ، فاي دحايث

 عىا  علا  باءإلائامف  اإلاياهديفىم  دكاىم  وقاي )علياه اإلاناآمف( ووجاىل )اإلاناآمف( وجاىل ماي باي   أناه الهءبا  محايول،ومي

  اإلاائامف  تعف ا  مارد .و  كي الانعا يعل ماء قاي أو بداء لما  علا    أو بداء
 
 أو أ ا ءص باتم "اتفاءق :بؤاداء أدضاء

 لل اي  م اءل  نحاى عىا  آلا اف ي لايي الضاع  وعوءصاف قايرادء ميانغل  اليف في معء تع ض ملكىمء  أو موظ ء 

 منعيل  مظءزف في اإلاعني بد ا اإلائامف  وتنرى  .  ف" ب ف  ؤلابفار دنض ي معتم زي  تح ير أجض مي وألا اق

 معاتم ملايث تفيت    ءول  اإلائامف  نظف   اسن يا  وغت زء.دن  ا  ءبفاتي النري  ؤلارزء ،اإلاوظ  ،  كء جف   

  دكاىم  قاي
 
  او تءر  ياء او سيءسايء

 
 ت اء .قاىأ   ا ص او ساف   موظ ا  ا  ايث زا ا مفتكال ماء دكاىم  اجن ءعء،وغءلناء

  اإلاائامف  بوظف ا  تائمي التا  الع ليا  ت لار
 
 لألوزاء  فف يا  الىقا  ماف ترعلما  الا ا ءص لايي النفكتا  ماي ن  اء

 اإلا ءدي ،وتصانح بكاض مفباي  ملءلا  وحاي الىاقاف، عاي كءماض انفصاء  ملءلا  الا  دن اىر  أم د كاي وا  يء  ،ت اء
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 اليال   الا  مىاقاف زائ ت اإلاائامف  بوظف ا  دئمواىم  الا دي دصاض عوايمء ا   اىر  ماي لرجا  مل ا  وعىا  اإلاشاكل 

 وال فار.

 :11ادفص ة لظاار ريتاس هاراهاثاهيا/اهم تط احاإ الىظ ية 

 :13في 19د كي اج ء  از  ألا"فوملء   الوظف   اإلافيف  لظمىر فت وس كىرونء    

 ألامف كي  الاسن نءرا  وكءل  قنض مي ت ى فه ت  الفت وس ام ال  الوظف   ز ه تشت تم يىية: املخاب اإ /هظ ية1

 أعيال بتم قنى  تل ى الوظف   الصتم،وز ه عى  اقنصءلد  ملف  شي في اسن يامه أجض مي تيا  "إ ه اك س ي"

  الواءس ماي تنتا  
 
 بيىلىجيا  ملاف  ا"اءر فاي دوايرج الفتا وس باؤم دافي  ماي ألاوساط،فموء  الشافق  فاي  صىصاء

 .العءل  في اإلانصءعي ولورزء اإلانوءمي  الاقنصءلد  قىادء تحجي  بدي  الصتم عى  أمف كء تشردء جفعىمي 

 شالض الا  العاءل  ملاى   كىروناء ال  ملءلا  الملااف التااي  ل ماء انفشااءر فتا وسالصياسىى ي: -تكمصىىاتك /المفصىيت2

 اسان فار ات  ،وماف أو ساو  قناض دان  لاي ل اء  ادراءل باؤم واإلايائىلتم ا  با ات اعتا ا  ماف العءلم ، ءصا  الاقنصاءل

 الاقنصاااءلد  ألاهشااا   اسااانفوء  تيفيااا  انفشاااءره او أو الىةاااءت املناااىات تيفيااا  ملاااى   وا جاااي  الغ اااىو

 د يلاىم  الا دي أولئاف دفوجمء لمء ملي  الاجن ء ي الاتصء  عب  وسءتض اإلائامف  نظف ء  فكف  والاجن ءعي ،وانفشءر

 ل ا .وت ف سي  مي جم  عءني  سيءسي  ألسنء  بفجعىادء ال دي الفس ي  مي جم  وأولئف بءلنفيت ا  ال  الفشكيف

 اديدايا تشاكض التا  بءلايو   الضافر  ا  اءق بداي  أمف كيا  صوءع  زى كىرونء وةءت دفي ام تفيت ا   ف زوء  ام نري

 بؤناه ألامف كاي ا جاي  رسام  اشاكض الصاتم وااد ا  والصاتم، اد ءلياء كابدفام والاقنصاءلد  الاسات اتيري  إلاصاء  مء

 باتم ف اط لاي  اله ا  ماي اهعايا  ملءلا  تياىله كاءم العاءل  وألم .ااهىان مو  ا  الا  كىروناء بفتا وس جاءت الا أ زاى

 العواءم كىروناء وةاءت ا"لار ف اي الغفباي، اإلاعياكف مكىناء  لا اض ملتاي باض الاتحءلدا ، وروسايء والصاتم واشاو ي

 عاي   لاف عىا  يياءعي وماء .العءإلايا  الصا   موظ ا  ملتاي ولن اء  والنحا ، النوظتا  ساءمل  فاي اإلاائامف  لوظف ا 

 أسال   إلنناءج م نبا ا  نناءج أناه أ  ساءبر  فتا وس عاي "نيعياء ت اىر  فت وساء كىروناء كاءم ا ا ماء فاي الي اتم

  وواشو ي. بكتم اإلاننءلل  بتم الاادءمء  تعكيه مء وز ا وجفعىمي   بيىلىجي 

 النااءاف الفت وساء  لعلا  ااهىان معماي مصايره الفتا وس أم الاا  الوظف ا  زا ه تشات ااهىان: معمبىت /هظ يىة3

 .ماف  ألو   الفتا وس ف داء ظماف التا  ووزءم ميدو  في مىجىل أنه اس ه مي دنطح للعلى ،وال أ الصيوي  لألكءلد ي 

 اإلاعماي لا اض ترافي  كءنا  ا نناءرا  ا"اءر فاي زويسانه ت ا  الفتا وس زا ا أم دايعىم  الوظف ا  زا ه مفوياي ام ت اء

 فاي و فياسل الياي ف  ن اءق عاي و  افج ا  نبا   ءرج بء   ؤ دفيف  أم قنض و لف بيىلىيي، سا  تصىيف اغفو

اء اإلاوفشاف  العايوي   زاى مواه  افج الا أ ا  نبا  باؤم الاةع  باتم الوظف اء  تنفاءو  وزواء العاءل ،.أنحاءت ج ياف فاي ملءلي 

  ام الانعا وزعا  .غت زاء في او أفغءهينءم في امف كي م نب  ا   ي   في بؤنه والةع  صين ، م نب 
 
 أماف كيتم جواىلا

 الصتم. ال  ن لىه ال دي وز  أفغءهينءم في بءلفت وس أصينىا

                                                           
13

 ،39-38-37،ص ص  م حع شابممليتم وبحي مل يي تف  :،زن  
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 لماء العاجيا  واإلائسياء  الكبا ي  العءإلايا  الالو ا  شافكء  أم الا  الانعا دا زلالغ بيىة: تتاية ش واإ /هظ ية4

  امفه مي والهدى ض كىرونء فت وس هشف في لور 
 
 وجن  به اإلافتن   ال ني  وألاجمة  واإلاعيا  الل ءملء  اننءج ال  سعيء

 انفشاءر عاي اإلايائول  حاي ا  اءم  ا جياض أبافاج ام مفءلزاء أ افي  م ىلا  زواء  وأدضاء  لاف، ورات ماي اإلالياءرا 

 كءنا  وساىات،للفت وس فف يا  وترعلاه الاهياءم موءعا  ماي تضاع  تصايرزء التا  الاشاءعء  ام بءعنناءر الفتا وس

 وزا ه .ا  ايوث أتياي  بءتا  تنعءِاداء وأم شايئء، ألازما  مل ي ا  ماي يغتا  لاي زا ا فابم مايبف ، غتا  مايبف  أ  ألازما 

 العاءل  سيضاف  الا أ ألاتبا  ألاعاف كلاه، العاءل  الفتا وس باف  ت اء كلاه العاءل  عىا  بظالماء سانل ي الننعاء 

 معن اي اشاكض النغيتا  زا ا ع ار .الصا ي  الوءمليا  ماي أعافه ماي أت ا  والييءساي  الاقنصءلد  الوءملي  مي سيكىم 

 عىا  تا لف سايعن ي ت اء اإلاافو، عىا  الياي ف  العءإلايا  اإلاوظىما  الصا ي  ف داء سفيان يف التا  اإلااي  عىا  تنتا 

 تعءفي كءم كل ء أقض، اإلافو عى  ف دء سييي ف الت  اإلاي  كءن  فكل ء .ألازم  مىاجم  في اليو   تفءت  عي  أو تفءت 

 اليي ف  في الاقير وألانجح ؤلالار  سنكىم  ومليه ء .ه يح والعك  وأقف ، أسمض كىرونء  عءر مي العءلم  الوظء 

 ماي سافن كي فباداء فعاء  اشاكض ألازما  الار  اإلانحاي  الى دء  اسن ءع  فبم النغت  لصء  مء، سيكىم  ألازم  عى 

 فابم روسايء، أو الصاتم اإلانحاي  ونج ا  الى داء  أ ف ا  ماء وإ ا العاءل ، قياءل  فاي ومكءنهداء مىقعماء عىا  ا  فاء 

 الشفق ولى اشكض هيب . ال  ادءدهدء في سنئو  والاسنفءل  اإلاصل   تف 

 نىعاء ميانري ومن اىر  لكواه فتا وس، مرافل زاى كىروناء فتا وس ام النفيات  زا ا اها ء  دافي :اليسمىي /لمفصىيت5

 أماف أناه العءإلايا  الصا   موظ ا  ا  أوضا   .ا  اءلي الىقا  في مينحيض شنه به ا  ءص الل ء  امف جعض م ء مء،

  ألامفاو مي عيل عي اإلايئول  الفت وسء  مي أسف  اس  زى كىرونء فت وس ألم "نيعي،
 
 السييط الةكء  مي بيتا

 .ا ج اء  اياسل الياعىلد  فاي ساوىا  أرباف قناض ظماف كىروناء علياه أ"لار   اف وفتا وس باض الياءرس، مافو وملتاي

 العءما  وماي الصا   مراء  فاي بءملهاء 27 وتنال ؤلاهياءم، الا  ا  ياىام ماي انن ض الفت وس أم عى  النءملهىم  و نفر

 أم:"نظف اء  ف داء اإلائامف ،وجاءت نظف اء  تايدي "، ا الوصىت " ال نيا  الصا يف  فاي رساءل  .العاءل  أنحاءت ج ياف

 الفت وس مكءفح  في العءلم  النعءوم  تعفقض الت  والنحتزا  والشءثعء ، ا  ى   لر سىي  شيئء تفعض   اإلائامف 

 بياىت الناءملهتم كاءمزائ ت  وأملاي الب دا ، فاي هشاؤ الفتا وس أم نظف ا  تايع  عل يا  بؤللا  ا  با ات ا   ت "،واسفشامي

 ماي جاءت "19"كىفياي أم ماي واع اىم  اّادا  و تاف .ساوىا  10 موا  الصاتم فاي يع اض فت وساء   نتا  وزاى ،تاشىزان

 درملاىم  ت اء بءلنحيداي، ا  فاءفي  أناىاع أأ أو بءلضانط، مواه ان لار الا أ اإلاكاءم يعففاىم    لكارد  ا  فاءفي ،

 داير  أم ييان يف العل اءت لكاا  ييان ف وماي .اإلايان نض فاي تظماف أم د كاي التا  اإلاىجىل  ألا في  الفت وسء  عيل

ا د نلا    ا جيداي الفتا وس أم ألاالىأ واضا نتم، مل ي ناتم  كاءم التا  كىروناء لعءتلا  اإلاون يا  الفت وساء  عاي تهتا  

 تا  ت ءماء جيدايا شايئء لاي  أناه أأ أدضاء الصاتم فاي عءماء 17 قناض ظماف الا أ " شىارساإلاهاء "  ساسيض عىا  بيرداء ماي

 ألغلاال الىساايط اإلاضااي  أو العءتااض أم ف اا  الثاهيىة ا   ي ا  النعا،اماء داي   ت اء ا  نبا ا  فاي ت اى فه
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 أعايال تىجاي ا جيداي الفتا وس ظماف مليا  ااهىان ميدوا  ا  فاءفي ،وفي حاي كىروناء لعءتلا  اإلاون يا  الفت وساء 

 وملىلمء. اإلايدو  لا ض تعي  الت  ا  فءفي  مي تنت  

 ريتاس هاراها  لأ كطاع الميسيم اليالأ:ثالثا/ادا ياإ 

 م اءو  ببعاءر  الايو   ماي العيداي فاي كىرناء ارتفاءع اإلاتزاداي واإلايان ف   اء   الاصاءب  بفتا وس عاي ؤلاعاام ألي        

ماي م نلا  ناىااي الاى"ي م اء  ال ا  تر ف وا ناط     التي تشمي دىميء عى  ا جءمعء  انفشءره امكءني  ملى  

 الا أ ألاماف وزاى اليراسا  وتع ياض ببد اء  اإلا ءلنا  باءلكهت دي الا  لفاف انفشاءر الى اءت،الامف الا أييافع ع ليا  

 النعلي يا  واإلائسياء  ا جءمعاء  لا اض ادءتياء اليراسا  تىقيا  ا  كىمء .بحيا  تا  ماي الكهتا  لاه اسانرءب 

 زا ه ا جءتحا  ولكاي انفشاءر م اء"ف ماي ا  اي بداي  ا  نلفا  اإلائسياء  فاي والع اء  اإلااىظفتم تىقي  ت  وت لف

عى  مينىأ جءمعء  اليو  التي   تنحك  في ت ويء  الناير   عاي وبعاي و  ت لاف  اليلب  أعفزء لمء كءم ؤلاجفاتا 

  :دىي في ء أبفززء وت هض تراتايية باترامياإترفة  سءب   في مء ييم  

ارةاء   الا  اعاي عاي النعلاي  موصاء   اا  ماي اعاي عاي اليروس مفاجع  في العءلي النعلي  وزار *الأ اعن ءل اغلل 

 اإلاعفقل  الكهت   العىامض ظض في اغلل ال لن  وؤلالارا 

*عااي  جءزة اا  وتحكاا  ؤلالار  ،الاسااانء  ا جءمعي،وال ءلاال دن ويااء  النحءباااف عااي اعااي،الي فاااي اغلاال الامليااءم الااا  

  لض في ع لي  النير   و النىاصض مف ال لن .

الكءفيا  ملاء  لوم قاير  ا جءمعاء  عىا   النكوىلىجياء واإلاعايا  الىساءتض وجاىل وعاي  ألانت نا  شانك  باع  *

 اعي ب فمىمه الص يح. عي النعلي  ت نير اليو  ا جءمع  و اسنك ء 

  صىصاء والكليء ، ا جءمعء  مي العيدي في مشءكض ألانت ن  عب  الن ني ي  واليروس ا  ءبفا  ت نير شمي *

 .ت ني ي  أع ء  تن لل الت  الن وي  ا جء   في

اءم ظمااىر فتاا وس كىرونااء وانفشااءره دفيااف باا ي نظف اا  اإلااائامف  وا  اافو  النيىلىجياا  اوانااه         م ااء ساانر وسااىات كا

اءم ننااءج لعىامااض "نيعياا  فاابم ا   ي اا  التاا    ممااف  مردااء حااي ام اهعكءسااءته الياالني  "ءلاا  م نلاا  ال  ءعااء   كا

ال أ شمي شالض اياسل كطاع الميسيم اليالي بتم از  ز ه ال  ءعء   وشكل  تحيدء  تنت   كءم عى  اليو ،ومي

اجفاتا  ا حجف اإلانزل .م ء اسنيع اللجىت ال  م نل  وسءتط النىاصض عي اعي لضا ءم اسان فار   النكى ي،وزواء 

  مهاض ت  تيليط الضىت عىا  ا جءمعاء  الافت اباي  كآليا  ميان نلي    باي ماي اهشاءهدء والانحك  فاي ت ويءاداء إلاىاجما

 ز ه الازمء  مين نا. ف ء اإلا صىل بء جءمع  الافت ابي    وفي ء تك ي معىقء  الا   بدء في الى"ي العفبي 

 /ماهية اترامياإ تراتايية)تلىاتاهية(:2

اااااااءم فااااااااي الع ااااااااي ألا تاااااااا  مااااااااي ال اااااااافم          تشاااااااات  اعااااااااا اليراسااااااااء  الاااااااا  أم بياداااااااا  ظمااااااااىر ا جءمعااااااااء  الافت ابااااااااي  كا

العشاااااااف ي،نفير  ت ااااااااىر ت ويااااااااء  عيداااااااي  كء  ءلعااااااااء  اإلانءشااااااااف  واإلاااااااائت فا  اإلاياااااااا ىع  واإلافتي ،وإهشااااااااءت محااااااااءور 

فاااي  1999ىع ماااي ا جءمعاااء  عاااء  افت ابي ،وشااانكء  الاتصاااء  ا  يدهااا  والانت نااا  وغت زء،مليااا  بااايأ ظماااىر زااا ا الوااا
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،م ء ملااايا بءلعيداااي ماااي 
 
جءمعااا  نيى اااىر  بكليااا  افت اباااي  واملاااي  ماااي كلياااء  ا جءمعااا ،وكءن  ترفةااا  مشاااجع  جااايا

مئسيااااء  النعلااااي  العااااءلي الاااا   ااااىو النرفةاااا  نفياااامء،و عي النعلااااي  فاااا  ا جءمعاااا  الافت ابااااي  أو الالكت ونياااا  أملااااي 

ا  ام النعلاااي  فااا  كاااض مااارد  يعن اااي عىااا  اسااان يا  الانت نااا  والىساااءتط  مظاااءزف النعلاااي  اإلافناااى  والنعلاااي  عاااي اعاااي

اإلانعاايل  فاا  النعلاااي  وتنعااي عااي ال ياااىل الةمءنياا  واإلاكءنياا  وا جغفافيااا  .ونفيراا  ت نياار بفوتىكاااى  العااة  اإلانزلاا  وماااء 

فت ابااي  امليعااه مااي شاالض عىاا  مياانىأ ا جءمعااء  ظمااف  ا  ءجاا  الاا  لراساا  الن ويااء  التااي تىظفمااء ا جءمعااء  الا 

 كىادء تعي الي  د كي الاعن ءل عل دء  سن فار   النكى ي ا جءمعي.

 :تي يف اترامية ااهم اشبا  ظاار تراتايية )تلىاتاهية( /2-1

 ااال/تي يف اترامية تراتايية:

 عففمااااء  ءلااااي بااااي فحااااىص اادااااء:" تلااااف ا جءمعاااا  التاااا  ت لااااص "ابدااااء مااااي ملااااىاجة الةمااااءم واإلاكااااءم، و كااااىم الاااانعل -

 .14والنىاصض بدء مي  ا  الن ويء  النكوىلىجي  ا  نلف  ومي أبفززء الانت ن "

اماااء مل اااايام دمحم الياااعيي عففمااااء عىااا  اادء:"مئسياااا  للنعلاااي  عااااي اعاااي تعن ااااي فاااي ع لمااااء عىااا  الانت ناااا  فاااي تىصاااايض  -

م معظااا  هشاااء"ءادء اإلاعلىماااء  لليارساااتم فاااي أماااءتي اقاااءمهد ، وتحناااىي عىااا  أقاااض ماااء د كاااي ماااي اإلان لناااء  اإلاءلدااا ، أل 

الكت ونياا ، ملياا  يياان يف ال ااا  الىصااى  الاا  فعءليااء  ا جءمعاا  الالكت ونياا  وإلاا  العاافوو الت بى اا  التاا  ت اايممء 

 .15عي "ف ر الانت ن  بءسن يا  الك نيىتف وتكوىلىجيء الاتصء  "

 الن نا  لاأللات نىعيا  ن لا  عاي عناءر  عىا  ااداء:"Virtual University الافت اباي   ا جءمعا  ع ىماء د كاي تعف ا        

 العءإلايا  الشانك  بىاسا   اقاءمهد  أماءتي فاي لل لنا  العاءلي النعلاي  ميانى ء  أعىا  تاؤمتم الا  يداي  الا أ اإلان تاز،

 . 16"من ىر  أنت ن  شنك  عى  تعن ي منكءمل  الكت وني  تعلي ي  بيئ  اهشءت  لض مي لألنت ن ،

 تراتايية:ثاهيا/اهم اشبا  ظاار اترامية 

دفجااف ت ااىر وظمااىر ا جءمعااء  الافت ابااي  أو الالكت ونياا  الاا  الن ااىر فااي تكوىلىجيااء الاتصااء  ، وتةادااي ال لاال         

عىااااااا  النعلاااااااي  العاااااااءلي وعاااااااي  قاااااااير  ا جءمعاااااااء  الن لييدااااااا  عىااااااا  تلنيااااااا   لاااااااف، اباااااااءف  الااااااا  تغتااااااا  ملءجاااااااء  ال اااااااا  

فف  وغت   لاف ماي ألاماىر التا   جاة  ا جءمعاء  الن لييدا  وم ءلبد ،ومللى  مئسيء  أ في في مييام ت يد  اإلاع

 مااااي مااااؤزق 
 
عااااي مىاجمهدااااء فءساااان ي  تلااااف اإلائسيااااء  لنكوىلىجيااااء الاتصااااء   واإلاعلىمااااء  د كااااي أم تااااىفف م فجااااء

النعلي  ا  ءلي، و لف عي "ف ر تاىفت  النعلاي  إلعايال تنتا   بوف اء  أقاض، وةكفاءت  وجاىل  أفضاض، ولعاض  لاف زاى 

 اعا الايو  العفةيا  وماي بيرداء ساىر ء وبعاا لو  ا  لايا مء لعء اعا 
 
اليو  اإلان يم  لأل   بد ا الاترءه، وأدضء

 العفبي.ت ء سع  لراسء  وةحىث عيدي  ال  وبف تصىرا  إلهشءت جءمعء  افت ابي  في بالز .

                                                           
14

 .31ص 2003،افف ض   8، النحف ي ،ع  متسة الاتبية ءلي أمل ي بي فحىص: "اعا ؤلاترءزء  العءإلاي  للنعلي  العءل  ف  ظض العىإلا  "، 
15

ال  اإلائت ف اليوىأ الهءل  "النعلي  عي اعي و مرن ف اإلاعفف ،  دمحم سعيي مل يام: "النرءر  اليولي  والعفةي  في مرء  النعلي  ؤلالكت وهي ا جءمعي"،بح  م ي 

 .6،ص2007( مءأ 7-5من لنء  ا جىل  واست اتيريء  الن ى ف ، جءمع  عتم ش   :مفتة النعلي  اإلافنى  ، )
16

،جىام 11ع متسة ابراث اكمصات ة اإتارية، والعفةي  ،سوءت عني الكف   ا  وءق،اإلاعىقء  والنحيدء  الت  تىاجه النعلي  الافت اضي  ا جءمعي:النرفة  اإلاءلتزدء 

 11،ص 2012
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الا  أم ظماىر وت اىر الانعل  في لراسنه عي تءر خ وواقف النعل  عي "ف ار الانت نا ،  Jlobeanu, Mيشت  جلىةيىيى      

  : 17عي "ف ر الانت ن  و ا جءمعء  الافت ابي  ارتنط اعءملتم زءمتم ز ء

/ن ااى النعلااي  عااي اعااي، والاا أ ظمااف فااي ادءداا  ال اافم النءسااف عشااف، وأصاانح اليااى  موفشاافا فااي ج يااف أنحااءت العااءل  1

إلامويا  فاي معظا  الايو ،نظفا إلااء مل  اه ماي و  ي  عشفا  اإلاادتم مي ال ا ، وله العيدي مي ا  ب ات واإلاوظ اء  ا

لور زء  واسءسيي في اشنءع ملءجء   تي يف ا جءمع  الن لييد  اشنءعمء تنعلي  الكنءر والنعل  ميي ا  ياء  ا ماي 

 ا  مفاعء  ظفو  اإلانعل تم وترءوز مليول الةمءم واإلاكءم ا وإشنءع ملءجاء  ا جن اف ا  ايد  ماي الع ءلا  اإلااءزف  

 الت  دحنءجمء سىق الع ض.وفي الن صصء  

/ن اااى وت اااىر النكوىلىجياااء منعااايل  الىساااءتط، والك نياااىتف وشااانكءته العءإلايااا  اي الانت نااا  ، والااا أ أصااانح وسااايل  2

أصانح بءإلمكاءم ملضاىر ا  ءبافا   زءم  لنييت  النعل  اإلاين ف واإلانىاصض لكض مي د  ح في مة ي ماي النعلاي ، و

وإع ااااءت الاااايروس عااااي "ف اااار الىسااااءتض ا  يدهاااا  وأهشااااف  مااااي     اإلائسيااااء  النعلي ياااا  عباااا  ؤلانت ناااا  صااااافى  

لراساي ، جءمعااء  الكت ونياا ، "لناء  عىاا  ا  ااط، أوراق ع اض وامنحءنااء ، تااير ل افت اضاي  دنضاا ي مااىال النااير ل 

   الكهت  في مل ض النعلي  والنير ل.والفحىص، شمءل  جءمعي  عب  الشنك ، والكهت

 / هداف ااهم خصائصاا اترامية تراتايية:2-2

 ااال/اهداف اترامية تراتايية:

متم أرفااف مياانى ء  النعلااي  ا جااءمعي العااءلم  لل ااا  مااي مكااءم اقااءمهد  بىاساا   شاانك  ؤلانت ناا ، و لااف عااي * تااؤ

   شنك  فءت   الن ىر ."ف ر اهشءت بيئ  تعلي ي  الكت وني  منكءمل  تعن ي عى

* تىفت  الففص للنعلاي  ا جاءمع  والنعلاي  العاءل  بىجاه عاء  الا دي   تيا ح ظافوفم  بء تحاءق باءلنعلي  الن ليايي 

،ت ء أم تىصايض اإلاعففا  والعلا  دان  عاي "ف ار الىساءتض والاجماة  الالكت ونيا  لوم أم تكاىم زواء  ملءجا  لاتصاء  

 اإلانءشف بتم الاسنء  وال ءلل 

 هيا/اهم خصائص اترامية تلىاتاهية اتارها المىلاك اادي في:ثا

 :18تفي  ا جءمع  الافت ابي  اعي   صءتص مردء اهم خصائص اترامية تلىاتاهية:

*تفسخ مفمى  النعلي  ميي ا  يء ،والنعلي  للج يف، مي  ا  تلني  ملءجء  ال ا  غت  ال ءلر ي عى  الالنحاءق 

 الوظءمي.بءلنعلي  الفسم  

مىاتناااا  إلافااااءزي  الوظااااء  العااااءلم  ا جيدااااي فااااي تنااااءل  اله ءفااااء  وإلغااااءت ا  ااااىاجة بااااتم الاااايو  وعءإلاياااا  الشاااامءلا ، *

 وتح ير منيأ الصيغ  العءإلاي  وا  فوج عي ألا"ف ؤلاقلي ي  وا  لي 

                                                           
17

 Jalopeanu, M. The Internet in Education: “The Past, the Present and Hopefully, the Future” in Nistor, N. et al (eds.); Toward  The Virtual University 

( I n t e r n a t i o n a l  O n l i n e  P e r s p e c t i v e s ) ,  I n f o r m a t i o n  a g e .  P u b l i s h i n g  i n c ,  U .  S .  A ,  2 0 0 3 - p p . 2 3 - 2 4 .  
18

-17، ل.س،ص ص 8، جءمع  اإلالف عني العة ة،ع شسصسة تراشاإ  صدرها مياد البراث اتشتشاراإمر ىع  مئلفتم،نحى مرن ف اإلاعفف : ا جءمع  ؤلالكت وني  

18-19 
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ءمعاء  الن لييدا ، تنىاصض مف الن ىر العءل  النكوىلاىيي اإلا اي  ماي  اا  الاي ى  فاي شافات  اإلاعلىماء  ماف ا ج *

 وتض تم منحيدي   ف ي غت  أعضءت زيئ  النير   دصعل تىاجيز  بءل فق الن لييد .

 للن ءساااف والتااا ابط  *
 
تىاصاااض ال اااا   وي ا  لفياااء  الاجن ءعيااا  واله ءفيااا  والاقنصاااءلد  ا  نلفااا  معاااء، وصاااى 

اااااي ء  اليراسااااا  ومكءادء،واإلاياااااءوا  الاجن ءعيااااا  وتح يااااار تكاااااءفئ الفااااافص النعلي ي .ومفونااااا  جيولااااا  أوقااااا
ّ
مليااااا  د ك

النعلاي  بداء اإلاانعل  ماي ا نياءر وقا  الانعل  ب اء دفوءسال ماف ظفوفاه، لوم الن يياي براياو  مونظ ا  ومحايل  سالفء 

 -لل ءت أعضءت زيئ  النير   والةمات ،ابءف  ال  عي  اشت اط الىجىل اإلاتزامي لل نعل  ماف اإلاعلا  فاي اإلاىقاف نفياه

 أأ دن  النغلل عى  عوصفأ الةمءم واإلاكءم. - يي بءسنلوءت اشت ا"ء  الن

* تنرااااءوز الاااافوتتم وؤلاجاااافاتا  الىرقياااا  اإلا لاااا   ءصاااا  فااااي نظاااا  ال نااااى  والف ااااجيض والامنحءنااااء  ومااااوح الشاااامءلا ، 

ء جءمعااااا  الافت اباااااي  ت اااااي   ااااايمء  ال ناااااى  والف اااااجيض ووساااااءتض الااااايفف اإلااااااءلأ، والااااايع  ألاكاااااءلدم  ماااااي  اااااا  ف

اد  نحااااى ألافضااااض، ت ااااء تااااىفف لماااا  ساااانض الان اااافاط فااااي ملل ااااء  تفءعااااض وملااااىار لنر عااااء  مفشاااايدي لل ااااا  دىجمااااى 

 أكءلد ي  واسع .

*ساااافع  ومفوناااا  ع لياااا  ت ااااىر اإلاوااااءه  وا  صااااى  الفااااىرأ عىاااا  أملاااايث النعاااايدا  اإلاي لاااا  عل دااااء، وترااااءوز ملاااايول 

إلاياا  فااي النىاصااض مااف ألا ااف لن اايد  الن ليااي ألاعمااي الاا  الابنكااءر وؤلابااياع مااي  ااا  الواايوا  العل ياا  واإلااائت فا  العء

 ع لي  النعلي .

ام ع لياااا  انن ااااءت * تيااااءز  فااااي تااااؤمتم ال ااااىي العءملاااا  اإلان صصاااا  الازماااا  لنلنياااا  املنيءجااااء  سااااىق الع ض،ملياااا  

الافت ابي  ع لي  لدوءميكي  مين ّف  منعل   منءشف  بحءجء  سىق الع ض  الن صصء  الت  ت فملمء ا جءمعء  

، وتش ض العي
 
 دي مي الا نصءصء  .ع ىمء

*مضءعف  ففص النعلي  للىيءت ورةء  النياى  و ءصا  فا  ا جن عاء  التاي تعاءهى مرداء الىياءت ماي عاي  اإلاياءوا  فا  

 ففص اإلاشءرت  

 :19أسءسي  محءور  بهاع  للجءمع  الافت ابي   والنو ىأ  اإلاعففي اليور  تل يص د كيتارها المىلاك اادي في:

 وتلنيا  والاجن ءعيا  الاقنصاءلد  النو يا  ع ليا  ت اي  مواءه  والنير ل،وت ايد  للنؤزياض اإلاتزاداي  ا  ءجا  *تلنيا 

 ا  ءجاء  تلنيا  الا  اباءف  السشاف  ، اإلااىارل تو ي  واست اتيري  والن ءن ، للعل  الى"وي  الاست اتيري  الاملنيءجء 

 .التي ت  ي  ءرج الى"ي وتف ي ام دحا ا"فءلمء بنعلي  محى   جءليء  العل ي 

 وز اءل  اإلاعففا  اقنصاءل بواءت ع ليا  وتياف ف اإلاعففا ، ون اض بفناءل  ت اى  وت ءنيا  عل يا  افت اباي  واملا  * لار

 .ومن ىر  مليده  و"وي  إلائسي  به ُدحن ي و"ن  ن ى ج وت يد  مفلوله،

                                                           
19

  http://www.elearning.edu.sa/forum/showthread.php?t=105 ،في مىقف11/5/2022،ل. ،ا جءمع  الافت ابي  اليىر  :اليور والففص والافءق 

http://www.elearning.edu.sa/forum/showthread.php?t=105%20
http://www.elearning.edu.sa/forum/showthread.php?t=105%20
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 اإلاصاءلر منعايل  ومواءه  جيداي، عفباي الكت ونيا  تعلما  محناىي  ت اى ف  اا  ماي العفباي الفقما  ا  ناىي  *اغواءت

 والنحا  النعف ال ملفتا  وتشاجيف ا  يدها ، الا نصءصاء  تعف ال فاي النع ار  اا  وماي ا جءمعا ، ت نءرزاء

 وألاجوسي  العفةي  ا جءمعء  مف وةءلنعءوم  الى"وي  ا جءمعء  في الالكت وهي والن ى ف

 ثالثا/الف ق بين اترامية الملسيد ة ااترامية تراتايية ااهم ممطسباإ اوشائها:

الافت ابي    تحنءج ال  صفى  لراسي  لا ض  أم ا جءمع الف ق بين اترامية الملسيد ة ااترامية تراتايية :

ال ءلااال أو تر اااف ال لنااا  فاااي قءعاااء  امنحءنياااه أو قااايو  ال ءلااال الااا   جااايرام، أو الااا  تل اااتم منءشاااف ماااي ألاسااانء  الااا 

بيارد    اا  فاي صافى  افت اباي  دان  النىاصاض في اءوغت زء ماي ؤلاجافاتا ، وإن اء دان  تر ياف ال ا جءمع  للف جيض

عاي اعاي ماي  اا  ت اى   ساى    وةتم ألاسءت   عي "ف ر مىقف  ءص بد  عى  شنك  الانت ني ، وإجافات الا نناءرا 

 لراسهد . ألابحءث الت  د يممء اإلاوفينىم للجءمع   ا  مي 

نااءهى ول ااءت منءشااف بااتم ال ءلاال والاساانء  و قاايو  بيو ااء ا جءمعاا  الن لييداا  فنحنااءج الاا  صاافى  لراسااي  وجاايرام وم

 وغت زء مي ؤلاجفاتا ..........الااااخ ال ءلل ال  ا جءمع  للف جيض

ا جءمعاا  الافت ابااي  فاااي ألاسااءس مئسياا  تعلي ياا  منىياا  عىاا  شااانك  :ممطسبىىاإ )ملامىىاإ( اتراميىىة تراتايىىية

ة  ت نيااىتف مااةول  بىصااى  كءمااض بء نت ناا ، ت ااء الانت ن ،ولاا لف فكااض مااء زااى م لااى  لمااء شاانك  ت نيااىتف مااف أجماا

 درل أم تنىافف للجءمع  بيئ  منكءمل  تشن ض عى :

قاءلر  عىاا  النعءماض مااف عاي  لغاء  قىمياا  عىا  أم تشاا ض تحاي ألهااى اللغناتم العفةياا   online*بىابا  الكت ونيا   مواا  

وؤلانرلتزداا ، داان  مااي  المااء هشااف ؤلارشااءلا  والنعلي ااء  ومنءاعاا  الاسنفيااءرا  اإلانعل اا  اشااتي ألامااىر ألاكءلد ياا  

 مي  ا  مىقف للنيءنء  واإلاعلىمء  العءم  وا  ءص .

اءلدم  دحنااىي بيءنااء  منىةاا  ملااى  بىياا  ال ياا  بح web sites*مىاقااف الكت ونياا   ياا  د صااص مىقااف لكااض قياا  أكا

ألاكءلد ياا ، وأساا ءت أعضااءت زيئاا  النااير   وت صصااءاد  العل ياا  وأعاايال ال لناا  واإلاوااءه  واإلا اافرا  اليراسااي  .. 

 .ا خ 

ال ااااا  أو  مرن ااااف افت اضااااي  الكت وهااااي دنضاااا ي ألا"اااافا  أو الفئااااء  اإلافتن اااا  بااااءلنعلي  الافت اضااااي  والتاااا  تشاااا ض*

 اإلانعل تم أعضءت زيئ  النير  ، الفويتم وألا صءتيىم اإلايءنيوم .

و ان  ماي  الاه ت اجيض ومنءاعا  وإدصاء  كءفا  النيءناء   Electric Management System*نظاء  الار  الكت ونيا  

منحءنء ،وتحيداااي اإلا لىةااا  لل لنااا  وتةو اااي ا جماااء  اإلاعويااا  بءلن اااءر ف اليور ااا  عاااي مااايي تحصااايض ال لنااا  ونناااءتا الا 

 ن ءط بع  تحصيض ال ا  . لم ا الوىع مي النعلي .

 اترامياإ تراتايية اليادية امياكاإ ألاخك بها في الاطل الي بي: / هلا ج ألهم3

 / هلا ج  ادية للرامياإ تراتايية:3-1
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ام مشاافوع اهشااءت ا جءمعاا  الافت ابااي  ملاايد  هيااسيء لكوااه ملظااي بكهتاا  مااي اإلااائت فا  العءإلاياا  إلاوءقشاانه   ومااي        

 : 20ز ه اإلائت فا  والويوا 

اااءم المااااي  موااااه موءقشاااا  م نلاااا  ال اااافق وآلاليااااء  لارت ااااءت 2002دىليااااى  19   18ماااائت ف الاو  اإلاوع ااااي فااااي  -   كا

 . بءلنعلي  الافت اضي 

  باا    ياا  أعضااءت نءقشااىا الن ااى ف والنكلفاا  وإجاافاتا  الف ااجيض 1999فيفاافأ  3جض الفياايدى فااي ماائت ف م اا-

 بؤمف كء

 . مئت ف النير   بءست اليء نءق  ا جءمعء  الافت ابي  عى  الانت ن -

 . تكىن  ورش  ع ض للجءمعء  الافت ابي  عى  الانت ن  1997في جءمع  بفلتم في نىف ب  -

  بءلى دء  اإلانحي  ألامف كي  أقي   نيو  ) بيى ( في النعلي  والنكوىلىجيء   وقي "فمل  عاي  2002امء في سو         

أساائل  مردء:)مااء لور ا جءمعااء  الافت ابااي   وزااض تياات  ا جءمعااء  الافت ابااي  فااي اترااءه ألازاايا  التاا  صاا    مااي 

مااء ن ااء ج الع ااض ا جيااي   مااء و  نلفاا   أجلمء مااء ا دراال أم تاانعل  اعياايا عااي مةادااء وعيااى  الو ااء ج النوظي ياا  ا 

العىاتااار الييءساااي  التااا  درااال أم تنغلااال عل داااء ا جءمعااا  الافت اباااي  لوء  ااا   زاااض زواااء  ن اااء ج بيدلااا  لل ىجاااىل  

 فعا زض تين يف ا جءمعء  الافت ابي  الابنكءر بيرج  كءفي  لكي تظض عى  ال     (

  جااااءت ف دااااء معء جاااا  قضااااءدء 2006/ 2004 ااااض لليااااوىا  ت ااااء قءماااا  جءمعااااء  العااااءل  ؤلاسااااامي اع ااااض   اااا  ع      

النعلي  ا جءمعي في العءل  ؤلاسامي وإمكءني  ادرءل مللى  مي  ا  ت ى ف جءمعء  النعلي  عي اعي   وا جءمعاء  

 . اإلافنىمل 

طل اتراتة الىا ية لسميسيم اليالي االبرث اليسمي في الا   اعوىام "7/2001/ 27 -24وقي ع ي مئت ف بءل ءزف  

  وقي أعت  مىبىع ا جءمع  اإلافنىمل  وا جءمعء  الافت اباي    و ىجاي عىا   الي بي دااحاة المرد اإ ادصملبسية"

الشنك  اليولي  لل علىمء  أرقء  عيدي  عي ا جءمعء  الافت ابي  والت  ت ي  موءه  لراساي  م نلفا  مهاض مىقاف 

لولااا    وتااا لف ا جءمعااا   128ألااا  "ءلااال فاااي  500دضااا  كءليفىرنياااء الااا أ يداااي  ألم دكاااىم أتبااا  مىقاااف عاااءلم  مليااا  

 . الافت ابي  ؤلافف  ي  وحي ادي  ألم تنىسف في اإلاوء"ر الص فاو   مف ت يد  موءه  لراسي  عءلي  ا جىل 

 وع ىمء زوء  العيدي مي ا جءمعء  الافت ابي  عب  العءل  لكي سىيلط الضىت عى  اقيممء وات  زء  ب  :   

 اترامياإ تراتايية  لأ مصماك الدام الغ بية:ااال/اهم 

أصاانح  :Phoenix Virtual Universityتراتايىىية  رىىاهيىض *فىىي الاال ىىاإ ادمرىىدة ألام يىيىىة هتىىد حاميىىة

"ءلاال ت ف نااء دفضاالىم الااي ى  فااي نظااء   500000ا جءمعااء  الافت ابااي  فااي أمف كااء باافور  مل اا  باايليض أم زوااء  

ىرنيء   وتنل ى ا جءمعء  الافت ابي  في معظ  الى داء  لع اء تنتا ا لا لف أ"لار عل داء جءمعا  النعلي  العءلي في كءليف

                                                           
20

 https://kenanaonline.com/users/drhosam2010/posts/202018  ،في مىقف:11/5/2022،اترامية تراتاييةمليء  اليدي دمحم عني اإلا لل مءزم،
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ألامف كيا   اإلانحاي  الى داء  فاي ا  ءصا  ا جءمعاء  أتبا  ماي .وتعاي جءمعا  فاىنيك  الافت اباي 21ا  كاء  الغافةيتم

  1989عاء   أهشاف  "ءلال، 48000"ءقهداء وحاي ا جءمعا  الافت اباي  ا  ءصا  الهءنيا  فاي الى داء  اإلانحاي  ا  تنلا  

 عىا  جءمعي ملف  عي عنءر  وزى ففاهيييكى سءم في ، The University of Phoenix Online Campus أس نه مء

 : ز اء ميانى تم لراسايتم وتاىفف .وانفشاءرزء ؤلانت نا  تىساف ماف ألا تا   الياوىا  في واسف ن ءق عى  ت ىر  الشنك ،

عل اء  والايتنىراه واإلاءجيانت  الايبلى  عىا  لل صاى   العليء واليراسء  ا  نلف  الن صصء  في ا جءمعي  اليراس 

 ؤلانت نا  عبا  للف اجيض ا جءمعا  وتشات ط للجءمعاء ، اإلافتة ا  الميئا  ماي بداء معتا   ت وحماء التا  الشامءلا  باؤم

 مر ىعاء  مهاض اليراسا  فاي ا  نلفا  ؤلانت نا   ايمء  اسان يا  ماي دن كواىا ملتاي ؤلانرلتزدا  للغا  ال لال اجاءل 

 بء جءمعا  الف اجيض اسان ءرا  وت اي  وغت زاء، الفيايدى ومائت فا  ؤلالكت وهاي والب داي الو اءش ومر ىعاء  ألا ناءر

 ديرساىم  "اباء ملءلياء وتضا  محايل ، معاءدت  وفر من صص   جو  قنض مي فحصمء دن  لكي ؤلالكت وهي الب دي عب 

  22العءل  لو   وم نل  أمف كء مي العليء واليراسء  ألاول  ا جءمعي  لراسءاد  

نراااي سااا  جءمعاااء  افت اباااي  دنحااايوم و ع لاااىم معاااء ترءمعاااء  تعءونيااا    وتعاااي ا جءمعااا   * فىىىي ادلسىىىىة ادمرىىىدة:

 . حي ألات   أز ي  1969الت  بيأ  في  (D.U ) اإلافنىمل 

بفناااااءما  250ت اباااااي  وت ااااي  نراااااي جءمعاااا  توااااايا الافت ابااااي  حاااااي ب هءباااا  اتحااااءل للجءمعاااااء  الكويداااا  الاف *فىىىىي هىىىىىدا

ونرااااي أدضااااء ا جءمعاااا  الافت ابااااي  لنكوىلىجيااااء النعلاااااي  .لل صااااى  عىاااا  لرجاااا  النكااااءلىر ىس والاااايبلى  واإلاءجياااانت 

الالكت وهااي ت ااوح الاايبلى  واإلاءجياانت  والاايتنىراه فااي تكوىلىجيااء النعلااي  وتياا ح للاافاغنتم فااي انرااءز بحااى د  بءللغاا  

 . العفةي 

  ابي  ت ي الشنك  بكهت  مي اإلاىارل النعلي ي  ملتي ال ل.الافت البتازيل حامية*

 Universidad virtual De)فاي لراسا  ملءلا  جءمعا  كاىإلاة الافت اباي   : ناءق  لداض بيلاى*حاميىة هىادز تراتايىية

Quilimes)  في ألارجونتم. ا  ءور النءلي  اعن ي  عى  ز ه اليراس : 

  1998ة الى"وياا  وحاي جءمعاا  أرجونيوياا  ت لييداا  ملكىمياا  مواا  العااء  النؤساي  والاعن ءلداا : أهشااؤ  جءمعاا  كااىإلا-

ء بءسا  جءمعا  كاىإلاة الافت اباي  ء افت اباي    ماي  اا  1996فاي عاء   (Universidad Virtual De Quilmes) بفنءمر 

ءمعاااا    . وتكفياااال ا ج1999اتفءقياااا  تعااااءوم مااااف جءمعاااا  كءتءلىنيااااء ألاساااانءني . وةاااايأ  ا جءمعاااا  بفامرمااااء فااااي العااااء  

 الافت ابي  شفعيهدء مي ا جءمع  ا  كىمي  ألا  الت  تىنم  ال دء.

( 39.4ساااو ، ب عاااي  ع اااف ملاااىالي ) 50-30ا ج ماااىر اإلاياااهدي : أغلااال "اااا  ا جءمعااا  م اااي تتااا او  أع اااءرز  باااتم -

مىظفااااىم %(. وأغلاااال زاااائ ت 67سااااو ، وزاااا  مااااي اإلانعل ااااتم الكنااااءر واإلاتاااازوجتم، وتنلاااا  هياااان  الىيااااءت بياااارد  ملااااىالي )

                                                           
21

  م حع شابممليء  اليدي دمحم عني اإلا لل مءزم،
22

 57-56، ص ص 2016،سو  71،عمتسة ت الأعءتف سل ءم "ءمي:"النعلي  الافت اضي  ا جءمعتم نحى جءمع  افت ابن " ،
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  وزااااى مااااء 2003( "ءلاااال فااااي العااااء  4000%( يع لااااىم بءننظااااء ،و نل  عاااايل "ااااا  ا جءمعاااا  الافت ابااااي  ملااااىالي)89)

 .%( مي عيل "ا  ا جءمع  ألا 30د هض)

- 
 
الو اااى ج النوظيم :جءمعااا  غتااا  رةحيااا  تفناااف  جءمعااا  كاااىإلاة ا  كىميااا ، لااا ا، تعنبااا   ا  ن اااط عواااءثي ت اااي  تعلي اااء

 لىجه،
 
 كءما ت لييد  وجمء

 
 افت ابيء

 
 .ت ء ت ي  تعلي ء

 .نظء  ن ض النعلي : تىظ  ا جءمعا  النفءعا  غياف التزاموي  عى  الشنك  العوكنىتي  لنوفي  الع لي  النعلي يا 

ت ااى ف اإلا اافرا : ت ااىر ا جءمعاا  م فراادااء الافت ابااي  لا ليء،ملياا  ت ااى  زيئاا  النااير   بداا ه اإلام ااا  تحاا  اشاافا  

 .ءاع  النعلي وتىيير وملي  من

 .اليرجء  العل ي : ت ي  ا جءمع  لرج  النكءلىر ىس في عي  ت صصء  ولرج  اإلاءجينت  في ت صص واملي-

البااااا اما ألاكءلد ياااااا : تااااااىفف ا جءمعاااااا  بااااافاما لراسااااااي  فااااااي عااااااي  مراااااء   أبفززااااااء،الار  ألاع ااااااء  وا  ءساااااان  والعلااااااى  

ار  الفواااااءلق واليااااايءمل ، والىساااااءتط اإلانعااااايل ،وتفتة عىااااا  ؤلاهياااااءني  والاجن ءعيااااا  والت بيااااا  والنراااااءر  اليوليااااا ،وإل

 23 .ا جء   الت    تنىافف في ا جءمعء  ا  كىمي 

 ثاهيا/اترامياإ تراتايية  لأ مصماك الدام الي بية اتشالمية:

 عاي ؤلالكت وهاي للنعلاي  أكءلد يا  مئسيا  أو   تعاي(: Beirut Virtual Universityتراتايىية) بيىتاإ *حاميىة

 جءمعا  وحاي وادافام ، وتفتياء العفباي العاءل  فاي لل لنا  ناى ي تعلاي  مم ا  عءت ماء عىا  تؤ ا  ألاوساط، الشافق  فاي اعاي

 ألاكءلدم  بفنءمرمء ال  أبيف  ع  الاسفشءرا  ألابحءث عى  مليىئ  هشء"مء اوقنصف  ، 1994 عء  أهشف   ءص 

 ألاع اء  الار  : حاي كلياء  أرباف الشانك  عىا  بتا و  جءمعا  وتضا  اعاي، عاي النعلاي  فعءلياء   1998 عاء  فاي

 .24 المويس  وكلي  النيفي  العلى  وكلي  والن ف ا، الص   وعلى  العءم  الص   وكلي  ؤلالار  ، والعلى 

  : Syrian Virtual University الصارية تراتايية *اترامية

( "ءلاااال و وظااااف ال دااااء 1000  و ئمااااض أم ت ااااي  ) 2002ان ل اااا  ا جءمعاااا  الافت ابااااي  فااااي لمشاااار ) سااااىر ء (عااااء        

 ألاسءساي  م فزاء معن ي ، ملكىمي  سىر   تعلي ي  ،وحي مئسي  كبمليي مللى  مشكا  تكيس النعلي  في سىر ء

 ا  يدها  والن وياء  العءإلايا ، عاءدت اإلا عىا  تفتكاة جيداي  تعلي يا  "فاتار الانت نا  شانك  عىا  ت اي  لمشار، فاي

 أزا  ال ءلال دايأ باتم تضف ادء ا ا  النىيير ب م   أادء ت ى  ت ء ومهت  ، من يم  ترفة  النعل  ع لي  مي لنرعض

 ماف الغنا  تفاءعلم  لفياميض افت اباي  بيئا  باؤرق  الايارس تةو اي عاي فضاض ، والعءإلايا  وألاورةيا  ألامف كي  ا جءمعء 

 العاءلي اليبلى  شمءل  ا جءمع  ت ي  وت ن ، أكءلدم  الارأ  بيع  تةوله اادء ت ء ، العءل  ملى   والن ويء  ألاسءت  

 الاوظ  زويسا  فاي بكاءلىر ىس اإلاعلىماء ، ت وياء  فاي بكاءلىر ىس الت باىأ، النؤزياض ولبلاى  اإلاعلىماء ، ت وياء  فاي

                                                           
23

 م حع شابم، مليء  اليدي دمحم عني اإلا لل مءزم 
24

  57،ص م حع شابمعءتف سل ءم "ءمي، 
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 الار  فاي مءجيانت  ألاع اء ، الار  فاي مءجيانت  ا   اىق، النكاءلىر ىس فاي الاقنصاءل، فاي بكاءلىر ىس اإلاعلىمءتيا ،

 .25ا جىل 

ت ااء نرااي ا جءمعاا  الافت ابااي  اشااكض أو بااؤ ف فااي الاايو  آلاتياا  : لنوااءم   اإلا لكاا  العفةياا  اليااعىلد    النحااف ي         

سل و  ع ءم   جءمع  صوعءت بءلي ي   وفي تىه  واملي  مي ع ءهي جءمعء    ا جءمع  الافت ابي  الشفق أوس ي  

 . بءألرلم وأديادء أملي عشف جءمع  عفةي  وأورةي 

 ا جءمع  الافت ابي  ؤلاسامي  بءلنىيير بتم اتحءل جءمعء  العءل  ؤلاسامي   وجءمع  أزار ؤلاسامي  ببدفام *

 . وان لر مئ فا مشفوع ا جءمع  الافت ابي  ؤلافف  ي  بءإلاغف  *

لم ملياىم داىرو و اافةط تبا ي ا جءمعاء  فاي مصااف وألار  3.2ا جءمعاا  الافت اباي  اإلانىسا ي  وقاي  صاص لااه منلا   *

وألاراضي  الفلي يىي  وسىر ء وتفتيء وجءمعء  أربف لو  في الاتحءل ألاوربي وحي قب ص والاين ءر  ومءل ا  واإلا لكا  

 . اإلانحي 

 . الافت ابي  تض    ي  عشف لول  في ملىو النحف اإلانىسط حامية بل شتىاومشفوع  *

لارس فاااي أت ااا  ماااي  3000ر وت اااي  ملياااىم لو   40الافت اباااي  لااانعل  ا  ءساااى  مليااا  تكلفااا   باهصىىىمانجءمعااا   *

 .26مفتةا للنعلي  150

 مياكاإ ألاخك باترامية تراتايية في اليالم الي بي:/3-2

ألا ا  باه وتنىياه وهشافه  ا  أم أو النعلاي  الافت اضاي  ى  الافغ  ماي اإلاةاداء اإلانعايل  التا  بافز  للنعلاي  ؤلالكت وهايع    

 :27الع نء  أو الصعىةء  تن هض تلف اإلاعىقء  في ء دى في ا جن عء  العفةي  تىاجمه مر ىع  مي 

ءفن ءرزاء لل اىارل وعاي  تحك ماء ب:تن باز معظا  الايو  العفةيا  العفبي ت ل  النىي  النحنيا  لاتصاء   فاي الاى"ي* 

 وجااةت  فااي الن ويااء  والنناا  النحنياا  لاتصااء   زشاا 
 
 وعي ااء

 
 ، ف ااي اإلاعاافو  أم النعلااي  الافت اضااي  ماافتنط ارتنء"ااء

وؤلانت ناا  ألا  مع ااي  الن وياا  مااي ملياا  ألاجمااة  ووسااءتض  دنرااةأ مااي  اايمء  الاتصااء   وةءلاا ا   يماا  ؤلانت ناا ،

الاتصء ، ول لف فبم ال ء  النعلي  ب ي النىي  النحني  لم ه الشنك  وفي ظض ن ص الن ى ض و ح اإلااىارل الا أ 

 اعااا الصااي ت  فتاا او امكءنياا  الوظااف فااي تعااءهي موااه معظاا  اإلااايارس فااي العءلااا  العفبااي، فاابم الىقاا    
 
دااةا  منكاافا

ال ء  النعلي  ؤلالكت وهي وتىفياف شنك  ؤلانت ن  في معظ  النيى  أو ال ءعاء  اليراساي  عىا  ن اءق العاءل  العفباي 

 في اإلاين نض ال ف ل.

يااااء  اإلاعففاااا  * الااااففا واإلا ءوماااا  مااااي جءناااال ا جن ااااف:ا  مااااي الياااا اج  ب كااااءم أم دظااااي اإلااااافت بااااؤم ؤلانت ناااا  واتف

 سى  تريام ال نى  مهض أأ وسءتض فوي  جيدي  أ في، فءلكهت  ماي الواءس تىناءبد  الكهتا  ماي الشاكى  
 
الكت ونيء

                                                           
25

 57،ص م حع  ااه  
26

 م حع شابممليء  اليدي دمحم عني اإلا لل مءزم،
27

إلافتة ت ى ف النعلي  ا جءمعي "افءق  14،ورق  ع ض م يم  ال  اإلائت ف ال ىمي اترامية تراتايية احد تهلاط اترد دة في الميسيم اترامعيج ء  عى  اليزشءم،

 32-31(،ص ص 2007نىف ب  26-25النعلي  ا جءمعي العفبي"،عتم ش  :لار الضيءف /جيدي  في 
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عويمء ت ت م ؤلانت ن  بءلع لي  النعلي ي  بض وامني  ز ه الشاكى  لن اء  ملتاي رإساءت اعاا ا جءمعاء  ألامف كيا  

: "ا ا كاااااءم 2001دىلياااااى  16ؤلا نءر اااا  فااااي  MSNBC مهااااض رتااااي  جءمعااااا  كىلىمنيااااء الاااا أ صاااااف  إلافاسااااض قواااااء 
 
  قااااءتا

 اليارسىم بوظء  النعلي  ؤلالكت وهي شغلم  الشءغض زى ؤلانت ن  فوحي شغلوء الشءغض زى النعلي !".

والاا أ يعااي مااي أزاا  م ىمااء  النعلااي   الاايو  العفةياا  عااي  انفشااءر اساان يا  ا  ءساال فااي تهتاا  مااي أو بااع  *

 ؤلافت اضيي، والاشت ا  في  يم  ؤلانت ن .

باااع  انفشاااءر  يمااا  ؤلانت نااا  فاااي معظااا  الااايو  العفةيااا  فاااءلمى  النكوىلىجيااا  باااتم لو  العاااءل  اإلان اااي  والواااءمي  *

 ااض اليولاا  الىاملااي  تنتاا   وواضاا  ، بااض وةااتم النلاايام الوءمياا  نفياامء أو بااتم النلاايام فااي نفاا  اإلاو  اا ، وملتااي فااي لا

في العيدي مي اإلاواء"ر فاي النلايام  مي ملي  مينىي الي ض أو ملتي اليال  فعى  الفغ  مي انفشءر  يم  الانت ن 

سىات م ءرن  بن ي  اإلاوء"ر في العءل  أو م ءرنا  ب ايمء  الاتصاء    العفةي   ا  أم هين  الانفشءر مءزال  بعيف 

عءر الااااا ي ألي الااااا  جعاااااض ع ليااااا  الااااانعل  عبااااا  ؤلانت نااااا  ع ليااااا  مكلفااااا  بءلىيااااان  ألا في.بء باااااءف  الااااا  ارتفاااااءع الاسااااا

ابااءف  الاا   ل  ءعااء  تنتاا   مااي ا جن ااف فااي الاايو  العفةياا  م ااء ملااء  لوم انفشااءر النعلااي  ؤلالكت وهااي اشااكض واسااف.

 .اليو  العفةي  عي  انفشءر اسن يا  ا  ءسل في تهت  مي أو بع 

ايااسل ساايءل  الع لياا  ، الت بى اا   لوااىع مااي النعلااي  لل ياائىلتم عااي الع ليااوبااى  أساالى  وأزاايا  زاا ا ا عااي * 

 فااااي عااااي  توااااءمي 
 
 مم ااااء

 
النل يىياااا  وال ءت اااا  عىاااا  الاجتاااا ار والنكاااافار فااااي مئسيااااء  النعلااااي  العفةياااا  والاااا أ يعااااي سااااسنء

ءباض ا  اىار وؤلاباياع الي ى  في مرن اف اإلاعففا  أو النعلاي  عبا  الىساءتض الن ويا  أو ؤلالكت ونيا  والتا  تشاجف فاي اإلا 

 هعاااااي  ازن ءماااااو الااااايارس العفباااااي  لاااااييباااااع  الاااااى ي النكوىلاااااىيي  والااااانعل  الااااا اتي وع ءفااااا  اليااااائا ، اباااااءف  الااااا 

 بىيض الشمءل  ف ط با جمي. بءسن يا  النكوىلىجيء اإلان يم  وازن ءمه

العءلياااا  النكوىلىجيااااء واإلان هلاااا  فااااي النكااااءلي  اإلافتن اااا  بحيااااءز  ترمتاااازا  اإلاعلىمااااء  والاتصااااء    النكلفاااا  اإلاءلداااا * 

ا  فءلنكوىلىجياء ا جيداي  تن لال  أم الن ويا  فاي مر لماء بءزظا  النكاءلي وةفمريءادء وةءسان ياممء وصايءنهدء ا مليا  

نكاءلي  عءليا  للصايءن  والناير ل والايع  اسفه ءرا ض  ء في النرمتز وف  الشانكء  اليالكي  والاسالكي ،مننىعء ب

 الفن .

وحااي فااي ا   ي اا  غتاا  اعاافو  اايمءادء ت ااى   ظمااىر الكهتاا  مااي الشاافكء  النرءر اا  والتاا  زيفمااااااء الاافةح ف ااط والتاا * 

 .ل لف مئزل  عل يء

، ءصا  نع ءلمءاس باءلفنىر فاي تمقاي تصايل اإلانعل اوالتا  ت ا   ألاجماة  العل يا  اإلايان يم  فاي الع ليا  النعلي يا  * 

ا ا ل  تكىم لييد  لراد  كءفي  بكيفي   اسنع ءلمء وصيءنهدء ،أو دكاىم بءسان ءعهد  اسان يا  زا ه ألالا  بءلفءعليا  

اإلا لىة  ب ء في  لف ال ير  عى  اجفات النحىث بىاس هدء وا  افص عىا  الن يتاز باتم ماء زاى صاء ح وماء زاى "اء ح ماي 

تم اإلاعلىماااااء  ال يد ااااا  وا  يدهااااا ، اباااااءف  الااااا  قيرتاااااه عىااااا  الن يتاااااز باااااتم اإلاعلىماااااء  اإلاىعىقااااا  وا  ء"ئااااا  وتااااا لف بااااا

 الىسءتض الفوي  الضفور   للنعل  مي  ا  ؤلانت ن  والىسءتض الفوي  ال يد  .
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 بءإلبءف  ال  الاسنء  الاتي :

  أم * يشف النعا في ميي فءعلي  ومصياقي  النحصيض العلم ، ول ا دنىجل عوي اقافار زا ا الاو ط ماي اليراسا

 دكىم في مئسيء  تعلي ي   ا  مينىي عءلي مي ا جىل  ألاكءلدم .

 * صعىة  النؤقل  في اليراس  كىادء تعن ي اشكض أسءسي  عى  النعل  ال اتي. 

 .28*  بي لل ءلل اإلالنحر بد ا الو ط أم د نلف اإلامءرا  الفوي  والن وي  العءلي  في ا  ءسى 

 :اتخاالة

مااي  ااا  مااء ت فقوااء اليااه ولااى ببدرااءز عااي الوااىع ا جيدااي مااي ا  اافو  اإلاياان نلي  التااي ا"لاار عل دااء اساا  ملااف           

الفت وساااء  والتاااي صاااو  اعاااا الناااءملهتم وا  للاااتم جءتحاااا  كىروناااء بااا ردء ،وةاااءلوظف الااا  ملءلااا  الشااالض وا  يااااءتف 

ف داااء ق ااءع النكاااى ي والنعلااي  العاااءل  ،زاا ا الا تااا  الفءلملاا  التااي سااانبدء للاايو  فاااي م نلاا  ا جاااء   وال  ءعااء  ب ااء 

دل ااااااي العيدااااااي مااااااي الازن ااااااء  إلاااااااء لااااااه مااااااي از ياااااا  تنتاااااا   فاااااا  اعاااااايال الكااااااىالر السشااااااف   وتةو ااااااي سااااااىق الشااااااغض الاااااا أ 

بءلكفءتا ،وةءلوظاااءر الااا  ملءلااا  الشااالض الااا أ اصاااءب  اغلااال ا جءمعاااء  الن لييدااا  ،ظماااف  ا  ءجااا  الااا  تننااا  الااايو  

إللار  مهااض زاا ه الازمااء  مياان نا مااي  ااا  الاانحك  فااي ت ويااء  جيدااي  للنعلااي  عااي اعااي سيءسااء  واساات اتيريء  

 كءم مي از مء النعلي  الافت اضي  مي  ا  ا جءمعء  الافت ابي  كبست اتيري  مين نلي 

 همائج الدراشة:

 املن ءلي  الاعن ءل عى  الفت وسء  في ا  فو  اإلاين نلي -

  الافت اضاااي  ا جااااءمعي عاااي اعااااي ساااىات مااااي "اااف  الكااااىالر الالار ااا  او الاسااااءت   ع ليااا  الااانحك  فااااي ت وياااء  النعلااااي-

ا جااءمعيتم او ال لناا  اصاانح ملن ياا  ولااي  ا نيااءر لنفااءلأ مياان نا ملءلاا  الشاالض والاا عف التاا  ملصاال  مااف جءتحاا  

 كىرونء

د كردااااااء الغااااااءت باااااافور  اإلاةاوجاااااا  بااااااتم اسااااااءليل النكااااااى ي ا جااااااءمعي الن لييداااااا  واإلاعءصااااااف ،فء جءمع  الافت ابااااااي    -

 ا جءمع  الن لييد  بض كض واملي  تك ض الا في 

 الماصياإ:

  بي مي وبف است اتيري  اعيي  اإلايي مي "ف  اليو  إلاىاجم  مهض ز ه ا  فو  النيىلىجي  -

الع ااض عىاا  ت ااى ف قاايرا  الاايو  والاانحك  فااي م نلاا  ت ويااء  النىاصااض عااي اعااي ألادااء تعااي النؤشاات   اإلاياان نلي  -

 وم الاب فار للنو ض مي مكءم ال  ا فللنىاصض ل

  بي مي ت ى ف النىي  النحني  لاتصء  .والت  تن تز بءلضع  والن ل  والمشءش  في اغلل اليو  العفةي -

 تغيت  لزويء  ا جن ف ال ءت   عى  عي  ت ّنض لفكف  أم النعلي  عي اعي قي دضءحي النعلي  الن لييأ. -

                                                           
28

 https://www.saba.ye/ar/news3088021.htm ،في مىقف:15/6/2022،اترامية تراتاييةمليل  دمحم مءزم،
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ت ى اا   يماا  ؤلانت ناا  وجعلمااء فااي منوااءو  ا ج يااف وةؤسااعءر مع ىلاا  فااي الاايو  العفةياا .مهض مااء زااى ا  ااء  فااي الاايو  -

 الغفةي   

وبف ازيا  وإسات اتيري  واضا   للنعلاي  والنكاى ي ا جاءمعي الافت اضاي  ماي  اا  اهشاءت جءمعاء  افت اباي  فاي  -

 نءل  ا  ب ا .اليو  العفةي  تيدفزء كىالر من صص  والع ض عى  ت

 تشجيف الاسءت   ا جءمعيتم عى   ىو غ ءر ترفة  النعلي  ا جءمعي الافت اضي -

جعاااض ا جءمعاااء  الافت اباااي  بفناااءما ملكاااىمي  منصاااءص وإدراااءل موءصااال ع اااض   فياااي ا جءمعاااء  الااا دي يياااعىم -

 لل صى  عى  موصل اسنءل جءمعي

 يء الضفور   لليراس  .الن ليض مي النكلف  اإلاءلد  العءلي  لنؤمتم النكوىلىج -

 كائلة اد احع:

 (.2005،)الاسكوير  :مىشؤ  اإلاعءر ،اديى اباإ اات    البيالاحيةعءشىر مص في ،-1

،)ع ءم:جءمعااااااا  ناااااااءد  العفةيااااااا  للعلااااااااى  ترهىىىىىىىا  البيالىىىىىىىاجي مىىىىىىىل مىظىىىىىىىىار الشىىىىىىى ييةدمحمم دمحم عناااااااي هللا ولاااااااي ،-2

 (2007الاموي ،

،النحاااف ي،ع متسىىىة الاتبيىىىةالعءإلايااا  للنعلاااي  العاااءل  فااا  ظاااض العىإلاااا "، باااي فحاااىص  ءلاااي أمل اااي:"اعا ؤلاترءزاااء -3

  2003،افف ض 8

ا  واااااءق ساااااوءت عناااااي الكاااااف   ،اإلاعىقاااااء  والنحااااايدء  التااااا  تىاجاااااه النعلاااااي  الافت اضاااااي  ا جءمعي:النرفةااااا  اإلاءلتزداااااء -4

 2012،جىام 11ع متسة ابراث اكمصات ة اإتارية، والعفةي ،

  2016،سو  71،عمتسة ت الأ  الافت اضي  ا جءمعتم نحى جءمع  افت ابن " ،عءتف سل ءم "ءمي:"النعلي -5

،اليااااااو  35،عمتسىىىىىىة حلىىىىىىارابيبااااااتم ا   ي اااااا  واإلااااااائامف "،...مليااااااتم زناااااا  وتااااااف   بااااااحي مل يي:"جءتحاااااا  كىرونااااااء-6

 2020،صي 8

شسصىىىىىىسة تراشىىىىىىاإ  صىىىىىىدرها مياىىىىىىد البرىىىىىىاث مر ىعاااااا  مئلفتم،نحااااااى مرن ااااااف اإلاعففاااااا : ا جءمعاااااا  ؤلالكت ونياااااا   -7

 ، ل.س8، جءمع  اإلالف عني العة ة،ع اتشتشاراإ

ادىىىؤال  مل ااايام دمحم ساااعيي:"النرءر  اليوليااا  والعفةيااا  فاااي مراااء  النعلاااي  ؤلالكت وهاااي ا جءمعي"،بحااا  م اااي  الااا  -8

، جءمعاا  عااتم  الصىىاك الثالىىث "الميسىيم  ىىل  يىد ا متملىىع ادي رىة، ممطسبىىاإ اترىاتة ااشىىاتاايتياإ المطىاي 

 2007( مءأ 7-5ي  اإلافنى  ، )ش   :مفتة النعل

اليزشااءم ج ااء  عىاا  ،ا جءمعاا  الافت ابااي  املااي الان ااءط ا جيدااي  فااي النعلااي  ا جءمعي،ورقاا  ع ااض م يماا  الاا   -9

"،عااتم شاا  :لار د هىىز اطىىاي  الميسىىيم اترىىامعي "ارىىاق حد ىىدة فىىي الميسىىيم اترىىامعي الي بىىي 14اللىىامي  ادىىؤال 

 (2007نىف ب  26-25الضيءف /
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-10Jalopeanu, M. The Internet in Education: “The Past, the Present and Hopefully, the Future” in 

Nistor, N. et al (eds.); Toward The Virtual University (International Online Perspectives), 

Information age. Publishing inc, U. S. A, 2003.  

 ،فااااااااااااااااااااااي مىقاااااااااااااااااااااااف:1/5/2022،خل الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأ ات ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   البيالاحيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىةمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدالوحاااااااااااااااااااااافاوأ اد ااااااااااااااااااااااي ، -11

https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=22032020&id=ae9f0e58-9ac3-4946-

8876-3a9c366acecf 

 ،فاااااااااااااااااااااي مىقاااااااااااااااااااااف:10/6/2022،ات ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   البيالاحيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىةاإلاىساااااااااااااااااااااىع  الالكت ونيااااااااااااااااااااا  و كييااااااااااااااااااااايدء،-12

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%8

4%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9 

 ،فااي مىقااف:1/6/2022،هاراهىىا بىىين ات ىى   البيالىىاحيي اتشىىتثلار تمبت ىىالي الصياسىى يرزوق نيااءل  اباافازي  ، -13

https://www.al-binaa.com/archives/239039 

 مىقف:،في 12/5/2022،ات  ا  اتر ثامية  بت الماريخالشىمىي وليي ، -14

 http://wameedalfikr.com/wp-

content/uploads/2020/06/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A 

binaa.com/archives/239039 

،فاااااااااااااااااااااااي 11/5/2022،اتراميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة تراتايىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيةماااااااااااااااااااااااءزم ملياااااااااااااااااااااااء  الااااااااااااااااااااااايدي دمحم عناااااااااااااااااااااااي اإلا لااااااااااااااااااااااال ماااااااااااااااااااااااءزم،-15

 https://kenanaonline.com/users/drhosam2010/posts/202018  مىقف:

 ،فاااااااااااااااااي مىقاااااااااااااااااف11/5/2022ل. ،ا جءمعااااااااااااااااا  الافت اباااااااااااااااااي  الياااااااااااااااااىر  :اليور والفااااااااااااااااافص والافاااااااااااااااااءق ، -16

http://www.elearning.edu.sa/forum/showthread.php?t=105   

 

 

http://www.elearning.edu.sa/forum/showthread.php?t=105%20
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 اخلجاميبيان ال                                             

ً اإلاخخصصآفاق للدزاطاث والخهـم مسهص         فلظؼين حامعت بالخعاون مع معهد   -الجزائر  -يٍى

س البدثي  -فلسطين-لُت  ألاه ًىلى  55و الؼابع الدولي ًىم ذملخلا علمُا   - العراق–و شسهت ؤزاهُا للخؼٍى

 م بىاطؼت جلىُت الخداطس عً بعد.5255

ً اإلاخخصص  الدهخىز طامي الىافي معالي  بدؤ الافخخاح بيلمت  ،زئِع مسهص آفاق للدزاطاث والخيٍى

 ، فلظؼين ألاهلُت للدزاطاث وألابدارمعالي زئِع معهد حامعت  ولمت لألطخاذ الدهخىز  و

 ،زئِع اللجىت العلمُت للمؤجمس بيلمت جسخُبُتوجفظل الدهخىز  

 . إفخخاخُت  ولمت دهخىزة ابدظام العامسي وؤللذ زئِظت اإلالخلى ألاطخاذة ال

في هـام الجلظاث  ين وامل ينًىم ػُلت  فيلخىؼلم فعالُاث اإلاؤجمس وفم الجدٌو اإلاظؼس، جىشعذ ؤعماله 

 مىشعت على ؤزبع حلظاث خلصذ ول واخدة بىلاشاث الحظىز واإلاشازهين في حى جفاعلي.

شازن في جلدًم ألابدار هخبت مً ألاطاجرة الباخثين في جخصصاث العلىم الاوظاهُت املخخلفت واإلاهخمت       

 ت.مً مخخلف الدٌو العسبُ بمىطىع اإلاؤجمس، جىافدوا وشازوى

وكد خلص اإلاشازوىن بعد الىلاشاث اإلاظخفُظت عً هثير مً الاكتراخاث والخىصُاث هلخصها في الىلاغ 

 آلاجُت؛

ــ جبين مً خالٌ املحىز ألاٌو اإلاشاول والعىائم التي جىاحه بىاء طُاطاث حعلُمُت حُدة في الدٌو العسبُت 

 شترهت عدًدة هرهس منها؛ وزغم بعع الاخخالفاث الؼفُفت إال ؤن اإلاشاول والعساكُل اإلا

 هخمام بالىم على خظاب الىىع والجىدة في مخخلف ألاػىاز الدزاطُت مً الابخدائي للجامعت.ــ ؤلا 1

ً ألاطاجرة، وعلُه وحب العمل بجدًت فُما هى 5 ـ طعف مىاهج الخعلُم وػسق الخدَزع مع طعف جيٍى

 آث؛

  ُع والخدص ل العلمي في ؿل الخؼىزاث الخىىىلىحُت مىاهبت البرامج واإلاىاهج الحدًثت في الخدَز

زاطُت.التي ٌعِشها عاملىا اإلاعاصس، مع طسوزة  ِّ
فىير ؤلابداعي في اإلاىاهج الد   جبجي ؤطلىب الخَّ

  .اإلاخابعت والسكابت الحلُلُت لفضح الادازاث اإلاخعاملت باملحظىبُت في الاخخُاز والخىؿُف والتركُت 
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  زججالُت بعُدا عً ميىهاث إجخاذ كسازاث مدظازعت و إ هتهاج طُاطاث غامظت حساءإبخعاد عً ؤلا

البِئت الداخلُت والىـسة الاطدشسافُت في حظير كؼاعاث الخعلُم والبدث في عملُاث وطع ملسزاث 

ع والىخب اإلادزطُت.   الخدَز

اث الاحخماعُت واإلاادًت لألطاجرة في مخخلف ألاػىاز الدزاطُت مما ًجعلهم ٌشغلىن 3 ـ طعف اإلاظخٍى

ؤخسي على خظاب ؤلاعداد الجُد للدزوض واملحاطساث، بل جيىن جلً ألاطباب مً عىامل هجسة  ؤعماٌ

 الىفاءاث إلى الدٌو الغسبُت.

ـ طعف مظخىي الؼالب جدصُل خاصل إلاا طبم ذهسه، وعىض البدث في حشخُص الـاهسة وعالحها 4

 الؼلبت لسفع وظب الىجاح.جلىم الادازة في جىُُف اإلاىاهج الخعلُمُت مع مظخىي 

عالكت الخبادلُت بين الخىمُت ؤكس الىمىذج الخىمىي الجدًد بإهمُت الخعلُم في بىاء الخىمُت، مما ٌعمم ال      

والخعلُم؛ فئهه ًخدخم على الدٌو الىاكعت في اإلاىؼلت العسبُت ؤن جىثف الجهىد ختى جبجي حظسا مخِىا بين 

ع الخىمُت في مخخلف مجاالتها والخ علُم بمخخلف ؤػىازه مً خالٌ جىُُف مخسحاث الخعلُم )ؤفياز ومشاَز

 ومىزد بشسي واختراعاث ( بظىق العمل في اللؼاعين العام والخاص على خد طىاء، وبرلً جصبذ 

الظُاطاث الخعلُمُت طسوزة للخىمُت الشاملت، إلاا ًيىن "ألافساد ألاهثر حعلُما ؤهثر اهخاحُت"، فيلما شدها 

 في ألافساد هلىي عاملت مؤزسة في املجخمع ولما ؤصبىا ؤهداف الخىمُت الشاملت. الاطدثماز

 وعلُه خلص مؤجمسها العلمي الدولي إلى مجمىعت مً الخىصُاث هي واآلحي؛

 هي؛ ألاهداف ألاساسية في صنع السياسات التعليمية في دول املنطقة العربية جيىن  ًجب ؤن ـــ 

لُمي والعمل اإلاظخمس للحفاؾ على الجىدة إلاىاهبت اإلاظخىٍاث الدولُت مع ــ الازجلاء بجىدة الىـام الخع

مت للخعلُم والبدث العلمي مما ٌظهم في بىاء مخسحاث ذاث حىدة عالُت في   ُ طمان جخصُص ميزاهُاث ك

 عملُاث الخىمُت.

ً اإلانهي مع مؤ  ت السوابؽ بين اإلاؤطظاث الخعلُمُت الطُما الجامعُت ومساهص الخيٍى طظاث اللؼاع ــ جلٍى

لت الخخباز مخسحاث الجامعت  ً  للؼالب وػٍس الخاص في اػاز حشساوي ــ حعاووي، فهي اخدي ؤطالُب الخيٍى

كت، في حى عملي ــ جيظُلي بين الجامعت ومساهص البدث والخمهين 
 
ع مبدعت وخال مً اختراعاث وؤفياز ومشاَز

وجلدًسها ولما ؤخظيذ مهامها  مع مؤطظاث اللؼاع الخاص التي وحب ؤن جدـى بدشجُع الدولت

يُت.  الخىحيهُت والخيٍى

ــ الاطخفادة مً  الىماذج الىاجحت في العالم في مجاالث الخعلُم والبدث وجىـُم العمل الخبادلي في اػاز 

الاطخفادة مً ػسق الدظُير الجدًدة واطخعماالث الخىىىلىحُا، وذلً مً خالٌ جإمين وحظهُل عملُت 
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ين داخل اللؼس الىاخد وخازحه في اػاز الاهفخاح على املحُؽ الخازجي في ؿل العىإلات جىلل الؼلبت والباخث

 ألهداف علمُت.

س  والتقويممسخلت ــ اعخماد هـم اإلاخابعت والسكابت اإلاظخمسة زم اعخماد عملُخا الخلُُم ليل  وألُت لخؼٍى

 اإلاىاهج وفلا إلاخؼلباث الخعلُم الحدًثت.

ادة دافعُتهم للخعلم ولحظً ادماحهم ــ الاهخمام بالفئاث  الخاصت مً خالٌ حظؼير بسامج خاصت ألحل ٍش

 في املجخمع وفي الجامعت الخلا. 

م اكخىاء بسمجُاث هشف  ــ وحب على كؼاع الخعلُم العالي ؤن ًدبجى الخدابير الخلىُت الىكائُت عً ػٍس

ىفس البرمجُاث املجاهُت لىشف الظسكاث الاهخداٌ، ؤو الاهخساغ في اإلاىاكع واإلاىخدًاث اإلاخخصصت التي ج

 العلمُت وجىَسع ألاماهت العلمُت. 

الخىحه هدى "الخعلُم عً بعد" باطخخدام اإلاىصاث الخعلُمت ومخخلف  11فسطذ حائدت وىزوها       

وطائل الخىاصل ؤلالىترووي، ومىه ؤضحذ الجامعاث الافتراطُت اخدي آلالُاث اإلاظخلبلُت إلاىاحهت 

على الخعلُم الافتراض ي ـ الحدًث هما هبير سوب البُىلىحُت اإلاظخلبلُت، وعلُه اصبذ السهان جددًاث الح

.  ًمىً ازفاكه بالخعلُم الخللُدي في اػاز ما ٌظمى بالخعلُم اإلادمج لالطخفادة مً مصاًا
ً
 الىىعين معا

 إال ؤن آلُت الخعلُم عً بعد هي ألاخسي واحهذ عىائم وجددًاث ؤبسشها هرهس؛

عي، طعف ا لبيُت الخدخُت الخىىىلىحُت وهلص ؤلامياهُاث اإلاادًت والخلىُت، طعف ؤلاػاز اللاهىوي الدشَس

يُت اإلاىحهت للؼلبت وألاطاجرة.   هلص الدوزاث الخيٍى

 وعلُه خلصذ مداخالث وهلاشاث اإلاؤجمس الدولي الى طسوزة؛

عين الاعخباز اكتراخاتهم فُما ًخص ججسبت الخعلُم عً بعد وألاخر ب ثقييماشسان الؼلبت وألاطاجرة في ؤـ 

 جدظين الخجسبت.

 ب ـ جىفير ؤلامياهُاث اإلاادًت والخلىُت الالشمت إلهجاح ججسبت الخعلُم عً بعد بالجامعاث.

عي واللاهىوي الري ًىـم عملُت الخعلُم عً بعد.  ج ـ  جىفير ؤلاػاز الدشَس

بُت الطخخدام اإلاىصت  يُت وجدٍز  الخعلُمُت للخعلُم عً بعد لألطاجرة والؼلبت.د ــ جىـُم دوزاث جيٍى

ً حظخدعي ملازباث ؤزبذ هجاخا مخميزا      ع والخيٍى خان الىكذ لإلطساع في حغُير ؤطالُب وآلُاث الخدَز

على غساز اإلالازبت بالىفاءاث، عالوة على طسوزة جىفير كاعدة للمعلىماث ٌظخؼُع ؤن ٌظدىد عليها الباخث 

م ل  خدلُل الظُاطاث.إلحساء مساخل الخلٍى
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جدخاج الدٌو العسبُت كاػبت إلى جمىين الفىاعل )اللؼاع الخاص، مؤطظاث الخعلُم والبدث( في عملُت      

الخىمُت والعمل على اعؼاء الاهخمام للعالكت بين طىق العمل وهـم الخعلُم، وهى ما جدلله الظُاطاث 

 الخعلُمُت ألحل الخىمُت.


