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غلى واكؼ الخػلُم غً بػض في ظل حاةدت وىعوها اإلاؿخجض تهضف الضعاؾت ئلى الخػغف 

وجؿبُلاجه في كؿاع التربُت والخػلُم، وجىغُذ جضاغُاث هظه الجاةدت وما   في الجؼاةغ 

أظهغجه مً هلاةظ وضػىباث جىاحه الخػلُم غً بػض، وكض اغخمضث الضعاؾت غلى 

م غً بػض في اإلاىهج الىضفي وبػؼ ؤلاخطاةُاث لخىغُذ هُفُت اؾخسضام الخػلُ

الجؼاةغ في ظل هظه الجاةدت والىكىف غلى مػُلاجه وجلضًم اإلاباصب التي ًجب 

الخسؿُـ لها مؿخلبال لخجىب الىثير مً آلازاع الؿلبُت التي ًمىً أن جدضثها ألاػماث 

.  غلى الخػلُم في الضٌو

 

م في كؿاع التربُت والخػلُ؛ 9A -حاةدت وىفُض ؛الخػلُم غً بػض الكلمات اإلافحاخية:

 الطػىباث؛ الجؼاةغ 
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 مقذمة:

غ  ٌػض الخػلُم عهيزة أؾاؾُت جلىم غلحها جهػت اإلاجخمػاث، والؿعي ئلى جؿٍى

خػلُم هى ما حؿعى ئلُه اإلاجخمػاث الػغبُت التي أصعهذ أن الغهان الخلُلي للخىمُت هى ال

الخػلُم والاهخمام باإلاىعص البشغي. ووػِش الُىم غطغ الخلىُت وحؿاعع اإلاػلىماث التي 

اكخدمذ حمُؼ اإلاجاالث، وهظا هدُجت الخؿىع الخىىىلىجي وهمى ضىاغت الخىاؾِب آلالُت 

ها في اإلاجاٌ الخػلُمي، لظلً جؿىع الاهخمام بالخػلُم غً بػض هأخض وألاهترهذ واؾخسضام

ىن ئلى غغوعة  اوػياؾاث اؾخسضاماث الخىىىلىحُا في اإلاجاٌ الخػلُمي، وصغا التربٍى

غ الخػلُم وي ًىاهب الثىعة الخلىُت.  جؿٍى

ػخبر الخػلُم غً بػض ججغبت فخُت في الجؼاةغ ال ًؼاٌ ًىاحه الػضًض مً  َو

وفي ظل الظغوف التي جىاحهها الجؼاةغ هغيرها مً اإلاجخمػاث بفػل حاةدت الطػىباث، 

أعغمتها للخىحه ئلى الخػلُم غً بػض هدُجت غلم اإلاإؾؿاث الخػلُمُت والخاحت  19-وىفُض

ت الضعاؾت.  ئلى ًجاص بضًل الؾخمغاٍع

للض هشفذ هظه الجاةدت غضة ضػىباث جدٌى صون الىضٌى ئلى جدلُم 

الخػلُم غً بػض في الىؾً الػغبي وزاضت الجؼاةغ، وئطا وان هظا  ألاهضاف اإلاغحىة مً

The study aims to identify the reality of distance education 

during  the new Corona pandemic in Algeria and its applications 

in the education sector, and clarify the epercussions of this 

pandemic and has shown many difficulties facing the distance 

education. the study relied a Descriptive method and some 

statistics to clarify how to use distance education In Algeria, 

during of this pandemic, in order to  identify its obstacles and to 

present principles that must be planned in the future in order to 

avoid many of the negative effects that crises can have on 

education in countries. 

Keywords: Distance education sociology; Covid-19 pandemic; 

The education sector in Algeria, difficulties 
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الىغؼ اؾخثىاةُا ئال أهه مً الػغوعي الاهدباه ئلى مؿخلبل هظا الىىع مً الخػلُم الظي 

أضبذ غغوعة وخخمُت جفغغها ظغوف هظا الػطغ. لظلً فالىكىف غلى واكؼ الخػلُم 

والخضابير الالػمت للجهىع به هى غً بػض في ظل هظه ألاػمت الىباةُت ووغؼ الخؿـ 

غ الخػلُم وجدلُم أهضاف الخىمُت، وصعاؾت هظا اإلاىغىع مً  خخمُت وؾىُت وغغبُت لخؿٍى

عؤٍت ؾىؾُىلىحُت هى اللاغضة ألاؾاؾُت لىجاح أي جسؿُـ، فىحىص غىاةم احخماغُت 

 هى أهثر الػىامل التي جإزغ في غضم هجاح الخؿـ مهما جىفغث الىؾاةل وؤلامياهُاث

ت ألي مشغوع مجخمعي.  الػغوٍع

 ؤلاطار العام للذراضة: -أوال

جىلؿم هظه الضعاؾت ئلى زالزت أكؿام، ؤلاؾاع الػام الظي هىضح فُه أبػاص هظه 

الضعاؾت واإلاشيلت اإلاؿغوخت وأهمُت هظه الضعاؾت وأهضافها ومىهجُتها، وؤلاؾاع الثاوي هى 

ؾت وواكؼ الخػلُم غً بػض في الىؾً ؤلاؾاع الىظغي التي ًخم فُه جدضًض مفاهُم الضعا

الػغبي بطفت غامت، وأزيرا ؤلاؾاع الثالث التي ًدىاٌو بالخدلُل والىضف أبػاص اإلاىغىع 

في الجؼاةغ وفم مػؿُاث واكػُت للىضٌى ئلى هخاةج ججُب غلى ألاؾئلت اإلاؿغوخت في 

 ؤلاشيالُت.

 إشكالية الذراضة:  -9

اًت ألالفُت الثالثت إلاا له مً ئمياهُاث ًدخل الخػلُم غً بػض مياها مغمىكا في بض

في حػلُم أغضاص هبيرة مً ألافغاص باؾخسضام أصواث وجلىُاث وجىىىلىحُاث وفغتها زىعة 

اإلاػلىماث والاجطاالث، خُث ٌػخبر مً أبغػ الاججاهاث الخضًثت في الخػلُم والظي أزظث 

ػالم هيل والجؼاةغ بطفت أهمُخه في جؼاًض مؿخمغ زاضت في آلاوهت ألازيرة التي شهضها ال

زاضت  وهي حاةدت وىعوها اإلاؿخجض وحاءث هظه الضعاؾت للخػغف غلى واكؼ الخػلُم غً 

بػض في ظل هظه ألاػمت واًجابُاتها وؾلبُاتها، ومؿخلبل هظا الىىع مً الخػلُم في ظل 

 اإلاػؿُاث اإلاخاخت، وآلافاق اإلاؿخلبلُت.

 مىغت مً الدؿاؤالث، هما ًلي: مً هظا اإلاىؿلم حؿعى هظه الضعاؾت  لؿغح مج

 ؟ ماهى واكؼ ججغبت الخػلُم غً بػض في الجؼاةغ  -
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 ما أهمُت الخػلُم غً بػض في ظل اهدشاع فيروؽ وىعوها ؟ -

هُف اؾخجابذ وػاعة الخػلُم والتربُت لخػمُم الخػلُم غً بػض غلى مؿخىي  -

 اإلاؿخجض؟ 19-اللؿاع في ظل اهدشاع حاةدت وىفُض 

ت ليي ًطبذ الخػلُم غً بػض في الجؼاةغ مىاهبا ما هي الشغوؽ الالػم -

 إلاؿخجضاث الػطغ ؟ 

 :أهمية الذراضة -2

للض أضبذ الاهخمام باإلاىعص البشغي هى اإلاطضع الخلُلي للخىمُت اإلاؿخضامت، 

ػض الخػلُم مً أهم غىاضغ الخىمُت الخلُلُت، وهدُجت للخلضم الخىىىلىجي أضبذ صمج  َو

مىذ اإلاخػلم مهاعاث غضًضة جإهله الخىىىلىحُا في الخػلُم جىحها غا إلاُا ًىمي اإلاػغفت ٍو

اإلاؿخجض، أضبذ الخػلُم  19-لخلبُت اخخُاحاث الؿىق، ومؼ اهدشاع حاةدت فيروؽ وىعها

غً بػض هى الىؾُلت التي ًجب أن حػخمض غلحها الضٌو في ظل ألاوبئت وألاػماث لخضاعن 

جىمً أهمُت هظه الضعاؾت التي   آلازاع الؿلبُت لهظه الجاةدت غلى كؿاع الخػلُم، وهىا

جخػغع ألهمُت الخػلُم غً بػض في ظل اهدشاع فيروؽ وىعوها ومػُلاجه وآفاكه 

 اإلاؿخلبلُت. 

 أهذاف الذراضة: -3

 الخػغف غلى واكؼ الخػلُم غً بػض في الجؼاةغ . -

 . 19-الخػغف غلى أهمُت الخػلُم غً بػض في ظل حاةدت وىفُض -

ىػاعة التربُت والخػلُم في الجؼاةغ في ظل الخػغف غلى الىطىص الخىظُمُت ل -

  19-حاةدت وىفُض

الىضٌى ئٌ حصخُظ الطػىباث التي جىاحه الخػلُم غً بػض في ظل ألاػمت  -

 الىباةُت

 اكتراح أهم ألاؾـ التي ًجب أن ًغجىؼ غلحها الخػلُم غً بػض في اإلاؿخلبل.. -
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 ثدذيذ اإلافاهيم:  -4

 :الحعليم عً بعذ 4-9

ب اإلااةت وؾخىن هاما غل ألاكل في ول مً ً بػض ئلى ما ًلغ جمخض حظوع الخػلُم غ

م اإلاغاؾلت، زم أوشأث مضاعؽ  يا وئهجلترا، وان في البضاًت غً ؾٍغ ض وأإلااهُا وأمٍغ الؿٍى

ً واؾخمغ الخػلُم غً بػض في الىمى  أولُت للمغاؾلت في الػلضًً ألاولين مً اللغن الػشٍغ

ػلُم الثاهىي وحػلُم الىباع طوي الالتزاماث اإلاهىُت  اإلاتزاًض زاضت في الخػلُم الػالي زم الخ

ت، ومؼ الخؿىع في مجاٌ جىىىلىحُا الاجطاالث  الالىتروهُت اػصاص  الاهخمام بهظا  وألاؾٍغ

 (11-7ص ص ، 2015شلوضز، )الىىع مً الخػلُم. 

ولم ٌػغف مفهىم الخػلُم غً بػض بشيل عؾمي ئال خضًثا أو بالخدضًض في غام 

9A@:  خاولذ هُئت الُىوؿيى جفؿير اؾم الهُئت الػلمُت للتربُت باإلاغاؾلت غىضما(ICCE) 

( وبالخالي ٌػض مفهىم الخػلُم ICCDEئلى اؾم حضًض هى الهُئت الػاإلاُت للتربُت مً بػض )

فا زابخا ومدضص له، لظا هجضها مخػضصة  غً بػض مفهىما حضًضا وال ًىحض ختى آلان حػٍغ

 خلغ غلى مفهىم واخض .ومخضازلت فُما بُجها ولم حؿ

بأهه الخػلُم الظي ًدضر غىضما جيىن هىان مؿافت بين اإلاخػلم  روهترى ٌػغفه 

يىن اإلاػلمين  خم غاصة بمؿاغضة مىاص حػلُمُت ًخم ئغضاصها مؿبلا ٍو واإلاػلم، ٍو

 ( 55) عامز،ب ص، صمىفطلين غً مػلمحهم في الؼمان واإلايان أو ولحهما .

ض صًلُىج  لخػلُم "اطهغ أن  Rudolf  Manfred Delling 1987أما عوصولف ماهفٍغ

غً بػض هى وشاؽ مسؿـ ومجهجي ًخػمً ازخُاع وئغضاص وجلضًم اإلاىاص الخػلُمُت  

م  لُت بُجهم غً ؾٍغ وأًػا ؤلاشغاف غلى الؿالب وجضغُم حػلمهم بخسؿي اإلاؿافاث الفيًز

 (.53، ص2595شلوضز، ")أخض الىؾاةـ الخىىىلىحُت اإلاىاؾبت غلى ألاكل 

الخػلُم غً بػض بأهه  @@Hilary Perraton  9Aهيالري بيراثون  غغفذ بِىما

ت ًخدغن فحها الصخظ غبر اإلاؿافاث أو ألاػمىت لالجطاٌ باإلاخػلم وجلضًم  "غملُت جغبٍى

 هم مىاؾب مً الخػلم له "
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ىُت، غ التربىي، الخابؼ لىػاعة الخػلُم ألامٍغ  وكض خضص مىخب ألابدار والخؿٍى

بػض بأهه: جؿبُم مباصب الاجطاالث وألاحهؼة الالىتروهُت والتي جمىً الؿالب  الخػلُم غً

واإلاخػلمين مً اؾخلباٌ الخػلُم اإلاىحه مً ميان آزغ بػُض، وغىضها ًمىً للمخػلم أن 

ًخفاغل مؼ اإلاػلم أو مؼ البرهامج  مباشغة وعبما ًخلابل مؼ اإلاػلم في أوكاث صوعٍت 

 (53، ص2595)شلوضز، مدضصة .

مطؿلح الخػلُم اإلافخىح لُطف  =EDWARDS9AA هما اؾخسضم اصواعصػ     

ؼ الخللب والخغير، وللض أشاع ئلى أن  أؾلىبا حضًض ًىظغ به ئلى الخػلُم في غالم ؾَغ

الخػلُم اإلافخىح والخػلُم غً بػض ًمثالن مضزلين مسخلفين، وبالغغم مً أهه لم ًلضم 

فا ليل مجهما، ئال أهه الخػلُم غً بػ ض ًلضم فغضا للخػلم غً بػض باؾخسضام حػٍغ

ملغعاث مىحهت للخػلُم الجمعي غمً اخخُاحاث مجخمػُت لهظا الىىع مً الخػلُم 

 (56، ص2595)ضلوشز،

"الخػلُم غً بػض بأهه  شلوضز وضيمووطون  مما ؾبم ًمىىىا اغخماص حػٍغف

ث حػلُم هظامي مىظم جدباغض فُه مجمىغاث الخػلم، وحؿخسضم فُه هظم الاجطاال 

ا"،  خُث هىان أعبؼ ميىهاث  الخفاغلُت لغبـ اإلاخػلمين واإلاطاصع الخػلُمُت واإلاػلمين ؾٍى

 أؾاؾُت لهظا الخػٍغف:

اإلايىن ألاٌو ًلىم غلى فىغة اإلاإؾؿاث الىظامُت، وهىا ًسخلف الخػلُم غً بػض 

باغض غً الخػلم الظاحي، اإلايىن الثاوي هى مفهىم الخباغض بين اإلاػلم والؿالب، ولِـ الخ

هىا مياهُا فلـ، فلض ٌشمل أًػا الخباغض الؼماوي )الخػلم غير اإلاتزامً( أي جلضًم 

الخػلُم في وكذ ما واؾخلباله في وكذ آزغ، واإلايىن الثالث الاجطاالث الخفاغلُت 

والخفاغل كض ًيىن متزامىا أو غير متزامً في هفـ الىكذ  أو في أوكاث مسخلفت )مخاخا في 

ضًت وآلان غلى هظم الاجطاالث الخضًثت، أي وكذ( ٌػخمض ؾاب لا غلى اإلاغاؾالث البًر

ا في جفاغل وفم ئحغاءاث  واإلايىن الغابؼ هى الغبـ ببين اإلاخػلمين واإلاطاصع واإلاػلمين ؾٍى

ص ، 2595)شلوضز،  للخطمُم الخػلُمي اإلاىاؾبت اإلاغةُت أو اإلادؿىؾت أو اإلاؿمىغت.

 .(2-9ص 
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 : 99فيروص لوروها  اإلاطحجذ لوفيذ  :->

هى فطُلت هبيرة مً الفيروؾاث التي كض حؿبب اإلاغع للخُىان وؤلاوؿان، ومً 

اإلاػغوف أن غضصا مً فيروؾاث وىعوها حؿبب لضي البشغ خاالث غضوي الجهاػ الخىفس ي 

وزامت مثل مخالػمت الشغق  التي جتراوح خضتها مً هؼالث البرص الشاتػت ئلى ألامغاع ألاشض

ؿبب فيروؽ ألاوؾـ الخىفؿُت واإلاخالػم ت الخىفؿُت الخاصة الىزُمت )الؿاعؽ(. َو

)مىظمة الصحة .9Aوىعوها اإلاىدشف مإزغا مغع فيروؽ وىعوها وىفُض 

 ( 2525العاإلاية،

 مىهجية الذراضة: -5

اجبػىا في هظه الضعاؾت غلى اإلاىهج الىضفي الخدلُلي لىضف واكؼ الخػلُم غً بػض في 

تي اؾخػىا  بها في حصخُظ الطػىباث ، وهظلً باإلخطاةُاث ال19-ظل حاةدت وىفُض

التي حػُم الخػلُم غً بػض في الجؼاةغ غً جدلُم أهضافه ـىهظلً جدلُل مدخىي 

اللغاعاث والبُاهاث الطاصعة غً وػاعة التربُت والخػلُم، باإلغافت ئلى آلاعاء اإلاىخىبت غبر 

وػ جلً ضفدت الفاٌؿبىن الخابػت إلاىكػها الغؾمي، ومً زم جلضًم اكتراخاث لخجا

 الطػىباث.

 الحعليم عً بعذ في الوطً العزبي: -ثاهيا

حشترن الجؼاةغ مؼ غيرها مً الضٌو الػغبُت اإلاباصب التي ًغجىؼ غلحها الخػلُم غً 

 بػض عغم وحىص بػؼ الفىاعق البؿُؿت.

: هىان بػؼ اإلاباصب ألاؾاؾُت ئلي ًلىم غلحها مبادئ الحعليم عً بعذ - أ

 الخػلُم غً بػض مً أهمها:

: وهي حػني أن الفغص الخػلُمُت مخاخت للجمُؼ Accessibility: ذأ ؤلاثاخيةمب -

 بغؼ الىظغ غلى وافت أشياٌ اإلاػُلاث وؤلامياهُاث اإلاىغىغُت.

وهي جسؿي  حمُؼ الخىاحؼ التي جيشأ بفػل الىظام أو : Flexibilityمبذأ اإلازوهة  -

ت أزظث بىثير مً الخظع  في أهثر بغامج بفػل اللاةمين غلُه، لىً هظه الؼاٍو

 الخػلُم غً بػض اإلاػاضغة 
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جدىم اإلاخػلم وحػني أن الؿلبت ًمىجهم جغجِب مىغىغاث اإلاىهج اإلاسخلفت بدؿب  -

مُت هظلً.  ظغوفهم وكضعاتهم ، وازخُاع أؾالُب جلٍى

وحػني مضي مىاؾبت البرامج الضعاؾُت وصعحاتها :  Accréditationالاعحمادية  -

ت أزغي. الػلمُت لؤلغغاع اإلاخىزاة مجها )طارق عبذ  ملاعهت بغيرها مً ػاٍو

 (96الزؤوف عامز، ص

العوامل اإلاؤثزة في مجحمع اإلاعلومات والحعليم عً بعذ في الوطً  - ب

 العزبي:

ًخأزغ اإلاجخمؼ في الىؾً الػغبي بػضص مً الػىامل التي كض جإصي ئلى جأزغ اهخلاله ئلى 

 هظه الػىامل:مجخمؼ اإلاػلىماث، واؾخسضام الخػلُم غً بػض  ومً أهم 

 عوامل البيية الحدحية )ألاضاضية( وثحمثل في الىقاط الحالية: 2-9

غ ليي جخمىً مً  - ال جؼاٌ مػظم شبياث الاجطاالث في الضٌو الػغبُت بداحت ئلى الخؿٍى

 الخػامل بىفاءة مؼ الخىىىلىحُا الغكمُت الخضًثت.

ؼ الظي ٌشهضه كؿاع جى - ىىلىحُا الاجطاٌ الخجضًض الخىىىلىجي اإلاؿخمغ والؿَغ

ػخبر  واإلاػلىماث ٌػُم كضعة البلضان الىامُت في جمشحها الغامي إلكامت شبياث اجطاالث َو

في الىكذ طاجه فغضت مخاخت لهظه البلضان الزخطاع الجهىص باغخماص أخضر الخلىُاث 

 وأهجػها.

جؼ جؼاًض الخاحُاث في مجاٌ جىىىلىحُا الاجطاٌ ٌؿخىحب جىفير اؾدثماعاث هاةلت حع -

الػضًض مً البلضان الىامُت والػغبُت مجها، غلى عضضها مما ًدخم اللجىء ئلى أؾالُب 

 (942-949،ص ص2557)مطز، اؾدثماع حضًضة.

  العوامل الاقحطادية وثحمثل في الىقاط الحالية: 2-2

دت هبيرة مً اإلاجخمػاث الػغبُت. - اهسفاع مؿخىي الضزل لضي شٍغ  

وكىاغضه، خُث ما ػلىا هفخلغ ئلى مفاهُم الجىصة  جضوي مفاهُم الػمل الاكخطاصي -

 وغىاضغ اإلاىخج اإلاخمازل اإلاؿابم، واإلاىاضفاث واإلالاًِـ وغيرها.
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مػظم اإلاإؾؿاث الػغبُت الػاملت في مجاٌ جىىىلىحُا اإلاػلىماث والاجطاالث ال جؼاٌ  -

ىغع بػػها بػػا، وال جخجه ئلى الاجداص والاهضماج والشغاهت ليي جى  مى وجؼصهغ.ضغيرة ٍو

وجبين اإلاإشغاث الؿابلت غػف اللضعة لضي أفغاص الىثير مً اإلاجخمػاث الػغبُت غلى 

اكخىاء جىىىلىحُا اإلاػلىماث والاجطاالث، وطلً الهسفاع مؿخىي الضزل لضي مػظم 

 الضٌو الػغبُت أوال ولضي أفغاص اإلاجخمؼ الجؼاةغي زاهُا.

  الىقاط الحالية: العوامل الثقافية والتربوية وثحمثل في  2-3

اعجفاع وؿبت ألامُت في بػؼ الضٌو الػغبُت، وجغجفؼ هظه اليؿب بشيل واضح في صٌو  

لُا. ئط ال ًمىً جىكؼ بىاء مجخمؼ مػلىماث بأؾغ غير مخػلمت.  شماٌ ئفٍغ

اهسفاع مؿخىي الخػلُم بضعحت مخىاضلت وطلً في مسخلف مغاخل الخػلُم ؾىاء غلى  -

 ػلُم الػالي.اإلاؿخىي اإلاضعس ي أو الخ

ت ما جؼاٌ غئُلت، زاضت  - مػغفت الغالبُت الػظمى مً مجخمػاجىا الػغبُت باللغت الاهجليًز

با مً الىخاج الفىغي الػالمي وبساضت %8@في الجؼاةغ غلما بأجها حشيل ما وؿبخه ) ( جلٍغ

 غلى شبىت ؤلاهترهذ.

 العوامل اإلاؤضطية والخشزيعية وثحمثل في الىقاط الحالية: 2-4

 غُاب الىاضح للمإؾؿاث الغؾمُت طاث الػالكت بخىىىلىحُا اإلاػلىماث ال

والاجطاالث، هما حػاوي الضٌو الػغبُت مً غػف البيُت اإلاإؾؿُت الخيىمُت 

اإلاخمثلت في البيروكغاؾُت والغوجين وحػلُض اإلاػامالث وؤلاحغاءاث غىضما ًخػامل 

 أفغاص اإلاجخمؼ مؼ أحهؼة الضولت.

  ػاث الػغبُت التي جخػامل مؼ الىلظ الىاضح في اللى اهين وألاهظمت والدشَغ

 جىىىلىحُا اإلاػلىماث والاجطاالث وجؿبُلاتها اإلاسخلفت.

غ مشكلة البدوث والحطويز 2-5 ت بين ؤلاهفاق غلى البدىر والخؿٍى : هىان غالكت كٍى

 والاهخمام بخىىىلىحُا اإلاػلىماث والاجطاالث.
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 ٌ الػغبُت هفؿها فُما ًخػلم بالبيُت ألاؾاؾُت  وبشيل غام هىان جفاوجا هبيرا بين الضو

لشبياث الاجطاالث وجىىىلىحُا اإلاػلىماث وجؿبُلاتها، وهظلً في مضي مػغفت أفغاص 

اإلاجخمؼ بأؾاؾُاث جىىىلىحُا اإلاػلىماث والاجطاالث وئمياهُاث اؾخسضامهم لشبىت 

ل الاهترهذ.وهىان أًػا جفاوجا هبيرا أًػا في ملضعة الضٌو الػغبُت اإلا سخلفت غلى جمٍى

غها.  (358،ص2558) عليان، ئوشاء هظه الشبياث وجدضًثها وجؿٍى

وهظا الىغؼ ًخؿلب ئًجاص الؿبل الىفُلت إلخضار جهػت حػلُمُت مً زالٌ الخػاون 

الاكخطاصي والثلافي والخػلُمي بين الضٌو الػغبُت، فدتى الضٌو اإلاخلضمت وما خللخه مً 

اون ؤلاكلُمي والضولي لخدلُم أهبر كضع مً جباصٌ جؿىع حؿعى لػلض الشغاواث والخػ

 الخبراث واإلاىافؼ.

 الحعليم عً بعذ في الجشائز  -رابعا

غ الخػلُم وحػمُمه ئًماها مجها بدم الفغص  غيرها مً الضٌو الػغبُت، حؿعى الجؼاةغ لخؿٍى

ت، فياهذ ؾباكت لالهخمام بهظا الىىع مً ا لخػلُم، في الخػلُم وأهمُخه في مؿيرتها الخىمٍى

 لىىه  ال ًؼاٌ ًىاحه غضة جدضًاث.

 ثجزبة الحعليم عً بعذ في الجشائز: -9

بػض الاؾخلالٌ مباشغة لالهخمام بالخػلُم غً بػض عغم  الخدضًاث باصعث الجؼاةغ 

اث: الؿُاؾُت، والاكخطاصًت، والاحخماغُت والثلافُت، لهظا  الػضًضة غلى ول اإلاؿخٍى

م اإلاغاؾلت، مؿخػملت ول الىؾاةل أوشأث مغهؼ ٌػمل غلى حػمُم الخػلُ م غً ؾٍغ

ىن، فيان اإلاغهؼ الىؾني للخػلُم اإلاػمم  اإلاخاخت، والىزاةم اإلاؿبىغت، ؤلاطاغت والخلفٍؼ

ىن بملخض ى ألامغ عكم  م ؤلاطاغت والخلفٍؼ اإلاإعر في  ?< – A<واإلاخمم باإلاغاؾلت غً ؾٍغ

الف مً اإلاىاؾىين غلى ، الظي ؾمذ لآل 1969ماي  ::اإلاىافم ـ 1389عبُؼ ألاٌو غام 

ازخالف أغماعهم مً مخابػت صعاؾتهم باؾخػماٌ وؾاةل حػلُمُت مسخلفت، والىزاةم 

ىن.  ت واإلطاغت والخلفٍؼ  اإلاؿبىغت، والؿمػُت البطٍغ

ومىاهبت للػطغ زاضت مؼ الثىعة الػلمُت والخىىىلىحُت التي أضبدذ جميز 

ٌَ اإلاغهؼ الىؾني للخػلُم اإلاػمم واإلا م ؤلاطاغت غطغها، ُخِى خمم باإلاغاؾلت غً ؾٍغ
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ش  ً غً بػض بخاٍع ىن ئلى الضًىان الىؾني للخػلُم والخيٍى هـ  1422عحب غام  :9والخلفٍؼ

غ وؾاةله باؾخػماٌ 889:ؾبخمبر  8;اإلاىافم لـ  ػها وجؿٍى م كطض جىؾُؼ مهامه وجىَى

ت.   جلىُاث جىىىلىحُت غطٍغ

ػلُما مؿابلا للبرامج الغؾمُت وآلان الضًىان الىؾني للخػلُم في الجؼاةغ ًمىذ ح

لضم أًػا خطظ صغم جغبىي، وجؼاًض غضص اإلاسجلين في هظا الخػلُم بشيل هبير مً  ٍو

مشترن في الؿىت الضعاؾُت  450000ئلى 1998/1999  مشترن في الؿىت الضعاؾُت 5000

، ًدخىي غلى مجمىغت مً اللىىاث الخػلُمُت غلى الُىجُىب في ول اإلاغاخل 2018 /2017

يىن مً زالٌ حسجُل اإلاؿخسضمال والخطٌى . خػلُمُت مضغم بجضٌو بث أؾبىعي ٍو

غلى ولمت الؿغ للىلىج ئلى أعغُاث الخػلُم الالىترووي )اإلاػالم( التي جىلؿم ئلى أعبػت 

أكؿام ألاعغُت الخػلُمُت للخػلُم اإلاخىؾـ وأزغي للؿىت أولى زاهىي والثاهُت والثالثت 

 زاهىي.

ل ت زاضت للمخػلمين مً أحل حجؼ مىاغُض الفغع هما جم اؾخدضار ؾٍغ

. )الضًىان الىؾني للخػلُم 2017/018الالىترووي التي اغخمض غلحها بضاًت اإلاىؾم الضعاس ي 

 (2020غً بػض، 

ً CNEPDوجم أًػا جأؾِـ اإلاغهؼ الىؾني للخػلُم اإلانهي غً بػض) ( في وػاعة الخيٍى

ي البضاًت ومؼ الخغيراث الخىىىلىحُت بىؾاةل جللُضًت ف 1984والخػلُم اإلاهىُين ؾىت 

جؿىعث زضماث هظا اإلاغهؼ الظي أضبذ مخاخا للظًً ًغغبىن في ئهماٌ حػلُمهم أو 

لضم اإلاغهؼ خالُا الػضًض 25000الخطٌى غلى جأهُل منهي  بمػضٌ  مخػلم في الؿىت، ٍو

اث)اإلاخىؾـ، الثاهىي أو الجامعي أًػا( مثل الخالكت،  مً الخسططاث خؿب اإلاؿخٍى

م وغيرها، هما  ت، الدؿٍى اإلاداؾبت، بىىن وجطضًغ، ججاعة صولُت، ئصاعة اإلاىاعص البشٍغ

 CISCOاؾخدضزذ جسططاث في مجاٌ الاجطاٌ بالشغاهت مؼ شغهت أحهؼة الشبياث 

ىاث في ئؾاع اجفاكُاث صولُت، جخم  وشهاصة عزطت كُاصة الخاؾىب مً زالٌ جيٍى

الضعاؾت وئهجاػ الفغوع غبر الىلىج ئلى ألاعغُت الالىتروهُت،جدبؼ بخجمػاث بُضاغىحُت 

اث في وافت  ً اإلاني اإلاىػغت غبر الػضًض مً اإلاضًٍغ صوعٍت غلى مؿخىي مإؾؿاث الخيٍى
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ت التي حػمل  )اإلازلش الوطني غلى ئغالم وجىحُه وحسجُل اإلاترشخين اإلاىاؾم الجؼاةٍغ

 (2020للحعليم اإلانهي عً بعذ، 

ال ػالذ الجؼاةغ لم حؿخؿؼ معوقات اضحخذام الحعليم عً بعذ  في الجشائز:  -:

جدلُم الخدٌى الاؾتراجُجي اإلاخضعج هدى اكخطاص اإلاػغفت، وهىان غضة مػىكاث مىػذ 

 ها بما ًلي: اإلاغجلب هىخفي مج جدلُم هظا الاهضماج

الفجىة الغكمُت التي زلفتها زىعة اإلاػلىماث والاجطاالث بين الضٌو اإلاخلضمت  -

 والضٌو الىامُت.

  ؼ البترولي وغضم الخسلف الهُىلي لالكخطاص الجؼاةغي هدُجت الاغخماص غلى الَغ

 بىاء اكخطاص ئهخاج خلُلي زاغؼ للمػاًير اإلاخػاعف غلحها صولُا.

  البني الخدخُت الالػمت لللُام بػملُاث الاجطاٌ غػف اإلاؿخىي اإلاؿلىب في

باإلهترهذ زاضت ما ًخػلم بالخىىىلىحُا الالؾلىُت وألاكماع الطىاغُت والهىاجف 

 الىلالت.

  ت غلى باإلائت مً 8@اعجفاع ولفت اؾخسضام ؤلاهترهذ واؾخدىاط اللغت الاهجليًز

 مىاكػها مؼ غػف ؤلاإلاام بها.

 ُا زاضت وجؿبُلاتها في اإلاجاٌ الخػلُمي، بل اوػضام الىعي بأهمُت الخىىىلىح

 وجبني مىاكف ؾلبُت مجها في بػؼ ألاخُان.

  ين وجضهىع اللضعة الشغاةُت والغغاًت جضوي مؿخىي مػِشت غالبُت الجؼاةٍغ

 (=88:الصخُت ومؿخىي الخػلُم .)حماٌ ، 

 والحعليم عً بعذ في الجشائز 19 -حائدة لوفيذ -3

ةغ مً جفش ي وباء وىعوها، وفي ؾبُل الخدىم في الىغؼ هيل صٌو الػالم لم حؿلم الجؼا

ؾاعغذ الخيىمت باجساط حملت مً الخضابير الىكاةُت مؿذ ول اللؿاغاث وغلى مؿخىي 

كؿاع التربُت والخػلُم أغلىذ الىػاعة الىضُت جلضًم الػؿلت الغبُػُت التي واهذ مبرمجت 

ؾؿاث التربُت والخػلُم ماعؽ وطلً غلى مؿخىي وافت مإ  :9ئلى  8:8:ماعؽ  9Aًىم 
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للمغاخل الخػلُمُت الثالر هاحغاء اختراػي ووكاتي مً جفش ي وباء فيروؽ وىعوها وىفُض 

-9A. ،(2525) وسارة التربية الوطىية 

وفي ؾبُل الخدىم في الىغؼ الىباتي جىالذ الىطىص اللاهىهُت التي ججبر    

 9: في اإلاإعر A<-8:عكم  الخىفُظي اإلاغؾىماإلاىاؾىين غلى اخترام الخضابير الىكاةُت فجاء 

 -)وىفُض وىعوها وباء فيروؽ اهدشاع مً الىكاةُت اإلاخػلم بخضابير   8:8: ؾىتماعؽ 

9A  الخضماث في اإلاخمثلت ألاشخاص هلل وشاؾاث :"حػلم;وهطذ اإلااصة  . ميافدخه (و 

ت  الاججاهاث: ول في البري  الىلل الضازلُت، الشبىت غلى للمؿافٍغً الػمىمي للىلل الجٍى

ً هلل .الىالًاث وبين البلضًاث، وبين الخػغي  وشبه الخػغي   الخضًضًت. بالؿىً اإلاؿافٍغ

 ألاحغة بؿُاعاث الجماعي الىلل ، الهىاةُت باإلاطاغض والىلل الترامىاي، اإلاترو، :اإلاىحه الىلل

ؿدثنى  ناإلاض في :"حغلم=8هما هطذ اإلااصة  .اإلاؿخسضمين" هلل وشاؽ ؤلاحغاء هظا مً َو

 واإلاؿاغم والػغع والدؿلُت فػاءاث الترفُه و ومإؾؿاث اإلاشغوباث، بُؼ مدالث الىبري 

. ئلى الخىضُل زضمت جػمً التي جلً باؾخثىاء  69-25رقم  الحىفيذي ") اإلازضوم اإلاىاٌػ

 (.   2525مارص  29 في اإلاؤرخ

ت ؤلاغالق وجلُُض اؾخسضام وؾاةل الىلل لم ًمىؼ هظا  وغلى الغغم مً ئحباٍع

ؤلاحغاء مىاضلت الػمل غً بػض غير الفػاء الالىترووي بغُت جفاصي الاخخيان بين 

ماعؽ بُان بسطىص  ;:أضضعث وػاعة التربُت الىؾىُت في ألاشخاص وفي هظا ؤلاؾاع 

ئحغاء اؾخثىاتي مخػلم بالخفػُل آلالي لخؿاباث ألاولُاء غلى الفػاء الخاص بهم غمً 

م الفطل الثاوي مً الؿىت  الىظام اإلاػلىماحي لللؿاع مً أحل الاؾالع غلى هخاةج جلٍى

) وسارة التربية  الضعاؾُت صون الخاحت ئلى جىللهم ئلى اإلاإؾؿت اإلاخمضعؽ بها أبىاؤهم.

 (2020الوطىية، 

في الاهدشاع غبر الػضًض مً  9Aوغلى الغغم مً ول هظه ؤلاحغاءاث واضل وباء وىفُض 

الخالمُظ ئلى اإلاإؾؿاث الخػلُمُت زىفا مً  والًاث الىؾً ألامغ الظي ضػب كغاع غىصة

اهدشاع الػضوي. لظا فغع ألامغ الىاكؼ خخمُت حػلُم الضعاؾت ئلى وكذ الخم، فأغلىذ 

ل جمضًض حػلُم الضعاؾت غلى وافت مإؾؿاث التربُت  :8وػاعة التربُت الىؾىُت ًىم   افٍغ
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ل  =والخػلُم للمغاخل الخػلُمُت الثالر بضءا مً  غث في طلً زؿت وؾؿ 8:8:أفٍغ

 ؾىاعب جخػمً حملت مً الخضابير إلاجابهت اهلؿاع الخػلُم غجهم مخمثلت في:

بغهامج حػلُمي بالخيؿُم مؼ وػاعة الاجطاٌ مىؾىم بـ "مفاجُذ الىجاح" ًبث   -

ل  =صعوؾا همىطحُت للفطل الثالث مً الؿىت الضعاؾُت بضءا مً  غبر  8:8:أفٍغ

ىن الػمىمي لفاةضة جال  مُظ الؿىت الخامؿت ابخضاتي والؿىت الغابػت كىىاث الخلفٍؼ

ىوي.  مخىؾـ والؿىت الثالثت زاهىي وفم بغهامج ػمني للبث الخلفٍؼ

ل  =8جفػُل وجىؾُؼ حهاػ الضغم اإلاضعس ي غبر الاهترهذ بضءا مً ًىم ألاخض - أفٍغ

ً غً بػض  8:8: مً زالٌ ألاعغُاث الغكمُت للضًىن الىؾني للخػلُم والخيٍى

ؿىت الغابػت مخىؾـ والؿىت الثالثت زاهىي وفم بغهامج ػمني لفاةضة جالمُظ ال

 للىلىج ئلى هظه ألاعغُاث . 

بضءا  89A/:8:8:بث خطظ حػلمُت جسظ الفطل الثالث مً الؿىت الضعاس ي  -

ل =مً ًىم ألاخض  اث اإلاغاخل الخػلُمُت  8:8:أفٍغ لفاةضة جالمُظ حمُؼ مؿخٍى

م كىىاث حػلُمُت غبر الاهترهذ م  الثالر غً ؾٍغ وفم بغهامج ػمني للبث غً ؾٍغ

 (2525)وسارة التربية الوطىية، الُىجىب .

وفي ؾبُل ججؿُض الػملُاث التي جػمىتها زؿت الؿىاعب التي ؾؿغتها إلاجابهت 

ل  9Aحػلُم صوام الخػلُم  أغلىذ وػاعة التربُت الىؾىُت ًىم   ما ًلي: 8:8:أفٍغ

خىفل الىفس ي لفاةضة بث صعوؽ همىطحُت للفطل الثالث وخطظ حػنى بال -

اث التربُت في الػضًض مً  م ؤلاطاغاث اإلادلُت ،بالخيؿُم مؼ مضًٍغ الخالمُظ غً ؾٍغ

 والًاث الىؾً. 

ً بالخػاون مؼ مغهؼ  - حسجُل خطظ مىهجُت لخل هماطج لخؿبُلاث وجماٍع

( لفاةضة جالمُظ أكؿام الامخداهاث CERISTالبدث في ؤلاغالم الػلمي والخلني )

 خضاتي الغابػت مخىؾـ،الثالثت زاهىي(ٌشغع في بثها وفم بغهامج ػمني .)الخامؿت اب

باإلغافت ئلى طلً ؾِؿخمغ بث الخطظ الخػلمُت للفطل الثالث غبر ؾبؼ  -

اث اإلاغاخل ?9غشغة ) ( كىاة غلى الُىجىب لفاةضة حمُؼ جالمُظ مؿخٍى

ىوي "مفاجُذ الىجاح" لفاةضة جالم ُظ أكؿام الخػلُمُت الثالر، والبرهامج الخلفٍؼ

الامخداهاث ،وهظا الضغم اإلاضعس ي لؤلعغُت الغكمُت للضًىان الىؾني للخػلُم 
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ً غً بػض غبر ؤلاهترهذ لفاةضة جالمُظ الؿىت الغابػت مخىؾـ والؿىت  والخيٍى

)وسارة التربية الثالثت زاهىي ،وطلً وفم ما جم جدضًضه في بغهامج ػمني .

  (2525الوطىية، 

كامذ بها وػاعة التربُت الىؾىُت الؾخمغاع الخػلُم غً بػض، ئال أن  بالغغم مً الخضابير التي

ت)اإلاػلم، اإلاخػلم، أولُاء الخالمُظ( اإلاسجلت غبر مىكؼ  عصوص أفػاٌ أفغاص ألاؾغة التربٍى

الىػاعة غير عاغُت لىحىص الىثير مً الػغاكُل، مػخمضًً غلى بػؼ آلاعاء اإلاىخىبت مؼ 

 والتي ؾىىضخها في الجضٌو الخالي:اؾدبػاص  فئت  آعاء ؤلاشاعاث، 
عيىة مً آلاراء اإلاكحوبة في اإلاوقع الزضمي لوسارة التربية والحعليم الجشائز  -9

 الفايظ بوك
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 ثدليل وثفطير ضعوبات جعميم الحعليم عً بعذ في ظل الجائدة:

ًالخظ مً زالٌ ما جم عضضه مً آعاء، هىان هظغة مخضهُت للخػلُم غً بػض 

جخمؼ فلض غلم أخضهم غلى البُان كاةال:" هل هظا ألاؾلىب ؾُجػل مً كبل أفغاص اإلا

الخالمُظ ًلضمىن غلى الضعاؾت بالىؾاةـ الاحخماغُت ، ئطا وان الخلمُظ مىػبـ ًىمُا 

وملؼم بالظهاب ئلى اإلاضعؾت والجلىؽ في اللؿم وؤلاهطاث للمػلم واإلاخابػت في البِذ 

جض ضػىبت فما بالً بالضعاؾت بالىؾاةـ الا  حخماغُت عبي ًجُب الخير خؿب عأَي ٍو

غلُىم ئًجاص خلٌى واكػُت وفػالت."لظا فلض بُيذ اليؿب الىاعصة في الجضٌو ؾلب ئلغاء 

الفطل ألازير مً اإلاىؾم الضعاس ي واخدؿاب الفطلين الؿابلين وعفؼ الخػلُم غً 

 بػض هظغا للخالت الىفؿُت اإلاخضهىعة لؤلبىاء.

بين الجضٌو أًػا أن غضم ك     ضعة الخالمُظ غلى مىاضلت الخػلم غً بػض لها ٍو

لت الجضًضة  غالكت بػضة أؾباب مجها اوػضام الغغبت في مىاضلت الخػلُم بهظه الؿٍغ

ت،  غلحهم، ومشاول في ؤلاهترهِذ التي حػاوي بـء في الخضفم غلى مؿخىي اإلاىاؾم الخػٍغ

فُت مثل عأي أخضهم كاةال:" الاهترهذ غػُفت مؿخدُل  فىُف الخاٌ في اإلاىاؾم الٍغ

جيىن هظه الػملُت هاجخت"وعأي آزغ" هظا ال ٌػخبر خل خُث أن أغلب اإلاىاؾىين لِـ 

لضحهم حغؿُت حُضة لخضمت الاهترهذ"، باإلغافت ئلى غضم جىفغ الىؾاةل الالػمت لضي 

الخالمُظ والخاؾىب أو ألالىاح الظهُت لضي الىثير مً أبىاء ألاؾغ الفليرة أو ختى 

 اإلاخىؾؿت .

هما أن ألامغ مخػلم أًػا بػضص ألابىاء اإلاخمضعؾين في الػاةلت الىاخضة التي     

جدخاج ئلى جىفغ أهثر مً وؾُلت وجدخاج غغفت زاضت جىفغ الهضوء الالػم لالجطاٌ 

ت التي ًغون فحها  والخىاضل مؼ مػلمحهم، باإلغافت ئلى جظمغهم مً اللغاعاث الىػاٍع

أن هظه الخجغبت حاءث بشيل مفاجئ لم ًتهُأ لها  غمىغا إلاؿخلبل أبىائهم، وهظا هدُجت

ت.  الجمُؼ بشيل مىاؾب ال باليؿبت للىػاعة وال باليؿبت لؤلؾغة التربٍى

ت ُمَضّعبين غلى أصاء مهاّمهم غً فلم ًىً  اإلاػلمىن وألاؾاجظة وال ؤلاصاعاث التربٍى

لم  هما أن الخالمُظ وحضوا أهفؿهم في وغؼ غير مألىف وأمام ؾغق جضَعـ بػض.

ٌؿخىغبىها، فأضبدذ ول فئت جداٌو الخأكلم مؼ هظا الىاكؼ الجضًض؛ خُث هخب 

ً غلى الخفظ واإلاغاحػت ختى اخىا  أخضهم " هفؿُت الخالمُظ مدؿمت  وهم غير كاصٍع
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أولُاؤهم عاها في جىجغ هبير مً هظا الىغؼ وهدً غاحؼون غً حػلهم ًضعؾىن وهظا ألامغ 

 ."Aلين والاهخلاٌ بمػضٌ أضبذ ًغهلىا وهلترح اخدؿاب الفط

ػض الخىاضل غبر ؤلاهترهذ الشغؽ ألاؾاس ي إلجاخت الخػلم غً بػض في وكخىا      َو

الخالي، لىجها غػُفت في الىثير مً اإلاىاؾم، فلض شهضث شبياث ؤلاهترهذ اهخظاظا هبيرا 

لى بؿبب ميىر غالبُت اإلاىاؾىين في بُىتهم ولجىئهم للشبىت الػىىبىجُت بىثرة مما أصي ئ

بؿئها وحػظع اجطاٌ الخالمُظ في هثير مً ألاخُان بمىطاث الضعوؽ الافتراغُت والخىاضل 

 اإلاباشغ مؼ اإلاػلمين غبر الخىاضل بىاؾؿت الفُضًى. 

هشفذ غغوعة الخػلم غً بػض في ظل الجاةدت غً جفاوث احخماعي بين      

فاوث الاحخماعي لضي فىثيرون ال ًخىفغ لضحهم همبُىجغ شخص ي، وكض ججلى الخ .الخالمُظ

الػاةالث اإلاخػضصة ألاؾفاٌ وطاث الضزل اإلادضوص التي كض ال جخىفغ غلى همبُىجغ،هما 

ضػىبت أزغي أبغػها الخػلم غً بػض هي ضػىبت فهم الضعوؽ باليؿبت للخالمُظ،    جىحض

واللجىء ئلى مؿاغضة أولُائهم، ألامغ الظي هشف أًػا غً جفاوث احخماعي بين مً ًلضع 

أخضهم :"هل جمؼخىن بىا هُف  حػلُم أبىاةه ومً ال ًملً اإلاإهالث فلض هخبغلى 

وؿخؿُؼ الضعاؾت في الخلفاػ هىان مً لضًه مؿخىي مدضوص وزلُل الفهم هىظا جدبؿىن 

اجىا." ومً الخدضًاث ألازغي التي عفػها الخػلم غً بػض هى غغوعة اإلاىاظبت غلى مػىٍى

ضت بهم، ألامغ الظي بضا مؿخدُال لضي جالمُظ الػمل بىجيرة مىخظمت ًىمُا في غغف زا

ٌؿىىىن في شلم ضغيرة ومىخظت، فال مجاٌ لهم لػٌؼ أهفؿهم غً غىغاء ؤلازىة 

  وألاولُاء.

 هحائج الذراضة:

ئن ججغبت الخػلُم غً بػض في الجؼاةغ لِؿذ كضًمت حضًضة ، فهي حؿعى صاةما 

غه وفم مخؿلباث الػطغهت ئال أن جؼاًض مخؿلب اجه ججػله غير مخاح بشيل واف ئلى جؿٍى

لىحىص الىثير مً الطػىباث اإلاخػللت بجىاهب ماصًت وأزغي احخماغُت، ػاصث مً خضتها 

ظغوف هظه الجاةدت التي فغغذ حػمُم هظا الىىع مً الخػلُم، فياهذ اإلاخؿلباث أهثر 

مً ؤلامياهُاث، ومؼ طلً ؾاعغذ الجؼاةغ ئلى خشض ول ئمياهُاتها، فلض كامذ جمضًض 

حػلُم الضعاؾت غلى وافت مإؾؿاث التربُت والخػلُم للمغاخل الخػلُمُت الثالر بضءا مً 
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ل  = وؾؿغث في طلً زؿت ؾىاعب جخػمً حملت مً الخضابير إلاجابهت اهلؿاع  8:8:أفٍغ

الخػلُم غجهم مخمثلت في وغؼ  بغهامج حػلُمي بالخيؿُم مؼ وػاعة الاجطاٌ مىؾىم بـ 

همىطحُت للفطل الثالث مً الؿىت الضعاؾُت غبر كىىاث  "مفاجُذ الىجاح" ًبث صعوؾا

ىن الػمىمي مؼ جفػُل وجىؾُؼ حهاػ الضغم اإلاضعس ي غبر الاهترهذ.  الخلفٍؼ

ت)اإلاػلم، اإلاخػلم، أولُاء الخالمُظ(مً اللغاعاث  جباًً عصوص أفػاٌ أفغاص ألاؾغة التربٍى

 الخىظُمُت الطاصعة في بضاًت اهدشاع الىباء.

لخػلُم غً بػض مً كبل أفغاص اإلاجخمؼ ججؿضث في عفػهم لهظا هظغة مخضهُت ل

 الىىع مً الخػلُم ألامغ مؿالبين بالغاء الفطل الضعاس ي الثالث.

غضم كضعة الخالمُظ غلى مىاضلت الخػلُم غً بػض ألؾباب جخػلم باوػضام الغغبت في  -

هى غػف   وهظا ما هشفذ غىه الىخاةج مىاضلت الخػلُم بؿبب غضم جىفغ ؤلامياهُاث

البيُت الخدخُت وجفاوتها بين والًاث الىؾً، وجخمثل في أن  الػضًض مً آلاؾغ  ال جخىفغ 

 وهظا اهسفاع جضفم ؤلاهترهِذ. لضحهم همبُىجغ شخص ي

لفهم ووغىح الضعوؽ غً  خضازت الخجغبت وحػمُمها وكف خاةال أمام الخالمُظ -

ىن الػمىمي .  بػض زاضت جلً التي جبث غبر الخلفٍؼ

 ة:خاثم

الخػلُم هى الؿبُل ئلى الخىمُت الظاجُت وئجاخت الفغص لبىاء الفغص واإلاجخمؼ، 

وصٌو الػالم مً بُجها الضٌو الػغبُت والجؼاةغ بطفت زاضت  أصعهذ مإزغا ئزغ جضاغُاث 

غلى الخػلُم مً زالٌ جؿبُلها للخػلُم غً بػض أن هظا الخُاع  19-أػمت وىفُض

ا هى ما ًجب أن جػؿلؼ به الؿُاؾاث التربُت الػغوعي في ظل ألاػماث وما بػضه

غ هظا الخػلُم، لىً مً زالٌ ججغبت الجؼاةغ ًخطح أهه لم  اللغاعاث الخيىمُت لخؿٍى

ٌؿخؿؼ جدلُم ألاهضاف اإلاؿلىبت إلاىاحهت جدضًاث هظه ألاػمت بشيل فػاٌ لىحىص 

غلى  الخسؿُـ لىظام الخػلُم غً بػض كاةمغىاةم ماصًت وأهثرها احخماغُت جخؿلب 

ت.  جىفير ول الشغوؽ اإلااصًت واإلاػىٍى

 ومما ًبم ًمىً وغؼ مجمىغت مً اإلالترخاث هىحؼها في ما ًلي: 
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حػمُم اؾخسضام الاهترهذ بالجؼاةغ بخىؾؼ شبياتها وئضالح وجدضًث الخؿىؽ الهاجفُت  -

 اإلاخلضمت وجسفُؼ أؾػاعها لخيىن في مخىاٌو الجمُؼ .

يُت شبىت الغبـ الالىترووي، جىفير الخىاؾِب، جىفير بيُت جدخُت وحشمل هظه الب -

 وشبىت ؤلاهترهذ. 

غغوعة جبني الخػلُم الخللُضي مضغىما بالخػلُم غً بػض ) الخػلُم اإلاؼصوج(. -  

وشغ الىعي بأهمُت الخػلُم غً بػض زاضت في وكذ ألاػماث مً زالٌ وؾاةل ؤلاغالم  -

 ير هبير. وزاضت وؾاةل الخىاضل الاحخماعي التي أضبذ لها جأز

بُت لخػلم هُفُت اؾخسضامه للمػلم واإلاخػلم زاضت -  جىفير صوعاث جضٍع

مُت مىاؾبت حؿاغض في  - حصجُؼ الباخثين في اإلاجاٌ التربىي غلى اؾخدضار أؾالُب جلٍى

 الغفؼ مً هفاءة هظا الىىع مً الخػلُم.

غت ػمىُت ئصعاج مىاص جؿبُلُت للخلمُظ جخػلم بىُفُت الخػلم غً بػض مؼ جسطُظ ؾا -

 ليل ليل ماصة .

جىؾُض الػالكت بين وػاعة التربُت الىؾىُت ووػاعة الاجطاٌ إلوشاء مغاهؼ الخػلُم غً بػض -

ت مؼ جىفغ شبىت الاهترهذ في هظه اإلاإؾؿاث.  صازل اإلاإؾؿاث التربٍى

جللُظ الفجىة بين الخػلُم  الخللُضي والخػلُم الالىترووي ألن الخالمُظ ٌؿخسضمىن  -

الظهُت في ًىمُاتهم أهثر مً الىعكت والللم،لظا مً ألاحضع الاؾدثماع البشغي في  ألاحهؼة

اث الالخلت مؿخلبال.  هظا الػامل لشُىع واهدشاع وجلبل الخػلُم غً بػض في اإلاؿخٍى

  قائمة اإلازاحع  

، الجؼاةغ: ضبل اهذماج الجشائز في اقحطاد اإلاعزفة، (=88:حماٌ، ؾالمي) -

 حامػت مدمض زُػغ بؿىغة،  الػضص الثامً .مجلت الػلىم ؤلاوؿاهُت 

، جغ: هبُل حاص الحعليم عً بعذ(=89:شلىؾغ لي أًغػ وؾُمىوؿً، ماًيل،) -

 ، مىخبت بيروث، مؿلـ:8غؼمي، ؽ
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، صاع الُاػوعي الحعليم عً بعذ والحعليم اإلافحوحؾاعق ، غبض الغؤوف غامغ،  -

 الػلمُت لليشغ والخىػَؼ 

 صاع ضفاء غمان،ألاعصن ،اد اإلاعزفةاقحط( :89:مطؿفى غلُان، عبحي ) -

، هىىػ اإلاػغفت إدارة اإلاعزفة واإلاعلومات(:?88:مؿغ، غبض اللؿُف مدمىص ) -

 الػلمُت غمان، ألاعصن.

 :  وسارة التربية الوطىية 

 8:8:ماعؽ  :9،وػاعة التربُت الىؾىُت،بيان العطلة اإلاذرضية لفطل الزبيع -

غلى  ل آلالي لحطابات ألاولياءبيان بخطوص إحزاء اضحثىائي محعلق بالحفعي -

،وػاعة  8:8:ماعؽ  ;:الفػاء الخاص بهم غمً الىظام اإلاػلىماحي لللؿاع 

 التربُت الىؾىُت(

،وػاعة  بيان بخطوص جعليق دوام الحعليم في اإلازاخل الحعليمية الثالث -

 8:8:أفغ ًل  :8التربُت الىؾىُت،ًىم 

،وػاعة حعليمية الثالثبيان بخطوص ثمذيذ جعليق الذراضة في اإلازاخل ال -

 التربُت الىؾىُت

 ، الجزيذة الزضمية -

 ميافدخه. اإلاغؾىم (و 9A -)وىفُض وىعوها وباء فيروؽ اهدشاع مً الىكاةُت جضابير  -

 =9،الػضص   8:8: ؾىتماعؽ  9: في اإلاإعر A<-8:عكم  الخىفُظي

-https://www.eالضًىان وؾني للخػلُم غً بػض، في اإلاىكؼ الالىترووي -

01/09/2020.onec.com/www-onefd-edu 

  اإلاغهؼ الىؾني للخػلُم اإلانهي غً بػض، في اإلاىكؼ الالىترووي: -

ttps://www.cnepd.edu.dz/index.php/fr.01/09/2020 

ل 98مىظمت الصخت الػاإلاُت ، -  .  8:8GMT18:03:أفٍغ

 


