
  01ٍحاضشة سقٌ 

تٞاساث فيضفٞت ٗ ٍقاسباث ػيَٞت : ٍقٞاس

 ٍذسصٜىطيبت صْت أٗىٚ ٍاصتش تخصص ّشاط بذّٜ سٝاضٜ 

 اىَثاىٜتٞاس اىَقاسبت اىؼيَٞت ىو:ػْ٘اُ اىَحاضشة

  ىّ٘اس.د

         ٠ؼزجش اٌز١بس اٌفٍغفٟ اٌّضبٌٟ ِٓ ألذَ اٌز١بساد اٌفىش٠خ خبفخ ٚأٔٗ ٠ؼزجش صّشح 

عٙذ اٌف١ٍغٛف  أفالهْٛ اٌزٞ رزٍّز ػٍٝ ٠ذ عمشاه اٌٍزاْ ٠شا٠بْ أْ ػبٌُ اٌّضً أٚ 

اٌّؼمٛالد أعّٝ ِٓ اٌٛعٛد اٌّؾغٛط ألٔٙب ٟ٘ األف١ٍخ ٚ األعبع١خ فٟ اٌٛعٛد، 

ٕٚ٘بن اٌّضب١ٌخ إٌّجضمخ أٚ اٌغذ٠ذح اٌزٟ ث١ٕذ أفىبس٘ب ػٍٝ عبثمزٙب ؽ١ش ٠شٜ وً ِٓ 

ثؾ١ش " أٔب أفىش إرْ أٔب ِٛعٛد"وبٔو ِٚب٠غّٝ اثٛ اٌفٍغفخ اٌؾذ٠ضخ د٠ىبسد ِٕطك 

 ، 1967 ، ػضّبْ).٠شْٚ أْ اٌّٛعٛد ال ٠ٛعذ ثذْٚ ِٕطك ػمٍٟ أٞ رخ١الد ػم١ٍخ

 (08.ؿ

 :اىفيضفـت اىَثاىٞـت
اٌؼمـً، اٌغّـبي، اٌذ٠ـٓ، األخـالق، : رّغذ اٌفٍغفخ اٌّضب١ٌخ خّغخ ػٕبفش ٟ٘

. اٌش٠بمـخ اٌجذ١ٔـخ

ٚاٌّذسعخ اٌّضب١ٌخ ٟ٘ ألذَ اٌّذاسط ٚرشعغ أفٌٛٙب إٌٝ إٌٙذ اٌمذ٠ّخ ؽشلًب 

ٚاٌّذسعخ ا١ٌٛٔب١ٔخ فٟ اٌغشة، ٚأُ٘ األفىبس اٌزٟ رمَٛ ػ١ٍٙب اٌّذسعخ  (أفالهْٛ)ٚ

اٌّضب١ٌخ ٟ٘ اٌطج١ؼخ غ١ش اٌّبد٠خ ٌٍىْٛ، ٚأْ اإلٔغبْ وبئٓ سٚؽٟ ؽش غب٠زٗ اٌشئ١غ١خ 

فٟ اٌؾ١بح اٌزؼج١ش ػٓ هج١ؼزٗ اٌخبفخ، ٚػٍٝ اٌزشث١خ أْ رغبػذٖ ػٍٝ رٌه فٟٙ رؤِٓ 

ثغّٛ اٌؼمً ػٍٝ اٌغغُ، ٚرؼزجش اٌؼمً ٚاٌفىش أعّٝ ِب ٠زقف ثٗ اإلٔغبْ، ٌٚزٌه 

فئٔٙب رٕظش إٌٝ اٌّؼشفخ اٌّىزغجخ ػٓ هش٠ك اٌؼمً ٟ٘ اٌّؼشفخ اٌؾمخ فٟٙ ِؾقٛسح 

فٟ اإلدساوبد اٌؼم١ٍخ ثذي اٌؾغ١خ ٚاٌّؼبٟٔ اٌى١ٍخ ثذي اٌغضئ١خ، ٚرشٜ أْ األخالق 

اٌقؾ١ؾخ ٟ٘ اٌزٟ رٛعذ ث١ٓ اٌفن١ٍخ ٚاٌؼٍُ، ؽ١ش ٠ؾزشه فٟ اٌؼبٌُ أْ ٠ىْٛ 

فبمال، ٚ٘زا ٘ٛ أعبط اٌّذسعخ اٌّضب١ٌخ، أِب اٌّؼشفخ اٌّغزّذح ِٓ اٌؾٛاط فئٔٙب 

ٌجٛص، د ط،   ).ػٕذُ٘ غ١ش ٠م١ٕ١خ، ٚال ٠ّىٓ أْ ٠ؼٛي ػ١ٍٙب ألٔٙب غبؽخ خبدػخ

 (36.ؿ

 

: اىفيضفت اىَثاىٞت ٗاىتشبٞت
رؼٍٟ اٌّذسعخ اٌّضب١ٌخ ِٓ لذس اٌّؼٍُ ٚرؼزجشٖ لذٚح ٌٍز١ٍّز ِٚضبٌٗ األػٍٝ ٚلذ 

ٚ٘ٛ ِؼٍُ ٠ؼًّ ػٍٝ رأف١ً األفىبس ٚال ٠ؼزجش٘ب وأؽ١بء خبسعخ ػٍٝ  (عمشاه)وبْ 

ٔطبق اٌّزؼٍُ ثً ٠ؼزجش٘ب وئِىب١ٔبد فٟ داخٍٗ ثؾبعخ إٌٝ أْ رزؾمك ثبٌفؼً ٚ٘ٛ ال 

٠زٛلغ ِٕٗ أْ ٠ٕنؼ ٚفك لٛاػذ إٌؾٛ ٚإّٔب ٠ٕؾذ إ٠مبظ هبلزٗ اٌىبِٕخ ف١ٗ ٠ٚغبػذٖ 

أْ األٔفظ ؽجٍٝ ثبٌؾمبئك ٚػٍٝ فٓ : "(عمشاه)ػٍٝ رؾم١ك رارٗ ٚخالفخ سأٞ 

". اٌزشث١خ إال أْ ٠ٌٛذ٘ب

فبٌّذسعخ اٌّضب١ٌخ رٕبدٞ ثزٍم١ٓ األفىبس ٚرذس٠ت اٌزفى١ش اٌؼمٍٟ، ألْ اٌّؼشفخ 

وٍٙب ١ٌغذ ِٓ ػًّ اٌؾٛاط ٌٚىٕٙب ِٓ فٕغ اٌؼمً اٌجؾشٞ، ٚ٘ٛ ػٕقش ِؾزشن 



ث١ٓ إٌبط ٚعت أْ ٠ىْٛ ِم١بًعب ال رخزٍف ٔزبئغٗ ِّٙب اخزٍفذ اٌظشٚف ٚرذػٛ إٌٝ 

. ر١ّٕخ اٌم١ُ اٌشٚؽ١خ

٠ٚمَٛ ِٕٙبط اٌزشث١خ فٟ اٌفٍغفخ اٌّضب١ٌخ ػٍٝ ِجذأ اٌمذ٠ُ ػٍٝ لذِٗ، ٚػذَ 

لبث١ٍخ إٌّٙبط ٌٍزطٛس، أٞ ِب رٛفً إ١ٌٗ األعذاد ِٓ رشاس صبثذ ِٚطٍك، ٌٚٙزا 

إٌٝ ؽؾٛ أدِغخ اٌزال١ِز ثبٌّؼٍِٛبد ٚاٌؾمبئك اٌّطٍمخ اٌضبثزخ اٌزٟ - ػٓ لقذ–رٙذف 

رٛفً إ١ٌٙب األعذاد، ٚال رٙزُ ثز١ّٕخ اٌمٜٛ ٚاٌغٛأت األخشٜ ٌٍزال١ِز وبٌغغ١ّخ 

ٚاٌؼم١ٍخ، وّب رؤِٓ ثبٌضٛاة ٚاٌؼمبة ٚرؼزجش ٘زا األخ١ش ؽ١ئًب ٚاعجًب ألٔٗ ٠ذسة ٍِىخ 

ِؤعظ ٚسائذ ٘زٖ اٌفٍغفخ ِٚغًّ آسائٗ  (أفالهْٛ)اٌقجش ػٕذ اٌز١ٍّز ٠ٚؼزجش 

 (37.عٕخ، ؿ.ٌجٛص، د) ".اٌغّٙٛس٠خ"اٌزشث٠ٛخ ِٓ وزبثٗ 

 ٍا طبٞؼت اىؼالقت بِٞ اىتشبٞت ٗاىفيضفت اىَثاىٞت؟: صؤاه

: أػـالً اىتشبٞـت اىَثاىٞـت

 :صقـشاط
  (َ.  ق399-480عمشاه، )

 :أفالطــــُ٘
–  ٚ٘ٛ ر١ٍّز عمشاه– (َ.  ق347-427أفالهْٛ، )

 

 :اىتذسٝش ٗطشق اىَثاىٞت
اػزّذد اٌّضب١ٌخ ػٍٝ هشق اٌزذس٠ظ اٌزٟ رٙذف إٌٝ ؽؾٛ ػمٛي اٌزال١ِز ؽؾٛاً ١ِىب١ٔى١بً 

ثبٌؾمبئك ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رٛفً إ١ٌٙب األعذاد، فبٌّؼٍُ ػ١ٍٗ رٍم١ٓ اٌّؼٍِٛبد ِٚب ػٍٝ 

اٌّزؼٍُ إال أْ ٠ؾفظٙب ٚأْ ٠خضٔٙب فٟ ػمٍٗ وّب رشٜ أْ ػٍٝ اٌّؼٍُ اعزؼّبي اٌؼمبة اٌجذٟٔ 

 اٌفشٚق ِٓ أعً اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌٙذٚء فٟ غشفخ اٌذساعخ وّب أٔٙب ال رٙزُ ثّشاػبح

 .ث١ٓ اٌزال١ِز اٌفشد٠خ

ٚرشوض اٌّضب١ٌخ ػٍٝ هشق اٌّؾبمشح ٚاإلٌمبء، ٚفٟ ٔظش٘ب ٠ؼزجش اٌز١ٍّز ِضب١ٌبً إرا عٍظ 

فبِزبً عبوٕبً ١ٌزّىٓ ِٓ اعز١ؼبة اٌّؼبسف اٌزٟ رٍمٝ ػ١ٍٗ ِٓ أعً خضٔٙب ٚؽفظٙب، ٌزٌه 

 .سوضد اٌّضب١ٌخ ػٍٝ اٌؼمٛثبد اٌجذ١ٔخ إلخنبع اٌغغُ خنٛػبً ربِبً ٌٍؼمً

وّب أٔٙب رشوض ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ اٌغشدٞ اٌزٞ ٠ؼزّذ ػٍٝ ه١ٕٓ اٌىٍّبد، ٚػِّٛبً فئٔٙب فٟ ِغبي 

اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ لذ سوضد ػٍٝ رذس٠ت اٌغبٔت اٌؼمٍٟ، ٚأٍّ٘ذ رذس٠ت اٌغغُ ٚاال٘زّبَ ثٗ 

ِمبسٔخ ثبال٘زّبَ ثبٌؼمً، ٚأٍّ٘ذ رأص١ش اٌج١ئخ ػٍٝ اإلٔغبْ، ٚسوضد ػٍٝ رؼ١ٍُ اٌقفٛح؛ 

-https://www.new، 2019اٌؾٙشٞ، ).ٌّب ٌُٙ ِٓ إِىبٔبد ٔظش٠خ ٌٍزؼٍُ ٚاالعزّشاس ف١ٗ

educ.com) 

 .اىَؼيٌ -1

 .اىتيَٞز -2

 .اىَْٖاج -3

 

   فٟ اٌّضب١ٌخ؟ٚاٌّغزّغ اٌزشث١خ ث١ٓ ِب هج١ؼخ اٌؼاللخ : عؤاي

 



 

 

 

 

 

 

: اىَشاخغ

ِؾبمشاد فٟ ػٍَٛ اٌزشث١خ ، لغُ ػٍُ إٌفظ ٚػٍَٛ اٌزشث١خ ، : (ط.د) ػجذ هللا، ٌجٛص  -

 .و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ٚ اإلعزّبػ١خ ، عبِؼخ لبفذٞ ِشثبػ ٚسلٍخ

، ِؾبمشاد فٟ ِم١بط اٌز١بساد اٌزشث٠ٛخ اٌّؼبفشح، (2015)اٌؾغ١ٓ، ِقطفبٚٞ  -

 ػٍٝ www.univ-bouira.dz  .24/04/2017ِٕؾٛسح ػٍٝ ِٛلغ عبِؼخ اٌج٠ٛشح ، 

 .21:59اٌغبػخ 

ِمبي ٔؾٛس  اٌزشث٠ٛخ ٚرطج١مبرٙب سٚاد٘ب اٌّضب١ٌخ اٌفٍغفخ :(2019)ِش٠ُ ،اٌؾٙشٞ ِؾّذ -

، 05/01/2020 ، رُ اٌزقفؼ ٠َٛ https://www.new-educ.com :فٟ اٌّٛلغ

07:40. 

سٚاد اٌّضب١ٌخ فٟ اٌفٍغفخ اٌغشث١خ، ِىزجخ ٔٛس، داس اٌّؼبسف،  : (1967 ) ػضّبْ،أ١ِٓ -

 .22:00 ػٍٝ اٌغبػخ https://www.noor-book.com ، 24/02/2019: اٌشاثو 

ضب١ٌخٔك: (ط.د) ١ٌٕب،فالػ اٌذ٠ٓ - ِّ ٍَْغفخ اٌ : ، ِمبي ِٕؾٛسػٍٝ اٌشاثود اٌفَ

http://www.ahewar.org  ػٍٝ اٌغبػخ 2020-03-08 رُ اإلهالع ػ١ٍٗ ثزبس٠خ 

19:30. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  02ٍحاضشة سقٌ 

تٞاساث فيضفٞت ٗ ٍقاسباث ػيَٞت : ٍقٞاس

 ٍذسصٜىطيبت صْت أٗىٚ ٍاصتش تخصص ّشاط بذّٜ سٝاضٜ 

  اىطبٞؼٜتٞاساىَقاسبت اىؼيَٞت ىو:ػْ٘اُ اىَحاضشة

 

 بحٌثمن بٌن المرجعٌات البارزة فً فلسفة التربٌة،        ٌعتبر اإلتجاه الطبٌعً 
حدد معالمه الفٌلسوف جان جاك روسو، وبالخصوص من خالل كتابه المشهور 

ٌة بحٌث ٌرى هذا المذهب على لسان روسو أن الطفل ٌولد على إمٌل أو الترب
طبٌعته خٌرا وفً أحسن األحوال وإذا ما خرج من بٌن ٌدي والدٌه فً تربٌته فٌفسد 
وٌتلقى أسوء العلوم والعادات وٌنصح روسو حسب رأٌه أن ٌتربى بٌن ٌدي والدٌه 
 بحٌث ٌكون المرضع أمه والمؤدب أباه وٌكون هناك توافق بٌنهما سواء فً الترتٌب

أو المنهج وتكون تربٌة الطفل أفضل على ٌد أفضل اآلباء تسامحا وثقافة مما هً بٌد 
 (41،42. ، ؿ1985سٚعٛ ،  ) .أبرع األساتذة

ٌذ فٟ ع١ٕف ِٓ أة عبػبرٟ ٚ أَ أد٠جخ ٚ فٕبٔخ، رٛف١ذ ٚ سٚعٛ ٌُ ٠جٍغ ثؼذ ٚ

األعجٛع األٚي ثغجت ِنبػفبد اٌٛالدح، ٚوبْ ٌزٌه أصش وج١ش فٟ ٔفغ١زٗ ؽ١ش ٠مٛي 

فٟ اٌؼبؽشح ِٓ ػّشٖ . “ٌمذ وٍفذ ٚالدرٟ ِٛد ٚاٌذرٟ “فٟ وزبثٗ إ١ًِ أٚ اٌزشث١خ 

ٚفٟ اٌزبعؼخ ػؾش … اٌزؾك ثّذسعخ خبسط ع١ٕف رؼٍُ ف١ٙب اٌفالؽخ ٚ ػًّ اٌجغبر١ٓ 

رؼشف ػٍٝ اٌغ١ذح دٞ ٚاسٔش ٚأٌؾمزٗ ثبٌّذسعخ ٚرؼٍُ اٌّٛع١مٝ، وّب دسط ِجبدا 

 … اٌٍغخ اٌالر١ٕ١خ ٚرؼشف ػٍٝ ِب وزجٗ فالعفخ ٚ ِفىشْٚ ِٓ ِخزٍف اٌؼقٛس

، سؽً إٌٝ ثبس٠ظ، رضٚط ر١ش٠ض ١ٌفبع١١ش اٌفزبح اٌش٠ف١خ اٌزٟ رؾزغً ثئؽذٜ 1741فٟ 

ٚعٛدٖ فٟ ثبس٠ظ أربػ ٌٗ   أهفبي أٌؾمُٙ ثذاس سػب٠خ األهفبي6اٌفٕبدق أٔغت ِٕٙب 

 .… ِجبؽشح ثضػّبء ؽشوخ اٌز٠ٕٛش وفٌٛز١ش ٚ د٠ذسٚ االرقبي

ػبػ ؽ١بح اٌجؤط ٚ اٌؾمبء فٟ ِخزٍف ِشاؽً ؽ١برٗ عؼٍزٗ ػٍٝ دسا٠خ ػ١ّمخ ثأعشاس 

اٌّغزّغ فٟ ػقشٖ، ٚ ِب ٠ؾ١و ثٗ ِٓ اٌّفبعذ، ٚ ٠غٙش ثشأ٠ٗ فٟ اٌزشث١خ ٚاالعزّبع 

، 2018ِٛعٝ، فشؽخ، (ٚ اٌغ١بعخ ٚ االلزقبد غ١ش ِجبي ثّب لذ ٠ٕبٌٗ ِٓ ػمبة

 (121-120.ؿ

  ٍارا تضتْتح ٍِ ٍشاحو اىتشبٞت فٜ ٕزا اىتٞاس اىفنشٛ؟:صؤاه

 : وىي كاآلتي:(إميل)المبادئ التربوية العامة في كتاب 
فيو ينكر الخطيئة :  اإليمان ببراءة الطفل التامة وخيرية طبيعتو األصمية-1

األصمية كما ينكر أي وجود أصمي في قمب اإلنسان أو ما يطرأ عمى قمب اإلنسان 
من حقد وكراىية وحسد وأنانية وفخر وما يمحق سموكو من فساد وتحمل فيما 

 .مكتسبان لو من البيئة الفاسدة التي عاش فييا وليس من فطرتو األصمية



 : اإلعالء من شأن الطبيعة واإليمان بوجوب مراعاة قوانينيا في تربية النشء-2
وىو يؤمن بضرورة التربية لإلنسان، ألنيا ىي التي تساعد عمى تفتح شخصيتو 

وصقميا وتشكيميا بالشكل المرغوب فيو والتربية في نظره تأتينا من ثالثة مصادر، 
 فنمو وظائفنا وجوارحنا ،األشيـاء أو من ،النـاس أو من ،الطبيعـةإما من : ىي

الداخمي ذلك ىو تربية الطبيعة وما نتعمم من اإلفادة من ذلك النمو ذلك ىو تربية 
الناس، وما نكتسبو بخبرتنا عن األشياء التي نتأثر بيا فذلك ىو تربية األشياء وكأننا 

 .أمام ثالثة أساتذة يختمفون باختالف ضروبيم وباختالف أصوليم

والتربية التي تسير وفًقا لقوانين الطبيعة، تحترم ميول الطفل وغرائزه الفطرية 
ذالليا  ونزعاتو األولية ورغباتو المعقولة، وتعمل عمى تحرير قواىم بدال من كبتيا وا 

خضاعيا لمنظم والتقاليد االجتماعية، ألن في الحرية عونا لمطفل عمى تنمية  وا 
شخصيتو وتعويده عمى االستقالل واالعتماد عمى النفس، والتربية التي تسير وفًقا 

لقوانين الطبيعة تعمل عمى تعويده أيًضا عمى حياة البساطة والتقشف والصبر 
 .واالعتدال في كل شيء وتحمل األلم

ليست سوى مقابر لمجنس البشري، والتربية  (روسو)وتعد المدن في نظر 
يجب أن تتخذ من مظاىر الطبيعة موضوًعا لمدرس ووسيمة لتوضيح المعارف المراد 

 .اكتسابيا

 وليس معنى ىذا لمتربية السمبية حتى سن الثانية عشر تقريًبا، (روسو) تأكيد -3
نما قصد بيا تمك التربية التي تسير وفًقا لقوانين  أال تكون ىناك تربية مطمًقا، وا 

الطبيعة التي تخالف في خصائصيا التربية التقميدية، وبيذا المعنى فإنو من بين 
خصائص التربية الطبيعية اعتمادىا عمى الخبرة والممارسة العممية واالحتكاك 

باألشياء أكثر من االعتماد عمى التمقين المفظي، وحشو ذىن الطفل باأللفاظ التي ال 
ال ينبغي أن نمقن التمميذ دروًسا لفظية، »: (إميل)في كتابو  (روسو)معنى ليا، يقول 

فالتربية وحدىا ىي التي يجب أن تتولى تعميمو وتأديبو، فالتربية األولى إذا ينبغي أن 
 .«تكون سمبية خالصة



كما أنو من خصائص التربية السمبية عدم تمبية جميع رغباتو، وحمايتو 
والعناية بو، وعدم جبره عمى تكوين عادة معينة، وعدم عقابو إال بما كان نتيجة 

 .طبيعية لفعمو
لذلك يجب :  اإليمان بأن الطفل وخصائصو وميولو وحاجاتو الحاضرة ومصالحو-4

أن تكون مركز عممية التربية بدال من حاجات الكبار وميوليم وقيميم ومصالحيم 
ومفاىيميم، وفي ضرورة التمييز بين األعمار و مراحل النمو المختمفة ومحاولة إقامة 

وفي اإليمان بأن . العممية التربوية في كل مرحمة عمى أساس خصائص تمك المرحمة
التربية عممية مستمرة باستمرار الحياة وأنيا عممية طبيعية تتماشى مع الميول والنوازع 

الفطرية لمطفل وليست عممية اصطناعية تصد ىذه النوازع وتمك الميول وتكبتيا، 
وأنيا عممية تنبع من الداخل نتيجة الحتكاكنا بالعوامل البيئية، وتتفق ىذه المبادئ 

في القرن الثامن عشر مع مبادئ التربية الحديثة في القرن  (روسو)التي آمن بيا 
 .العشرين

 األىداف التي يجب أن :التربوية عمى إيمانو بأن (روسو) كما تقوم فمسفة -5
تسعى التربية لتحقيقيا والمناىج والخبرات التي تساعد عمى تحقيق ىذه األىداف 

والطرق واألساليب التي تتبع لتحقيق األىداف المرسومة والمناىج والخبرات المقترحة 
 (روسو)يجب أن تكون مناسبة لمرحمة النمو التي يمر الطفل أو التمميذ بيا، يرى 

 :أن
 يجب :(الوالدة حتى السنة الخامسة)مرحمة الطفولة األولى التي تمتد من - 

التركيز فييا عمى التربية الجسمية والنفسية، سميم البنية الجسدية وال يخاف من 
 .الطبيعة

 بدء االىتمام بصورة أوسع بتكوين الصفات :( سنوات12-05)المرحمة الثانية - 
صفة : الخمقية، مع التركيز عمى أىداف المرحمة السابقة، والصفات الخمقية ىي

 .الشجاعة، التقشف، تحمل األلم، االعتماد عمى النفس، تقدير الحقوق المتبادلة
 بداية التربية العقمية، وىي أكثر تنظيما، وتختمف :( سنة15-12)المرحمة الثالثة - 

عن التربية التقميدية، وتتصف التربية في ىذه المرحمة بتنمية ممكاتو وقواه العقمية، 



وروح المبادأة، وتزويده بالمعارف النافعة عن الجغرافيا والعموم الطبيعية، وتحبيب 
 .بعض الفنون العممية والحرف اليدوية إليو كالزراعة والحدادة والنجارة

 وفييا التركيز عمى :( صْت25)المرحمة الرابعة وىي األخيرة التي تمتد حتى الـ - 
 .العاطفة والضمير الديني والذوق االجتماعي عنده

 وىي خير ما يختم بو الشاب دراستو : اإليمان باألسفار والرحالت الخارجية-6
المنظمة ألن من شأن ىذه األسفار والرحالت أن توسع من أفقو العقمي ومن تجاربو 

وتزيد من معرفتو لمشعوب المختمفة، وتغير من اتجاىاتو ومفاىيمو نحو ىذه الشعوب، 
 (52-51س، ص .لبوز، د).وتيذب من أخالقو

 

 ٍا سأٝل فٜ األفناس اىتشب٘ٝت ىيتٞاس اىطبٞؼٜ؟: صؤاه
 

 

 

 :اىَشاخغ

إ١ًِ أٚ رشث١خ اٌطفً ِٓ : عبْ عبن سٚعٛ رشعّٗ ٔظّٟ ٌٛلب ٚلذِٗ أؽّذ صوٟ ِؾّذ  -

 .1985اٌّٙذ إٌٝ اٌشؽذ، اٌؾشوخ اٌؼشث١خ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ، 

ِؾّذ ِٛعٝ ٚ ِؾّذ فشؽخ، فٍغفخ اٌزشث١خ ، عبِؼخ اٌجؼش لغُ و١ٍخ اٌزشث١خ، لغُ ِؼٍُ  -
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،ِمبي  ٌغْٛ عبن سٚعــٛ) إ١ِــً أٚ اٌزــشث١خ (لشاءح فٟ وزــبة : اثشا١ُ٘ ِقجبػ  -

 .https://www.new-educ.com ’01/03/2019 ،20:41: ِٕؾٛس فٟ اٌّٛلغ 

 ِؾبمشاد فٟ ػٍَٛ اٌزشث١خ ، لغُ ػٍُ إٌفظ ٚػٍَٛ اٌزشث١خ ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ :ػجذ هللا ٌجٛص -

 .اإلٔغب١ٔخ ٚ اإلعزّبػ١خ ، عبِؼخ لبفذٞ ِشثبػ ٚسلٍخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 03ٍحاضشة سقٌ 

تٞاساث فيضفٞت ٗ ٍقاسباث ػيَٞت : ٍقٞاس

 ٍذسصٜىطيبت صْت أٗىٚ ٍاصتش تخصص ّشاط بذّٜ سٝاضٜ 

  اىبْائٜتٞاساىَقاسبت اىؼيَٞت ىو:ػْ٘اُ اىَحاضشة

 ىّ٘اس.د

 

 :ٌلً فٌما نلخّصها المعرفً للتعلم االفتراضات من مجموعة البنائٌون وٌضع
 :التوجه وغرضية ومستمرة نشطة بنائية عملية التعلم :أوال

 :اآلتٌة المضامٌن االفتراض هذا وٌتضمن
 :بنائية عملية التعلم1-

 لتراكٌب المتعلم ابه ٌقوم مستمرة إبداع عملٌة عن عبارة التعلم أن ٌعنً وهذا
 العالم معطٌات مع خبراته وتفسر مظتن (معرفٌة منظومات) جدٌدة معرفٌة

 المحسوس،
 الفهم من وأشمل أوسع لفهم ٌسعى لكً خبرات من به ٌمر ما تنظٌم ٌعٌد فالمتعلم

 أو الفهم على القائم التعلم على البنائٌون وٌؤكد .المحددة الخبرات به توحً الذي

 المعنى ذي التعلم Meaningful Learning. (12.ه، ص1423العوٌشق،  )
 

 :نشطة عملية التعلم 2-
ا جهًدا ٌبذل المتعلم أن ذلك ٌعنً ًٌ  بنفسه، المعرفة الكتشاف للوصول عقل

 حتى الفروض، ٌختبر أن وٌحاول لحلها، معٌنة فروض ٌقترح مشكلة ٌواجه فعندما
 المبرمج التعلم فً عنه البنائٌٌن عند النشط التعلم وٌختلف .معٌنة نتٌجة إلى ٌصل
 أطر داخل مسبًقا محددة لمعرفة ٌوصله نشاطه أن غٌر نشًطا ٌكون المتعلم حٌث

. بنفسه المعرفة ٌبنً أن المتعلم على ولكن البرنامج،

 :التوجه غرضية عملية التعلم- 3
 تحقٌق إلى خالله من المتعلم ٌسعى غرضً تّعلم البنائٌة نظر وجهة من فالتعلم

 نزعة ترضً أو لدٌه أسئلة على تجٌب أو ما مشكلة حل فً تسهم معٌنة أغراض
 وتجعله المتعلم أنشطة األغراض توّجه حٌث معٌن، موضوع تعلم نحو لدٌه ذاتٌة

 واقع من التعلم أغراض تحدٌد أهمٌة على ٌؤكد المبدأ وهذا .أهدافه تحقٌق فً مثابًرا

 (18.ه، ص1423العوٌشق، ). واحتٌاجاته واهتماماته المتعلم حٌاة

 
 البنائية والنظرية المنهج

 :ٌأتً كما البنائٌة النظرٌة ضوء فً المنهج عناصر تتأثر
 :األهداف :أوال

 ٌتم عامة أغراض صورة فً البنائٌة النظرٌة لتصور وفًقا التعلٌمٌة األهداف تصاغ
 لمهمة عاًما هدًفا تتضمن والمتعلمٌن المعلم بٌن اجتماعً تفاوض خالل من تحدٌدها

 التعلم



 من مجموعة أو متعلم كل تخص شخصٌة وأهداًفا لتحقٌقه، المتعلمٌن جمٌع ٌسعى
.  لوحدهم المتعلمٌن

 :المحتوى :ثانًيا
 مشكالت أو مهام صورة فً غالًبا - البنائٌة النظرٌة ضوء فً - المحتوى إعداد ٌتم

 .وحٌاتهم المتعلمٌن بواقع عالقة ذات حقٌقٌة
 النمو من مزٌد إلى تفكٌرهم لحفز المتعلمٌن فهم تتجاوز تطبٌقات المحتوى وٌتضمن

 :التدريس استراتيجيات :ثالًثا
 لمشكالت المتعلمٌن مواجهة على البنائٌة النظرٌة فً التدرٌس استراتٌجٌات تعتمد

 تبّنتها التً التدرٌسٌة االستراتٌجٌات أبرز ومن لها، حلول إٌجاد نحو للسعً حقٌقٌة
 :البنائٌة النظرٌة

 .الشكل بخرٌطة التدرٌس- .التعلم دورة- .المشكالت حل -
 

: أدوار المعلم
 .متهومبادرا واستقاللٌتهم المتعلمٌن ٌشجع -

 .والٌدوٌات أولٌة ومصادر خام المعلومات ٌستخدم -

ٌّر ، المفضلة الموضوعات ٌختاروا أن للمتعلمٌن ٌسمح -  التدرٌس أسلوب وٌغ
 .والمحتوى

 فً اآلخرٌن مع ٌتشاركوا أن قبل للمفاهٌم المتعلمٌن فهم عن ٌتحقق -
 .مفاهٌمهم

 .البعض بعضهم ومع معه مناقشات فً للدخول المتعلمٌن ٌشجع -

 وأسئلة عمًٌقا تفكًٌرا تتطلب أسئلة طرح طرٌق عن للبحث المتعلمٌن ٌشجع -

 (19.ه، ص1423العوٌشق، ) .البعض بعضهم لسؤال وٌشجعهم ، مفتوحة

 

: اىَشاخغ
ػجذ هللا ٌجٛص، ِؾبمشاد فٟ ػٍَٛ اٌزشث١خ ، لغُ ػٍُ إٌفظ ٚػٍَٛ اٌزشث١خ ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ  -

 .اإلٔغب١ٔخ ٚ اإلعزّبػ١خ ، عبِؼخ لبفذٞ ِشثبػ ٚسلٍخ
ٖ ، دْٚ 1423ٔبفش ثٓ ؽّذ اٌؼ٠ٛؾك، إٌظش٠خ اٌجٕبئ١خ ٚرطج١مبرٙب فٟ اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزؼٍُ،  -

 . هجؼخ ٚدْٚ داس ٔؾش 

ِؾّذ ِٛعٝ ٚ ِؾّذ فشؽخ، فٍغفخ اٌزشث١خ ، عبِؼخ اٌجؼش لغُ و١ٍخ اٌزشث١خ، لغُ ِؼٍُ  -

 http://www.hama-univ.edu.sy   ، 11/02/2018فف،ؽّـ عٛس٠ب، ػجش اٌشاثو 

 .19:58ػٍٝ اٌغبػخ 

ثٛهبٌجٟ ثٓ عذٚ ،ِؾبمشاد فٟ ِبدح إٌظش٠بد اٌزشث٠ٛخ ٌطٍجخ اٌغٕخ اٌضب١ٔخ، عبِؼخ  -

ِؾّذ ١ٌّٓ دثبغ١ٓ و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ فشع ػٍَٛ ٚرم١ٕبد إٌؾبهبد اٌجذ١ٔخ ٚ اٌش٠بم١خ 

 .2015/2016عط١ف، اٌغٕخ اٌغبِؼخ 
 

 

 

 



  04ٍحاضشة سقٌ 

تٞاساث فيضفٞت ٗ ٍقاسباث ػيَٞت : ٍقٞاس

 ٍذسصٜىطيبت صْت أٗىٚ ٍاصتش تخصص ّشاط بذّٜ سٝاضٜ 

  اى٘خ٘دٛتٞاساىَقاسبت اىؼيَٞت ىو:ػْ٘اُ اىَحاضشة

ىّ٘اس . أ

 
رؼٕٟ اٌٛعٛد٠خ أْ اٌٛعٛد ٠غجك اٌّب١٘خ أٞ أْ اٌٛعٛد اإلٔغبٟٔ لذ عجك اٌّؼشفخ، ٚرؤوذ 

اٌٛعٛد٠خ ػٍٝ اٌّظٙش اٌشٚؽٟ فٟ اإلٔغبْ ٚ٘ٛ اٌٛػٟ أٚ اإلدسان اٌؾؼٛسٞ ٚثبٌٛػٟ 

رزؾمك اٌزاد ٟٚ٘ ال رًّٙ اٌغغُ فبإلٔغبْ ٠غبصف فٟ اٌؾ١بح ِٓ أعً خٍك ٔفغٗ ِٚٓ أعً 

 ،ِغئ١ٌٛزٗ اٌخبفخ، ٚفٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ال ثذ ِٓ اعزؼّبي عغّٗ ٌىٟ ٠زّىٓ ِٓ ٘زٖ اٌّٛاعٙخ

ٚاٌغغُ فٍخ اٌٛفً ث١ٓ اٌزاد اٌّفىشح ٚاٌؼبٌُ اٌخبسعٟ فبٌزاد رفزؼ ػٍٝ اٌؼبٌُ اٌخبسعٟ 

 .ِٓ خالي اٌغغذ ٚ٘ٛ ِب ٠غّٝ ثبٌٛعٛد فٟ اٌؼبٌُ

ٚامغ ؽغش اٌضا٠ٚخ ٌٍز١بس اٌٛعٛدٞ  (1858َ-1813)٠ٚؼزجش عٛس٠ٓ و١شوغبسد 

اٌّؼبفش، ٚلذ وبْ ِٓ اؽذ إٌبط وش٘ب ٌّب ٠غّٝ ثبٌزق١ٕف اٌفٍغفٟ، ٚوبْ ٠ؤصش أْ ٠ؼجش 

 .ػٓ أفىبسٖ فٟ سٚا٠بد ٚلقـ صُ ٠زشن ٌٍمبسا ِّٙخ اوزؾبف فٍغفزٗ اٌٛعٛد٠خ

إْ ٌٍفٍغفخ اٌٛعٛد٠خ ػاللخ ٚص١مخ فٟ ١ِذاْ اٌزشث١خ ف١ٍظ غش٠جب أْ ٠ىْٛ ٌٍٛعٛد٠خ ٔزبئظ 

ثبٌٕغجخ ٌٍؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ، رٌه أْ وٍّخ ٠شثٟ رؼٕٟ فٟ أفٍٙب االؽزمبلٟ ٠ظٙش أٚ ٠خشط 

،أٞ أْ اٌزشث١خ ثأٚعغ ِؼب١ٔٙب ٟ٘ اٌؼًّ ػٍٝ إظٙبس إِىبٔبد اٌفشد، ٚوٍّخ اٌٛعٛد اٌجؾشٞ 

رؼٕٟ اٌخشٚط أٚ االٔطالق ٔؾٛ إِىبٔبد اٌّشء، فبٌزشث١خ ال رؼٕٟ الً ِٓ أْ ٔزشن اٌّشء 

، أٞ ٠خشط ػٓ ؽبٌزٗ اٌشإ٘خ ٠ٚؼٍٛ ػ١ٍٙب إٌٝ اٌّغبي اٌٛعٛدٞ اٌزٞ ٠قجؼ ف١ٗ " ٠ٛعذ"

 .ِب ٘ٛ، أٞ ؽخقب فش٠ذا

    اإلٔغبْ فٟ ٔظش اٌٛعٛد٠خ ٘ٛ ِغّٛع أفؼبٌٗ ٚرقشفبرٗ ٚ٘ٛ ِغؤٚي ِغؤ١ٌٚخ وبٍِخ 

ألٔٗ ؽش ٠غزط١غ أْ ٠خزبس رقشفبد أخشٜ، ٚاٌخ١ش ٚاٌؾش فٟ اٌطج١ؼخ اإلٔغب١ٔخ ٠مبط 

ثّذٜ عٍٛن اإلٔغبْ ٚلذسرٗ ػٍٝ ِٛاعٙخ اٌّٛالف اٌؾ١بر١خ ِٚذٜ ٔغبؽٗ أٚ إخفبلٗ ف١ٙب، 

فبإلٔغبْ ِٛالف فجمذس ٔغبؽٗ ف١ٙب ٠ؾمك رارٗ أٞ ثمذس ِب ٠ىْٛ خ١شاً ٚاٌؼىظ 

 (2018ِٛعٝ ، فشؽخ، ).فؾ١ؼ

ٕو تشٙ أُ ٕزا اىتٞاس ٝخذً اىؼَيٞت اىتشبٞت ٍِ خاله تأمٞذٓ ػيٚ ٗخ٘دٝت اىَتؼيٌ : صؤاه 

ٗسغبتٔ فٜ اىخشٗج ىي٘خ٘د ىيتَٞز ػِ غٞشٓ؟ 



 

 :إذاف اىتشبٞت

إْ اٌٙذف اٌزشثٛٞ فٟ ٔظش اٌٛعٛد٠خ ٘ٛ رؾم١ك ثٕبء اٌؾخق١خ اٌٛاػ١خ اٌؾشح اٌّغؤٌٚخ 

اٌٍّزضِخ اٌزٟ رؾمك رارٙب ِٓ خالي ِٛالف اٌؾ١بح اٌزٟ ٠ّش ثٙب اإلٔغبْ ٚاٌزٟ ٠ؼ١ؾٙب 

. ٠ٚؼب١ٔٙب

 اىتطبٞقاث اىتشب٘ٝت ىيفيضفت اى٘خ٘دٝت

 :اىَْٖاج

 إٌّٙظ اٌذساعٟ فٟ ٔظش اٌٛعٛد٠خ ٘ٛ اٌشو١ضح األعبع١خ اٌزٟ ػٓ هش٠مٙب ٠زؾمك اٌٙذف، 

ٚ٘زا إٌّٙظ ٠ؼبٌظ اٌّؾىالد اٌزٟ رزجٕب٘ب ٘زٖ اٌفٍغفخ ِضً اٌؼضٌخ ٚاٌفشد٠خ ٚاٌّؼشفخ 

ٚهج١ؼخ اٌّٛاد اٌذساع١خ ٚلن١خ اٌم١ُ ٚاٌّؼشفخ ، ِٚٓ اٌّٛمٛػبد اٌزٟ ٠ؾز٠ٛٙب إٌّٙظ 

اٌذساعٟ اٌّٛاد اٌزٟ رشرجو ثبٌؼبٌُ اٌخبسعٟ اٌزٞ ٘ٛ ِغبي اٌؾش٠خ ٚاٌّّبسعخ ٚاالخز١بس 

. ففٟ هش٠ك ٘زٖ اٌّٛاد ٠غزط١غ اٌطبٌت أْ ٠ؼشف اٌؼبٌُ اٌخبسعٟ ٌىٟ ٠ؾمك رارٗ

 هش٠مخ اٌزذس٠ظ اٌزٟ رؼزّذ٘ب اٌٛعٛد٠خ ٟ٘ هش٠مخ اٌؾٛاس، اٌطش٠مخ :طشٝقت اىتذسٝش

اٌغمشاه١خ اٌزٟ رّىٓ اٌطبٌت ِٓ رؾم١ك رارٗ، ففٟ هش٠ك اٌؾٛاس ٠غزض١ش اٌّؼٍُ اٌزال١ِز 

٠ٚذفؼُٙ إٌٝ اٌجؾش ِٚشاعؼخ اٌّؼبسف اٌغبثمخ ٚاٌّفب١ُ٘ اٌؾبئؼخ ٌىٟ ٠غذ اٌطبٌت ٔفغٗ 

 .أِبَ اٌّٛالف

ٚظ١فخ اٌّؼٍُ ٟ٘ أْ ٠ض١ش ١ًِ اٌّزؼٍُ ٚروبءٖ ِٚؾبػشٖ، أٞ أْ ٠غبػذ اٌطبٌت فٟ  :اىَؼيٌ

ِشؽٍزٗ ٔؾٛ رؾم١ك اٌزاد، ٚاٌّؼٍُ ثفنً لٛح اٌزضاِٗ ثبٌؾش٠خ ٚاٌفشد٠خ ٠غزط١غ أْ ٠ؤوذ 

 .ؽّبعٗ ٌذٜ اٌطٍجخ رغبٖ اٌّضً اٌؼ١ٍب ٌٙزٖ اٌفٍغفخ

رؤوذ اٌفٍغفخ اٌٛعٛد٠خ ٌٍزشث١خ ػٍٝ اٌؾش٠خ اٌؾم١م١خ ٌٍز١ٍّز ٚاٌزأو١ذ ػٍٝ أفبٌزٗ،  :اىَتؼيٌ

ٚاْ اٌٙذف األعبعٟ اٌزٞ ٠غت أْ ٠نؼٗ اٌز١ٍّز أِبَ ٔفغٗ ٘ٛ أْ اٌزفى١ش اٌزارٟ مشٚسٞ 

ألٔٗ رؾم١ك ٌزارٗ، ٚرشٜ أْ ٠ىْٛ ٌٍز١ٍّز دٚس أعبعٟ فٟ اخز١بس اٌخجشاد اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٚىبْ 

اٌزؼٍُ ٚصِبٔٗ ٚهش٠مزٗ ٚاْ ٠زؾًّ ؽش٠خ االخز١بس ٘زٖ، ٚرشوض ٘زٖ اٌفٍغفخ ػٍٝ اٌؼاللخ 

، ِقطفبٚٞ ).ث١ٓ اٌّؼٍُ ٚاٌّزؼٍُ ثؾ١ش ال ٠زٌٛذ ث١ّٕٙب فشاع ٠مف ػبئمب أِبَ اٌز١ٍّز 

 (01.، ؿ2015

 ػيو ٍٞ٘ه ٕزا اىتٞاس ىيتشبٞت ٍِ خاله تأمٞذٕا ػيٚ إَٔٞت اىَْٖاج اىذساصٜ؟: صؤاه

 



: اىَشاخغ
ػجذ هللا ٌجٛص، ِؾبمشاد فٟ ػٍَٛ اٌزشث١خ ، لغُ ػٍُ إٌفظ ٚػٍَٛ اٌزشث١خ ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ  -

 .اإلٔغب١ٔخ ٚ اإلعزّبػ١خ ، عبِؼخ لبفذٞ ِشثبػ ٚسلٍخ

ِٕؾٛسح ػٍٝ اٌؾغ١ٓ ِقطفبٚٞ ، ِؾبمشاد فٟ ِم١بط اٌز١بساد اٌزشث٠ٛخ اٌّؼبفشح،  -

 ػٍٝ اٌغبػخ www.univ-bouira.dz  .24/04/2017ِٛلغ عبِؼخ اٌج٠ٛشح ، 

21:59. 

ِؾّذ ِٛعٝ ٚ ِؾّذ فشؽخ، فٍغفخ اٌزشث١خ ، عبِؼخ اٌجؼش لغُ و١ٍخ اٌزشث١خ، لغُ ِؼٍُ  -

 http://www.hama-univ.edu.sy   ، 11/02/2018فف،ؽّـ عٛس٠ب، ػجش اٌشاثو 

 .19:58ػٍٝ اٌغبػخ 

ثٛهبٌجٟ ثٓ عذٚ ،ِؾبمشاد فٟ ِبدح إٌظش٠بد اٌزشث٠ٛخ ٌطٍجخ اٌغٕخ اٌضب١ٔخ، عبِؼخ  -

ِؾّذ ١ٌّٓ دثبغ١ٓ و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ فشع ػٍَٛ ٚرم١ٕبد إٌؾبهبد اٌجذ١ٔخ ٚ اٌش٠بم١خ 

 .2015/2016عط١ف، اٌغٕخ اٌغبِؼخ 
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  05ٍحاضشة سقٌ 

تٞاساث فيضفٞت ٗ ٍقاسباث ػيَٞت : ٍقٞاس

 ٍذسصٜىطيبت صْت أٗىٚ ٍاصتش تخصص ّشاط بذّٜ سٝاضٜ 

 (اىْفؼٜ) اىبشاغَاتٜ تٞاساىَقاسبت اىؼيَٞت ىو:ػْ٘اُ اىَحاضشة

 ىّ٘اس. أ

ِٚؼٕبٖ اٌؼًّ، ٟٚ٘ ِز٘ت  (ثشاغّب)اٌجشاغّبر١خ اعُ ِؾزك ِٓ اٌٍفع ا١ٌٛٔبٟٔ 

فٍغفٟ ٠مشس أْ اٌؼمً ال ٠جٍغ غب٠زٗ إال إرا لبد فبؽجٗ إٌٝ اٌؼًّ إٌبعؼ، فبٌفىشح 

اٌقؾ١ؾخ ٟ٘ اٌفىشح إٌبعؾخ، أٞ اٌفىشح اٌزٟ رؾممٙب اٌزغشثخ، فىً ِب ٠زؾمك ثبٌفؼً 

٘ٛ ؽك، ٚال ٠مبط فذق اٌمن١خ إال ثٕزبئغٙب اٌؼ١ٍّخ، ِٚؼٕٝ رٌه وٍٗ أٔٗ ال ٠ٛعذ فٟ 

اٌؼمً ِؼشفخ أ١ٌٚخ رغزٕجو ِٕٙب ٔزبئظ فؾ١ؾخ ثقشف إٌظش ػٓ عبٔجٙب ا١ٌّذأٟ 

. اٌؼٍّٟ، ثً األِش وٍٗ س٘ٓ ثٕزبئظ اٌزغشثخ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رمطغ ِظبْ االؽزجبٖ

ضاط اٌؼبٌَُ اٌغذ٠ذ اٌّؼشٚف ثأِش٠ىب، ٟٚ٘  ِِ ٚاٌجشاغّبر١خ فٍغفخ رؼجش ػٓ 

فٍغفخ ؽذ٠ضخ ٟٚ٘ صّشح اٌزفبػً ث١ٓ األفىبس اٌزٟ ؽٍّٙب اٌّٙبعشْٚ األٚسٚث١ْٛ إٌٝ 

أِش٠ىب، ٚث١ٓ اٌج١ئخ اٌغذ٠ذح اٌزٟ ٔؾئٛا ف١ٙب، فمذ ٔضي اٌّٙبعشْٚ فٟ أسك ٚاعؼخ 

ثىش، ٠ؼزّذْٚ ػٍٝ عٛاػذُ٘ ٚػمٌُٛٙ فٟ رز١ًٌ اٌقؼبة اٌزٟ ٠ٍمٛٔٙب، ٚاعزغالي 

ع١ّغ اإلِىب١ٔبد اٌّٛعٛدح رؾذ أ٠ذ٠ُٙ ٌىٟ رز١غش ٌُٙ ػ١ؾخ سغذح، فبٌّؼٛي إرْ 

ػٍٝ اٌؼًّ ٚاٌىفبػ ٚؽً اٌّؾىالد اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب أؽذُ٘، ثٛاعطخ هش٠مخ ِٓ اٌطشق 

: اٌضالصخ اٌزب١ٌخ

 .اىؼقو ، أٗ اىحٞيت، أٗ باىَحاٗىت

. ١ٌٚظ اٌّؼٛي ػٍٝ صشٚح ِٛسٚصخ أٚ ٚعبئً ِطشٚلخ

 اٌشٚػ ال رؤِٓ ثبٌغجش ٚإّٔب رؤِٓ ثأْ ظشٚف اٌؾ١بح ٠ّىٓ رؾغ١ٕٙب ٕٗزٓ

ثبٌزق١ُّ ػٍٝ اٌؼًّ اٌزٞ ٠غزشؽذ ثبٌؼمً، ٚاٌزٟ رؼزمذ أْ اٌزفى١ش ِشرجو اسرجبهًب 

ب ثبٌؼًّ ًِ . ِالص

.  رؼزجش أْ اٌّضً األخالل١خ فبسغخ ٚػم١ّخ إرا أفقٍذ ػٓ ٚعبئً رؾم١مٙبمَا

ب وبِال ثً ٟ٘ ػ١ٍّخ عبس٠خ فٟ رغ١ش ِغزّشاىحقٞقت ًِ .  ١ٌغذ صبثزخ، ١ٌٚغذ ٔظب

 ١ٌظ أٌؼٛثخ فٟ ٠ذ اٌمٜٛ اٌخبسع١خ، ٌٚىٕٗ ٠غزط١غ ف١بغخ ٚرؾى١ً اإلّضاُ

 (53ٌجٛص، دط، ؿ ) .اٌظشٚف ثؼضِٗ ٚإسادرٗ

 

ٍا ٍذٙ ٍطابقت اىتٞاس اىبشاغَاتٜ ىَا ّؼٞشٔ اىًٞ٘ ٍِ ػاىٌ اىؼ٘ىَت : صؤاه

اىفنشٝت؟ 

 

 

 

 

 

 



 : اىَبادئ اىؼاٍت ىفيضفت اىتشبٞت اىبشاخَاتٞت -1

 

أْ اإلٔغبْ وبئٓ هج١ؼٟ ٠ؼ١ؼ فٟ ث١ئخ اعزّبػ١خ ٚث١ٌٛٛع١خ ٠ٚغزغ١ت إٌٝ  -1

 .اٌّض١شاد اٌج١ٌٛٛع١خ ٚاالعزّبػ١خ

 ٌإلٔغبْ هج١ؼخ ِؾب٠ذح فٙٛ ال خ١ش ٚال ؽش ثفطشرٗ ٚإّٔب ٌذ٠ٗ االعزؼذاد إْ- 2

 أْ ٠ىْٛ ٘زا ٚران

فبإلٔغبْ ال ٠مزقش ػٍٝ ِغشد , اٌّؼشفخ ػ١ٍّخ رفبػً ث١ٓ اإلٔغبْ ٚث١ئزٗ - 3

 .ثً إٔٗ ٠قٕؼٙب, اعزمجبي اٌّؼشفخ

اٌزشث١خ ٟ٘ اٌؾ١بح ١ٌٚغذ إػذاد ٌٍؾ١بح فبٌزشث١خ اٌغ١ٍّخ ٟ٘ رٍه اٌزٟ رؾمك  - 4

 .إٌّٛ اٌّزىبًِ

 . اعزجؼبد اٌطشق اٌؾى١ٍخ فٟ اٌزذس٠ظ ٚاالػزّبد ػٍٝ ١ِٛي األهفبي - 5

 . اال٘زّبَ ثبٌطبٌت ِٓ إٌٛاؽٟ اٌغغ١ّخ ٚاٌؼم١ٍخ ٚاٌخٍم١خ ٚاالعزّبػ١خ - 6

 (2012أثٛ ػبي، ). ْ اٌّؼشفخ رأرٟ ٌٍفشد ػٓ هش٠ك اٌخجشحإ - 7

 

:  ٍَٞزاث اىفيضفت اىبشاغَاتٞت- 2

 .إ٠ّبْ أرجبػٙب ثبٌزطٛس اٌّغزّش فٟ ع١ّغ ِظب٘ش اٌؾ١بح- 

 .اإل٠ّبْ ثٛؽذح اٌؼبٌُ- 

 .اإل٠ّبْ ثٛؽذح اٌؾخق١خ اإلٔغب١ٔخ- 

 .اإل٠ّبْ ثم١ّخ اٌزوبء اٌجؾشٞ فٟ إفالػ اٌّغزّغ ٚرمذِٗ- 

 .رمذ٠ظ اٌؼًّ- 

 (53ٌجٛص، دط، ؿ ) .رأو١ذ اٌخجشح ٚاٌزغشثخ وّقذس ٌٍّؼشفخ- 

 .إٌظشح إٌفؼ١خ اٌٛظ١ف١خ ٌٍّؼشفخ ٚاألخالق- 

 

 :اىؼ٘اٍو اىتٜ أثـشث فٜ اىفيضفـت اىبشاغَاتٞت فٜ اىتشبٞـت- 3

 (أٚ اٌزشث١خ اٌزمذ١ِخ وّب رغّٟ ٔفغٙب)رؼزجش إٌظش٠خ اٌجشاغّبر١خ فٟ اٌزشث١خ 

إؽذٜ اٌفٍغفبد اٌزٟ ١ِضد اٌمشْ اٌؼؾش٠ٓ ثضػبِخ اٌّشث١ٓ األِش٠ى١١ٓ ثؼذِب وبٔذ 

 (األٌّبْ، اإلٔغ١ٍض، اٌفشٔغ١ْٛ ٚغ١شُ٘)ل١بدح اٌزفى١ش اٌزشثٛٞ ث١ذ األٚسٚث١١ٓ 

ٚأفجؼ دٚس أٚسٚثب فٟ اٌمشْ اٌؼؾش٠ٓ دٚس اٌّمٍذ ٌٍٕظش٠بد اٌزشث٠ٛخ األِش٠ى١خ، ثً 

: رؼذٜ ؽزٝ إفش٠م١ب ٚآع١ب خقًٛفب ثؼذ اٌؾشة ع اٌضب١ٔخ، ٌٚٙزا وٍٗ ػٛاًِ أّ٘ٙب

 ِب ٠ّزبص ثٗ اٌؼٍّبء ٚاٌّشثْٛ األِش٠ىبْ ِٓ رؾشس فىشٞ ٚسفل اٌزمب١ٌذ ٚاألفىبس -1

اٌغبئذح ٚؽت فبدق ٌٍزغشثخ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ، ٚرّزؼُٙ ثبٌؾش٠خ ٚرّىُٕٙ ِٓ ٔؾش 

 .أفىبسُ٘

 ِب ٠ٍمبٖ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌزشثٛٞ فٟ أِش٠ىب ِٓ رؾغ١غ ِبدٞ ِٚؼٕٛٞ ِٓ -2

اٌّؤعغبد اٌؾى١ِٛخ ٚاأل١ٍ٘خ، ٚ٘زا ف١ّب رضخش ثٗ اٌّىزجخ اٌزشث٠ٛخ األِش٠ى١خ ِٓ 

 .آالف اٌّغالد اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ ٚاٌىزت ٚاألثؾبس ٚاٌزمبس٠ش اٌزشث٠ٛخ

 ِب ٠ّزبص ثٗ اٌزٕظ١ُ اٌغ١بعٟ األِش٠ىٟ ِٓ إػطبء أوجش لذس ِّىٓ ِٓ اٌؾىُ -3

اٌّؾٍٟ ٌٍّمبهؼبد ٚاٌّذْ ٚعّبؽٗ ٌٙزٖ اٌّذْ ٚاٌّمبهؼبد فٟ أْ رذ٠ش ؽئْٛ 



رؼ١ٍّٙب ثٕفغٙب ٚرى١فٗ ؽغت ظشٚفٙب ٚؽبعبرٙب دْٚ رذخً ِٓ عٍطخ اٌؾىِٛخ 

االرؾبد٠خ أٚ ؽىِٛبد اٌٛال٠بد، ٚلذ عبػذد ٘زٖ اٌالِشوض٠خ فٟ اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ ظٙٛس 

ا٢الف ِٓ إٌظُ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثبخزالف لٛا١ٕٔٙب اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚرٕظ١ّبرٙب اٌّذسع١خ ِٕٚب٘غٙب 

اٌذساع١خ، وّب ؽغؼذ ػٍٝ ر٠ٕٛغ ٚارغبع ٔطبق اٌزغبسة اٌزشث٠ٛخ فٟ ِغبالد 

 .إٌّب٘ظ ٚهشائك اٌزذس٠ظ ٚاٌزٕظ١ُ اٌّذسعٟ

 رّؾٟ إٌظش٠بد اٌزشث٠ٛخ األِش٠ى١خ ِغ ٔزبئظ األثؾبس إٌفغ١خ ٚاٌزشث٠ٛخ -4

ٚاالعزّبػ١خ ِٚغ اٌّجبدا اٌذ٠ّمشاه١خ ِٚغ ِزطٍجبد اٌّغزّغ اٌقٕبػٟ اٌؾذ٠ش 

 (54ٌجٛص، دط، ؿ  ).ٚاوزغبثٙب ثزٌه ففخ اٌؼب١ٌّخ

ٟٚ٘ ثبٌزبٌٟ أُ٘ ػٛاًِ عشػخ رطٛس اٌزفى١ش اٌزشثٛٞ األِش٠ىٟ ٚرمذِٗ، 

 .ٚػٍٝ عؼٍٗ ٠ؾزً ِشوض اٌم١بدح اٌؼب١ٌّخ

 
حضب ٍْظ٘سك ٕو ٝشمز اىتٞاس اىبشاغَاتٜ ػيٚ ّتائح اىؼَيٞت اىتشب٘ٝت أمثش ٍِ : صؤاه 

 ٍضَّٖ٘ا؟
،  John Dewey ، َ 1859-1952د٠ٛٞ عْٛ االرغبٖ ٘زا فٟ عبسٚا اٌز٠ٓ ِٓ

 : اٌزبٌٟ اٌٛعٗ ِٓ اٌزشث١خ إٌٝ ٠ٕظش اٌزٞ

 :صالس ثؼٕبفش اٌؼ١ٍّخ ٘زٖ ٚرزُ :اٌخجشح ٘ٛ اٌزشث١خ أعبط 1-

 .ِب ؽٟء فؼً -أ

 اٌفؼً ٘زا ثٕز١غخ اٌؾؼٛس -ة

 ٚ٘زٖ ِؼشفخ إٌٝ رؤدٞ فبٌخجشح ,اٌخجشح رغججٙب اٌزٟ ٚاٌّؼبٔبح اٌفؼً ث١ٓ اٌشثو صُ -ط

 .اٌغٍٛن فٟ رؼذ٠ً إٌٝ رؤدٞ اٌّؼشفخ

 ِخزٍف إدخبي ثنشٚسح د٠ٛٞ ٠ٕبدٞ :ٚاٌّّبسعخ اٌؼًّ ػٓ ٠ٕزظ اٌّضّش اٌزؼ١ٍُ 2-

 (54ٌجٛص، دط، ؿ ) .ِقغشح فٛسح ٚرقجؼ ,٠غذد٘ب ٘زا ألْ اٌّذسعخ إٌٝ إٌّٟٙ

 رٌه ِٓ ٠ٚغٕٟ مشٚسرٗ ٠ذسن فٙٛ ؽٟء ثقٕغ اٌز١ٍّز ٠مَٛ ٚػٕذِب ,ٌٍّغزّغ 3-

 .ِخزٍفخ خجشاد

 اٌج١ئخ ِغ أفنً رى١ف إٌٝ إٌؾبه ٠ٛعٗ أٔٗ ثؾ١ش ِؾىالد ؽً ٚع١ٍخ ٘ٛ اٌزفى١ش 4-

 اٌّزغ١شح

 ِؾً رؾً ِذسع١ُٙ ٚث١ٓ ٚث١ُٕٙ األهفبي ث١ٓ اٌزؼب١ٔٚخ االعزّبػ١خ اٌطش٠مخ أْ 5-

 .اٌزم١ٍذ٠خ اٌّذسعخ فٟ اٌّؼٍُ ٠ّبسعٙب اٌزٟ ٚاٌذ٠ىزبرٛس٠خ اٌغ١طشح

 ػٕٗ ٠ٕٚؾأ ) اٌّٛمٛػ١خ اٌؼٛاًِ ٚث١ٓ ( اٌذاخً ) اٌزاد ث١ٓ ٚاٌزشاثو اٌزفبػً أْ 6-

 اٌذاخً فٟ ٌٍفشد ثبٌّٛلف ٠غّٝ ِب ٠ىْٛ ( اٌخبسط ( Situation) ِغزّش رغ١١ش

 ٌٙزٖ ٚاٌزٛع١ٗ ٚاٌزٕظ١ُ اٌزٛف١ك رزطٍت اٌّشثٟ ِّٚٙخ اٌخبسط فٟ اٌّؾ١طخ ٚاٌظشٚف

 (55ٌجٛص، دط، ؿ ).إٌزبئظ أؽغٓ إٌٝ ٌٍٛفٛي اٌؼاللخ
 

 : االّتقاداث اىَ٘خٖت إىٚ فيضفت اىتشبٞت اىبشاخَاتٞت- 5
 

رشوض اٌجشعّبر١خ ػٍٝ اٌّزؼٍُ ٚرؼذٖ اٌّؾٛس األعبط فٟ ثٕبء إٌّٙظ ٚرٕف١زٖ - 1

ٚرشفل اٌجشعّبر١خ اٌزؾذ٠ذ اٌغبثك ٌٍّبدح اٌؼ١ٍّخ ٚرشفل اٌزخط١و ٌٍؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 



 .ِّب ٠غؼٍٙب رجزؼذ ػٓ رٕظ١ُ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ِٛاداً ٚفقٛالً , ِٚشاؽٍٙب 

 .رؤوذ اٌخجشح اٌزار١خ ٌٍفشد ثٛففٙب ٚع١ٍخ ٌّؼشفخ اٌؼبٌُ اٌخبسعٟ ٚاٌزؼبًِ ِؼٗ - 2

أٔٙب رؤوذ إٌّٛ اٌزٍمبئٟ ٌٍفشد ثؾىُ اٌؼٛاًِ اٌٛساص١خ اٌؾز١ّخ ٚاٌج١ٌٛٛع١خ ٚرٕظش  - 3

ٚػٍٝ ٘زا األعبط . إٌٝ أ١ّ٘خ اٌزشاوُ اٌىّٟ ٌٍخجشاد اٌفشد٠خ فٟ رى٠ٛٓ اٌؾخق١خ

 ٚال ،رزؼبًِ ِغ اٌزشث١خ ثبالٔزمبء االعزّبػٟ ٚاٌزٛص٠غ ٚفمبً ٌمذساد األفشاد اٌطج١ؼ١خ

ٚػ١ٍٗ ال ٠ّىٓ ثٕبء اٌؾخق١خ اٌّزىبٍِخ ثؾىُ إغفبٌٙب ٌٍزشاس اٌؾنبسٞ . ع١ّب اٌزوبء

 .ٚاٌؼٛاًِ االعزّبػ١خ 

ال رزم١ذ اٌزشث١خ اٌجشاعّبر١خ ثّؼب١٠ش سٚؽ١خ ف١ٍظ فٟ سأ٠ٙب ٚعٛد عبثك ٌٍم١ُ  - 4

ٚرّٕٟ اٌفشد٠خ ٚإٌغبػ اٌفشدٞ ٚإٌّفؼخ , فٟٙ ثزٌه رأوذ اٌزٕبفظ , ٚاٌّؼب١٠ش اٌشٚؽ١خ

 .ٚاٌجمبء ٌأللٜٛ

ٚ٘زا ع١ؤدٞ إٌٝ رؾط١ُ اٌزٕظ١ُ . رمذَ اٌز١ٍّز ٌٍّؼشفخ ثذالً ِٓ أْ رمذَ اٌّؼشفخ ٌٗ - 5

فنالً ػٓ أٔٙب ال رمذَ ٌٍزال١ِز إال اٌّؼٍِٛبد اٌغضئ١خ , إٌّطمٟ ٌٍّبدح اٌؼ١ٍّخ 

 .ٚاٌغطؾ١خ راد اٌٙذف إٌفؼٟ ِّب ٠ؤدٞ إٌٝ مؼف اٌّغزٜٛ اٌؼٍّٟ ٌٍزال١ِز

٠زّضً دٚس اٌّؼٍُ اٌجشاعّبرٟ فٟ إٌقؼ ٚاالعزؾبسح ٚرٕظ١ُ ظشٚف اٌخجشح  - 6

ٚ٘زا ٠ؼٕٟ إّ٘بي اٌىض١ش ِٓ هبلبد اٌّؼٍُ . ٚاإلِىبٔبد اٌزٟ رغبػذ ػٍٝ رؼٍُ اٌفشد

 (2012أثٛ ػبي، ). ٚإِىبٔبرٗ ٚإثذاػبرٗ ألٔٗ ػٕقش فبػً فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

 

: اىَشاخغ
ػجذ هللا ٌجٛص، ِؾبمشاد فٟ ػٍَٛ اٌزشث١خ ، لغُ ػٍُ إٌفظ ٚػٍَٛ اٌزشث١خ ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ  -

 .اإلٔغب١ٔخ ٚ اإلعزّبػ١خ ، عبِؼخ لبفذٞ ِشثبػ ٚسلٍخ
، ِمبي ػٓ فٍغفخ اٌزشث١خ اٌجشاغّبر١خ، و١ٍخ اٌزشث١خ مهدي محمد جواد محمد ابو عال -

: ، عبِؼخ ثبثً، ػجش اٌشاثو1األعبع١خ، لغُ اٌزشث١خ اٌخبفخ ، اٌّشؽٍخ 

http://basiceducation.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=11&lcid=29874    11/03/2020 19:40 ػٍٝ اٌغبػخ. 

ثٛهبٌجٟ ثٓ عذٚ ،ِؾبمشاد فٟ ِبدح إٌظش٠بد اٌزشث٠ٛخ ٌطٍجخ اٌغٕخ اٌضب١ٔخ، عبِؼخ  -

ِؾّذ ١ٌّٓ دثبغ١ٓ و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ فشع ػٍَٛ ٚرم١ٕبد إٌؾبهبد اٌجذ١ٔخ ٚ اٌش٠بم١خ 

 .2015/2016عط١ف، اٌغٕخ اٌغبِؼخ 

ِٕؾٛسح ػٍٝ ِقطفبٚٞ اٌؾغ١ٓ، ِؾبمشاد فٟ ِم١بط اٌز١بساد اٌزشث٠ٛخ اٌّؼبفشح،  -

 ػٍٝ اٌغبػخ www.univ-bouira.dz  .24/04/2017ِٛلغ عبِؼخ اٌج٠ٛشح ، 

21:59. 

 
 

 

 

 

 

 



  06ٍحاضشة سقٌ 

تٞاساث فيضفٞت ٗ ٍقاسباث ػيَٞت : ٍقٞاس

 ٍذسصٜىطيبت صْت أٗىٚ ٍاصتش تخصص ّشاط بذّٜ سٝاضٜ 

 اى٘اقؼٜ اىَقاسبت اىؼيَٞت ىيَزٕب :ػْ٘اُ اىَحاضشة

 ىّ٘اس. أ

 

 :(Humanistic – Realism)اىَـزٕب اإلّضاّٜ اى٘اقؼٜ 

إلؽ١بء اٌّجبدا  (17 16ٚاٌمش١ٔٓ )٠ٚمقذ ِٕٗ رٌه اٌّز٘ت اٌزشثٛٞ اٌزٞ ظٙش فٟ 

اٌزشث٠ٛخ اٌزٟ اِزبص ثٙب ػقش إٌٙنخ األٚي ٌّٚمبِٚخ االرغبٖ اإلٔغبٟٔ اٌن١ك اٌزٞ 

اٌٍز١ٓ ظٙشرب  (إٌضػخ اٌؾ١ؾش١ٔٚخ)ٚوزا  (إٌضػخ اإلٔغب١ٔخ اٌمبفشح)٠زغٍٝ فٟ 

ٚل٠ٛذ ؽٛوزّٙب فٟ اٌمشْ اٌغبدط ػؾش، ٚاإلٔغب١ْٔٛ اٌٛالؼ١ْٛ، ٚإْ ارفمٛا ِغ 

اإلٔغب١١ٔٓ اٌىالع١ى١١ٓ ِؾذٚدٞ األفك فٟ اال٘زّبَ ثبٌٍغبد ٚا٢داة اٌىالع١ى١خ فئُٔٙ 

اخزٍفٛا ِؼُٙ فٟ عؼٍُٙ ٘زٖ اٌٍغبد ٚا٢داة غب٠خ فٟ ؽذ رارٙب ٠ٚغؼٍٛٔٙب ِؾٛس 

اٌّغٙٛد اٌزشثٛٞ، ث١ّٕب اٌٛالؼ١ْٛ وبٔٛا ٠ٕظشْٚ إ١ٌٙب ػٍٝ أٔٙب ِقذس ٘بَ ٌّؼشفخ 

رشاس اٌّبمٟ ِٚؼشفخ اٌذٚافغ اإلٔغب١ٔخ ٚٔظُ اٌؾ١بح اٌجؾش٠خ، ٌّٚؼشفخ وض١ش ِٓ 

اٌؾمبئك اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزبس٠خ١خ، ٚاٌزشث١خ فٟ ٔظش اإلٔغب١١ٔٓ اٌٛالؼ١١ٓ ال رٙذف فمو إٌٝ 

 .وغت اٌّؼشفخ ثً رٙذف أ٠نب إٌٝ رؾم١ك إٌّٛ اٌغغّٟ ٚاٌخٍمٟ ٚاالعزّبػٟ ٌٍفشد

 (45.ٌجٛص، د ط،  ؿ ).

 

 (17 16ٚاٌمش١ٔٓ )ٚوبْ ٌٍّز٘ت اإلٔغبٟٔ اٌٛالؼٟ وض١ش ِٓ اٌذػبح ٚإٌّبفش٠ٓ فٟ 

 .Juan Lَ 1540-1492عٛاْ ٠ٌٛظ ف١فض، )ُِٕٙ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي االعجبٟٔ 

Vives,)ٚ ، ٟاٌفشع( ،ٗ1553-1483فشأغٛا ساث١ٍ َFrançois Rabelais,) ،

ٚغ١شُ٘، ٌٚىً ُِٕٙ  (,John Miltonَ 1674-1608عْٛ ٍِزْٛ، )ٚاالٔغ١ٍضٞ 

ٚدالئً إٌضػخ اٌٛالؼ١خ فٟ إٌّٙظ اٌذساعٟ اٌغبثك اٌزٞ الزشؽٗ  .ِؤٌفبرٗ اٌٙبِخ

رجذٚ ٚامؾخ فٟ اعزخذاِٗ ٌٍغخ اٌالر١ٕ١خ ٚا١ٌٛٔب١ٔخ ٚاٌذساعبد اٌىالع١ى١خ  (ٍِزْٛ)

اٌمذ٠ّخ وٛعبئً ٌزؾم١ك أ٘ذاف ٚالؼ١خ ٚوّقبدس ٌذساعخ ػٍَٛ ٚفْٕٛ رٕفغ اإلٔغبْ 

فٟ ؽبمش ؽ١برٗ ِٚؾبٌٚخ عّؼٗ ث١ٓ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ٚغ١ش اإلٔغب١ٔخ ٚث١ٓ اٌؼٍَٛ 

 (45.ٌجٛص، د ط،  ؿ ). .إٌظش٠خ ٚاٌؼٍَٛ راد اٌقجغخ اٌف١ٕخ اٌؼ١ٍّخ

 

 : اىَبادئ اىؼاٍت ىفيضفت اىتشبٞت اى٘اقؼٞت
 ثً رؤوذ ػٍٝ أْ االٔغبْ ،ال رؤِٓ ثٛعٛد لٜٛ فطش٠خ ِٛسٚصخ لجً اٌٛالدح   1-

 .ِؾىَٛ ثزأص١ش اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ ٚاالعزّبػ١خ ػٍٝ اٌٛساصخ

 فئْ اٌؾش٠خ اٌفشد٠خ ال ،رؤِٓ اٌٛالؼ١خ ثأْ اٌفشد ٘ٛ أعبط اٌى١بْ االعزّبػٟ 2-

رزؾمك إال فٟ ؽبٌخ رّزغ اٌفشد ثغ١ّغ االِز١بصاد ٚاٌؾمٛق اٌخبفخ ٚ٘زا ال ٠ىْٛ إال 

 .فٟ ؽبٌخ رم١ٍـ عٍطخ اٌؾىِٛخ ػٍٝ األفشاد

اٌزشث١خ ػ١ٍّخ رذس٠ت ٌإلٔغبْ ػٍٝ اٌؼ١ؼ ثٛاعطخ ِؼب١٠ش خٍم١خ ِطٍمخ ػٍٝ  3-

 .أعبط ِب ٘ٛ فؾ١ؼ ٌإلٔغبْ ثٛعٗ ػبَ



إْ ِٓ أُ٘ األ٘ذاف اٌزٟ رؤوذ٘ب ٘زٖ اٌفٍغفخ اٌزشث١خ اٌغغ١ّخ ٚرذس٠ت اٌؾٛاط  4-

 ثبٌؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌزغش٠ت ٚرؾغ١غ اٌّذاسط اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ ثبألٔؾطخ .ٚاال٘زّبَ

 .ٚاٌّّبسعبد داخً اٌّؤعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاال٘زّبَ ثبٌفشٚق اٌفشد٠خ

رؤوذ اٌٛالؼ١خ ػٍٝ مشٚسح أْ رىْٛ اٌّبدح اٌذساع١خ ٟ٘ اٌّؾٛس اٌّشوضٞ فٟ  -5

اٌزشث١خ ٚأْ رغّؼ ٌٍّبدح اٌذساع١خ ٌٍطبٌت ثبٌٛلٛف ػٍٝ اٌج١ٕبْ اٌف١ض٠بئٟ ٚاٌضمبفٟ 

 ٚأْ ٠ىْٛ ِؾزٜٛ إٌّب٘ظ ٠ؾًّ اٌؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خ ثفشٚػٙب ،ٌٍؼبٌُ اٌزٞ ٠ؼ١ؼ ف١ٗ 

 .اٌّخزٍفخ ِٓ ؽ١ش اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ٚأعٍٛثٙب فٟ اٌجؾش

أْ رىْٛ هش٠مخ اٌزذس٠ظ ِالئّخ ٌؾخق١خ اٌّزؼٍُ ٚإػذادٖ ٌٍؾ١بح ٚرؤدٞ إٌٝ  -6

 .رىبًِ ؽخق١زٗ

رغؼٝ اٌٛالؼ١خ إٌٝ عؼً اٌطبٌت ؽخقبً ِزغبِؾبً ِٚزٛافمبً رٛافمبً ؽغٕبً ٚأْ ٠ىْٛ  -7

 .ِٕغغّبً ػم١ٍبً ٚعغ١ّبً ِغ اٌج١ئخ اٌّبد٠خ ٚاٌضمبف١خ

أْ اٌزشث١خ ث١ذ اٌّؼٍُ ثٛففٗ ٔبلالً ٌٍزشاس اٌضمبفٟ ٚاٌّؼٍُ ٘ٛ اٌزٞ ٠ؾذد اٌّؼشفخ  -8

اٌض٠ٕٟٚ،  ) .فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ فذٚس اٌّؼٍُ ِغبػذح اٌطٍجخ ٌٍٛفٛي إٌٝ اٌؾمبئك

2013) 

 

 :(Social Realism)اىَزٕـب االختَاػٜ اى٘اقؼٜ 

ٚلذ ِٙذد عٙٛد اإلٔغب١١ٔٓ اٌٛالؼ١١ٓ ٌظٙٛس ارغبٖ عذ٠ذ فٟ اٌزشث١خ ٠ؼزجش أوضش رؾجؼب 

ثبٌشٚػ اٌٛالؼ١خ، ٠زّضً فٟ اٌّز٘ت االعزّبػٟ اٌزٞ اػزٕمٗ ثؼل اٌّشث١ٓ فٟ اٌمشْٚ 

، ٠ٚمقذ ثٙزا اٌّز٘ت اٌزشثٛٞ رٌه (18 17ٚاٌمش١ٔٓ )ٚارغغ فٟ  (17)اٌغبثمخ ٌٍمشْ 

اٌّز٘ت اٌزٞ ٠ٕظش إٌٝ اٌزشث١خ ػٍٝ أٔٙب ٚع١ٍخ إلػذاد اٌفشد ٌٍؾ١بح االعزّبػ١خ 

٘ذفٙب فٟ رٌه . أٞ اٌشعً اٌّزؼٍُ اٌّٙزة (اٌغٕزٍّبْ)إٌبعؾخ اٌغؼ١ذح ٌٚخٍك اٌشعً 

رٙز٠ت أخاللٗ ٚرؾى١ً ١ٌِٛٗ ٚهجبػٗ ٚر١ّٕخ لذسارٗ ٚارغب٘برٗ ثّب ٠غؼٍٗ ػنٛا ٔبفؼب 

فٟ ؽ١برٗ اٌؼ١ٍّخ، ٌٚزؾم١ك ٘زا اٌٙذف إٌفؼٟ األخاللٟ فمذ دػب أٔقبس ٘زا اٌّز٘ت 

إٌٝ اٌؼٕب٠خ ثبٌشؽالد ٚاألعفبس اٌّذ٠ذح األعً ثبػزجبس٘ب أُ٘ ػٛاًِ اٌزشث١خ ٚٚعبئٍٙب 

رغبػذ ػٍٝ ر١ّٕخ رغبسة اٌفشد ٚرٛع١غ أفمٗ اٌؼمٍٟ ٚرجق١شٖ - فٟ ٔظشُ٘-فٟٙ 

ثأؽٛاي إٌبط ٚػبدارُٙ ٚأخاللُٙ ٠ٚؾزه ثبٌؾؼٛة، ٠ّٚضً، ٘زا اٌّز٘ت اٌّشثٟ 

اٌزٞ ٔبفش سٚػ إٌٙنخ فٟ اٌزشث١خ اٌفشٔغ١خ ٚإٌّبداح  (Ramusساِظ، )اٌفشٔغٟ 

ثٕٛع ِٓ اٌزشث١خ اإلٔغب١ٔخ رخزٍف رّبَ االخزالف ػٓ اٌزشث١خ اإلٔغب١ٔخ اٌمبفشح 

. مذ رشث١خ اٌمشْٚ اٌٛعطٝ (Rabelaisساث١ٍٗ، )اٌؾبئؼخ فٟ ػقشٖ هجمب ِغ عٙٛد 

 (46ٌجٛص، د ط،  ؿ )

 

 :(Sense – Realism)اىَـزٕب اىحضٜ اى٘اقؼٜ 

ثؼذ أْ ِٙذد ٌٗ  (17ق)ٚ٘ٛ رٌه االرغبٖ أٚ اٌؾشوخ اٌزشث٠ٛخ اٌزٟ ل٠ٛذ ؽٛوزٙب فٟ 

عٙٛد اإلٔغب١١ٔٓ اٌّزؾشس٠ٓ ٚعٙٛد أٔقبس إٌضػز١ٓ اٌٛالؼ١ز١ٓ اٌغبثمزٟ اٌزوش ٚاٌزٟ 

رؼزجش أوضش إ٠غبال فٟ اٌٛالؼ١خ ٚألشة إٌٝ اٌشٚػ اٌؼ١ٍّخ اٌؾم١م١خ ٚإٌٝ سٚػ اٌزشث١خ 

فمذ لبِذ ٘زٖ اٌؾشوخ ػٍٝ اؽزشاَ اٌؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خ . اٌؾذ٠ضخ ِٓ االرغب١٘ٓ اٌغبثم١ٓ

ٚػٍٝ اعزخذاَ اٌطش٠مخ اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ، وّب أٔٙب اؽزٛد ثزٚس اٌزشث١خ اٌؾذ٠ضخ اٌزٟ 



رجٍٛسد ثقٛسح أٚمؼ ٚهجمذ ػ١ًٍّب ػٍٝ ؽىً ٚاعغ فٟ اٌمشْ اٌؼؾش٠ٓ، ِٚٓ 

اٌّجبدا اٌزٟ رمَٛ ػ١ٍٙب ٘زٖ اٌؾشوخ أٚ ٘زا اٌّز٘ت اإلػالء ِٓ ؽأْ اٌؾٛاط ِٚٓ 

ؽأْ اإلدسان اٌؾغٟ فٟ اوزغبة اٌّؼشفخ ٚفٟ ػ١ٍّخ اٌزشث١خ، فبٌّؼشفخ فٟ ٔظش 

أٔقبس ٘زا اٌّز٘ت رأرٟ أٚال ػٓ هش٠ك اٌؾٛاط وّب أُٔٙ ٠شْٚ ٚعٛة ثٕبء ػ١ٍّخ 

اٌزشث١خ ػٍٝ اإلدسان اٌؾغٟ أٚ اٌخجشح اٌؾغ١خ ثذالً ِٓ ثٕبئٙب ػٍٝ ٔؾبه اٌزاوشح، 

٠ٚزنّٓ اإل٠ّبْ ثٙزا اٌّجذأ ِخبٌفخ فش٠ؾخ ٌشٚػ اٌزشث١خ اإلٔغب١ٔخ اٌزم١ٍذ٠خ اٌمبئّخ 

ػٍٝ اٌؾفع ٚاٌذساعخ إٌظش٠خ، ٚلذ عش اإل٠ّبْ ثٙزا اٌّجذأ أٔقبس ٘زٖ اٌؾشوخ 

اٌزشث٠ٛخ إٌٝ اإل٠ّبْ ثّجذأ آخش ٚ٘ٛ أْ اٌطفً ٠غت أْ ٠ؾ١و ثبٌفىشح أوضش ِّب ٠ؾ١و 

ثبألعٍٛة اٌٍغٛٞ ٠ٚغت أْ ٠فُٙ اٌؾٟء لجً أْ ٠ؼشف اٌىٍّخ اٌّؼجشح ػٕٗ أٚ ثؼجبسح 

 (48ٌجٛص، د ط،  ؿ ).أخشٜ ٠غت أْ ٠ؼشف اٌىٍّخ ثٛاعطخ ِؼشفخ اٌؾٟء

 

ِٚٓ اٌّجبدا اٌزٟ رمَٛ ػ١ٍٙب أ٠ًنب اال٘زّبَ اٌجبٌغ ثبٌطج١ؼخ وّقذس ٌٍّؼشفخ ٚاٌؾم١مخ 

ٚاالػزمبد ثأْ اٌزشث١خ ٟ٘ ػ١ٍّخ هج١ؼ١خ أوضش ِٕٙب فٕبػ١خ، ٚأْ اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌّجبدا 

اٌزٟ ٠غت أْ رؤعظ ػ١ٍٙب اٌزشث١خ اٌزٟ ٠ّىٓ اٌىؾف ػٕٙب فٟ اٌطج١ؼخ، ٚاٌزشث١خ فٟ 

مٛء ٘زا اٌّجذأ ٠غت أْ رىْٛ لبئّخ ػٍٝ أعظ ٔفغ١خ ِزّؾ١خ ِغ هج١ؼخ اٌطفً ١ٌِٛٗ 

ٚاعزؼذادارٗ، وّب ٠غت أال رٙذف إٌٝ وجذ اٌطفً أٚ اٌنغو ػ١ٍٗ، ثً ٠غت ِغبػذح 

ػٍٝ إرّبَ ػٍّٙب – أؽذ ِّضٍٟ ٘زٖ اٌؾشوخ– (س٠زؾبس ٍِىبعزش)اٌطج١ؼخ وّب ٠مٛي 

ثىّبي، ٚأْ رٙزُ ثبٌّٕٛ اٌؾبًِ ٌؾخق١خ اٌطفً ثذال ِٓ اال٘زّبَ اٌؾىٍٟ ثّٕٖٛ اٌؼمٍٟ 

فمو، ٠ٚزغغذ فٟ اٌّٛاد اٌذساع١خ، ٌٚزىْٛ ػ١ٍّخ اٌزشث١خ ٚالؼ١خ هج١ؼ١خ أوضش فمذ ٔبدٜ 

أٔقبس ٘زٖ اٌؾشوخ ثٛعٛة إؽالي اٌّٛاد اٌّغزّذح ِٓ اٌؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌؼٍَٛ 

االعزّبػ١خ ِٓ اٌؾ١بح اٌّؼبفشح ِؾً اٌّٛاد األدث١خ ٚاٌٍغ٠ٛخ، ٚإؽالي اٌٍغخ اٌم١ِٛخ 

ِؾً اٌٍغخ اٌالر١ٕ١خ فٟ رذس٠ظ اٌّٛاد اٌّخزٍفخ ال ع١ّب فٟ اٌغٕٛاد اٌّذسع١خ األٌٚٝ، 

االعزمشاء )ٚعؼ١ًب ُِٕٙ ٚساء رغ١ًٙ ػ١ٍّخ اٌزشث١خ فمذ ٔبدٚا ثٛعٛة اعزخذاَ هش٠مخ 

Induction)  فٟ دساعخ اٌّٛاد اٌّخزٍفخ ثؼذ أْ ل٠ٛذ ؽٛوخ ٘زٖ اٌطش٠مخ ثغٙٛد

٘زٖ أُ٘ اٌّجبدا اٌزٟ لبِذ ػ١ٍٙب اٌؾشوخ اٌؾغ١خ اٌٛالؼ١خ ، ِٚٓ أرٛا ثؼذٖ (ث١ىْٛ)

فشأغ١ظ )ٚوبْ ٌٙب دػّب وج١شا ٌزطٛس إٌظش٠خ اٌزشث٠ٛخ، ٚأثشص صػّبء ٘زٖ اٌؾشوخ 

ٌجٛص، د ط،   ). (عْٛ آِٛط و١ِٕٛٛط)ٚ. (,F. Baconَ 1626-1561ث١ىْٛ، 

 (48ؿ

 

: االّتقاداث اىَ٘خٖت إىٚ فيضفت اىتشبٞت اى٘اقؼٞت

 

اػزمبداً ِٕٙب أْ اٌشغجبد , ٌُ رٙزُ اٌزشث١خ اٌٛالؼ١خ ثبٌز١ٍّز ١ٌِٚٛٗ ٚسغجبرٗ  1-

ٌىٓ . ٚا١ٌّٛي ِب ٟ٘ إال أِٛس أٚ ٔضػبد هبسئخ ٚػبسمخ ٟٚ٘ أؽ١بء ِزغ١شح

اٌؾمبئك ٚاألعبع١بد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠ؾز٠ٛٙب إٌّٙظ ٟ٘ أِٛس عٛ٘ش٠خ ألٔٙب صبثزخ غ١ش 

 .ِزغ١شح



ٚ أوذد ػٍٝ اٌغبٔت اٌّبدٞ ,اػزّذد اٌضٕبئ١خ إر لغّذ اٌؼبٌُ ػٍٝ ِبدح ٚفٛسح 2-

ٚ٘ذفذ اٌٛالؼ١خ إٌٝ اٌزى١ف ِغ اٌج١ئخ اٌّبد٠خ اوضش ِٓ , اوضش ِٓ اٌغبٔت اٌشٚؽٟ

 .اٌج١ئخ اٌشٚؽ١خ

 

إْ ٕ٘بن ِٓ اٌؾمبئك ِب ال ٠ّىٓ ٌٍؼمً أْ ٠قً إ١ٌٙب ػٓ هش٠ك أدٚارٗ اٌّؼشٚفخ  -3

 (2013اٌض٠ٕٟٚ،  ) .ٚثٙزا ٠ىْٛ اٌؼمً لبفشاً فٟ رفغ١ش٘ب

 

 

 

: اىَشاخغ
ػجذ هللا ٌجٛص، ِؾبمشاد فٟ ػٍَٛ اٌزشث١خ ، لغُ ػٍُ إٌفظ ٚػٍَٛ اٌزشث١خ ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ  -

 .اإلٔغب١ٔخ ٚ اإلعزّبػ١خ ، عبِؼخ لبفذٞ ِشثبػ ٚسلٍخ
 عبِؼخ اٌٛلؼ١خ، اٌزشث١خ و١ٍخ اٌٛالؼ١خ، اٌزشث١خ فٍغفخ ِمبي اٌض٠ٕٟٚ، ِٛعٝ فبؽت اثزغبَ -

 ، http://basiceducation.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=11&lcid=34902 :اٌشاثو ػجش اٌؼشاق، ، ثبثً

 .13:30، 25/03/2020: تٌ اإلطالع 

ثٛهبٌجٟ ثٓ عذٚ ،ِؾبمشاد فٟ ِبدح إٌظش٠بد اٌزشث٠ٛخ ٌطٍجخ اٌغٕخ اٌضب١ٔخ، عبِؼخ  -

ِؾّذ ١ٌّٓ دثبغ١ٓ و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ فشع ػٍَٛ ٚرم١ٕبد إٌؾبهبد اٌجذ١ٔخ ٚ اٌش٠بم١خ 

. 2015/2016عط١ف، اٌغٕخ اٌغبِؼخ 

ِٕؾٛسح ػٍٝ ِقطفبٚٞ اٌؾغ١ٓ، ِؾبمشاد فٟ ِم١بط اٌز١بساد اٌزشث٠ٛخ اٌّؼبفشح،  -

 ػٍٝ اٌغبػخ www.univ-bouira.dz  .24/04/2017ِٛلغ عبِؼخ اٌج٠ٛشح ، 

21:59. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  07ٍحاضشة سقٌ 

تٞاساث فيضفٞت ٗ ٍقاسباث ػيَٞت : ٍقٞاس

 ٍذسصٜىطيبت صْت أٗىٚ ٍاصتش تخصص ّشاط بذّٜ سٝاضٜ 

 تشبٞت ٍِ ٍْظ٘س اصالٍٜ اىَقاسبت اىؼيَٞت ىو:ػْ٘اُ اىَحاضشة

 ىّ٘اس. أ

 

تمتد فترة ازدىار التربية اإلسالمية ستة قرون من القرن السابع الميالدي 
عندما انتشر اإلسالم في شبو الجزيرة العربية وانتقل إلى إمبراطوريتي الفرس والروم 

 المغولي عام (ىوالكو)وحتى القرن الثالث عشر عندما سقطت بغداد عمى يد 
لبوز، ) .م، وتقسم ىذه الفترة إلى عدة أطوار لكل واحد منيا خصائصو التربوية1258

 (41دس، ص 
فٟٙ . اٌزشث١خ فٟ أٞ ِغزّغ ٟ٘ رطج١ك أ١ِٓ ٌٍضمبفخ اٌزٟ اسرنب٘ب اٌّغزّغ ألفشادٖٚ 

أؼىبط ٌٍضمبفخ ٚرشعّخ ٌٙب، إر ال ٠ّىٓ أْ رىْٛ اٌزشث١خ ِغزمٍخ ػٓ اٌفٍغفخ اٌغبئذح 

ٚ٘زا لبْٔٛ ٠طبي أ٠خ رشث١خ وبٔذ، إر ِٓ اٌّغٍُّ ثٗ ػٕذ اٌّخزق١ٓ أْ . فٟ اٌّغزّغ

ٚال ثّذ ٌىً رشث١خ ِٓ أ٠ذ٠ٌٛٛع١خ أٚ . اٌزشث١خ ١ٌغذ ػ١ٍّخ ِؾب٠ذح أٚ ِٛمٛػ١خ ِغزمٍّخ

فبٌزشث١خ اٌم١ِٛخ غ١ش اٌزشث١خ اٌٛه١ٕخ غ١ش . فٍغفخ رىْٛ ؽبمٕخ ٌٙب ٚساعّخ أثؼبد٘ب

وّب أْ اٌزشث١خ فٟ اٌّغزّؼبد اٌؾ١ٛػ١خ ٟ٘ غ١ش٘ب فٟ اٌّغزّؼبد . اٌزشث١خ اٌذ١ٕ٠خ

 (2017ِؾّذ ػٍٛاػ، ).ا١ٌٍجشا١ٌخ ٚ٘ىزا دٚا١ٌه

 :أطـوار الحضارة اإلسالميـة- 1
 .(صمى اهلل عميو وسمم) نمو اإلسالم في عيد الرسول الكريم :الطور األول

 وىو طور الفتوحات اإلسالمية التي بدأت في عيد أبي بكر الصديق :الطور الثاني
 .أول الخمفاء الراشدين وقاربت نيايتيا في عيد األمويين

 وىو طور تكوين الحضارة العربية واالمتزاج بين الشعوب :الطور الثالث
والحضارات، ويبدأ بظيور العباسيين ويمتد حتى ظيور األتراك السالجقة في القرن 

 .الحادي عشر الميالدي، وتدخل فيو حضارة األندلس منذ القرن الثامن الميالدي



والذي يبدأ مع ظيور األتراك السالجقة وينتيي بظيور المغول : الطور الرابع
 (41لبوز، دس، ص ) .في القرن الثالث عشر وسقوط بغداد عمى أيدييم

: ةـداف التربية اإلسالميـأه- 2
لم تكن أىداف التربية اإلسالمية واحدة في كل العصور اإلسالمية، ورغم ذلك 

: فإننا نرجع أىداف التربية اإلسالمية إلى ما يمي
 . ويركز عمى دراسة عموم الدين والشريعة:اليدف الديني

 وىو ما تعبر عنو التربية الحديثة بالغرض النفعي العممي، ولكل :اليدف الدنيوي
متطمبات الحياة، ويركز عمى دراسة عموم المسان والتاريخ والجغرافية والكيمياء 

 .والفيزياء والطب واليندسة والفمك وغيرىا من العموم

 ويعني طمب العمم في ذاتو ولذاتو مًعا، وىذا :ىدف العمم من أجل العمم
اليدف يدفع صاحبو لمتعمم والبحث ال لشيء سوى لذة البحث والعمم المجرد لمكشف 

وقد ورد في اآليات الكريمة واألحاديث الشريفة ما يؤكد  عن الحقيقة ودقائق المعرفة،
في حين نجد أن أىداف التربية عند األمم األخرى إما دنيوية فقط كما  ىذه األىداف،

كانت عند اليونان والرومان أو دينية فقط كما كانت عند بني إسرائيل والمسحيين في 
الصدر األول، ومن ىنا فيي تفوق غيرىا من أنواع التربية عند األمم قديميا 

 (42لبوز، دس، ص ) .وحديثيا
 

س اإلعالِٟ ػٓ هللا ٚاٌىْٛ ٚاإلٔغبْ ٚاٌٛعٛد ّٛ . ٚاٌفٍغفخ اإلعال١ِخ ٟ٘ رطج١ك ٌٍزق

" اٌفٍغفخ اٌزشث٠ٛخ اإلعال١ِخ"ٚأِب رطج١مبرٙب اٌزشث٠ٛخ أٚ ِب ٠ّىٓ أْ ُٔطٍك ػ١ٍٗ 

فٟٙ إٌؾبه اٌفىشٞ اإلعالِٟ اٌزٞ . ف١مقذ ثٙب رطج١ك إٌّٙظ اإلعالِٟ ػٍٝ اٌزشث١خ

٠ؼًّ ػٍٝ رٕظ١ُ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ٚرٕغ١مٙب ٚرٛم١ؼ اٌم١َُِ ٚاأل٘ذاف اٌزٟ رغؼٝ 

ٕخ ٌؾم١مخ اإلٔغبْ . ٌزؾم١مٙب سارٙب ِٓ اٌمشآْ ٚاٌغُّ ّٛ ٌٚٙزا رغزّذ اٌفٍغفخ اإلعال١ِخ رق

فٟٙ رؤِٓ ثأْ هللا ٚاؽذ أؽذ، ِٕٗ . ِٚٛلؼٗ ِٓ اٌىْٛ، ِٚٛلغ و١ٍّٙب ِٓ اٌخبٌك ٌّٙب

فذس وً ؽٟء، ٚإ١ٌٗ ٠ؼٛد، ٚأٔٗ خٍك اٌىْٛ ٚعؼٍٗ غ١جبً ٚؽٙٛداَ، ٚخٍك اإلٔغبْ 

ٌؼجبدرٗ، ٚعؼٍٗ خ١ٍفخ فٟ األسك إلػّبس٘ب ٚرشل١خ اٌؾ١بح ػٍٝ ظٙش٘ب، ٚفك ِٕٙغٗ 



ٚؽش٠ؼزٗ، ٚخٍك اٌؾ١بح د١ٔب ٚآخشح، ٚعؼٍّٙب ِزىبٍِز١ٓ، ال ثذ٠ٍز١ٓ ٚال 

ٟٚ٘ ثٙزا اٌّؼٕٝ ِٕٙظ ٚٔظبَ ٌٍؾ١بح، رّٛعٗ اإلٔغبْ ٚاٌّغزّغ فٟ عٍٛوٗ .  ٔم١نز١ٓ

 .ٚػاللبرٗ ٚاسرجبهبرٗ، ٚٔظّٗ ِٚؤعغبرٗ اٌّخزٍفخ

ٚاٌفٍغفخ اإلعال١ِخ ٟ٘ ٔظبَ ٠مَٛ ثبٌزشو١ض ػٍٝ اٌىْٛ ٚاإلٔغبْ ٚاٌؾ١بح ِٚب ث١ُٕٙ 

. ٚاٌؾ١بح فٟ ٘زٖ اٌفٍغفخ ١ٌغذ عٜٛ ِؼجش ٌٍؾ١بح األخشٜ ثؼذ اٌٛفبح. ِٓ ػاللخ رفبػً

ٚرؼًّ اٌفٍغفخ اٌزشث٠ٛخ اإلعال١ِخ ػٍٝ ثمبء إٌٛع اٌجؾشٞ ِٓ خالي إؽىبَ ػاللبد 

س٘ب األؽًّ ٌٍؾبعبد  ّٛ اإلٔغبْ ثبٌخبٌك ٚاٌىْٛ ٚاٌؾ١بح ٚا٢خشح، ِٚٓ خالي رق

ِٚٓ أُ٘ ِب ١ّ٠ّض . اإلٔغب١ٔخ اٌغغذ٠خ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ صُ رىبًِ ٘زٖ اٌؾبعبد اٌّؼ٠ٕٛخ

اٌفٍغفخ اٌزشث٠ٛخ ٘ٛ ٔظشرٙب ٌٍىْٛ ٚاإلٔغبْ ٚاٌؾ١بح ٚرٍج١زٙب ٌغ١ّغ اؽز١بعبد اإلٔغبْ 

ِٓ دْٚ االلزقبس ػٍٝ اٌغبٔت اٌؼمٍٟ أٚ اٌغغذٞ أٚ اٌشٚؽٟ فمذ ؽٍّذ ع١ّغ 

ِؾّذ ػٍٛاػ، ) .عٛأت اٌؾ١بح ثغ١ّغ ِشاؽً ّٔٛ اإلٔغبْ ِٓ اٌّٙذ ٚؽزٝ اٌٛفبح

2017). 

: اىَشاخغ
ػجذ هللا ٌجٛص، ِؾبمشاد فٟ ػٍَٛ اٌزشث١خ ، لغُ ػٍُ إٌفظ ٚػٍَٛ اٌزشث١خ ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ  -

 .اإلٔغب١ٔخ ٚ اإلعزّبػ١خ ، عبِؼخ لبفذٞ ِشثبػ ٚسلٍخ
   :اٌشاثو ػجش ٔذ، ا١ٌّبد٠ٓ اٌزشثٛٞ، ثؼذ٘ب فٟ اإلعال١ِخ اٌزشث١خ ِمبي ػٍٛاػ، ِؾّذ -

https://www.almayadeen.net/articles ،  26/04/2020 ، 20:20. 

ثٛهبٌجٟ ثٓ عذٚ ،ِؾبمشاد فٟ ِبدح إٌظش٠بد اٌزشث٠ٛخ ٌطٍجخ اٌغٕخ اٌضب١ٔخ، عبِؼخ  -

ِؾّذ ١ٌّٓ دثبغ١ٓ و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ فشع ػٍَٛ ٚرم١ٕبد إٌؾبهبد اٌجذ١ٔخ ٚ اٌش٠بم١خ 

. 2015/2016عط١ف، اٌغٕخ اٌغبِؼخ 

ِٕؾٛسح ػٍٝ ِقطفبٚٞ اٌؾغ١ٓ، ِؾبمشاد فٟ ِم١بط اٌز١بساد اٌزشث٠ٛخ اٌّؼبفشح،  -

 ػٍٝ اٌغبػخ www.univ-bouira.dz  .24/04/2017ِٛلغ عبِؼخ اٌج٠ٛشح ، 

21:59. 
 

 

 

 

 

 


