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 ملخو الضعاؾت: 

ْع الاؾخالبي للخل٣حنجدىا٫ْ البدض  ٓاظِت الض ٍٓغي للجامٗاث الٗغبُت في م ْع الخى ٓة  الض ٢ْ ت  ٓلٓظُا جضمحًر بٓنٟت ؤًضً

ٍْبحن البدض بججُِل اؾخالبُت ٓمت ألا٧اصًمي إنَّ الخل٣حن .  ٫ٓ، ٌك٩ل بظاجّ مىٓ ْاؾتراجُجُت مهممت لخضمحر ال٣ٗ ٓظُت  ٓل ؤًضً

ْالخإمل اإلاى٣ُيْبيٗاٝ  ،ْججُِل ألاظُا٫ ْالى٣ض  ٢ْض ؤ٦ض البدض ٖلى ؤن الجامٗاث ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر  ما ػالذ  الٗغبُت. 

ْجبحن  ت الجامضة.  ْال٨ٍٟغ ٠ في ٖملُت جغؾُش ال٣ُم الاظخماُٖت  ْؤن َظا الخل٣حن ًْٓ ْالخٗلُم الجامض  ٓع الخل٣حن  في َ

ْع في الجامٗاث  َْٓ ٌك٩ل الٗغبُتالضعاؾت ؤن الخل٣حن ٌك٩ل ْاَغة اظخماُٖت ياعبت الجظ ٍْت، ،  ْمإؾا ْاَغة زُحرة 

ْحٗؼ  ْمً زم جًٟي ٖلُّ نبٛت ٞالجامٗاث الٗغبُت ج٨غؽ الخل٣حن  ىاٍ في اإلااؾؿاث اإلاضعؾُت،  ػ الخٗلُم البى٩ي، الظي ٖٞغ

ْالتربٓي في الجامٗت. ْجغؾُسّ ٦مىهج ؤؾاسخي في مسخل٠ مىاحي الٗمل الٗلمي    ٖلمُت، ٞخٗمل ٖلى ججمُلّ 

ٍٓاث   في الجامٗاث ٗلمي البدض الْاؾخُاٖذ الضعاؾت الخإ٦ُض ٖلى ؤن مىهجُت الخل٣حن اإلاٗخمضة جاصي بلى جغاظ٘ مؿخ

ط الجامٗاث  ٓم زْغ ْاإلاٗغفي ج٣خطخي الُ ٓع الخًاعي  سُت للخُ عة الخاٍع ْبُيذ الضعاؾت، ؤن الًْغ مً صاثغة  الٗغبُتالٗغبُت.  

 ٓ ٓانل م٘ الخُاة ٖلى هد ْالخ ٫ٓ ال٣اثمت ٖلى ع٧اثؼ السبرة  ْبىاء ال٣ٗ ٍٓغ  ْالخى ٓع الخٗلُم الظي ٌٗخمض ٖلى الى٣ض  الخل٣حن بلى َ

ْج ٍٓغي.ه٣ضي    ى

ٍٓغ ، اؾخالب،  مىاهج حٗلُمُت ، ألاؾخاط الجامعي .اليلماث اإلافخاخُت :     ظامٗت ، جل٣حن ، جى

Study summary: 

The research deals with the enlightening role of Arab universities in confronting the negative 

role of indoctrination as a destructive ideology and a negative power of ignorance .  

 The research shows that academic indoctrination itself constitutes an ideological and strategic 

system designed to destroy mind , and weaken the ability to think, criticize and logically reflect. 

The research confirmed that Arab universities are still in the process of indoctrination and rigid 

education and that this indoctrination is employed in the process of consolidating rigid social and 

intellectual values. The study shows that indoctrination constitutes a deeply rooted social 

phenomenon in Arab universities, and it constitutes a dangerous and tragic phenomenon. Scientific 

and educational at the university. 

 The study was able to confirm that the adopted indoctrination methodology leads to a decline 

in the levels of scientific research in Arab universities. The study showed that the historical 

necessity of cultural and cognitive development requires today the departure of Arab universities 

from the circle of indoctrination to the stage of education that depends on criticism and 

enlightenment and building minds based on the pillars of experience and communication with life in 

a critical and enlightening manner. 

key words  :  University, indoctrination, enlightenment, alienation, educational curricula, university 

professor. 
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 ملضمت -0

ٓن بلى الخل٣حن (  ن الى٣ضً  ما ًىٓغ اإلا٨ْٟغ
ً
ْٞخ٩ا Indoctrinationٚالبا ٓعة  ْ الخُبُ٘ ٖلى ؤهّ مً ؤ٦ثر اإلآاَغ زُ ) ؤ

ْال٣ِغ في َظٍ اإلاجخمٗاث،  ٓصًت  ْالٗب ٍٓت التي جاؾـ ل٩ل ؤق٩ا٫ الخسل٠  َْٓ الٟٗالُت الترب في اإلاجخمٗاث اإلاخسلٟت، 

ْالسغاٞاث ْألا  ٓمت بالجِل  ٍٓت في مسخل٠ اإلاجخمٗاث اإلاد٩ ال ظضا٫ ٞالخل٣حن ٌك٩ل ؤخض اإلاالمذ ألاؾاؾُت للٗملُت الترب مُت. 

ْالغئٍت الى٣ضًت  ْال٣ٗالهُت، بط ًضمغ مٗٓم ؤق٩ا٫ ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر   ٫ٓ ْاء التي جضاَم ال٣ٗ في ؤنَّ الخل٣حن ٌك٩ل ؤزُغ ألاص

ٓظُت  ٓل ٓة ؤًضً ْعبما ال هبالٜ بطا ٢لىا: بنَّ الخل٣حن ٌك٩ل ٢ ْالخجُِل،  َْضة الجِل ْألامُت  ًٍِْٗم في  لضٔ ؤٞغاص اإلاجخم٘، 

ْال٣ٗلي في اإلاجخمٗاث اإلاخسلٟت.  ْمماعؾت ْالخسل٠ الظَجي  ْالخجُِل  ٍٓت مهممت إلهخاط مسخل٠ ؤق٩ا٫ الجِل   جغب

ٓن  ٓن الخل٣حن ج٩ ُْٚابا،، ٞدُشما ٩ً ٓعا  ْالخالػم خً ت مً الخ٩امل  ٍَٓغ ٓعة ظ جّخسظ الٗال٢ت بحن الخل٣حن ْألامُت ن

ٓن ُٚاب آلازغ ب ْال٨ٗـ صخُذ، ْفي ُٚاب ؤخضَما ٩ً ت  َُّ ٓامل ألاؾاؾُت ألام َْظا ٌٗجي ؤنَّ الخل٣حن ٌك٩ل ؤخض الٗ عة،  الًْغ

ْؤخض ؤبغػ  ت ألا٧اصًمُت  َُّ ٢ٓذ هٟؿّ بخضٔ هخاثج ألام ت ألا٧اصًمُت، ٦ما ًمشل في ال َُّ ٓلُض ألام ْج في وكإة الجِل اإلاٗغفي، 

ا ؤنَّ الٗال٢ت ال٣اثمت بحن الخل٣حن ْألامُت ألا ًً َْظا ٌٗجي ؤً ٢ٓذ طاجّ،  ا في ال ٧اصًمُت ٖال٢ت ظضلُت ٞاٖلت مىٟٗلت مٓاََغ

ٍْيخهي بلُّ.  ْمخ٩املحن ٧ل مجهما ٌٗؼػ آلازغ  ً مخٗا٢بحن مخٟاٖلحن  ٓاجٍغ ْالىدُجت مخ ٓن ٞحها الؿبب  يمً ؾُا١ ج٩املي ٩ً

ْؤٖٓم مىخج لؤلمُت ألا٧اصًمُت في  ت الش٣اُٞت في اإلاجخم٘  َُّ ٓامل ألام ْؤزُغ ٖ ٞالخل٣حن بٓنّٟ مماعؾت ججُِل، ٌك٩ل ؤَم 

ْعصم ا ْؤص ال٣ٗل  ْالترٌٍْ هي الٗمل ٖلى  ْالخُبُ٘  ُٟت ألاؾاؾُت لٗملُت الخل٣حن  لجامٗاث الٗغبُت صْن اؾخصىاء. ٞالْٓ

٣ت في الخ٨ٟحر  -ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر في اإلاجخمٗاث التي مىِذ بهظا الضاء. ْألازُغ مً طل٪، ؤنَّ الخل٣حن  ٍغ بٓنّٟ مىهج خُاة َْ

ٓص  ٓظ ٫ٓ اإلاجخمٗاث اإلاه -ْال ٓعي الؿُاسخي ًد ٓصًت ٢ُُُٗت مؿخلبت مُٛبت ًٖ ٧ل ؤق٩ا٫ ال ْاثّ بلى مجخمٗاث ٖب ابت بإص

 ْالاظخماعي ْألازالقي. 

ْالخٗلُم البى٩ي، ٧لمت ٖاصًت ال جخٗضٔ ؤؾلٓب  ْالترٌٍْ  ٢ْض جبضْ ٧لمت الخل٣حن بمسخل٠ حؿمُاتها، ٧الخُبُ٘ 

ٓع البؿُِ ً ْٖلى زالٝ َظا الخه ٓم الخل٣حن َاب٘ الخ٣ُٗض بٓنّٟ ْاَغة ز٣اُٞت الخٗلُم الؿاثض في اإلاضاعؽ.  إزظ مِٟ

ْٞلؿُٟت ْؾُاؾُت ٚاًت في ألاَمُت  ٓظُت  ٓل اث٠ ؤًضً ٢ٓذ هٟؿّ ْْ َْٓ بط طا٥ ًاصي في ال ٓظُت مجخمُٗت،  ٓل ؤًضً

ْبزًاِٖا  ْالكٗٓب  ٌٍ ألاٞغاص  ت ؤصاجُت تهضٝ في خ٣ُ٣ت ألامغ بلى جْغ ٓمت ٨ٍٞغ ٓ ١ٓٞ طل٪ ًىُٓي ٖلى مىٓ َْ ٓعة،  ْالسُ

ٓصَا.  ْحؿ  للُب٣اث الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت التي جد٨م َظٍ اإلاجخمٗاث 

ن بلى   َْظا ألامغ صخُذ ال ٦شحر مً الباخشحن ًىْٓغ ٓماث،  ْه٣ل اإلاٗل ْالخٗلُم  ٣ت في الخضَعـ  الخل٣حن ٖلى ؤهّ ٍَغ

 ٓ ٓل ٓمت ؤًضً ْاؾتراجُجُت مهممت ٚباع ٖلُّ، ل٨ً ألامغ السُحر الظي ًجِلّ ٦شحرْن َٓ ؤنَّ الخل٣حن ٌك٩ل بظاجّ مىٓ ظُت 

ٓع الخُاة  ْالخإمل اإلاى٣ُي ؤْ الىٓغ في ؤم ْالى٣ض  ْبزغاظِا مً صاثغة ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر  ْججُِل ألاظُا٫   ،٫ٓ لخضمحر ال٣ٗ

َْٓ بالخالي ًمشل ؤهج٘ ْؾُلت لخضمحر ال٣ٗل  ٓص.  ٓظ ْال ٓع إلآاَغ الخُاة  ْخغماجها مً ال٣ضعة ٖلى الخإمل ال٣ٗالوي اإلاخى

ٓظُت ال ْال٣ٗالهُ ٓل ت ؤًضً ُّ ْالـخإمل في ؾُا١ اؾتراجُج ْالخ٨ٟحر  ْخغماجهم مً ال٣ضعة ٖلى الخبهغ  ْالكباب،  ٟا٫  ت ٖىض ألَا

ْؤَل الازخهام.  جسٟى ٖلى ٦شحر مً الباخشحن 

٣ت ْٚالبا ما ٌكاع بلى الخل٣حن بٓنّٟ   ٓن الخٗلُم اججاَفي الخٗلُم ًإزظ ٞحها ٍَغ َٓ مهضع  ُّٞ اإلاٗلما ؤخاصًا ٩ً

ْٖلى َظا الىدٓ ًخم جُبُ٘ الُالب ؤْ الخلمُظ باإلا ٓن الُالب َٓ اإلاخل٣ي اإلاُُ٘.  ٩ٍْ ْالؿلُت،  ٓمت  ْالخ٣اث٤ ٗل ٓماث  اإلاٗل

٨َْظا، ٌك٩ل الخل٣حن ْؾُلت ٞٗالت لٛؿل ألاصمٛت صْن ؤنَّ جخاح لّ ٞغنت مىا٢كتها ؤْ ِٞمِا ِٞما صخُدااإلا٨٨ٟت   .

ٕٓ اإلاُل٤ ْالىاقئت ٖلى السً ٟا٫  ٌٍ ألَا ٣ت ٖلى  ْجْغ ْحٗخمض َظٍ الٍُغ ٓ الغئْؽ بماصة ٦شُٟت ز٣ُلت جؼعٕ طَىُا.  "خك



 

   

ن الظا٦غي  ْالُالب ػعٖا في اإلاسْؼ ٓلّ . )31، 3991(ٖبض الغخمً،  "لؤلَٟا٫  ٓاص عيا في ٢ َْظا ما ؤقاع بلُّ مدمض ظ

ضا: 
ّ
ٓماث ٚحر اإلاترابُت ٞةهىا وؿخجٝز ٣ٖل الُٟل  )!(٦ظا هطض في ٣ٖل الُٟل مئاث، بل آالٝ" بهىا ٖىضما ما٦ مً اإلاٗل

ا٢اجّ في ظِض آلي ال ًتر٥ لّ ٞغنت الخ٨ٟحر"  . )339، 3993(عيا،  َْ

ٓماث اإلاجؼ ْبالخالي ٞةنَّ  َْظا الخ٨ُٟ٪ الظَجي ٌك٩ل ة ؤاإلاٗل ؤزُغ ؤؾالُب اٚخُا٫ ْاإلا٨٨ٟت جمى٘ ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر، 

ٓلي ٣خل ٧ل بم٩اهاث الخ، ألهّ ًال٣ٗل ٓجها ؤظؼاءً ؛ طل٪ ؤنَّ في طًَ الٟغصْالى٣ضي ٨ٟحر الكم في  الخ٣اث٤ ج٨دؿب ٢ُمتها مً ٧

ٓتها في ٣ٖل الٟغص٣ٞضث ٧ل مغ٦ب، ٞةطا ٞهلذ ٖىّ  ْؤنبدذ ٢ ٓمت ال ًغبُِا عابِ بب٣ُت الخ٣اث٤،   ،٧ل خ٣ُ٣ت مجغص مٗل

 .)04، 3991بٖالم (عيا، َْظا ما جبٕر بّ ال٨خب اإلاضعؾُت آلان ٧ٓؾاثل 

ْال٣ِغ بّن  ٓ ٦ظل٪ ألهّ ٌك٩ل  الاؾخالبي!الخل٣حن ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الدؿلِ  جٟغى ٞغيا ٖلى الُٟل ب٦غاٍ ٖملُت َْ

ٓ ٦ظل٪ مً الساعط َْ ٌٍ،  ٖملُت جُبُ٘،  ٓلت، ٞالُٟل ٖىضما ًل٣ً ال ٌؿمذ لّ بةبضاء ْجْغ ؤي اهتها٥ للٗالم الضازلي للُٟ

َْؿخ٨ عؤًّ ُٞما ًخل٣ً ٣ٍْبل  ٣ْٞا حن، بل ٖلُّ ؤنَّ ًسً٘  ٖٓا مً اؾدباخت اإلاجا٫ الضازلي لئلوؿان. ٞالخل٣حن  َْظا ٌك٩ل ه

ب ٓٚل بلى ٖالم الُٟل بؤي ُّٞ،  لِظا اإلاٗجى ًضزل في الُٟل ما ال ًٚغ ْبٗباعة ؤزٔغ ما ًخ هّ ًبرمج الُٟل ٖلى ب٦غاٍ مىّ. 

بت  ْػ ٚع بتبل ًخٗاعى م٘ َظٍ الُٟل الضازلي ال ًخجا ْاإلاِم  الٚغ جخم صْن مدا٦مت  الخل٣حنٖملُت ٧لّ ؤنَّ  في طل٪ٍْىٟحها، 

ت ال جمذ بلُّ  ْم٘ الؼمً ًهبذ ٣ٖل الُٟل مَٓىا، ال بل مؿخٗمغة ألهٓمت ٨ٍٞغ ٓا٢٘ مى٣ُُت، خُض ال ٌؿمذ بها،  ْ بلى ال ؤ

ْل٨ىّ م٘ الؼمً ْما خضر ل٣ٗلّ.  ْبٟٗل َظا الترٌٍْ اإلاٗغفي، بهلت،  ، ٌٗخاص ؤنَّ ًغ٦ً بلى ما آ٫ بلُّ ْيّٗ،  ْبٗباعة ؤزٔغ

ْمؿخمغة.  ْزً٘ لبرمجت ٣ٖلُت مىهجُت مىٓمت  ى   ل٣ض ْع

ٓ ٞغاًغي ( ْل لي با ) عاثض الاؾخ٨كاٝ الى٣ضي للخٗلُم الخل٣ُجي الظي ًُل٤ ٖلُّ حٗبحر  Paulo Freireَْٗض اإلا٨ٟغ البراٍػ

ٓعًٍ) ( ٓع (حٗلُم اإلا٣ِ ٍْهّٟ في ٦خابّ اإلاكِ ٍطخي ًبرمج Pedagogy of the Oppressedالخٗلُم البى٩ي،  ) بإهّ حٗلم جْغ

ٍْه٠ ٞغاًغي الخٗلُم البى٩ي الخل٣ُجي ببٌٗ الؿماث  ْالظَىُت.  ت  ٓا٢٘ الٗضمُت ال٨ٍٟغ ٍْضٞ٘ بهم بلى م  ٕٓ الُلبت ٖلى السً

ل في 
َّ
ْالُلبت الظي ألاؾخاط ألاؾاؾُت التي جخمش ٓن الظًً ٌٗلم  ْالُالظي ألاؾخاط ، ْفي ًخل٣ الظًً الجِلت  لبتٌٗٝغ ٧ل شخيء، 

ٓن ٧ل شخيء، في  ال ٌؿمذ لّ بالخإمل، في الُالب الظي ْالُالب ٍْخإمل ٨ًٟغ الظي ألاؾخاط ًجِل الظي ال ٌؿخُُ٘ الخ٨ٟحر 

ٍْماعؽ الؿلُت، في  ٍْٟغى  ْاإلاٗلم الظي ًخ٩لم  َْؿخم٘  ٍْسً٘  ، ْفي ألاؾخاط ًظًٖ  ْالخهٝغ الظي ًمخل٪ هانُت ال٣غاع 

َْظا ٌٗجي ؤنَّ الظي ٌؿخجُب اؾخجابت مُل٣ت لالُالب  ٓر ْؤلاطٖان.  ْالغي  ٕٓ ْالسً ٓم البى٩يٓاظباث الُاٖت   -اإلاِٟ

٫ٓ الُالخل٣ُجي  ٓن بلى  لبتللخٗلُم ًد ْ الُالب في َظٍ اإلاٗاصلت ؤنَّ ٩ً ال ٌٗض ْعي مؿخ٣ل،  ْصْن  ٍٓت  مجغص َا٢ت ؾلبُت بال َ

ْالسغاٞاث ٫ٓ باإلاُل٣اث  ْحصخً ال٣ٗ ٓماث نبا،  َْام لخُُٗل  ؤ٦ثر مً آهُت جهب ٞحها اإلاٗل ْال٣ضعاث الُا٢اث ْألا ال٣ٗلُت 

َٓ٘ جل٣ُجي  ا٫الخٗلُم ْ . ؤلابضاُٖت ٖىض الىاقئت ٓٔ جُ ْالاؾخالب  م٘ ٖالم ال٣ِغ للخإ٢لم  الُلبتال ٌؿتهضٝ قِئا آزغ ؾ

َْٓ بط طا٥  ٓع ْؤلاطٖان،  ْال٣ه  ٕٓ تْج٨ُُِٟم إلاخُلباث السً ٓم الخٍغ ٍْضٞ٘ الُلبت بلى  حٗلُم ًدىا٢ٌ م٘ مِٟ ْال٣ٗل 

ْالؿلبُت في مجخمِٗم ال٣ُُعي (ٞغاًغي،   .)71، 3994ؤ٢صخى خاالث الاؾخالب 

ْمً زاللِا ٦ما ًغاٍ ٞغاًغي، الخل٣حن ْ  ٓظُت التي ًخم ٞحها  ٓل ْاإلاخٗلمحن َٓ الٗملُت الؿ٩ُ ٟا٫   ػهؼاهاثفي الؼّط باأَل

ٓصًت ال٣ٗلُت ْؤلا٦غاٍ اإلاٗغفي ٓ ما ًاصي ٞٗلُاالٗب َْ ْجضمحر الُا٢ت ؤلابضاُٖت  ،  بلى ٖملُت جج٠ُٟ ال٣ضعاث ال٣ٗلُت للُٟل 

ٓاث ال٩امىت ُّٞ؛ طل٪ ألنَّ الُٟل،  ٍْدٟٔ ما ًإمٍغ ، ما ًل٣ىّ بًاٍ اإلاٗلم٣ِٞ ًغصص ٖضًضة ٣ًًحها في اإلاضعؾت، ٖلى مضٔ ؾى

ٓعة ٧لُت ٍْىٟظ ههٓم،ما ًُلب مً َؿخِٓغ ْ بّ،  ْ مً  ل،، في اإلا٣ابٍمىْ٘ . بعاصة اإلاٗلمحن به ٓاع ؤ ْ الخ ْ الى٣ض ؤ الخ٨ٟحر ؤ

ٍٓت اإلاٗانغة. ٞالخل٣حن ٖملُت ، اإلاىا٢كت ؤْ ؤلابضإ ؤْ الخجضًض ٖٓاث الىٓام التربٓي الؿاثض في ألاهٓمت الترب ْجل٪ هي ممى
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ٜ ؤلاوؿان مً  ْٚالبا ما ًىٓٚؿل صماٙ خ٣ُ٣ُت، ًخم ٞحها جَٟغ ٍْضّٞٗ بلى خالت اٚترابُت اؾخالبُت،  غ بلى َا٢خّ الظَىُت 

ٓماث   مٗل
ً
ْهي ٚالبا ٓماث اإلاٗلم،  ْاَخماماجّ اإلاخٗلم بٓنّٟ مجغص بهاء جهب ُّٞ مٗل ال جم٨ىّ مً ال جخهل بداظاجّ 

ْالى٣ض   ْالخدلُل. الخ٨ٟحر 

ٓمٍْمحز ٞغاًغي   ٍٓت: ؤَل٤ ٖلى مىهجحن مسخلٟحن بحن ، )حٗلُم اإلاًُِضًً( في ٦خابّ اإلآؾ مخٗاعيحن للٗملُت الترب

َْٓ الخٗلُم ال٣اثم ٖلى الخل٣حن الظي ًجؿض البى٩يحؿمُت الخٗلُم اإلاىهج ألا٫ْ   ًجٗل مً اإلاضعؽ ، 
ً
 مدًا

ً
ٍٓا هٓاما ؾلُ

 
ً
ٓعا تراى،ص٦خاج ْههٓنّ ٖلى الُلبت صْن ؤنَّ ٌؿمذ لِم بالخ٨ٟحر ْالٖا َْٓ مىهج اؾخالبي اٚترابي مضمغ  ًٟغى ؾلُاهّ 

ْؤَل٤ ٖ ٢ْضعاجّ الظَىُت.  شسهُت الُالب الخٗلُم الظي ٌؿاٖض ٖلى بىاء اإلاىهج الى٣ضي في اإلاىهج الشاوي لى ل٣ٗل الخلمُظ 

٢ْض جبحن دصجُّٗ ٖلى الخ٨ٟحر ب ،٨ٍْٞغ ٍٓغي ٖىض الُلبت.  ٓن ُّٞ اإلاٗلم مؿاهضا لٗملُت بىاء ال٣ٗل الخى ٩ٍْ ْالىٓغ،  ْالخإمل 

ْالخدضًض ٢ض ْعًٞذ  ُٞما بٗض ؤنَّ ؤٚلب اإلاجخمٗاث الؿاثغة في مؿاعاث الخىمُت  اإلاىهج الخ٣لُضي اجسظث اإلاىهج الى٣ضي 

ْٖلى زالٝ طل٪ جبيذ اإلاجخمٗاث الاؾدبضاصًتالبى٩ي  ترابي،  ْمجها مجخمٗاجىا الٗغبُت، اإلاىهج ألا٫ْ الاؾخالبي لل٣ًاء ، الٚا

ْج٣بل آلازغ ٖلى ٧ل ؤق٩ا٫ الخ٨ٟحر  ت الخٗبحر    .)5437(مٛامـ،  ْخٍغ

٫ٓ في َظا الؿُا١ بنَّ ٖملُت الخل٣حن  ْال٣ٗالهُت ٖىض الُالب، ال٣ٗل ٖملُت اؾخالبُت جاصي بلى جضمحر ٍْم٨ً لىا ؤنَّ ه٣

ا بلى هي ٖملُت ْبازخهاع  ًً ْجاصي ؤً ٓعة ٖامت،  ْاإلاخٗلمحن به ْالظَىُت ٖىض الُٟل  ٍّٓ للمل٩اث ال٣ٗلُت  ح حك ٢خل ْع

 ْ ع اإلاباصعة.  اث  ،ا ألاؾلٓب السُحرْم٘ اؾخمغاع َظ ،الؼمًبمْغ ْهثًر ت،  ٫ٓ ؤلاوؿان بلى نىم ها٤َ ًطج بٛباع اإلاٗٞغ ًخد

 ٖلى الخ٨ٟحر ؤلاوؿاوي الخغ السال١. م٘ ُٚاب ال٣ضعة الظا٦غة، 

ْاإلاٗغفي ٞٗملُت الخل٣حن زال٫ مغاخل الخٗلُم،  ٫ٓ التي جٟغيِا، ْجدذ جإزحر آلُاث ؤلا٦غاٍ ال٣ٗلي  ٧اثً بلى اإلاخٗلم جد

 ْ ٠ في زضمت ؤهٓمت ال٣ِغ الؿُاسخي ْالاظخماعي ال٣اثمبلى اٚترابي،  ٓعة جْٓ ْم٣ِ َْظا الخٗلُم ًيخج ؤصاة َُٗت مؿخلبت   .

ٓص ٓهُت خك ترابُت، ا ملُ ٫ٓ اإلاجخم٘ ٞمً َظٍ الصسهُاث الٚا ْالخسل٠ بغمخّ ُخد ٓصٍ ٢ُم ال٣ِغ  ٓصي، حؿ بلى مجخم٘ ٖب

ٓص اإلاؿخلبت، ْالدؿلِ ْالاؾدبضاص ْمِاْي ث اٚترابُت ال خهغ لِا، بٟٗل ٖملُا، ألنَّ َظٍ الخك َٓم  حؿ٣ِ في مؿدى٣ٗاث ال

 .ٕٓ ْالسً  الاؾدؿالم 

ٍٓل ٧اهِ  الخل٣ُجي  -بحن الخٗلُم الترٍْطخي  )Emmanuel Kant )3150-3940ًمحز الُٟلؿٝٓ ألاإلااوي ٖماه

ٓلّ:  ٍٓغي ب٣ ٍٓغا  "ْالخٗلُم الخى ٓع جى ْبما ؤنَّ ًى َْٗلم آلُا،  ٓظّ  ٍْ ى  ا "ؤلاوؿان بما ؤنَّ ًْغ ًُّ ٍْٔغ ؤنَّ خ٣ُ٣ الترٌٍْ . 

ْل٨ىّ ٌٗلً ؤنَّ التربُت ال جخم بالترٌٍْ: ٞاإلاِم ٢بل (الخل٣حن)  ٓن لبجي ؤلاوؿان...  ا ؤنَّ ٩ً ًً ٍْم٨ً ؤً  ،٫ٓ ْالسُ ٓن لل٨الب  ٩ً

ن " ٟا٫ ٠ُ٦ ٨ًْٟغ ٍْىٓغ بلُّ بٓنّٟ مىهجا ٧اعز .)351، 3994(بضْي،  ٧ل شخيء ؤنَّ ًخٗلم ألَا ُا َْٗاعى ٧اهِ الخل٣حن 

ت  َْظا ٌٗجي ؤنَّ اإلاٗٞغ ٍٓغ،  ُٟت التربُت الخ٤ هي الجهٓى بمِّمت الخى ًجب ؤنَّ جىتٕز مً مضمغا يض ؤلاوؿان ْؤلاوؿاهُت، ألنَّ ْْ

ْمىهج ٧اهِ الٟلؿٟي ٌك٩ل الٟغص ال ؤنَّ حؿ٨ب ُّٞ ت.  بصاهت ؛ ٞالخلمُظ لِـ ٞغاٚا ًمؤل بل َا٢ت ًجب ؤنَّ جٟجغ باإلاٗٞغ

دت ألؾالُب الخل٣حن  ٍٓت. ٞٗملُت الخل٣حن التربٓي نٍغ ل  -٦ما ًغاَا  -في الٗملُت الترب
َّ
جٟغى ٖلى ، مٗغفيب٦غاٍ في ٖملُت جخمش

ت الُٟل،  ببٓنِٟا مٗٞغ ْ هاٞح ال ًٚغ ٓظّ،  ،ال حٗىُّ،  ْاَخمامّ، ْيمً َظا الخ ٓا٦ب جٓظِاجّ  ج٨مً خ٨مت ٧اهِ ال ج

ْلِـ جإ٦ُضٍ ٖلى ْٚاًخّ في  ت مً الضازل  ٓ اإلاٗٞغ ابٖىضٍ . ٞالخل٣حن ٞغيِا مً الساعطؤَمُت هم ٓجي بَع ٓل ٓ مىٓم،  بًضً َْ

 ْ ٣ْٖلُا  َٓ٘ الٟغص طَىُا  ٢ٓذ هٟؿّ ؤصاة لخُ ى بزًإْؾُلت في ال م  إلعاصة زاعظُت جْغ
ّ
 ،ٖلى ؤلاطٖان ْالاههُإاإلاخٗل

ٕٓ ْالاؾدؿالمْحكغّ  ٓصٍ بالسً ْظ ْ . )3994(بضْي،  ٍ  ٝ (م٣ضماث َْظا ما ًظَب بلُّ َكام قغابي في ٦خابّ اإلاٗغ

ْال٣ٗل، ألهّ ٌك٩ل َا٢ت اؾخالبُت اٚترابُت  ٓعة ٧اعزُت ٖلى اإلاجخم٘  ٍْٔغ ُّٞ زُ لضعاؾت اإلاجخم٘ الٗغبي)، بط حهاظم الخل٣حن 



 

   

ٓظبها بلى ٧اثً مٟٙغ مً الُا٢ت الظَىُت  ٫ٓ الٟغص بم ح الى٣ضًت في الٟغص ْفي اإلاجخم٘، بط ًخد ْالْغ حٗمل ٖلى جضمحر ال٣ٗالهُت 

ْالخٟٔ ٍْهبذ ؤصاة لل ْه٣ض ترصًض  ت  ْمٗٞغ ٓن ْؾُلت جدلُل   . )97، 3993(قغابي، بضال مً ؤنَّ ٩ً

ْلُُُّٟ َْكحر  ى لِـ ٧لبا ؤ٦ثر  )Reboul Olivier( ؤ ٓم الترٌٍْ بلى ؤنَّ "ال٩لب اإلاضعب اإلاْغ في مٗغى جدلُلّ إلاِٟ

ى بٗض " ٓا مً ال٨الب التي لم جْغ ٫ٓ،  هم ٓم بظل٪ مً ؤظل  ٖىضما)، ألهىا 57، 3991(عب ْ خهاها ٞةهىا ال ه٣ ى ٧لبا ؤ "هْغ

ٓان ٌؿخجُب  ْبهما لىجٗل الخُ ٓان ٞدؿب،  ٫ٓ، ؿل٥ٓ ًُٟض مٗلمّ "لؤنَّ وٗلم الخُ َْظا ٌٗجي ؤنَّ )57، 3991(عب َظٍ . 

، بل هي ؤ٦ثر اؾخٗضاصا لسضمت ناخبه ٢ْضعة مً ال٨الب ألازٔغ ٓا  يت لِؿذ ؤ٦ثر هم ٫ٓ،  ّْالاؾخجابت لُلباج اال٨الب اإلاْغ (عب

٫ٓ التي حؿخجُب لخاظاث الغ٧ٓب ٖىض )57، 3991 يت هي السُ ٫ٓ اإلاْغ ٫ٓ: ٞالسُ ْمشل َظا الدكبُّ ًيسخب ٖلى السُ  .

ٓن َضٝ  ْالخٗلُم في نُٛخّ الترًٍُْت ال ًسغط ًٖ َظٍ الضاثغة. ٞٗىضما ٩ً ٫ٓ ألاًٞل صاثما.  ْلِؿذ هي السُ ؤصخابها 

ٓػ الؿُُغةال٣ ؤؾاَحنالخٗلُم َٓ بٖضاص الٟغص لسضمت  ْعم ٓن الخٗلُم جل٣ُىا، ٓة  َْٓ ًسغط ًٖ َظٍ الضاثغة ٖىضما ، ٩ً

ْالىٟسخي ْالاظخماعي.  الُلبتهماء  ٌؿتهضٝ جد٤ُ٣ جد٤ُ٣ الىماء الضازلي بلى هضٝ حٖىضما ْالخٗلُم ٖلى اإلاؿخٔٓ ألازالقي 

ٍٓا  ْلِـ ٞٗال جل٣ُيُا. ،لئلوؿان ًهبذ ٞٗال جغب

ْبحر   هُّ ؤ الخل٣حن ٞٗل ال ًدىا٢ٌ م٘ التربُت بل َٓ ٞٗل ) ؤنَّ Hébert René-Jacques(ْفي َظا الهضص ًٔغ ْع

ٓعة  ٫ٓ، (٧لُت ًدىافى مِٗا به  ). 51، 3991عب

ْالخبكحر بٓنِٟما  ٓاص عيا " بلى الخل٣حن  ٓع مدمض ظ بزهاء لل٣ٗل الٗغبي الباٙػ  يٖملُتْفي َظا الؿُا١ ًىٓغ الض٦خ

ٟا٫ في َْما حٗمالن ٖلى اؾدباخت ألَا ٦ْخبىا اإلاضعؾُت "،  ٫ٓ َكام قغابي: ْفي َظا اإلاٗجى . )51، 3993(عيا،  مىاهجىا  ٣ً

ٓ ًجم٘ بحن ال٣ٗاب  ْجشبُتها، ِٞ ٓ الك٩ل ألا٦ثر جىُٓما مً ؤق٩ا٫ ٞغى الؿلُت  ْهي  Indoctrinationْالخُبُ٘ "الخل٣حن َ

ْالخجٍغ ْالبدض  ْالخٟٔ بدُض ال ًب٣ى مجا٫ للدؿائ٫  ٣ت حٗخمض ٖلى الترصًض   . )19، 3993(قغابي،  ب"ٍَغ

َْٓ نُٛت انُالخُت للخل٣حن خؿاباث بى٨ُت بٓنِٟم  ْالخُبُ٘، ًضٞ٘ اإلاٗلم بلى مٗاملت الُلبت ٞالخٗلُم البى٩ي، 

ٓصٕ لُدؿب في ٧ل  ٓص اإلا ْجسؼن، ْفي ٧ل ٞترة ٌٗ  ، ْاإلاٗاٝع ٓماث  ٓصٕ ُّٞ اإلاٗل ٓظض ُّٞ مً عؤؾما٫ مٗغفي خؿاب ج بى٩ي ما ً

ٓصٕ. ٞالُالب َىا مؿ ْحهضٝ الخٗلُم البى٩ي بلى جبضًض ال٣ضعة ؤلابضاُٖت ٖىض م ٓصِٖا ُّٞ.  ٓ الظي ً ْاإلاٗلم َ ٓماث  خ٣بل للمٗل

ْ الُلبت ًٍِم مً ؤظل الاهضماط في  مً زم،  ٓصٍ ٢ُم الدؿلِ ْؤلا٦غاٍالاظخماعي الظي يؿ٤ الجْغ . )50، 3999(بضعان،  حؿ

ْٖاصاجّ الشابخت بلى نمُم التر٦ُب الظَجي  الِضٝ مً الخل٣حن "ٍْٔغ َكام قغابي ؤنَّ  ٓ ه٣ل ٢ُم اإلاجخم٘  (قغابي، لٟغص "لَ

ت ظاَؼة ْالٟغص في ؾُا١ ٞٗل الخل٣حن). 19، 3993 ْ زالثِ ٣ٖاثضًت مغ٦ؼة، ًاؾـ ٖلحها ؤهماَّ ، ًخل٣ى جغ٦ُباث ٨ٍٞغ ؤ

٦ُٓت ٦ُٓت ،الؿل ْهما ٢ضعة ٖلى الخإمل الى٣ضي في َبُٗت َظٍ ألاهماٍ الؿل ْ في ،ص ٓماتها الظَىُت اإلااؾؿت لِا،  ؤ ٓ ما مىٓ َْ

  ).19، 3993قغابي، (ْالى٣ضًت م٩اهاث الٟغص ال٣ٗلُت ٦ؿغ بمً قإهّ ؤنَّ ًاصي بلى 

ْة ٖلى طل٪،الخل٣حنْ  ْال٣ِغ  هماٍؤهمِ مً  ، ٖال ٓاضر!الدؿلِ  جٟغى ٞغيا ٖلى حٗلُمُت ألنَّ الخل٣حن ٖملُت  ال

ْهي بظل٪ الُٟل مً الساعط ٓلت، ٞالُٟل ٖىضما ًل٣ً ال ٌؿمذ لّ بةبضاء عؤًّ ْ ٖملُت جُبُ٘ ،  اهتها٥ للٗالم الضازلي للُٟ

ْ ُٞما ًل٣ً ٟا٫  ٓ ما ًاصي في الجهاًت بلى بغمجت ألَا َْ بت لِم ُّٞ،  ِمب٦غاَ،،  ٔ ٖلى ما ال ٚع ، ٞةنَّ ما ًٟغى ٖلى ْبٗباعة ؤزغ

ٓماث،  بت الًال الُٟل مً مٗل ْػ ٚع بتخٗاعى م٘ َظٍ ًبل ٞدؿب، ٟل ُخجا ا، ْألازُغ مً طل٪ ؤهّ ال ٌؿمذ  الٚغ ٍْضمَغ

ْ الُالب ب ْٖجها، مدا٦مت للُٟل ؤ ٓلِا  ْ الدؿائ٫ خ ْ الخ٨ٟحر ٞحها ؤ ٓماث ؤ ومؼ جهاغض َظٍ الػملُاث،  ،ْم٘ الؼمًَظٍ اإلاٗل

 ًفلض الُفل ول بمياهاث الخفىحر والخإمل.
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ْاؾ ؾخمغاع الا دباخت ٖاإلاّ الضازلي جخمحز بُاب٘ ال بض مً ؤلاقاعة في َظا الؿُا١ بلى ؤنَّ اٚخهاب ٣ٖل الٟغص 

ٓمت، ٞالٗملُت جبضؤ ٖلى  ْجإزظ َابٗا ممىهجا في اإلاضعؾتؤْالضًم ٫ٓ بلى ٖملُت مىٓمت في بَاع الخُاة  ،قضَا في ألاؾغة  ْجخد

ٓ في  َْظا ٌٗجي ؤنَّ ٣ٖل الٟغص ًىم ٓظُت.  ٓل ْؤًضً ت  ٓماث ٨ٍٞغ ٓمت الاظخماُٖت بما جىُٓي ٖلُّ َظٍ الخُاة مً مىٓ ٓاء مؿم ؤظ

ٓصي  ْظ ٍْيخهي بلى ْيُٗت َؼا٫  ٍْغي٘ مً زضي ال٣ِغ،  ٓصًت   . ْؤزالقيْفي جغبت نماء، ُٞيكإ ٖلى خلُب الٗب

ا، ٞالخل٣حن  ٍَٓغ ْمً زاللِا ْي٘ ٌك٩ل، ظ ٓظُت التي ًخم ٞحها  ٓل ٓصًت اإلاخٗلم الٗملُت الؿ٩ُ ّٛ في صاثغة الٗب ٍْخم جَٟغ

ٓاؾُت  ٓاث ، بم٩اهاث الُٟل ال٣ٗلُت في َظٍ الٗملُت جدبضص، خُض ًجب ٖلُّؤلا٦غاٍ اإلاٗغفي، ألنَّ طَىُا ب ٖلى مضٔ ؾى

ٍٓلت، ؤنَّ  ْؤن ًدٟٔ ما ًإمٍغ بَّ ْؤن ًىٟظ بعاصة اإلاٗلمحن التي جملى ٖلُّ، ْؤن ٌؿخِٓغ الىهٓم  ،ًغصص ما ًل٣ىّ بًاٍ اإلاٗلم، 

ت ٖحن م في َٞغ ْامَغ ٓظّ هؤلابضإ ؤْ ٍْمى٘ ٖلحهم ببضاء مٓاَغ . ْؤ َْظا ٌُٚ مً الخ دٓ ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الخجضًض، 

ٖٓاث ٌُٞ اإلا ْبٗباعة ؤزٔغ ًم٨ً . ْال٣اثم ٖلى الخل٣حنالىٓام التربٓي الؿاثض التي ًجب ٖلى اإلاخٗلم ؤنَّ ًيخهي ٖجها في مى

٫ٓ بنَّ  ٜ ًمشل الخل٣حن ال٣ ْبعاصجّ مً ٧ل ؤق٩ا٫ اإلاباصَٖملُت ٚؿل صماٙ خ٣ُ٣ُت، ًخم ٞحها جَٟغ ْ ت ال٣ٗلُت ٣ٖل ؤلاوؿان  ؤ

ْالُٟل في وؿ٤ َظٍ الٗملُت تالسال٢ تالظَىُ ٓن ؤ٦ثر مً ،  ْٖاء ال ٩ً صخً باإلامجغص  ٌُ ْ طَجي  ٓماث  ال التي ىهٓم الٗل

ٓصٍ،  ْظ  ْ ْاَخماماجّ ؤ ٓماث الجؼثُت بلى الضعظت التي ًخم ٞحها بٚال١ مىابذ الخ٨ٟحر، جخهل بداظاجّ  ش٣ل ٖلُّ بهظٍ اإلاٗل ٍُْ

 ْجضمحر ٧ل ؤق٩ا٫ الجزْٕ ال٣ٗالوي بلى ؤنَّ ًخم بزًاّٖ ْيمّ بلى ٢ُُ٘ الضَماء. 

ْؤ ٓصًت ؤصهى  ت بلى ٖب ٓصًت الهٞغ ْص الٗب ْػ خض ٫ٓ في َظا الؿُا١ بنَّ ٖملُت الخل٣حن جخجا ْ ٍْم٨ً لىا ؤنَّ ه٣ قض، ؤمغ 

ْهي  ت،  ْاإلاٗٞغ ٓصًت ال٣ٗل  ٓصًت هي ٖب ْجضمحر مل٨ت الخ٨م، ْؤلاز٣ا٫ ٖلى التي ًخم ٞحها الٗب ٓعة اٚترابُت،  بغمجت ال٣ٗل به

ح  ْحُِٛب ْع ع ْ ْاإلاباصَت ٖىض ؤٞغاص اإلاجخم٘.  اإلاباصعةالظا٦غة،  ْم٘ اؾخمغاع َظا ألاؾلٓب السُحر  بمْغ في مسخل٠ الؼمً، 

ٓ اإلاغاخل الضعاؾُت،  اث الظا٦غة، ْقٓاًا مخٟجغة مً ال٣ضعة خالت ٫ ؤلاوؿان بلى ًخد ْهثًر ت،  نىم ها٤َ ًطج بٛباع اإلاٗٞغ

 ٖلى الخ٨ٟحر ؤلاوؿاوي الخغ السال١. 

ْهٟؿُت  ٫ٓ ؤلاوؿان بلى ْيُٗت اٚتراب ٣ٖلُت  ْاإلاٗغفي ًخد ْجدذ جإزحر آلُاث ؤلا٦غاٍ ال٣ٗلي  ْم٘ جهاًت الؿلم الخٗلُمي 

ْالٗ  ٫ٓ ْٖلى َظا الىجخمحز بُاب٘ الكم ٠ في زضمت ؤهٓمت ال٣ِغ  مِم٤،  ٓعة جْٓ ْم٣ِ ٫ٓ بلى ؤصاة َُٗت مؿخلبت  ًخد

 الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت ال٣اثمت. 

٢ْض اهبرث مُالوي  ٍٓت ٖىض الُٟل،  ٢ْخل الٟٗ ٓا في الغبِ بحن الخل٣حن  ٫ٓ الٟهل لٗلماء الىٟـ الظًً ؤبل ٍْب٣ى ال٣

ٓلتؤخض ؤبغ  -)Melanie Klein, 1882-    ٦الًً ( ْالخدلُل الىٟسخي في مجا٫ الُٟ ْؤَم ٖلماء الىٟـ  لِظٍ ال٣ًُت  -ػ 

ْالغاقضًً،  ْال٨بذ في جضمحر ال٣ٔٓ ال٣ٗلُت للُٟل  ٓامل الاؾخالبُت للخل٣حن  ْمىدتها ٦شحًرا مً اَخمامِا، بط ؤظغث صعاؾت للٗ

َٓا في جٟؿحر ال٨ُُٟاث التي ًخم ٞحها جضمحر  ْا الُا٢ت ؤلابضْاؾخُاٖذ ؤنَّ جضلي بضل ٟا٫ الظًً ؤبض اُٖت ٖىض ٦شحر مً ألَا

ْلى، ؤي: في اإلاغخلت ما ٢بل الؿاصؾت مً الٗمغ. في َظا الؿُا١، ؾب٤ ل٨الًً ؤنَّ  ٓلت ألا ٓاَب خ٣ُ٣ُت في مغخلت الُٟ م

ٓلتهم ط٧اء ممحزا، ٨ٞشحر ٓا في َٟ مً ألاٞغاص الظًً قِض  الخٓذ ما ٌؿمى جغاظ٘ َا٢ت الظ٧اء ٖىض بٌٗ ألاٞغاص الظًً ٖٞغ

ٓلتهم ْلى لِم بضعظت ٖالُت مً الظ٧اء في مغاخل َٟ َىُت٢ضعاتهم جغاظٗذ  ألا
ّ
ْمغص طل٪  الظ  ٦ما جٔغ ٦الًً -في مغخلت الغقض. 

ٓا بلى جغبُت  - ٓا ٢ض حٗغي ْؤصث ٖلى ألا٢ل بلى مدانغتها جل٣ُيُت ؤنَّ َاالء ألاٞغاص ٧اه َٓم الظَجي  مجخٟت ؤَاخذ بةم٩اهاث هم

ْهي في َظا ال ْعَا بلى ْاٖخ٣الِا.  ْالجيؿُت ٖىض الُٟل جاصي بض اث الُٟلُت البضاثُت  ؿُا١ حٗخ٣ض ؤنَّ ٖملُت ٦بذ الجٖز

ٍٓ ٣ٖلُا  ٢ِْغ بم٩اهاث هم   .)3991ْطَىُا (ُٞلٓ، اٚخُا٫ َا٢اجّ الظَىُت 



 

   

ت التي جٟؿض ٖملُت ٣ٗٞل الُٟل ًضمغ  ٓعاث ال٣ؿٍغ ْالخه ٓزت مً اإلاٟاَُم  اث مل ٓعٍبجٖغ ْجُ       الظَجي  هماثّ 

lein,K( . ْ ْمٗخ٣ضاث ظاَؼة ًمشل ٖملُت جاصي بّ بلى التهل٨ت الظَىُت عة ؤنَّ ب٦غاٍ الُٟل ٖلى جمشل ؤ٩ٞاع  َظا ٌٗجي بالًْغ

ْاججاَاث الخ٨ٟحر الخغ الؿلُم. ٞالُٟل الظي ًخل٣ى ؤ٩ٞاع  ٫ٓ ؤلابضإ  ْمٟاَُم  اْال٣ٗلُت خُض ج٣خل ُّٞ مسخل٠ مُ

ْزُالُت ٓعٍت  ٖٓا ؤؾُ ا  ،بلى ؤلاًمان بها، مضٞ ْاضر ٖحن  ٖلى ؤّجها هاب ٖلى ؤنَّ ًإزظ٦َْغ ٓا٢٘ ًخٗغى لًغع طَجي  ْال الخ٣ُ٣ت 

ْاإلاى٣ُُت لؤلقُاء ْالخؿُت  ُٖٓت  ٓامّ ؤنَّ الُٟل ٣ًٟض بًماهّ بمى٤ُ الغئٍت اإلآي ٢ ، ٔٓ ٫ٓ بلى ٧اثً زغافي في مؿخ ٍْخد

ٓعٍت، طَىِخّ ٫ٓ باألقُاء السُالُت ْألاؾُ ٍْجٕز بلى َْٗخاص ال٣ب ٕٓ ْالاؾدؿالم،  ْالسً  . )Klein,      الاؾخ٩اهت 

 الخػلُم البىيي الاؾخالبي في الػالم الػغبي: -2

ْمجها اإلاجخمٗاث الٗغبُت.  ٓص في اإلاجخمٗاث اإلاخسلٟت،  ْْظ ًٍا مىهج خُاة  ْجْغ ٌك٩ل الخل٣حن بٓنّٟ جُبُٗا 

ٓصها الش٣افي ٢بل ؤنَّ  ْظ ْع في ؤٖما١  ٍٓت ياعبت الجظ ٓظُا في اإلاضاعؽ ْالترٌٍْ ٞلؿٟت جغب ٓل ٍٓا ؤًضً ٓن مىهجا جغب ج٩

ْاٖخباَي ٦ما ًسُل للبٌٗ، بل جمشل مىهجا  ٓي  ٟٖ ٓ َْظٍ الٓيُٗت الترًٍُْت ال جخم ٖلى هد ٍٓت بٗامت.  ْاإلااؾؿاث الترب

ْؤزُغ الٓؾاثل ٍْمشل الخل٣حن بخضٔ ؤَم  ا اظخماُٖا جٟغيّ ؤهٓمت ال٣ِغ ْالاؾدبضاص في ٖاإلاىا الٗغبي.  ًُّ  ؾُاؾُا ز٣اٞ

ْاث الىسب الخا٦مت في ٞغى خالت  ْ لى٣ل بإجها ؤًٞل ؤص الش٣اُٞت التي جٟغيِا ال٣ٔٓ الاظخماُٖت التي تهُمً في اإلاجخم٘، ؤ

ْالجماَحر في اإلاجخم ْالترٌٍْ ْؤلازًإ لؤلٞغاص   َ٘ٓ ْالش٣افي ال ًخم في ٘مً الخُ . ٞاالؾدبضاص الؿُاسخي ْالاظخماعي 

ٓصَا ال٣ٗ ٓ ًإحي الخل٣حن الترٍْطخي حٗبحرا ًٖ مجخمٗاث خغة، ْفي مىازاث حؿ ْٖلى َظا الىد ٍٓغ،  ْالخى ٍْد٨مِا ال٣ٗل  الهُت 

٫ٓ: بنَّ  ْبازخهاع ًم٨ً ال٣ ْاؾدبضاصا.  َُْمىت  الخللحن َى مظهغ خالت اظخماُٖت ؾُاؾُت أل٦ثر ألاهٓمت الاظخماُٖت حؿلُا 

 مً مظاَغ الدؿلِ والاؾدبضاص الؿُاسخي الثلافي في اإلاجخمػاث اإلاخسلفت. 

ضٍ 
ّ
ٓ ما ؤ٦ َْ ٍٓت،  ْحهمحن في الش٣اٞت الٗغبُت ْفي ٧ل مٓاَغ الخُاة الترب ٓص  ٓلّ ٖبض هللا ٖبض الضاًمٞالخل٣حن ٌؿ : في ٢

ْزؼجها،  ت  غاث٤ ما ػا٫ ًىدؿب بلى مغخلت اظتراع اإلاٗٞغ ْمىاهج َْ ْامخداهاث  ْمٗلم  "بن ٧ل ما في الخُاة الٗغبُت مً ٦خاب 

ْبًشاع الخ٣لُض ٖلى ْحٛلُب ألالٟاّ ٖلى ألاقُاء،  ْج٣ضًم الجض٫ ال٣ٗلي ٖلى البدض اإلاجهجي،  ْجًُٟل الىٓغ ٖلى الٗمل، 

ْآزغا " ال   . )509، 5444(ٖبض الضاًم،  الخجضًض ؤ

٫ٓ: بنَّ الخل٣حن  ؾػض الضًً حالٌال ًترصص  "ًإزظ ٦ألُت في الخإ٦ُض ٖلى َُمىت مىهج الخ٣لُض في التربُت الٗغبُت بال٣

ٓعا مبالٛللخيكئت الاظخماٖ ْالى٣ضًت لل٣ٗل ٖىض الٟغص الٗغبي ا ُت ؤخُاها ن ُٟت الخدلُلُت  ٞحها في الش٣اٞت الٗغبُت، ختى الْٓ

ْالخٟٔ " ُٟت الخظ٦غ  ْجدل م٩اجها ْْ ْجًمغ  ًظهغ الياجب جللُضًً قػبُحن في مهغ غىض  .)399، 3997(ظال٫،  جخُٗل 

الصة ًجغي الاخخالىالصة والىفاة ٓم الؿاب٘ لل ْالهٛاع : "في الُ ْعاثّ ال٨باع  ْمً  ٓلُض  دمل الُٟل ال ٟا٫ بدؿمُت الُٟل، ٍُْ

ٓلُض ط٦غا "  ٓٞاة ًجلـ ؤخض هالم ؤبىن ما حؿمػل هالم ؤمً" اؾمؼباإلاض٢اث ٖالُت الهٓث مغصصًً بطا ٧ان ال ْٖىض ال  .

٫ٓ لّ: بطا ظاء٥ مال ٓلّ ٖىضما جإحي اإلاالث٨ت لخؿابّ ٣ُٞ ٧ان ْؾإال٥ ًٖ اؾم٪ ٣ٞل اإلا٣غثحن بٗض صًٞ اإلاُذ ًل٣ىّ ما ٣ً

ْٖكذ مامىا باهلل ْؾىت هبُّ مدمض نلى هللا ٖلُّ ْؾلم ٦ْظا "  "  ؾإالن "غً هظا فلل هظاْبطا  ،اؾمي ٖبض هللا "٦ظا 

ىظا صوالًُ   .)399، 3997(ظال٫،  " َو

 ٫ٓ ٓص ؤخمض مغسخي َظٍ الٓيُٗت الترًٍُْت في التربُت الٗغبُت ٣ُٞ ًٍْه٠ مدم الٗغبي جغ٦ؼ  " بنَّ اإلاىاهج في الَٓ

ْالسلل ألاؾاسخي في اإلاىاهج  ْالِٟم الصخُذ،  ْحؿلؿل ألا٩ٞاع  ْالبدض الٗلمي  ٣ت الخ٨ٟحر  ْلِـ ٖلى ٍَغ ٓماث  ٖلى اإلاٗل

ْالىدُجت  ٍْبخ٨غ،  ْلِـ بما ٌؿخُُ٘ ؤنَّ ًسل٤  ٓ الخٟٔ ألنَّ بهخاط الُالب ًدضص بما ًدٟٔ  ال تهضٝ بإي في الجهاًت اإلاخبٗت َ

ٓا٫ بلى ٚ خماص ٖلى الىٟـخا٫ مً ألاخ  . )305، 3997ٖىض اإلاخٗلم (مغسخي،  غؽ مل٨ت الابخ٩اع ْالٖا
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ٓع الخل٣حن الؿلبي  بؾماُٖلَْٗالج اإلا٨ٟغ اإلاهغي ؾُٗض  ٖلي، اإلاؿإلت الاؾخالبُت في التربُت الٗغبُت، ُٞا٦ض ٖلى خً

٫ٓ، في  ،التربُت الٗغبُتفي  ىا هجضٍ، ٦ما ٣ً
ّ
ٍٓاث الجامُٗت، طل٪ ؤه ٍٓت، بما في طل٪ اإلاؿخ َُْمىخّ في مسخل٠ اإلااؾؿاث الترب

ٖٓت، خُض ٌؿحر  ْاإلاؿم الم اإلاغثُت  ْاإلاجالث، ْفي ؤظِؼة ؤلٖا ْهجضٍ في اإلاسجض، ْفي ال٨ىِؿت، ْفي ٦شحر مً الصخ٠  "البِذ 

ْاخض، مً ممشل الؿلُت ٓاء ٧اهذ  ،الخ٨ٟحر في اججاٍ  ٍٓت ؤْ صًيُت،ؾ ٍٓت، بٛحر بجاخت  َظٍ الؿلُت ؤب ؤْ ؾُاؾُت، ؤْ جغب

ْالى٣ض لّ بمغاظٗت للُٝغ آلازغ بإنَّ ٣ًغؤ، ؤْ ٌؿمذ بن َظا الىمِ مً التربُت بهما َٓ ٖملُت "بزهاء" لل٣ٗل …ْالخ٨ٟحر 

ٓن هدُجتها عجؼ َظا ال٣ٗل ًٖ ؤنَّ ًلض ؤ٩ٞاعا ظضًضة، بط ؾٝٓ ج٠٣ بّ ٢ضعجّ ٖىض خ ْ الخ٨غاع"البكغي ج٩ (ٖلي،  ض الترصًض ؤ

3990 ،39(. 

َُْمىخّ  مدمض عئْٝ خامض ٞخذ هللا الكُشٍْدىا٫ْ  ٓعٍ الكامل  ْالخٗلُم الٗغبي الاؾخالبي ما٦ضا خً مؿإلت الخل٣حن 

ٍْٔغ ؤنَّ َظا الىمِ مً التربُت ًاصي بلى ٧اعزت الال٣ٖالهُت في الخٟ ْالش٣افي الٗغبي،  ٓص التربٓي  ٓظ ٨حر في مسخل٠ مىاحي ال

ٓعاجّ َظٍ في م٣الت مِمت  َْٗبر ًٖ جه ْمٗاهحها في اإلاجخمٗاث الٗغبُت،  ٍْىمي خالت الخسل٠ الكاملت ب٩ل صالالتها  الٗغبي 

 ٫ٓ ٓمُت لل٣ٗل ٗاهاة اإلاخ ٫ٓ:  الٗغبيالُ ٣ت بُٗجها ٌؿل٨ِا ال٣ٗل الٗغبي.. ل٨ىىا وٗاوي مً ال ٣ٖالهُت ٣ُٞ "هدً ال وٗاوي مً ٍَغ

ٓ الخل٣ُيُت اإلاتهال٨ت..  ٤ الخضَعـاث٣الهُت جمخض مً اإلاضعؾت بلى الجامٗت.. خُض َغ َظٍ الالٖ… َظا ال٣ٗل  ْخُض الامخدان َ

ٓ ألاؾلٓب … الؿلُان  ْالخ٨غاع َ ٨َْظا … الى٣ضي طل٪ ٧لّ في ُٚبت اإلاىهج … ْالخٟٔ ْالاؾخِٓاع  ْفي ُٚبت الك٩ل الٗلمي.. 

ٓع في الجامٗت ختى بنَّ الجامٗاث ال ْالُ٪ حؿحر ألام ٗغبُت اؾخيسسذ مً ٦شحر مً ؤبىائها ؤؾاجظة بُٗضًً ًٖ ألاؾلٓب ص

ً ْمكا٧ل الَٓ ًْٖ الالتزام باإلاى٤ُ  (الكُش،  ٦ْظل٪ بُٗضًً ًٖ شجاٖت اإلاماعؾت لخُاتهم ٦إؾاجظة" ،الٗلمي في الخ٨ٟحر 

3991( . 

ٍْغؾم  ٍٓت  ٓص بلى مساَغ الخل٣حن في ماؾؿاجىا الترب ْلت ؤزٔغ ٌكحر ؾامذ ؾُٗض ٖب ٍْت ٖما  ْفي مضا ٓعة مإؾا لىا ن

:٫ٓ ايُاث في ق٩ل مٗاصالث مُلؿمت ؤي  في” ًجغي في َظٍ اإلاضاعؽ ٣ُٞ ْالٍغ اء  ْالٟحًز ٓن للُالب ال٨ُمُاء  مضاعؾىا ًضعؾ

َٓا  ٓ ًٖ ٚحر مٟؿغة ل٩ي ًدٟٓ ٓا هِْغ ٢لب، صْن ؤنَّ ًِٟم الُالب ما ًدٟٓ ْصْن ؤنَّ ٌؿإل ٓ إلااطا  ٖماّ  َْ  ،ٍٓ ًجب ؤنَّ ًِٟم

٠ُ٦ْ؟جغجبِ مشال ا ٨٨ٍِْٟا ًٖ بًِٗاْما الظي  لظعاث  ٠٢ٓ ٖلى بعاصة  ؟،ًغبُِا  ْعاء َظا ؤم ؤنَّ ألامغ مخ عة  َْل مً يْغ

ٓن بظ٦غ  َْم ال ٨ًترز ْ َضٝ مٗحن؟  ْ التي جيخج ًٖ ج٨٨ِٟا َا٢تما ؤ ٓص،  " الترابِ التي جلؼم ألخضار الترابِ بحن الظعاث ؤ (ٖب

ٓص آلازاع اإلاضمغة ل. )5445 ٫ٓ: ْمً زم ًدضص ٖب ٣ت ٖلى ال٣ٗل ْؤلاوؿان ٣ُٞ تر٥ " ِظٍ الٍُغ ْا ال ًُ ٓص الُالب الظًً لم ًخٗ

ْبهما ٣ًخهغ ألامغ لضحهم ٖلى  ْالغبِ،  ْالتر٦ُب  ٓا ٖلى مماعؾت مل٩اث الخدلُل  ْلم ًخضعب ٖلى اإلاىا٢كت ؤْ الِٟم ؤْ الى٣ض، 

ْبالخالي ٌؿِل ٖلى  ُٞما ًدٟٔ، 
ً
ْالخٟٔ ٖلى ٚحر ِٞم بال ز٣ت ٚالبا ٓاخض  الخل٣ي  ٓصث ٖلى اإلاهضع ال ٣ٖلُاث ٚحر ه٣ضًت حٗ

ٓاخض في ٧ل  ْؤن  شخيءْالغؤي ال ْمخٗهب،  ٓلِا بك٩ل مخٗؿ٠  ٓاَغ مً خ ْالٗلم، ؤنَّ جٟؿغ قتى الٓ ت  بما في طل٪ اإلاٗٞغ

 ْ ْمإلٝٓ مً مٗخ٣ضاث ؤجهبذ ؤؾحرة الخٟؿحراث الجاَؼة مِما بلٛذ صعظّ ؾظاظتها،  ٓ قاج٘  ن جٓل َُلت خُاتها ؤؾحرة ما َ

ٓعًٍ مً الىٓغ زل٠ ظضعاجها اإلآلمتآْ  ٓاَِٟم، مظٖ ْٖ ْعٚباتهم  ْاتهم  ْؤن ًٓل ؤصخابها سجىاء ط ٓص،  " عاء،   . )5445(ٖب
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إلااطا ًدا٫ْ الُٛاة جبضًض ال٣ضعة ال٣ٗلُت ٖىض ألاظُا٫  :َٓ اإلاؿخٔٓ مً البدضالؿاا٫ الظي ًُغح هٟؿّ في َظا بّن 

ال ق٪، ٌؿحرة؛ْؤلاظابت؟ لبتْالُ ْالدؿلِ حؿعى بلى بىاء ؤلاوؿان  ،  ٞاإلاجخمٗاث ال٣اثمت ٖلى ؤؾاؽ الاؾدبضاص ْالاؾخٛال٫ 

ْال٨ك٠، حؿعى بلى بىاء بوؿان  ْال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر  ت البدض  ْخٍغ اإلاؿخلب اإلاضظً الظي ٢خلذ ُّٞ بم٩اهاث الى٣ض 

ٓن بإَمُت الخٟاّ ٖلى امخ ٓانٟاث الٗبُض الظي ًامى ن بها. بم ٍْٟازْغ  ُاػاث ؤؾُاصَم 



 

   

ْٞالؾٟتها ٓصًت ال ًجخمٗان، ٖلى مّغِ ألاػمان، ؤنَّ ل٣ض ؤٖلً خ٨ماء ؤلاوؿاهُت  ْالٗب ت  ،ال٣ٗل  ٓؤم الخٍغ ْؤن ال٣ٗل ج

ْظض ال٣ٗل جإل٣اٞدُشما اػصَغث  ْخُشما  ٓة اإلاُل بلى اٚخُا٫ ال٣ٗل ؤلاوؿاوي  ذػصَغ،  ش بيك ْ الخاٍع ْلظل٪ ٖٝغ ظالص ت.  الخٍغ

ْبلى اؾدئها٫ قؤًىم  ،ٍْ ْظض ْٖلى َظا ألاؾاؽ ًإا  ْػمان.  ٟا٫، في  اصيٞت الخ٨ٟحر في ٧ل م٩ان  اٚخُا٫ ال٣ٗل ٖىض ألَا

ْمً َظا  ْالىاقئت.  ٟا٫  ٫ٓ ألَا ٓصًت في ٣ٖ ٓلُض مى٤ُ الٗب ْع الؿاصن الظي ٌؿِغ ٖلى ج ْالخٗلُم البى٩ي، ص ٓعة الخل٣حن  ن

ٓم الخٗلُم البى٩ي  ن مِٟ ٓع اإلاىُل٤ "ٌصج٘ ال٣اَْغ ٍٓت ٖلى الىٓام الاظخماعي الظي ًخل٣ى ُّٞ اإلا٣ِ ٓن ؾُُغة ؤب ٍْٟغي

 . )540، 3997(ٖلي،  حٗلُمّ"

٢ٟٓا في الخُاة ًاصي بلى الخسل٠ في مسخل٠ مٓاَغ  ْم ْمىهجا في الخإمل  ٣ت في الِٗل  ْالخل٣حن َىا بٓنّٟ ٍَغ

ْالخل٣حن التر َْظا الغبِ الٗم٤ُ بحن الخسل٠ الش٣افي  ْالخُاة،  ٓص  ٓظ ٓمؼ (ال ٓع ُٞلُب ٧  في مىٓ
ً
ْاضخا  Philipٍْطخي ًخجلى 

combs ٫ٓ ٕٓ مشل َظٍ  ،"بن َغ١ الخضَعـ اإلاخبٗت حٗخمض ؤؾاؾا ٖلى ؤؾلٓب الخل٣حن مً ٢بل اإلاٗلم) الظي ٣ً ْبن قُ

٣ت ًمشل  ٣ت الظي ٞاإلاٗلم  ،ألاؾباب التي ؤصث بلى الخسل٠ الش٣افي للض٫ْ الىامُتؤخض الٍُغ ألاطٔ ًلخ٤ ًًٟل مشل َظٍ الٍُغ

ٓن بلى ما اٖخاص  ْب٩ل بؿاَت الّغ٧ ال،  ٓ ؤ ْ لىا ؤّن الؿبب الظي ًجٗلّ ٌٗخمض َظا الىمِ مً الّخٗلُم، َ ٍْبض ضًّ،  ْمٍغ بُالبّ 

 ْ ّ زاهُا ًبض
ّ
أله ٓلت ٖلُّ،  ْالؿُُغة ٖلحهم، ٦ما ؤنَّ ؤ٦ثر ؾِ ا في ٖملُت يبِ الخالمُظ  ًً ٣ت ؤً الُالب ًًٟل مشل َظٍ الٍُغ

 ْ ٢ٓذ هٟؿّ ألجها ألجها اٖخاصَا،  ْالخٗلم الظاحي"في ال ٓمؼ،  جس٠ٟ ٖىّ ؤٖباء البدض  ٧)3913( . 

ًٍِا، ٞةنَّ َظا الخل٣حن ٧ان  ْجْغ َٓ٘ الكٗٓب  ش ٧ٓؾُلت في جُ ْالخٗلُم الخل٣ُجي ٢ضًم ٢ضم الخاٍع ْم٘ ؤنَّ الخل٣حن 

َْٗض الك٩ل ا ٓظُت.  ٓل ٍٓاجّ ألاًضً ْمدخ ْمًامُىّ  ٓع في ؤؾالُبّ  ٍٍٓغ ٖلى ًض بُل اله٨ؿتر ٌكِض َٟغاث مً الخُ لظي جم جُ

)Lancaster Bill ْال٣ِغ ٓصًت  ْْيِٗا في صاثغة الٗب ْٞٓاٖت في ٢ضعجّ ٖلى ججُِل الكٗٓب  ٓعة  ) مً ؤ٦ثر ألاق٩ا٫ زُ

ْلِـ مً اإلاهاصٞت في شخيء ؤنَّ  ٖلي ًض  3197ًبضؤ َظا اإلاىهج في الِىض في ٦ى٠ قغ٦ت الِىض الكغ٢ُت ؾىت ْالاؾخالب. 

ٓع بل،  ٓػ٠ٍ اله٨ؿغ، ْفي ٞغوؿا في اإلاضاعؽ الهٛحرة الض٦خ ًض ى ْٖل (petites écoles)ْمً زم في به٩لترا ٖلي ًض ظ

ٓع  ٓاث  ّهضٍعؤالبرْٞؿ ْعٍ بحن ؾى ٓسي مِكُل ْهجض 3917-3944ظىض  Timothy ْنٟا ص٣ُ٢ا لّ في ٦خاب جُم

Michael) ( ًٖ ْ ٫ٓ  ْب٣ُت اإلاؿخٗمغاث، باٖخماص َظامهغ الاؾخٗماع الش٣افي للِىض  ٓع ْألا٦ثر ٢ضعة ٖلى جضمحر ال٣ٗ اإلاىهج اإلاُ

 بإنَّ الاؾخٗماع . )3994ْالاؾخالب الش٣افي للكٗٓب (مِكُل، 
ً
ْاضخا ُاويْفي َظا ال٨خاب هجض ب٢غاعا  بٗض  ٢ض ٖمل، البًر

اخِم بةصزا٫ ؤظؿاالاؾدُالء ٖلى  ٣ت ممىهجت ٖلى امخال٥ ؤْع ٓصَم بٍُغ ْظ ْم٣ضعاث  ٓص،  ْالِى حن  /اله٨ؿتر مىهج بلص اإلاهٍغ

ٓلى ٖلحها،  .)9، ٧3991ل مجهما (الى٣ُب، بلى  َْظا ٌٗجي ؤنَّ الاؾخٗماع اٖخمض الخل٣حن في الْٛؼ الش٣افي للبلضان التي اؾخ

ْجغؾُش الُِمىت  ٓماث الاؾدبضاصًت ُٞما بٗض الاؾخ٣ال٫ اإلاىهج طاجّ في جضمحر البيُت الش٣اُٞت إلاجخمٗاتها،  ْاٖخمضث الخ٩

 ٓ ٓظّ الاؾخالبي للتربُت الٗغبُت، الؿُاؾُت ْيمان الغي ْن الى٣ُب َظا الخ ٍْا٦ض زلض ٓجي في مجخمٗاتها.  ٓل ر الش٣افي ْألاًضً

٫ٓ في َظا الهضص: بنَّ  ْمٗاًحر اإلاجخم٘ ٣ُٞ ْاإلاداٞٓت ٖلى ٢ُم  اإلاضعؾت الٗغبُت حؿعى بلى جل٣حن الُالب مبضؤ الُاٖت الٗمُاء 

ؽ التي جداٞٔ ٖلى ْيُٗت اإلاجخم٘ الغاَىت.... ٞجؼء ْالضْع ٍٓاث ال٨خب  ْبهما  ،٦بحر مما ًخٗلمّ الُالب لِـ لّ ٖال٢ت بمدخ

ٓ ؾعي لخل٣حن الُالب الُاٖت ٓظُت التي ًؼزغ بها ؤي  ،َ ٓل مجخم٘ ْظٗل الخلمُظ ٌؿتهل٪ ؾلبُا ٧ل الخجِحزاث ال٣ُمُت ْألاًضً

  .)14، 3991الى٣ُب، (

ٓع ُٞما طَب بلُّ   ٓلّ: لغخمً ٖبض الِاصي ٖبض اْهجض جإ٦ُضا لِظا الخه ٍٓت اإلاٗخمضة في التربُت ب"ب٣ ن الٓؾاثل الترب

ٓ الغئْؽ بماصة ٦شُٟت ز٣ُلت جؼعٕ بؤي  ،الٗغبُت حكبّ ٦شحًرا ْؾاثل ٚؿل الضماٙ جها ْؾاثل جغصًضًت حٗخمض ؤؾاؾا ٖلى خك

البىا " ْجالمُظها َْ ٟالىا  ن الظا٦غي أَل ْمما ال ق٪ ُّٞ ؤنَّ َظٍ اإلااصة اإلا٨شٟت . )31، 3991(ٖبض الغخمً،  ػعٖا في اإلاسْؼ
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تراب ْالاؾخالب في  ْالُِمىت ٖلى م٣ضعاث الكٗٓب الٗغبُت بٓيِٗا في صاثغة الٚا ٓي للؿُُغة الش٣اُٞت  ٓن الخُ حك٩ل اإلاًم

ٌٍ ق ٓظُت تهضٝ بلى جْغ ٓل ٓن ماؾؿت ؤًضً ْ ؤنَّ ج٩ َْظا ٌٗجي ؤنَّ اإلاضعؾت الٗغبُت ال حٗض ْججلُاجّ.  ٍٓاجّ  ٓبها مسخل٠ مؿخ ٗ

٫ٓ مىضصا  ٓاعي، بط ٣ً َْظا ما ًا٦ضٍ الباخض ال٣ُغي ٖلي ال٩ َِٓٗم إلعاصة الىسب الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت ال٣اثمت.  ْجُ

ْالُاٖت بالُْٟٓت الاؾدبضاصًت للخل٣حن في الٗالم الٗغبي:  ح الاؾدؿالم  ٍْا٦ض ْع "بن الىٓام التربٓي لض٫ْ اإلاى٣ُت ٌٛغؽ 

ْج٣بل  ٓاعي،  صْن ا٢خىإ" اء٧ّل آلاع ْالؿ٩ٓث ًٖ السُإ  ٫ٓ م٘ عيا بإن: . )99، 3997(ال٩ "الىٓم ْبازخهاع قضًض ه٣

ٍٓت الٗغبُت  ٓلُض اإلاؿاًغة الخل٣ُيُت حؿعى الترب ْبلى ج ت،  ت اإلاترجبت ٖلى اإلاٗٞغ بلى الًبِ الاظخماعي بضال مً ج٨َغـ الخٍغ

ح   .)19، 3991(الى٣ُب،  الخمغص اإلابضٕ البىاء" ْالاههُإ إلاٗاًحر الجماٖت للمداٞٓت ٖلى الٓي٘ ال٣اثم بضال مً ػعٕ ْع

 خًىع الخللحن في الجامػاث الػغبُت:  -4

ْلئن ٧ان الخل٣حن  ٓع الخل٣حن ٦مىهج للخجُِل في الجامٗاث الٗغبُت،  ض خً
ّ
ت جا٦

ّ
لِـ ٖلى اإلاغء ؤنَّ ًبدض ٦شحًرا ًٖ ؤصل

ْؤقض  ٓعة  ٓ ؤ٦ثر زُ ٫ٓ بإنَّ في اإلاضاعؽ الخٗلمُت ما ٢بل الجامُٗت زُحرا، ِٞ ْلِـ مً اإلابالٛت ال٣ ٞخ٩ا في الجامٗاث الٗغبُت. 

ىاٍ  ْحٗؼػ الخٗلُم البى٩ي، الظي ٖٞغ ٍْت، ٞالجامٗاث الٗغبُت ج٨غؽ الخل٣حن  ْمإؾا الخل٣حن في ظامٗاجىا ٌك٩ل ْاَغة زُحرة 

ْجغؾُسّ ٦مىهج ؤؾاسخي ف ْمً زم جًٟي ٖلُّ نبٛت ٖلمُت، ٞخٗمل ٖلى ججمُلّ  ي مسخل٠ مىاحي في اإلااؾؿاث اإلاضعؾُت، 

ْْْٟذ  ْعَا في البدض الٗلمي  ٫ٓ بإنَّ ظامٗاجىا الٗغبُت جسلذ ًٖ ص ْمً خُض اإلابضؤ ه٣ ْالتربٓي في الجامٗت.  الٗمل الٗلمي 

ْاضخت ٞةنَّ  ٓاٖض  ٢ْ ٤ْٞ مىاهج مدضصة  ْبطا ٧ان الخل٣حن في اإلاضاعؽ ًخّم  ْلى.  ْالخضَعـ بالضعظت ألا هٟؿِا في ٖملُت الخل٣حن 

ْؤصهى ب٨شحر الخل٣حن في ال َْظا ٌٗجي ؤنَّ الخل٣حن الظي هغاٍ في الجامٗاث ؤقض  ْص.  ال خض ٓابِ لّ  جامٗاث ًإزظ َابٗا خغا ال ي

ٓاٖض  ٢ْ ٓمت  ْص مٗل ت ًخم ٞحها ما ًجب ؤنَّ ًل٣ً يمً خض ْػاٍع مً مشُلّ في اإلااؾؿاث اإلاضعؾُت التي جسً٘ إلصاعاث 

ٓن الؿمت ألاؾاؾُت للخ ٓمت. في الجامٗت عبما ج٩ ْالترٌٍْ مغؾ ت ألاؾخاط الجامعي بمماعؾت الخل٣حن  ت ألا٧اصًمُت في خٍغ ٍغ

ْعا  ٢ٓذ الظي ًمى٘ ُّٞ َظا ألاؾخاط الجامعي مً ؤنَّ ًماعؽ ص ْطل٪ في ال ْالخضمحر اإلامىهج لل٣ٗل،  ٓابِ الخجُِل  يمً ي

 ٖلى ألا 
ً
ٓظِاث الش٣اُٞت التي حك٩ل زُغا ا في الجامٗت ؤْ ؤنَّ ًبضي مشل َظٍ الخ ٍٓغًٍّ ٍٓجا جى ْجخ هٓمت الاظخماُٖت ال٣اثمت. 

ْمً ًىٓغ في الخُاة الجامُٗت ؾحٔر ؤنَّ  ْال٣ٗالهُت في الجامٗت.  ت ال٣ٗل  إلعاصة الخجُِل ًمىذ ألاؾاجظة الخ٤ باهتها٥ خٍغ

خباٍ الش٣افي، ْألاؾخا ْالخٟٔ ْالٖا ْاإلاسخهغاث ْالامخداهاث  ت هي اإلاظ٦غاث  ُّ غ٢ِا الخٗلُم ط الظي الجؼء ألاَم مً ْؾاثلِا َْ

ْامٍغ ٖلى الُلبت الظً ْؤ ط ٖلى مبضؤ الُاٖت اإلاُل٣ت لؤلؾخاط الجامعي. ً ًملي ههٓنّ  ْالسْغ  ال ٌؿمذ لِم ؤبضا بةبضاء الغؤي 

ٓلذ في مجخمٗاجىا بلى ًٞاء  ْالًمحر، ٢ض جد ت  ٫ٓ: بنَّ الجامٗت، بٓنِٟا خغم الخٍغ ٓع ًم٨ىىا ؤنَّ ه٣ ْيمً َظا الخه

ٓن  ْالخجُِل، خُض ٩ً ْالىدُجت ؤمُت ز٣اُٞت جُب٤ ٖلى ال٣ٗل للخل٣حن  ْاإلاىهج مظ٦غاث،  ت َاٖت،  ْاإلاٗٞغ الٗلم خٟٓا، 

ْلى ْألازحرة  ٓم َٓ الٛاًت اإلاُل٣ت ألا ْالضبل ٫ٓ ٖلى الكِاصة  ٓن الخه ٓظضان، خُض ٩ً ْال ٍْخًاء٫ مِٗا الًمحر  ْال٣لب، 

ْالُاٖت ْؤلاطٖان ٓن ْؾُلتهم في جد٤ُ٣ طل٪ الخٟٔ ْالاؾخِٓاع  ْج٩ ْالضاللت.  للُلبت،  ت مً اإلاٗجى   إلاظ٦غاث ٞاٚع

ت ٦شحرة:  ُّ ْزالزحن ؾىت في ظامٗاث ٖغب ٫ٓ، اؾدىاصا بلى ججغبت شسهُت في الخٗلُم امخضث ٖلى مضاع زمـ  ٍْم٨ىىا ال٣

ٓ ؤزُغ ب٨شحر مً َظا ال ْؤن َظا الخل٣حن َ  ، ظي بإنَّ الخل٣حن ٌك٩ل اإلاىهج ألاؾاسخي الظي ٌٗخمض في ظامٗاجىا الٗغبُت بال مىإػ

ْص،  ْ خض ٓابِ ؤ ْاإلااؾؿاث الخٗلُمُت اإلاسخلٟت ما ٢بل اإلاغخلت الجامُٗت، ألنَّ الخل٣حن في الجامٗت لِـ لّ ي هغاٍ في اإلاضاعؽ 

ْٚجي ًٖ   .ُّٞ ِ
ّ
اث الدؿل ْهٖؼ ٍع  ْبقبإ ْٚغ ٞالخل٣حن َٓ الخ٣ل الظي ٌؿخُُ٘ ُّٞ ألاؾخاط الجامعي مماعؾت َُمىخّ 

ٓظض صْن البُان ؤنَّ الخل٣حن ًٟغػ مٓاَغ  ْالٟؿاص، ٞالخل٣حن ال ًم٨ىّ ؤنَّ ً ْالجِل  ْالسضإ  َْٗؼػَا مشل الٛل  ٦شحرة حٗؼػٍ 

٢ْض الخٓىا، زال٫ ججغبدىا اإلاضًضة في الخٗلُم، ؤنَّ ٦شحًرا مً ألاؾئلت الامخداهُت  مؿاهضة مً َظٍ ألامغاى ال٣اجلت في الجامٗت. 



 

   

ُٖٓت"التي حؿمى  ْ الخإ٦ُض "مٓي ال ًم٨ً ِٞمِا  ْج٣خطخي بظابت بالىٟي ؤ ْلِـ ٞحها ؤي صاللت مى٣ُُت،  ال جدمل ؤي مٗجى، 

ٓعٍ لِم  ٓن ما جىُٓي ٖلُّ َظٍ الٗباعاث الامخداهُت بال بما جه ْايٗحها ال ٣ًِٟ ْؤظؼم ؤنَّ  ْ ؤؾخاط ظامعي،  مً ٢بل َالب ؤ

َْامِم الساّنت.   ؤ

ؤؾاجظة الجامٗاث ْألا٧اصًمُحن الظي  لً ؤؾِب في ؾغص ججغبتي ألا٧اصًمُت الصسهُت، بط حًٗضَا ججاعب ٦شحر مً

اَغة 
َّ
ما بؾِام في ه٣ض الٓ ًّ ٓا ؤ ً ؤؾِم َْم هسبت مً اإلا٨ٍٟغ ٓعَم ال٨ٟغي في الٗالم الٗغبي،  ْخً ٓا بةهخاظِم الٗلمي  ٖٞغ

ْه٣اثهِا،  ْبق٩الُاتها  ْجدلُل مؿاعاتها   الجامُٗت 

ٓ مً الباخشحن اإلاسًغمحن في مجا٫ البدض الٗلم  َْ ٫ٓ قبل بضعان  ٓم (٣ً ْجدضًاث ي في ٦خابّ اإلآؾ الخٗلُم الجامعي 

ضغمها، وجلً : "ًم٨ىىا ؤنَّ ها٦ض بضعظت ٖالُت مً الش٣ت ؤنَّ )اإلاؿخ٣بل ىغؾها ٍو حػلُمىا الجامعي ٌػِل في زلافت الظاهغة ٍو

غملُاث الخظهغ الثلافت حػخمض بالضعحت ألاولى غلى مفاَُم مؿلىَت غً الظواء واللضعاث الػللُت، وجستٌز الخػلُم في 

ْج٣ىُت  والاؾخظواع، ٧ْل مً ز٣اٞت الظا٦غة  ٓ الخل٣حن،  ْؤؾلٓب مً الخضَعـ َ ْلى بىمِ  ْجل٪ الٗملُاث جغجبِ بالضعظت ألا

 ْ ٓا٢٘ ؤ ٤ حُٛحر ال ال ٌٗٝغ ٍَغ ٫ٓ قبابىا ج٨غؽ همُا مً الخٗلُم الجامعي ال ٌؿعى  ٓم في ٣ٖ ْالٗل الخل٣حن في ٚغؽ اإلاٗاٝع 

ْ الش٣افيالاؾخجابت إلاؿخجضاث  ْ الاظخماعي ؤ ْ الا٢خهاصي ؤ  .)50، 3999(بضعان،  الٗهغ ٖلى الهُٗض الؿُاسخي ؤ

٫ٓ ٖمغ ٧ٓف  –ْجخجلى ؤػمت الجامٗت  ٓاَغ -٦ما ٣ً ٗٝغ بٓاَغة ؾلُت اإلاضعظاث، خُض : في ٖضة ْ ٌُ "مجها ما باث 

ٍْل٣ي ٖلحهم مدايغجّ الٗهماء، ٚحر ال٣ابلت ٓم ألاؾخاط بجم٘ َالبّ في اإلاضعط،  ال ًخ٣بل مل٣حها ؤي ه٣ض  ٣ً ْالى٣اف،  ٓاع  للخ

ْج٣خل ٖال٢ت الخٟاٖل بحن ألاؾخاط  ْمىٛل٣ت ٖلى ناخبها،  ت ؤخاصًت،  َْظٍ الؿلُت ججٗل اإلاٗٞغ ٍْمى٘ ألاؾئلت.  ؤْ اٖتراى، 

ْالخ ْال٣ًاء ٖلى البدض  ْجضٖم ههج الخل٣حن  ْجاؾـ لؿلُت ؤزٔغ هي ؾلُت ٣ْالُالب،  ت،  ْاإلاٗٞغ ْجذجم الٗلم  صخي، 

٢ٓذ اإلا ْالُالب في ال ْجصبِ مً َمت ألاؾخاط  ْال٣ٗل الٗلمي،  ٫ٓ اإلا٣غع بلى ؤصاة لخذجُم الٗلم  ٣غع الجامعي، خُض ًخد

ٍْدبل بالؿغ٢اث الٗلمُت ٓا١،  ل، ًبإ في ألاؾ ٫ٓ اإلا٣غع بلى ملسو ٍَؼ ْجدّض مً ٢ضعاتهما. ْفي ؤٚلبُت ال٩لُاث ًخد  " هٟؿّ، 

 . )5434(٧ٓف، 

ْال٣ٗالهُت في الجامٗت َظٍ هي الخ٣ُ٣ت اإلاغة ال ْهي َُمىت الخل٣حن بٓنِٟا مماعؾت يض ال٣ٗل  تي ًجب ؤنَّ وٗتٝر بها 

ْباء الخل٣حن  ْما ٢بلِا ٌٗاوي مً  ٍٓىاجّ الجامُٗت  ٓعة قاملت، ٞالخٗلُم الٗغبي في مسخل٠ ج٩ ْفي ماؾؿاجىا الخٗلُمُت به

ْ  اإلاٗجىْحُِٛب ال٣ٗل، ْفي َظا  عي "بن الخٗلُم الٗغبي  ٫ٓ ؾْغ  ٦ما َٓ، مىظ ٣ً
ً
ا ُّ اٍص ٚحر طي ػعٕ، ّْل بىاٍئ الخدتّي ْالم

ٖهغ الاهدُاٍ الظي ؾاص ُّٞ ٨ٌٞغ ؾلٟيٌّ ؤخاصّي الاججاٍ في الش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت، ؤَاح بالترار ال٣ٗلّي ِللٗهغ الظَبي، 

ْال ْمباصت الؿببُت  ْالدؿائ٫   ٌ ْالٞغ م الُالب الى٣ض 
ّ
ٗل ٌُ ما ال٨ٟغ اإلاٗتزلي. ال  َُّ ىّمي ُّٞ ال٣ٗلُت الٗلمُت الؾ ًُ ال  ىت،  بَر

َِْٗل خُاة الاؾتهال٥  ْال٣ٗل،  مّ بامخُاػ ٠ُ٦ ال ٨ًٟغ، ٠ُ٦ ًلػي ؤلاعاصة 
ّ
ٗل ٌُ الهاعمت اإلاىِخجت. بال٨ٗـ مً طل٪، 

"!٘٢ٓ عي،  ْالخ٣  . )5449(ؾْغ

ٓلّ: بنَّ ؤ٦ثر ما ًًا٤ً ألاؾخاط الجامعي َٓ ه٣ض الُالب ٓعَـ َظٍ الٓيُٗت ب٣ ٓمت ظاءث في  ٍْه٠ مغسخي م إلاٗل

ْالخدلُل ٧ان ٌٗا٢بّ ٖلى طل٪، ٦ّخاب  مً ؤنَّ ٌصجّٗ ٖلى الى٣ض 
ً
ْبضال ّ ٖاعى إلاجغص ؤهٍْم٨ً للُالب ؤنَّ ًغؾب في اإلا٣غع ؟!! 

ٓمت زاَئت؟ ٓعَـ،  ألاؾخاط الجامعي في مٗل  . )5439(م

ٓصة الخٗلُم الجامعي في الجامٗاث الٗغبُت  ْهت، ي٠ٗ ظ ْي٠ٗ مسغظاتها بلى مماعؾت ْمً ألاعصن ًدُل الُغا

ْهت في َظا الؿُا١: بنَّ اٖخماص مىهجُت الخل٣حن في الجامٗاث،  ٫ٓ الُغا ٍٓت. ٣ً ألاؾخاط الجامعي للخل٣حن اإلاضمغ للٗملُت الترب

ْ بًجابُت. ٦ما ؤقا  ًٖ ؤي جٟاٖل ؤ
ً
با ٍْجٗلّ ٍٚغ ٫ الُالب بلى مخل٤ٍ،  ّٓ ٓ ألامغ الظي ًد ع بلى ْٖضم حصجُ٘ ؤلابضإ ْالابخ٩اع، َ
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ْالجامٗاث ال ج ْباخشحن،   ً ج م٨ٍٟغ ج مٗلمحن ؤ٦ثر مً جسٍغ ٫ْ الٗالم الٗغبي تهخم بخسٍغ ْعَا ألاؾاسخي ٦مىهت  اصيؤنَّ ص ص

ْط ألا٩ٞاع، بط جغ٦ؼ ٖلى الخل٣حن في مؿاع ٞٗالُاتها ألا٧اصًمُت  ).5437(مدغع البُان،  لتزا

ٓع اإلا٨ش٠ للخل٣حن في ألا٧ا ٓلّ: َْٗبر الؿُض ٌؿحن ًٖ َظا الخً " الىٓام الخٗلُمي الٗغبي ٣ًٓم صًمُاث الٗغبُت ب٣

ٓم ٖلى ما  ال ٣ً ً الٗغبي، ؤٖلى الخل٣حن،  َْظا ظؼء مً مك٩لخىا الخ٣ُ٣ُت في الَٓ ظا ما ؾمُّ ال٣ٗل الى٣ضي،  ٌؿهل َو

هً ججض مهىضؾا ؤو بث ُحماغاث بؾالمُت ًلىصَم ؤمُىن وحهلت. بد الاهسغاٍ فيالجامػُحن  غلى غضص هبحر مً اإلاخػلمحن

جغي وعاءٍ.  مثل َظا هُف صزل والؿااٌ َبِبا ًلىصٍ هجاع ؤو خضاص حاَل ال ًجُض كغاءة آًت كغآهُت باللؿت الؿلُمت، ٍو

ج الجامػت ً الػلل الىلضي ختى ًىىن الازخُاع عقُضا ًفترى بها ؤنَّ حػمل غلى الجامػت فوهُف جسغج منها؟  الخٍغ جىٍى

ظٍ مكيلت مً اإلا  . (446، 0998)ٌؿحن،  كىالث الخلُلُت"وبهحرا. َو

ٓعَي:  ٓم ٖلى الخل٣حنؤ"ٍْٔغ الباخض ألاعصوي ؾ سخي الىخُض  ن ؤؾلٓب اإلادايغة الظي ٣ً ًياص ًىىن َى الىمِ الخضَع

خماص ٖلى الظا٦غة في  ًْلظل٪ ؤنبذ ٦شحر ماإلاخبؼ في ؾالبُت حامػاجىا الػغبُت،  ٓن بلى الٖا الُالب الجامُٗحن الٗغب ًجىد

ْ ٣ًغ صعاؾ ٓهّ ؤ ٓن بلى ج٣بل ما ًخل٣ ٍْمُل ٫ٓ الخٗلُم الجامعي بك٩ل ئ تهم،  ْجد ْ جمدُو،  ْ جدلُل ؤ ْهّ في ال٨خب صْن ه٣ض ؤ

ت بضال مً ؤنَّ  ْج٨غاع آلي للخ٣اث٤ اإلادْٟٓ ْخٟٔ  ٓن ٖام بلى مجغص اؾخظ٧اع  ْالخ٨ٟحر الٗلمي"٩ً ٓعَي،  ؤصاة لخىمُت الظ٧اء  (ؾ

3999 ،519(. 

ْالباخض  ٫ٓ: ٍْا٦ض ال٩اجب  ٓع اإلاالم للخل٣حن في الجامٗاث الٗغبُت ٣ُٞ ٓلُ ةبىٓغ  "ماظض مٛامـ ٖلى الخً  تقم

مً  ؤ٦ثر لٓي٘ الخٗلُم الجامعي لضًىا هجض ؤهىا ما ػلىا ه٣ب٘ زل٠ ٢ًبان سجً هٓام الخٗلُم البى٩ي الظي هجٍغ الٗالم مىظ 

ٓ ؤؾاجظة الجامٗاث حن ٍْلٟذ مٛامـ الىٓغ بلى َُمىت الخل٣حن ب .)5437مٛامـ، ( !ٖاماؤعبٗحن  الىٓام الخ٣لُضي البالي َْ

ٓع الٓؾُى. (ٞغاًغي الظي ْنّٟ  ٫ٓ: ) بىٓام الٗه ٓ ؾلُخّ ٣ُٞ ٍٓخّ َ "مً ؤَم ما ًامً بّ ألاؾخاط الخ٣لُضي ٦جؼء مً َ

ٍْخإزغ بخل٪ الش٣اٞت، هجض ؤنَّ َظٍ  تألن الىٓام الخٗلُمي الجامعي في ؤًت ز٣اٞ، ٖلى الُالب اإلاُل٣ت ٍٓتًازغ  جمشل  الؿلُ

ٖلى ٨ٞغها. مً َىا ًإحي ألاؾخاط الجامعي ل٣ُضم هٟؿّ للُالب ٖلى ؤهّ الؿلُت التي  اإلاؿُُغةاو٩ٗاؾا لش٣اٞت خب الؿلُت 

 ْ ت لُٛض ٓعٍ جخٗضٔ خاظؼ َبُٗخّ البكٍغ ٓعة التي ججٗل ألاؾخاط ًِٓغ به ال جىا٢ل ؤ٧اصًمُا ْشسهُا. جل٪ اله ال ججاص٫ 

٦ٓب آزغ"  . )5437(مٛامـ،  ٦ْإهّ ٢اصم مً ٧

ع اإلاٗغفي الظي ًضٞ٘ ألاؾخاط الجامعي بلى  ٕٓ مً الْٛغ َْٓ ه ع ألا٧اصًمي ألؾاجظة الجامٗاث  ٍْه٠ مٛامـ الْٛغ

َٓمي بإهّ  خ٣اص ال ت في مجالّ ٦لي الٖا ٓجّ اإلاٗٞغ ال  ٞاثخت"ٞال جٟ ٓمت ٣ًضمِا  ّ السُإ في ؤي مٗل ال ٌٗتًر ْمً بٗض،  مً ٢بل 

٢ُٓخّ ٖلى الُلبتزُغ مً طل٪ اٖخ٣اص ألاؾخاط الجامعي ، ْألا جإجُّ ؾىت مً وؿُان ٌ ؤي عؤي ٖلمي ؤْ ٨ٞغي ٞ ،بٟ حٞر

ٓاظّ طل٪ بكتى َغ١ بَبا١ ٞم الُالب" ْمً زم ً َْٗخبر طل٪ جدضًا   . )5437(مٛامـ،  ًسال٠ عؤًّ، 

ْمساَغ َظا الخل ْالدؿلِ الجاَل ألؾخاط الجامٗت  ٓلّ: ٍْسخخم مٛامـ عؤًّ بةصاهت الخل٣حن الجامعي  "ؤٖخ٣ض ٣حن ب٣

 ٣ِٞ. هدً ه٣ضم 
ً
ٖٓا مً ظلض الظاث البىاء. ٞىدً ال ه٣ضم ٖلما ٢ٓذ لىماعؽ هدً ؤؾاجظة الجامٗاث ه ؤهّ ٢ض خان ال

ٓطظا للُالب ًدخظًّ في قتى مىاحي خُاجّ. مً َىا،  ٓبىا الخٗلُمي ٞال ًجب  اؾخمغثطا بؤهم ٓع الٓؾُى في ؤؾل ٣ٖلُت الٗه

٢ٓ٘ خضْر الخُٛحر ال ال اإلاجخم٘"ؤنَّ هخ  . )5437(مٛامـ،  ظي هإملّ ال ٖلى مؿخٔٓ الجامٗت 
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٫ٓ بلى ؤبغاط ٖاظُت ٦ما  ال ًم٨ً للجامٗت ؤنَّ جخد متها الش٣اُٞت ْالاظخماُٖت،  ال ًم٨ً للجامٗت ؤنَّ جىٟهل ًٖ ؤْع

ْالش٣اٞت التي ًٔغ بٌٗ الباخشحن بُٗضا ٖما ًجغي في مجخمٗاتها، ٞا ٓص في اإلاجخم٘ الظي ٨ًخىِٟا  ٓظ لجامٗاث مخإنلت ال



 

   

ٍْدُا في ؤٖما٢ِا. ٞالجامٗت  ٓن هخاظا للمجخم٘ الظي جدُا ُّٞ  ٍٓغّي، ال ًم٨جها بال ؤنَّ ج٩ ْعَا الخى ْهي، م٘ ؤَمُت ص جدخًجها، 

ٓن ؤ٦ثر اإلااؾؿاث الٗلمُت بهخاظا للش٣اٞت ٢ْض ج٩ اإلاجخمُٗت الؿاثضة، بط حٗمل ٖلى بهخاط  ماؾؿت جيخمي باألنالت بلى ؤَلِا، 

َْٗبرْن  ٓن بلى مجخمِٗم  ٓن في الجامٗت ًىدؿب ْالٗامل ْالُلبت  ْبٖاصة بهخاط الش٣اٞت الاظخماُٖت التي جدُِ بها، ٞاألؾاجظة 

ٓلِم البُُىت الٛامًت  ْٖحهم ْفي ٣ٖ ٓن في  ٍْدمل ْالٟغصي -ًٖ ز٣اٞخّ،  ٓع الجمعي  ٓمت ال٣ُم الش -ؤي في الالقٗ ٣اُٞت مىٓ

١ْٓٞ طل٪ ٧لّ  ْالجماٖت.  ا جإزحرا في خُاة الٟغص  ْؤ٦ثَر ٓن ؤٖم٤ صالالث َظٍ الش٣اٞت  َْم بالخالي ٌؿدبُى ْاإلاٗاًحر ألازال٢ُت 

ٓإ زاعط هُا١ ال٣ضعة ٖلى الاؾدبُان الى٣ضي  ٍٓلِم بلى ٧اثىاث مُ ْجد ٓلِم  ٓن بعر اإلاضاعؽ التي ج٨ٟلذ بخضمحر ٣ٖ ًدمل

ٓص ؤلاوؿاوي ْألازالقي ٓظ  . لل

ْاإلااؾؿاث الخٗلُمُت، ٌك٩ل ْالش٣اٞت، بحن الٟغص  ْعجّ الخل٣حن  ْجإؾِؿا ٖلى َظا الخٟاٖل بحن الٟغص  التربٓي بض

َْظٍ  ٓلت بلى اإلاغاخل الخٗلُمُت الجامُٗت الٗلُا اإلاىهجُت ألاؾاؾُت التي حٗخمض في حٗلُم ألاظُا٫.  اإلاؿخمغة مً مغخلت الُٟ

ضها، جاص
ّ
ترابي اإلاىهجُت، ٦ما ؾب٤ ؤنَّ ؤ٦ ْحٗخمض الخل٣حن الٚا ٓظّ  ٓا٦ب َظا الخ ٓلُض الجِالت الش٣اُٞت في الجامٗت التي ج ي بلى ج

ت ألا٧اصًمُت في  َُّ َْظا الخل٣حن هٟؿّ ٌك٩ل اإلاضزل ألاؾاسخي الظي ًاصي بلى ألام ْؤؾالُب ٖملِا،  ْالاؾخالبي في مىاهجِا 

ْاإلااؾؿاث الخٗلُمُت الٗلُا. ٞالخل٣حن  ْهدُجت لِا.  -في م٣ضمت َظا البدض  ٦ما ؤقغها -الجامٗاث  ت الش٣اُٞت  َُّ ٓ ؾبب في ألام َ

ًْٖ بُئخّ الش٣اُٞت اإلاخجظعة في ؤٖما٢ّ، ٞالٟغص  سّ التربٓي  ْعة اإلاؿخمغة لخاٍع ٞاألؾخاط الجامعي ال ًم٨ىّ ؤنَّ ًىٟهل ًٖ الض

َْظا َُْٗض بهخاظِا.  ٓمت الش٣اُٞت الظَىُت الؿاثضة في اإلاجخم٘  ٓة اإلاىٓ ٌٗجي ؤنَّ ٧ل ٞغص في اإلاجخم٘ ال ًم٨ً ؤنَّ  ٌؿدبًُ ب٣

ٓظبها.  ْاظخماُٖا بم ْال٣ُم التي حك٩ل ؤزال٢ُا  ْطَىُا للش٣اٞت التي وكإ ٞحها  ا  ًُّ ٍَٓغ بال هخاظا ز٣اٞ ٓن في ظ ٩ً 

ْ ؤي شسو آز ٍٓت الٗامت التي حك٩لذ ٞحها شسهُت ألاؾخاط الجامعي ؤ ْعة الش٣اُٞت الترب غ. ْمً اإلاِّم ؤنَّ هىٓغ بلى الض

ٓلت ختى مغخلت الاهتهاء مً الضعاؾاث  ترابُت مىظ مغخلت الُٟ ْلُض البِئت اإلادملت بإز٣ا٫ الش٣اٞت الٚا ٞاألؾخاط الجامعي 

ْحٗلم في  ْالترٌٍْ مىهجا في التربُت،   َ٘ٓ ْالخُ ْبطا ٧ان ألاؾخاط الجامعي هٟؿّ ٢ض وكإ في ؤؾغة حٗخمض الخل٣حن  الجامُٗت. 

ْبط ٧ان ٢ض ٖاف في مجخم٘ جىدٓ ُّٞ مضعؾت ٢ض ؤبضٖذ في جضمحر الٗ ْالترٌٍْ،  ْججُِل الخالمُظ بالخل٣حن  ْال٣ٗالهُت  ٣ل 

ٓاء في اإلاضاعؽ  ّٛ مً الُا٢ت الى٣ضًت، ؾ ْجَٟغ ْاؾخالبّ  ْحٗمل ٖلى جل٣حن الٟغص  ٓا اٚترابُا،  ؤٚلب اإلااؾؿاث الٟاٖلت هد

الم ْفي ال ٍٓت ؤْ في اإلاٗؿ٨غاث ْؤلٖا ْالشاه ضاصًت  ْاإلااؾؿاث ألا٧اصًمُت، ٞما الظي هيخٍٓغ مً َظا الابخضاثُت ْؤلٖا جامٗاث 

 ١ٓ ت؟ َل ًم٨ً إلاشل َظا ألاؾخاط الجامعي الظي جٟ ْاإلاٗٞغ ْالش٣اٞت  ٓن مضججا بالٗلم  ألاؾخاط الجامعي الظي ًٟترى ؤنَّ ٩ً

ْالخل٣حن، َل ًم٨ً خماص ٖلى الظا٦غة  ْخهض ؤٖلى الكِاصاث الٗلمُت بااٖل ْالخٟٔ  ٓن مبضٖا  في صعاؾخّ بالخل٣حن  لّ ؤنَّ ٩ً

عة مىخجا للخل٣حن، بما ًىُٓي ٖلُّ َظا الخل٣حن مً ظِالت  ٓن بالًْغ ْال٨ٟغي؟ ؤم ؤهّ ؾ٩ُ ْٞاٖال في اإلاؿخٔٓ الش٣افي  زال٢ا 

 ْججُِل؟ 

ْبىاء  ٓظُت،  ٓل ٕٓ مً الخخمُت الؿٓؾُ ٢ض ًٔغ بًِٗم ُٞما طَبىا بلُّ يغبا مً ظٗل ألاؾخاط الجامعي زايٗا بلى ه

ْمجخمّٗ! ْؤلاظابت ؤنَّ َظا ٖلى طل٪ ال  ْالٟاٖل في مهحر ؤمخّ  ٓص ألاؾخاط الجامعي اإلابضٕ السال١  ٓظ ٓظض َىا٥ مجا٫ ؤبضا ل ً

٦ْشحرة، مشل صاء الخل٣حن  ُٖٓت مخٗضصة  ٓامل مٓي ْؤؾاجظتها بٟٗل ٖ جي الجامٗت  الخٗمُم ٌكمل اليؿب الٗالُت مً زٍغ

ْالترٌٍْ في ؤٚلب ماؾؿاث الخيكئت الاظخما ٫ٓ بّن َظا الخ٨م ال ًيسخب ٖلى ْالخُبُ٘  ْمً البضاَت ال٣ ت اإلاسخلٟت.  ُّ ٖ

ٟغاث  ٓا٢٘، ِٞىا٥ صاثما اؾخصىاءاث َْ بٌٗ الىسب التي جىٟلذ مً ٣ٖا٫ َظا الخٗمُم السُحر ألؾباب ٖضًضة ًٟغيِا ال

َْظا َع ْصة ظضا.  حن بٗضص مً اإلاخٛحراث ؤقبّ بالّىبذ البري الٗىُض في الصخاعي ال٣اخلت. وٗم َىا٥ هسب مخمحزة ل٨جها مدض

ٓع الٗام ْيمً ؤلاخهاثُاث الؿاثضة،  ْل٨ً في اإلاىٓ ْالش٣اٞت.  ُٖٓت التي جم٨ً بٌٗ الىسب مً حؿىم مٗاعط الٗلم  اإلآي
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ٕٓ ؤؾاجظة الجامٗت في مجا٫ ؤلابضإ ال٨ٟغي  ْمضٔ يل  باإلا٣اًِـ الٗاإلاُت، 
ً
ً ٢لُل ظضا ٞةنَّ ٖضص الٗلماء الٗغب اإلامحًز

 بال٣ُا
ً
ْص ظضا ً مدض ٣ت اإلاخ٣ضمت. ْؾىدا٫ْ في َظا ال٨خاب ؤنَّ هبَر ؽ بلى ؤلابضإ ال٨ٟغي الظي وكِضٍ في الجامٗاث الٍٗغ

ٓمت  ت ألا٧اصًمُت اإلاد٩ َُّ ِا بحن مسالب ألام ٖلى َظٍ الغئٍت مً خُض جسل٠ الىسب ألا٧اصًمُت ًٖ ع٦ب ؤلابضإ الٗلمي ْؾ٣َٓ

ا ال٣ُع ٓػن في جإزحَر ْمخٛحراث ز٣ُلت ال ٦ْىدُجت َبُُٗت بٗضة ٖىانغ  ي. وٗم، َىا٥ هسب هاصعة باإلاٗجى الض٤ُ٢ لل٩لمت، 

ٓا  ٓا ؤنَّ ًىتٖز ت ز٣اُٞت في مجخمٗاتها، ٞال٣لُل مً اإلاش٣ٟحن ألا٧اصًمُحن اؾخُاٖ ٓة خًاٍع لىضعتها ٞةجها لم حؿخُ٘ ؤنَّ حك٩ل ٢

ٓ  الخًاعي لجامٗاتهمؤهٟؿِم مً الازخىا١  ٓا بلى ٖالم الى ْؤمغايِا، ٞسغظ ْائها  ذي بإص ٓاع الخاٍع ٓن الخ ٢ْض ٩ً ٍٓغ.  ْالخى ع 

ٓم الخضًشت في ؤلامام الظي ظٔغ بحن الكِحر  ٫ٓ جضَعـ الٗل غ خ ٓ مجلـ بصاعة ألاَػ ْالكُش مدمض البدحري ًٖ مدمض ٖبضٍ 

غ  غ:  ظامٗت ألاَػ ٓع ظام ًٚبّ ٖلى الخٗلُم الخل٣ُجي في ألاَػ  قاَضا ناعزا لخٓيُذ مأ٫ َظٍ الغئٍت التي نّب ٞحها ؤلامام اإلاخى

مىا. -
ّ
غ ٦ما حٗل م َالب ألاَػ

ّ
 "الكُش البدحري: بهىا وٗل

َْظا الظي ؤزاٝ مىّ. -  الكُش مدمض ٖبضٍ: 

٢ْض بلٛذ ما بلٛذ مً مغ  - غ   اقي الٗلم ْنغث ُّٞ الٗلم الٟغص؟البدحري: ؤلم جخٗلم ؤهذ في ألاَػ

الكُش مدمض ٖبضٍ: بنَّ ٧ان لي خٔ مً الٗلم الصخُذ الظي جظ٦غ، ٞةوي لم ؤخّهلّ بال بٗض ؤنَّ م٨شذ ٖكغ ؾىحن ؤ٦يـ  -

ض لّ مً الىٓاٞت ٓ آلان لم ًبلٜ ما ؤٍع َْ غ   .)390، 3991(ٖبضٍ، "مً صماغي ما ٖل٤ ُّٞ مً ْؾازت ألاَػ

ٓاع ؤٖ ٓن ٖلى َظٍ الضعظت مً الٗلم ٦ْما ًبضْ مً الخ ٍٓغ لم ٌؿخُ٘ ؤنَّ ٩ً ْالخى الٍ ٞةنَّ مدمض ٖبضٍ عاثض ؤلانالح 

ْالٗلم.  ٍْدُم َظٍ الخ٣الُض اإلاضمغة لل٣ٗل  ْالترصًض  غ ال٣اثمت ٖلى الخل٣حن  ٍٓغ لٓ لم ٌؿخُ٘ ؤنَّ ًسغط مً ٖباءة ألاَػ ْالخى

ٓم الظي لم ٌؿخُ٘ ؤنَّ ًىتٕز م  ً هٟؿّ ؤمغاى الخٗلُم الخل٣ُجي مً اإلاِض بلى اللخض. ٠ُ٨ٞ باألؾخاط الجامعي الُ

ٓم ٖلى الدؿلِ  ٓامل هجاخِم ال٨ٟغي لم ج٨ً في مشل َظٍ الجامٗاث التي ج٣ ن ؤنَّ ٖ ً اإلابضٖحن ًْغ ٦ْشحر مً اإلا٨ٍٟغ

ت. ْفي َظا  ْجُلٗاجّ ال٨ٍٟغ ٓاَبّ  ٢ْضعجّ ٖلى جش٠ُ٣ م ْالخل٣حن، ٨ٞشحر مجهم حٗلم بُا٢خّ الظاجُت  ُب  ٫ٓ ال٩اجب ْالتَر ٣ً

ٓع ( ٓعط م ٝ ظ ٓع: Moore Edward Georgeؤلاًغلىضي اإلاْٗغ ٓلّ اإلاكِ ال بجامٗت ا"بهجي لم ) ٢ ٓعص  ٦ْؿٟ لخد٤ بجامٗت ؤ

ْل٨ىجي الخد٣ذ بم٣هى ؤزِىا الجضًضة ٓن  ،٦مبرصط  ٞمً ؤعاص ؤنَّ ٌٗٝغ قِئا ًٖ خُاحي ًيبػي ؤنَّ ٌٗٝغ قِئا ًٖ ؤ٧اصًمُت الٟى

ُٗت َظٍ ال جل٪ ألا٧ا ا مً َظٍ الجامٗاث ، ”صًمُت الغؾمُت الٛبُت التي ج٣غؤ ٖجها في الصخ٠الٞغ ًً ٓع ًه٠ بٗ ْ ؤنَّ م ٍْبض

ْالخٗلُم.  ْالترٌٍْ في التربُت   بالجامٗاث الٛبُت هٓغا إلاا حٗاهُّ مً آٞاث الخل٣حن 

ٓا الجامُٗحن ٦شحر مً ألاؾاجظة  ْ  فيجسغظ ٓص ظامٗاث ج٣لُضًت متهال٨ت م٨٨ٟت، حٗخمض الخل٣حن مضاعؽ  ْالجم ْالدؿلِ 

ن الٓؾُى ىاَا في ال٣ْغ غاث٤ ؤ٧اصًمُت ال جسخل٠ ًٖ َظٍ التي ٖٞغ ٤ْٞ مىاهج َْ ٓمِم  ٓا ٖل ٢ْض جل٣ ، ْبٗباعة ؤص١. اإلاٗغفي، 

ٓا  ْعسسذ ٞحهم  فيل٣ض جسغظ ْالى٣ل  ْاإلاسخهغاث، زم م٨ىتهم مً مىهجُت اليسض  ظامٗاث جملي ٖلحهم خٟٔ اإلاظ٦غاث 

ْة ل٩ل ما  ْظضًَٓ الٗضا ٍٓجهم اإلاٗغفي ه٣ضي  ْالؿُدُت في ج٩ ٓن مً الِكاقت  ْؤنُل. لظا ججضَم ٌٗاه ْببضاعي  ْمبخ٨غ  ض 

ْاتهم ؤي ٢ضعة ٖلى الخ٨ٟحر  ٓن في ط ال ًدمل ْجل٣ُىاث ٢ضًمت زاَئت،  ٓن في عئْؾِم مٗاٝع مٛل٣ت  َْم ًدمل ْألا٧اصًمي، 

ٓا ، الى٣ضي ؤْ الخإمل اإلاجهجي في مجاالث ازخهاناتهم ٓه ٍٓغ ٠ُ٦ْ لِم ؤنَّ ٩ً ً ٖلى جُ َْم  ،ْألازظ بُضَم الُلبت٢اصٍع

ن خّتى ًٖ ٍٓغ ؤهٟؿِم ٖاظْؼ ٓص الظَجي ْالاوٛال١ اإلاٗغفي، جُ ْالجم ت  َُّ ٓن مً ٧اعزت ألام َْم ٌٗاه ٓن طل٪   ؟ ٠ُ٦ْ ٩ً

ٓ هخاط َبُعي لُٛا الٗمغ  زلُل مًَْٗٗلل الباخض الٗغاقي  ٍْٔغ ؤنَّ الخل٣حن َ ْاإلاجخم٘،  ب ْيُٗت الخل٣حن في الجامٗت 

ٓاء ٍْىُل٤ مً َظٍ الغئٍت لُٗلً بإنَّ الٗلمُت  ألاظ ٓماجىافي الجامٗت.  ٓهُت هي الٗغبُت مٗل  ٖىض الش٣اٞتذ حؿُ بٖالمُت –٧اعج

ح ٞحهم حٛغؽ ال َلبتها  ْاؾخسضام بالخ٨ٟحر لِم حؿمذ الُٞٚب،  ًٖ ْالترصًض الخدُٟٔ آلُت ٖىضَم ج٨غؽ بل الخ٨ٟحر ْع



 

   

ٓلِم ٫ٓ الٗمغ، ؤّن  .ْالاؾخضال٫ لالؾخيخاط ٣ٖ ٓم الظي الٗمل َظا "ْألاصهى مً ٧ّل طل٪، ٦ما ٣ً  الكِاصاث ؤصخاب بّ ٣ً

ُٗت الٗلمُت ْألال٣اب الٗلُا لحن لىا بإنَّ َاالء ًٓضر بهما الٞغ ُٗت الكِاصاث ؤصخاب مً اإلاؿْا  الٗلمُت ْألال٣اب الٞغ

ٓا الغا٢ُت ٓا ما بلى ْنل ٓن  الظي ألاؾلٓب بىٟـ بلُّ ْنل ٓم ْن  جهمب بّ، ؤي ٣ً َْظٍ ٢ض ما ٨ًغع  ،ٍٓ  جٟغيِا ٧اعزت ؤ٦بر حٗلم

ً الٗغبي في الجامُٗت اإلااؾؿاث  . )311، 5449(الٗمغ، " الَٓ

ٍٓت في الجامٗت، ٞاٖخماص الخل٣حن مً ٢بل ألاؾخاط الجامعي ٌٗجي  ْالترب ت الش٣اُٞت  َُّ َّْٗض الخل٣حن ؤخض ؤبغػ ماقغاث ألام

عة ه٣ها ٦بحرا في الكٍغ الش٣افي ل ْالخل٣حن خٟٔ بالًْغ ْجإمل.  ْج٨ُٟ٪  ْجدلُل  ْج٨ٟحر  ؤلؾخاط الجامعي، ألنَّ الش٣اٞت ه٣ض 

ْحؿلِ ْالخ٨ٟحر بّ َْٓ ؾخاع ٌُٛي ، ْاؾخِٓاع  ٓاع  ٓعجّ الش٣اُٞت. ٞالخل٣حن ٌٗجي ٖضم ال٣ضعة ٖلى الخ ألاؾخاط الجامعي ٖ

 ْ مِؿ٪ ألاؾخاط ْمً ظضاعجّ بهظا الل٣ب ألاؾخاط الجامعيًىا٫ مً ٦ٟاءة  ه٣و ٖلمّي ٞاضرْالخإمل،  ًُ ْؤٖجي "بالخل٣حن ؤنَّ   .

 
ّ
ْما ٖلى الُالب في جهاًت الؿىت بال َْظا ٧ّل ما في ألامغ.  ٓن.  ْالُالب ٨ًخب ت  ْعٍّْ ل٣حها ٣ُٞغؤ مىّ بخاصة  ًُ  ب٨خاٍب في اإلااصة التي 

 ؤنمَّ ال ً
ً
ا: ؤنَّ ًدٟٔ خٟٓا ٣ت التي ًسخاَع ً بالٍُغ ِ٣ّ

ُ
ُٗض ما ل ٌُ ْ ؤنَّ ٌٛل"ؤنَّ  ، ؤ

ً
غجي،  ِٟم مىّ قِئا  .)110، 5441(ألٖا

٫ٓ: "بن ألا٧اصًمي  ْبحن ألا٧اصًمي الٗاٝع ٣ُٞ ٍْمحز بِىّ  ٍْخدضر ؤخض ال٨خاب الٗغب ًٖ ْاَغة ألا٧اصًمي اإلال٣ً، 

٫ٓ ظضًض. َظا  خّ بلى ؤؾاؽ ل٣ ٫ مٗٞغ ّٓ ٓماث، ِٞٓ ٧الخ٣جّي، ال ًد م  الخ٣جيّ اإلال٣ً الظي َٓ ؤقبّ بسؼان مٗل ألا٧اصًمّي، ٚع

 
ً
ت ؤؾاؾا َْؿخُُ٘ ؤنَّ ًجٗل مً اإلاٗٞغ ت،   للخُاة، ُٞما ألا٧اصًمي الظي ًمل٪ اإلاٗٞغ

ً
ٓصٍ في الجامٗت، ل٨ّىّ لِـ ابىا ْظ عة  يْغ

 لخاظت الخ
ً
ٓ الظي ًيخمي بلى الخُاة امخشاال ٫ٓ في الٗالم اإلاِٗل، َ ٫ٓ ظضًض: ٢ ْؤها َىا ل٣ ٓم الخُاة باإلاٗجى ؤُاة،  ؾخسضم مِٟ

ٓ الظي ٌؿاٖض في جد٤ُ٣  َْظا َ  .ٕ ْاإلاكْغ ْاإلاؿخ٣بلي  ْالكٗغي ْألاصبي  ْاإلاجخمعي  ْال٨ٟغي  الكامل لل٩لمت: باإلاٗجى الؿُاسخّي 

ال ٣ًّضم للخُاة ٓاع الجامٗت،  ، ٞاأل٧اصًمي الظي ًب٣ى صازل ؤؾ
ً
ْاإلاش٠٣ مٗا ، باإلاٗجى الظي ؤقغث ألا٧اصًمي مٗاصلت ألا٧اصًمّي 

 .)5439(بغ٢اْي،  بلُّ، ال ًيخمي بلى نى٠ اإلاش٣ٟحن"

ٝ التي جضّٞٗ بلى َظا اإلا٣ام  ْالْٓغ ٓمت مً اإلاخٛحراث  ٓم بمىٓ ٓلض ظاَال ؤْ ؤمُا ل٨ىّ مد٩ ٞاألؾخاط الجامعي ال ً

٣ُت وكُ ْالٗلمُت. ْؾىٗخمض في صعاؾدىا َظٍ ٖلى قِاصاث بمبحًر ت  ْؤ٧اصًمُا في اؾخ٣غاء َظا الؿلبي في الخُاة ال٨ٍٟغ ت ٖلمُا 

٫ٓ ٖلى قِاصة  ، بضءا مً ألاؾغة ختى الخه ْعجّ ال٨بٔر ٫ٓ ؤمُت ألا٧اصًمي ٦مىخج للخٗلُم الخل٣ُجي في ص ٓع الاٞتراضخي خ الخه

ْوٗتٝر  ْاهتهاء باإلاماعؾت اإلاِىُت للٗمل ألا٧اصًمي في الجامٗاث الٗغبُت. ْفي َظا الٟهل ٖلُىا ؤنَّ ه٣ّغ  ٓعاٍ،  بإنَّ الخل٣حن الض٦خ

ٓلُض الجِل ْألامُت  ٓاهب ج َْظا ًٟؿغ ظاهبا ٦بحرا مً ظ ْالٗالي في الٗالم الٗغبي،  ٌك٩ل ؾمت ؤؾاؾُت في الخٗلُم الجامعي 

 ألا٧اصًمُت بحن نٟٝٓ الٗاملحن في ألا٧اصًمُاث الٗغبُت. 

ٓا٫ الخل٣حن ْ   ْمٗغفي ٦بحر في ٧ل ألاخ ّٟ في ؤصاثّ ألا٧اصًمي،  ًمشل خالت ي٠ٗ ز٣افي  ٖىض ألاؾخاط الجامعي الظي ًْٓ

ألهّ ٞاألؾخاط ًلجإ بلى الخل٣حن  ٓج٣خّ بضاًت،  ْحك٩ل في ب ُا ًم٨ىّ مً الخٟاٖل اإلاٗغفي ألهّ اٖخاص ٖلُّ  ال ًمخل٪ ؤ٣ٞا مٗٞغ

ٓاب الخغ ٢ض ٨ًك٠ ي٠ٗ اإلاضعؽ ز٣الُلبتالخّغ م٘  ا . ألنَّ الخٗلُم ال٣اثم ٖلى الخ٨ٟحر ْالاؾخج ًُّ َلبخّ،  مؤماْٖلمُا اٞ

ت،  ْاإلاٗٞغ َٓ الٓؾُلت ألاهج٘ التي ٌٗخمضَا ألاؾخاط الجامعي بالخالي ْالخل٣حن ٍْٟطر يّٟٗ الالمخىاهي في مجا٫ ال٨ٟغ 

َْْىّ ْاإلاٗغفي.  للخُُٛت ٖلى يّٟٗ  ْؾُلت بؿُُت جمىذ اإلاٗلم ؤْ ألاؾخاط الجامعي ؾلُت مُل٣ت جهاثُت ٞالخل٣حن الش٣افي 

ٓم بٌؿخُُ٘ بم ٓػَ٘ الىهٓمٓظبها ؤنَّ ٣ً ْامغ بلى َلبخّ  ،خ ٓظُّ ألا اْج ْاؾخِٓاَع َْظا ٌٟٗي صْن ؤي اٖتراى،  بدِٟٓا 

ٓخت م٘  ْاإلاىا٢كت اإلاٟخ ٓاع  ظًً ًم٨ىان  الُلبتاإلاضعؽ مً مٛبت الخ
ّ
ت. الل ٫ٓ الٟلؿُٟت للمٗٞغ  الُالب مً السٓى في ألان

ٍٓت ؤنَّ ألاؾخاط الجامعي اإلا ْز٣اُٞا ال ًلجإ ؤبضا بلى الخل٣حن بلْجبحن الخجاعب الترب ُا  ٖلى زالٝ  ٌؿعى، خم٨ً مٗٞغ

ْالى٣ضًت في الخٟاٖل الٗلمي م٘ بلى اٖخماص  ،طل٪ ت  ٓاٍع ت الخ ٣ت قٟاٞت ظمُلت ألاؾالُب الاؾدبهاٍع ٍْجضَا ٍَغ الُلبت، 
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ٓاعي ًجض في َظا ألاؾلٓب ماحٗت. ٦ما  ٍٓغ الى٣ضي الخ ُا  الُلبتْؾُلت لخُ َْٓ، ًجض ؤنَّ اإلاىهج ْمىهجُاْز٣اُٞا مٗٞغ  .

ا في  ًً ٓاعي م٘ الُلبت ٌؿاٖضٍ ؤً ٓاع الاؾدبهاعي الخ ْٞلؿُٟا. ٞٗىضما ٌٗخمض ألاؾخاط الجامعي الخ ا  ٍٓغ هٟؿّ ٨ٍٞغ جُ

ت الُلبتالى٣ضي م٘  ْلضحهم،  جخٟجغ ًىابُ٘ اإلاٗٞغ ْٞٗالُت ٖلى الخٗلُم ْالا٦دؿاب، ألنَّ ألاؾالُب  الُلبت٣بل ٍُْ لضًّ  بك١ٓ 

ت الخ ْمً اإلاا٦ض ؤنَّ َظٍ ألاؾالُب الاؾدبهاٍع ٓة ٖلمُت ٖاعمت.  ت الى٣ضًت ججٗل الُالب ٌِٗل خالت وك ت الاؾدبهاٍع ٓاٍع

ال، مً جدخاط بلى ؤؾخاط مخم٨ً ، البىاثُت َْظا الىمِ مً ْمخبدغ في اإلاماعؾت الش٣اُٞت ازخهانّ ؤ ٢لُل  اإلاضعؾحنزاهُا. 

ٓص َْظا ٌٗ  في ماؾؿاجىا الخٗلُمُت. 
ً
ٓجي لؤلؾخاط الجامعيا بلى ؤؾباب ٦شحرة مجه ظضا ًٍٓ البُضاٚ ألانل الظي اٖخمض في  ،الخ٩

ْحٗلُمّ.   ٖلى الخل٣حن في مغاخل مسخلٟت مً مغاخل بٖضاصٍ 

 الساجمت  -1

ٍْل٣ً، الظي  اإلاٗلم الٗاصيزامـ لِم:  ال حن ؤعبٗت اإلاٗلمظاء في ألازغ ؤنَّ  َْكغحالظي  اإلاٗلم الجُضْ ٌٗلم  ، ًٟؿغ 

ْالبراَحنالظي  ٗلم اإلاخمحز إلاْا ْ ٌكغح باألصلت  ْجٟجحر الُا٢اث الظَىُت  َلبخًّلِم  الظي اإلاٗلم الُٗٓم،  ٍٓغ  ٓم بٗملُت الخى ٣ُٞ

ٓن بلى الهى٠ ألا٫ْ.  ٓم ًيخم ٫ٓ بإنَّ مٗٓم ؤؾاجظة الجامٗاث الٗغبُت الُ ٦ْم َٓ ماؾ٠ ال٣ ْال٣ٗلُت ٖىضَم. 

٫ٓ اإلا٣بلت مً َظا ال٨خاب ، ما ًا٦ض َظٍ الخ٣ُ٣ت في الكِاصاث اإلاُضاهُت لٗضص ٦بحر مً ؤؾاجظة ْؾيؿخٗغى، في الٟه

 الجامٗت الٗغب 

ٍْإزظ بإًضحهم بلى ٚاًت الٗلم  ٓعَم  ٍْى ٓم بداظت ملّخت بلى الهى٠ الظي ًلِم َلبخّ  ىا الُ
ّ
٫ٓ ؤه ْمً هاٞلت ال٣

ت الى٣ضًت. ٞاإلاٗلم بهُٛخّ ألا  ْاإلاٗٞغ ْبلى الؿضعة الٗالُت للش٣اٞت  ْن الخ٣ُ٣ُت،  ٍْيكٍغ ص م الجِل 
ّ
ٍْطس ْلى ًجِل ألاظُا٫ 

ْاخضا مً ال٣ُُ٘ الظي ال ٌٗٝغ بلى  ٓن  ْ ؤنَّ ٩ً ال ٌٗض ت، ال ًضع٥ ما ًٟٗل،  ًّ ْعي مىّ ٚالبا، ِٞٓ، هٓغا الوٗضام ٦ٟاءجّ الّى٣ض

ْعة ال ْص ٓط لٗملُت الخل٣حن  ْمشل َظا ألاؾخاط ال ًمشل ؤ٦ثر مً مىخ ٓعة ما ًٟٗلّ.  ال زُ ٓ طاَب،  خجُِل التي حك٩ل في ؤًً َ

ٓم بداظت بلى ألا٧اصًمي  ٦ْم هدً الُ ْعجّ الالمخىاَُت.  ٓن السلُت التي ًجض ٞحها الجِل ٚاًخّ خّتى ٌؿخمّغ في ص مُاخجها ل٩ُ

ٓاظِت َظا الترصي في  ْالٗلم في م ْالش٣اٞت  ت  ٍٓغي م٘ اإلاٗٞغ ٍْضٞ٘ َلبخّ بلى الاجداص الخى ٍْٟؿغ،  ٍْدلل  ٓع  اإلاش٠٣، الظي ًى

ْالخل٣حن. مؿدى٣ٗا  ث الجِل 

ٓاهحن اإلاهاصٞت، بل َٓ بِئت زهبت  -٦ما ؤقغها  -ٞالخل٣حن  لِـ مٟغصة بؿُُت، ؤْ بظعة َاثمت جيخج ظِال بد٨م ٢

ٓجي ٢ض جمذ تهُئخّ  ٓل ٓ حٗبحر ًٖ هٓام ٨ٞغي ؤًضً َْظا ٌٗجي ؤنَّ الخل٣حن َ ٍْجض ٚاًخّ،  ٕغ ـ  ٍْتٖر  ٓ خايىت للجِل، ٞحها ًىم

ٓ  ْعٖاًخّ مً ٢بل الؿضهت ٓتهم ْؾُُغتهم. ٞالخل٣حن َ ْالىهي في اإلاجخم٘، لُخم لِم بزًإ اإلاجخم٘ لؿُ ال٣اثمحن ٖلى ألامغ 

ْالخجُِل ْنىاٖت الخٟاَت في مجخمٗاجىا.  ت  َُّ  اإلاضزل بلى ألام

ت  َُّ ْخخمُت اظخماُٖت في وكغ ألام ٓة ياعبت  ٓامل التي جخضازل لدك٩ل ٢ ْالٗ ْاخض مً اإلاخٛحراث  بن الخل٣حن َٓ 

ت  َُّ ْحؿُِض ألام ْعة ال٨بٔر في نىاٖت الجِل  ْع الض ٓع مً مدا ْما َٓ في الجهاًت بال مد ْالجِل في اإلاجخم٘،  ألا٧اصًمُت 

ْالٟؿاص  ْالدؿلِ  ٓع الخل٣حن  ْمخٛحراث حك٩ل الخايً ألا٦بر لخً ٓامل  ْاإلاجخمُٗت. ٞالجامٗت ب٩ل ما ٞحها مً ٖ ألا٧اصًمُت 

ّ.ألا٧اصًمي الظي ًاصي بلى تهاْي اإلاج  خم٘ ْؾ٣َٓ

٫ٓ بنَّ خُاجىا ٓم الجامُٗت ال جدخمل  ْمً اإلااؾ٠ ال٣  الُ
ً
ٍْمخل٪ ال٣ضعة ٖلى ؤ٧اصًمُا ٓاع   ًجُض الخ

ً
ٓعا مش٣ٟا مخى

ت  ٠ البإع في ازخهانّ، ألاؾخاط الظي هظع هٟؿّ للمٗٞغ ْالٟلؿٟي، ألاؾخاط اإلاش٣َّ َْكاع٥ َلبخّ في الِم اإلاٗغفي  ٍٓغ  الخى

 ٖلى ألاهٓمت ْالدؿائ٫ اإلاٗغفي، ألاؾخا
ً
ٓن زُغا ، ألنَّ ؤمشالِم ٌك٩ل ُت ال٨بٔر ْاإلاٗٞغ ط الظي ٌؿدىحر باإلاىاهج الٟلؿُٟت 

٠ ألا٧اصًمي  ٓم في ؤمـ الخاظت بلى اإلاش٣َّ ٦ْم هدً الُ ٓاع ال بلى ألا٧اصًمي الاظخماُٖت ال٣اثمت.  اإلال٣ً الظي ٌؿخٓل بإؾ



 

   

ْالش٣افي ٓجها بُٗضا ًٖ الخايً ال٨ٟغي  ٍْدخمي بده ٓم  الجامٗت  ٓاظـ ال٨ٟغ الى٣ضي. ِٞىا٥ الُ "ٞغ١ ٦بحر ال٣اثم ٖلى َ

ٓا  ، زّم عاخ
ً
ٓا ٖلحها صعاؾت ٓا حٗٞغ ت ٧اه ٓا ؾٔٓ خٟٓت إلاٗٞغ غ لِؿ

ّ
ٓ الخظ٦ ُّ ْؤ٧اصًمحي ؤلابضإ؛ ٞإ٧اصًم بحن ؤ٧اصًمحي الخظ٦غ 

غ
ّ
جها لخ٣ضًمِا بلى الُالب، ختى ٦خبهم لم ج٨ً ؾٔٓ جظ٦ ْب ًخظ٦ْغ َْظا ما ْبخاالث، بًِٗا بحن ٢ٓؾحن  ٓاؽ،  ًِٗا بال ؤ٢

 بلى مبضؤ )5439(بغ٢اْي،  ؤَل٣ذ الٗغب ٖلُّ مهُلر "الخ٣مِل"
ً
ت اؾدىاصا . ؤّما "ألا٧اصًمي اإلابضٕ؛ ِٞٓ الظي ًيخج اإلاٗٞغ

ا، ٞدُاجىا جدخاط بلى  ٓاَع ْبئـ ظامٗت ال تهب لهاخبها ؤظىدت للُحران زاعط ؤؾ ٍْيسخى لُجّضص،  ّ الظي ٣ًغؤ 
ّ
ال٣ُُٗت، به

 .)5439(بغ٢اْي،  اإلاش٠٣، ال بلى ألا٧اصًمي الهىم" ألا٧اصًمي

٤ باْجإؾِؿا ٖلى 
ّ
غة جخٗل هدكاع الخل٣حن بحن مضعسخي الجامٗت ال وؿخُُ٘ ؤنَّ هخدضر ًٖ ما ج٣ّضم مً خ٣اث٤ مٍغ

ا ؤنَّ ًماعؽ الخل٣حن ألنَّ َظٍ اإلام ًُّ ْبن لم ٨ًً ظامٗ ٠ اإلابضٕ، بط ال ًم٨ً ألي مش٠٣  اعؾت جسغط ألاؾخاط الجامعي اإلاش٣َّ

ْمٗىاَا ؤلاوؿاوي ٓ  الٗم٤ُ، ؤي اإلاضعؽ ؤًا ٧اهذ نٟخّ مً صاثغة الش٣اٞت  الخٟاٖل الى٣ضي بحن ؤلاوؿان مً  ٖابٓنِٟا ه

 ْالٗالم الظي ٌِٗل ُّٞ. 

ت " ْاُٖت هدٓ الٗالم ٞالخٍغ ْ اؾخجابت  ٓاَىحن بل هي مماعؾت ؤ ٫ٓ اإلا ٓصٕ في ٣ٖ ْلظل٪ ٞةنَّ ، لِؿذ قِئا بياُٞا ً

ٓا اإلاىهج آلالي َاالء الظً غ ؤلاوؿان خ٣ا ال ًم٨جهم ؤنَّ ٣ًبل ٓن جدٍغ ْ  (البى٩يً ٌؿتهضٞ ٫ٓ ؤلاوؿان بلى بهاء  الخل٣ُجي)ؤ الظي ًد

ٓ مك٨الث اإلاخٗلمحن  ٓظُّ َظا الخٗلُم هد غ ؤلاوؿان مً زال٫ ج ٍٓل الخٗلُم بلى ؤصاة لخدٍغ ٓن ٖلى جد ، بل ٌٗمل ٓظب ملٍا ًخ

ْالخٛظًت الغاظٗ ٓاع  ٍٓت"ْجبجي مىهج الخ ْؤؾالُب الضًم٣غاَُت في الٗملُت الترب  .)531، 3997(ٖلي،  ت 

ال  الخل٣حنالىٓام ال٣اثم ٖلى ْمً اإلاا٦ض ؤنَّ   ْل٨ىّ ال حهظب  ى،  . "ٞالترٌٍْ )759، 3919ًغبي (ٖبض الضاًم،ًْغ

ٓاهاث، ٓ ج٣ىُت ج٩افئ ٞٗل التربُت في ٖالم الخُ ٍْدضر الترٌٍْ ٖىضما ْل٨ً َظٍ الخ٣ىُت ًم٨ً ؤنَّ جماعؽ ٖلى ؤلاوؿا َ ن، 

َٓ٘ ألاٞغاص، ٖبر  ْآلُت"ؤًخم جُ ٍٓت  ٓعة ٖٟ ْما ًيخٓغ، به ْاإلا٩اٞإة، ٖلى جىُٟظ ما ًُلب مجهم  (ٖبض ْالُاث التهضًض 

 ). 759، 3919الضاًم،

ْالجامٗاث  ْب٦ؿاب الؿلبُت مغا٦ؼ بن َظٍ ألاؾباب ٚحر ٧اُٞت لجٗل بٌٗ اإلاضاعؽ  ْالترٌٍْ ْؤلازًإ  للخل٣حن 

ٕٓ ْالسى ْلظل٪ ؤنبدذ بٌٗ ماؾؿاجىا الخٗلُمُت ْالالمباالة  ٓصَا الُاب٘ الاؾدبضاصي بلى خض ،  مٗغيت للدؿلِ، خُض ٌؿ

ٕٓ ْالاؾدبضاص َلبتهاٞال ٌٗٝغ  ،٦بحر ْالسً ٓن الُاٖت  ٓعٔ بل ًماعؾ ْالك ت  ْعَم الغثِسخي الخ٣بل الؿلبي الخٍغ ْؤنبذ ص  ،

 ٖلى الاؾخ٣با٫ ال٣اثم ٖلى مُالب ٞخٗلُمىا بك٩ل ٖام ال ًبجى ٖلى ، ْالاه٣ُاص
ً
ْبهما ٌٗخمض ٚالبا ْالخى٣ُب ْالا٦دكاٝ  البدض 

ْالخىُٟظ   ٕٓ ٓص، السً ٓظ  . )3993آلالي (ٖبض اإلا

٫ٓ: بهّ  ْز٣اٞت الى٣ل ْالاظتراع،ال ؤمل ٦بحر في ْزخاما هسلو بلى ال٣ ْز٣اٞت ؤلاًضإ ال  الجامٗاث ال٣اثمت ٖلى الخل٣حن 

ٓاع  ْالخ ٓن بال بترؾُش الخ٨ٟحر لخدهحن الضازلي للمخٗلم " بنَّ ا ؤلابضإ  ٍٓاث الىا٢ض  ال ٩ً ْجإنُل الخ٨ٟحر الخغ في مسخل٠ مؿخ

ٓن بال مً زال٫ الٗمل ٖلى بىاء  ال ٩ً ْمغاخلّ اإلاسخلٟت،  ْال٨ك٠ ز٣اٞت الؿاا٫، الخٗلُم  ْالخدلُل  ْالى٣ض  ٓاع  ْمىهج الخ

 . )5440(ٖبض الخمُض،  "ؤلابضاعي 
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 مغاحؼ البدث : 

غجي، مدمض خؿحن ( ْما بلُّ، صمك٤: اإلاضٔ، 5441ألٖا  . 5441). في ألاصب 

ْجدضًاث اإلاؿخ٣بل، الِال٫، ًىاًغ. 3999بضعان، قبل (  ). الخٗلُم الجامعي 

ْاليكغ. 3994بضْي، ٖبض الغخمً ( ْالتربُت ٖىض ٦ىذ، بحرْث: اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث   ). ٞلؿٟت الضًً 

اث، ). 5439بغ٢اْي، ؤخمض (  .13-43-5439الخاظت بلى ألا٧اصًمي اإلاش٠٣، ال بلى ألا٧اصًمي الهىم!، خٍٟغ

https://www.hafryat.com/en/node/1083 
ً الٗغبي، بحرْث:). 3997( ظال٫، ؾٗض الضًً ْاإلاجخم٘ ْؤلابضإ في الَٓ ْة تهُئت  ألاؾغة  ٓخضة الٗغبُت، هض مغ٦ؼ صعاؾاث ال

  .ؤلاوؿان الٗغبي للُٗاء الٗلمي

ْلُُّٟ (عب ٍٓضاث. ٫ٓ3991، ؤ  ). ٞلؿٟت التربُت، جغظمت ظِاص وٗمان، بحرْث: ٖ

ٓاص (  ٟا٫ 1399عيا، مدمض ظ ٓلت الٗغبُت، ألَا ٍٓدُت لخ٣ضم الُٟ ). الُٟل مً الٟغصاهُت بلى الصسهاهُت، الجمُٗت ال٩

ٍٓت، ال٨خاب الؿىٓي الغاب٘،  ٢ٓاث الخيكئت الؿ ْمٗ  . 3991_  3991الٗغب 

ٓاص  ٓلت الٗغبُت، ؾلؿلت 3993(عيا، مدمض ظ ٍٓدُت لخ٣ضم الُٟ عة، الجمُٗت ال٩ ْالًْغ ت  ْالخّغٍّ ). ؤػماث الخ٣ُ٣ت 

ْاإلآؾمُت اإلاخسههت، الٗضص  ٍٓذ. 55الضعاؾاث الٗلمُت   ، ًىاًغ، ال٩

عي، خبِب ٖبض الغب (  ٕ بجهاى5449ؾْغ إلات.. مكْغ  الٗغبُت في مِّبِ الٗ
ُ
  ). اللٛت الٗغبُت اللٛت

ض ِٖ ٓعَي، ًٍؼ ٍٓت، الٗضص3999سخى (ؾ ْالىخاثج، اإلاجلت الترب ٍٓت في التربُت الٗغبُت اإلآاَغ ْألاؾباب  ، 01). الؿلُ

ٍٓذ35اإلاجلض  . ، ال٩

 ). م٣ضماث لضعاؾت اإلاجخم٘ الٗغبي، بحرْث: صاع الُلُٗت. 3993قغابي، َكام (

ٓمُت لل٣ٗل الٗغبي، اإلا3991ٗالكُش، مدمض عئْٝ خامض ٞخذ هللا ( ٓعٍت، الؿىت ). اإلاٗاهاة الُ ت الؿ ، 579، الٗضص 55ٞغ

 آب/ ؤٚؿُـ. 

ْجدضًض اإلاجخم٘، ال٣اَغة: صاع ٞغخت. 5440ٖبض الخمُض، َلٗذ ( إلات:   ) جغبُت الٗ

ش، صاع الٗلم للمالًحن، بحرْث. 3919ٖبض الضاًم، ٖبض هللا (  ). التربُت ٖبر الخاٍع

ٍٓت ٖغبُت، الٟل5444ٖبض هللا (ٖبض الضاًم،  ٓ ٞلؿٟت جغب ً الٗغبي، بحرْث: مغ٦ؼ صعاؾاث ). هد ْمؿخ٣بل الَٓ ٍٓت  ؿٟت الترب

ٓخضة الٗغبُت.   ال

ٓع لٛٓي، صعاؾاث ٖغبُت، الٗضص 3991ٖبض الغخمً، ٖبض الِاصي ( ٓن الشاوي /قباٍ.  1/0). الظَىُت الٗغبُت: مىٓ  ٧اه

ٓص، مدمض ٖؼث  ٓظ ْجىُٓماجّ، ال٣اَغة: صاع الش٣اٞت. ). 3993(ٖبض اإلا  ؤؾاؾُاث اإلاىهج 

ما٫ ال٩املت، جد٤ُ٣ مدمض ٖماعة، الجؼء 3991(بضٍ، مدمض ٖ 1.١). ألٖا   ، ال٣اَغة: صاع الكْغ

ٓص، ؾامذ ؾُٗض (  ٓاع اإلاخمضن5445ٖب ت الالمخىاهي، الخ ، 113الٗضص: -). ج٣ضم ٖلمي جإزغ ٨ٞغي: ٌُٞ اإلاٗٞغ

َٓض 9/35/5445  r=0: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=426&37/5/54541، ق

ت، الٗضص 3997ؾُٗض بؾماُٖل (، ٖلي  ٍٓت، ٖالم اإلاٗٞغ ٓن ْآلاصاب، 399). ٞلؿٟاث جغب ْالٟى جي للش٣اٞت  ، اإلاجلـ الَٓ

غان.  ٓهُٓ/خٍؼ ً 

ٓػَ٘، ٍ 5449الٗمغ، مًٗ زلُل (  ْالخ ١ لليكغ   ، ٖمان، ألاعصن. 3). ٖلم اظخمإ اإلاش٣ٟحن، صاع الكْغ

) ٓ ْل ٓع ٖٓى، بحرْث: صاع ال٣لم. 3994ٞغاًغي، با ٓعًٍ، جغظمت ًٓؾ٠ ه  ). حٗلُم اإلا٣ِ

ٓص (فُلى ٟت، صمك٤: صاع مٗض. 3991، ظان ٧ل ٓع، جغظمت ٖلى َْ  ). الالقٗ

ٓاعي، ٖلي زلُٟت (  ٓخضة الٗغبُت3997ال٩ ٓ اؾتراجُجُت بضًلت للخىمُت الاظخماُٖت، بحرْث: مغ٦ؼ صعاؾاث ال  .). هد

ٓمت!، مجلت الا٢خهاصًت، الجمٗت 5434(٧ٓف، ٖمغ  ٫ٓ مٗل ْالخل ٓ  57). جغاظ٘ الجامٗاث الٗغبُت.. ألاؾباب مخٗضصة  ٓهُ ً

5434. http://www.aleqt.com/2010/06/25/article_411132.html 



 

   

ٓمؼ، ُٞلُب ( ْزالض ٖبض الخمُض، ال٣اَغة، ٧3913  .صاع الجهًت). ؤػمت الخٗلُم في ٖاإلاىا اإلاٗانغ، جغظمت ؤخمض زحري ٧اْم 

ش: 5437البُان (مدغع  ). الخل٣حن مىهجُت َٛذ في الجامٗاث الٗغبُت ٣ٞخلذ الابخ٩اع ْؤلابضإ، البُان، اؾخُإل الغؤي، الخاٍع

ل  45  senses/culture/2015-https://www.albayan.ae/five-  -  -         ، 5437ؤبٍغ

ٓص ؤخمض ( ْع الخٗلُم الٗالي في 3997مغسخي، مدم ٓم الاظخماُٖت، ). ص بٖضاص ال٨ٟاءاث مً ال٣ٔٓ الٗاملت، مجلت الٗل

 .)371-359، نو (3997، قخاء 0، الٗضص31اإلاجلض

ٍٓت ألاؾخاط الجامعي، 5437(مٛامـ، ماظض  ْاث، غبيمغ٦ؼ الضعاؾاث ْألابدار الٗلماهُت في الٗالم الٗ ). ؾلُ ْؤص : زُاعاث 

0/1/5437 . 

http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?aid=470942  
ٓعَـ،   ٓابت جاصي بلى الجِل، مغ٦ؼ الضعاؾاث ْألابدار الٗلماهُت في الٗالم الٗغبي، 5439ميسخي (م ). الخٗلُم اإلاهغي ب

394  /0  /37 

http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?t=2&aid=634272.  
ٓسي ( ْؤخمض خؿان، ال٣اَغة: ؾِىا لليكغ. 3994مِكُل، جُم  ). اؾخٗماع مهغ، جغظمت بكحر الؿباعي 

ٍٓدُت 3991الى٣ُب، زلضْن خؿً ( ٓظُا الش٣اٞت، الجمُٗت ال٩ ٓل ٓعة الهامخت: صعاؾت في ؾٓؾُ ْالش ). اإلاك٩ل التربٓي 

ٓلت الٗغبُت، ؾلؿلت الضعاؾاث الٗلمُت اإلآؾمُت اإلاخسههت، الٗضص  ٍٓذ. 39لخ٣ضم الُٟ غان، ال٩ ٓلُٓ/ خٍؼ ً ، 

ْالؼمً، ؤًً هدً آلا 3999الؿُض (ٌؿحن،   ن، الٗضصان ). ال٨ٟغ الٗغبي  ْالٗكْغ ن مً جهًت مُل٘ ال٣غن؟، اإلاجلض الؿاصؽ 

ْالغاب٘، ًىاًغ/ ماعؽ  ٓهُٓ..  –الشالض  ل/ ً  ببٍغ

Klein , Melanie (1964). Contribution to Psycho-analysis,1921-1945(New York) 

Klein , Melanie( 1959). La psychanalyses des enfants, Paris: P.U.F.,.  
ت : كاثمت اإلا  غاحؼ  اإلاغومىت باإلهيلحًز

List of roman references in English: 

Al-Araji, Muhammad Husayn (2003). In literature, etc., Damascus: Al-Madda, 2003. 

Badran, Shebel (1999). University education and future challenges, Al-Hilal, January. 
Badawi, Abd al-Rahman (1980). Kent's Philosophy of Religion and Education, Beirut: The Arab 

Foundation for Studies and Publishing. 
Bargawi, Ahmed (2018). The need for the educated academic, not the fetish academic!, 

Excavations, 01-31-2018. https://www.hafriat.com/en/node/1083 

Galal, Saad Eddin (1985). Family, Society and Creativity in the Arab World, Beirut: Center for 

Arab Unity Studies, Symposium on Preparing the Arab Person for Scientific Giving. 

Rabull, Olivier (1986). Philosophy of Education, translated by Jihad Noaman, Beirut: Oweidat. 
 Reda, Muhammad Jawad (1987). The Child from Individuality to Personality, Kuwait Association 

for the Advancement of Arab Childhood, Arab Children and Obstacles to Normal Upbringing, 

Fourth Yearbook, 1986-    . 
Reda, Muhammad Jawad (1991). Crises of Truth, Freedom and Necessity, Kuwait Association for 

the Advancement of Arab Childhood, Series of Specialized Scientific and Seasonal Studies, Issue 

22, January, Kuwait. 
 Soruri, Habib Abd al-Rab (2009). The Arabic language The Arabic language in the midst of 

globalization.. A project for revival 

Surti, Yazid Issa (1998). Authoritarianism in Arab Education: Appearances, Causes and Results, 

The Educational Journal, No. 47, Volume 12, Kuwait. 

Sharabi, Hisham (1991). Introductions to the Study of Arab Society, Beirut: Dar Al-Tali`ah. 

http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?aid=470942
http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?aid=470942
http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?aid=470942
http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?t=2&aid=634272


 

29 

Sheikh, Muhammad Raouf Hamid Fathallah (1983). The Daily Suffering of the Arab Mind, Syrian 

Knowledge, Year 22, Number 258, August. 

Abdel Hamid, Talaat (2004) Globalization Education: and Modernizing Society, Cairo: Dar Farha. 

Abdel-Dayem, Abdullah (1978). Education through history, House of Science for Millions, Beirut. 
Abdel-Dayem, Abdullah (2000). Towards an Arab educational philosophy, educational philosophy 

and the future of the Arab world, Beirut: Center for Arab Unity Studies. 
Abd al-Rahman, Abd al-Hadi (1993). The Arab Mind: A Linguistic Perspective, Arabic Studies, 

Issue 3/4 January/February. 
Abdel Mawgoed, Mohamed Ezzat (1981). Fundamentals of Curriculum and its Regulations, Cairo: 

House of Culture. 
Abdo, Muhammad (1993). Complete Works, investigated by Muhammad Emara, Part 3, Cairo: Dar 

Al-Shorouk. 
 Abboud, Sameh Saeed (2002). Scientific progress Intellectual delay: the infinite abundance of 

knowledge, Al-Hiwar Al-Modden - Issue: 331, 8/12/2002, accessed 15/2/2020: 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=4261&r =0 

 Ali, Saeed Ismail (1995). Educational Philosophies, The World of Knowledge, No. 198, National 

Council for Culture, Arts and Letters, June. 
 Al-Omar, Maan Khalil (2009). Sociology of Intellectuals, Dar Al-Shorouk for Publishing and 

Distribution, 1st Edition, Amman, Jordan. 
Freire, Paolo (1980). Teaching the Oppressed, translated by Youssef Nour Awad, Beirut: Dar Al-

Qalam. 

Philo, Jean-Claude (1996). The Unconscious, translated by Ali Watfa, Damascus: Dar Maad. 
 Al-Kuwari, Ali Khalifa (1985). Towards an alternative strategy for social development, Beirut: 

Center for Arab Unity Studies. 
Koch, Omar (2010). The decline of Arab universities.. The reasons are multiple, and the solutions 

are known!, Al-Eqtisadiah Journal, Friday, June 25, 2010. 

http://www.aleqt.com/2010/06/25/article_4111132.html 

Combs, Philip (1971). The Education Crisis in Our Contemporary World, translated by Ahmed 

Khairy Kazem and Khaled Abdel Hamid, Cairo, Dar Al-Nahda. 
Manifesto Editor (2015). Indoctrination is a methodology that overwhelmed Arab universities and 

killed innovation and creativity, Al-Bayan, opinion poll, date: April 02, 2015, 

https://www.albayan.ae/five-senses/culture/2015-  -  -          

Morsi, Mahmoud Ahmed (1985). The Role of Higher Education in Preparing Competencies from 

the Workforce, Journal of Social Sciences, Volume 13, No. 4, Winter 1985, pp.(371-359) . 
Maghames, Majid (2015). Authoritarian University Professor, Center for Secular Studies and 

Research in the Arab World: 
Options and Tools, 4/6/2015. http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?aid=470942 

 Morris, Mansi (2019). Egyptian Education: A Gateway to Ignorance, Center for Secular Studies 

and Research in the Arab World, 4/15/019. 

ttp://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?t=2&aid=634272. 
Michel, Timothy (1990). The Colonization of Egypt, translated by Bashir El Sebaei and Ahmed 

Hassan, Cairo: Sina Publishing. 
Al-Naqeeb, Khaldoun Hassan (1993). The Educational Problem and the Silent Revolution: A Study 

in the Sociology of Culture, Kuwait Association for the Advancement of Arab Childhood, Seasonal 

Specialized Scientific Studies Series, Issue 19, July / June, Kuwait. 



 

   

 Yesen, Mr. (1998). Arab Thought and Time, Where Are We Now From the Renaissance of the 

Beginning of the Century?, Volume Twenty-six, Issues Three and Four, January/March-April/June.. 
Klein, Melanie (1964). Contribution to Psycho-analysis,1921-1945(New York) 

Klein, Melanie (1959). La psychanalyses des enfants, Paris: P.U.F.،. 

 


