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 مقدمة

تزايدددأ أاددداد اة الددة اةمفدداايع فددا اةتيادديم اةيددبةا فددا اميددف اةلاددداع اةيرليددة فددا اةي دد د 
تتفددب أ مددع لاددد رةددى بلددر حتددى لايددأ ز ددبع اةمايدد ع فددا اميددف األرليددة اةمبةددية  ةكددع ل فدد  

 – 1891اةمفدددت يبأ فدددا  لبيدددة اةفدددليي يبأر  دددم ةدددلدأ فتدددرم اةلمفدددة اةدددر ابمدددب  اةمبةدددية 
مب يفتحق  صفه لبال فابر اة اللا رذ تةدبا  اددد اةماتح ديع لدبةتيايم اةيدبةا  دال   1881

ير اإلحصددبعاأ لدددع ادددد اة الددة ر  تةدد1881مايدد ع فددا اددبم  1.1مددراأ   صدد  اةمددرم فلادد  
ر   دذا يي دا أع 1889مايد ع فدا ادبم  1.1اةير  اةمفاايع فا مؤففبأ اةتيايم اةيدبةا لاد  

  ا مع أااى اة ف  رع % 8قد لا  ( 1889 – 1891)ميدل زيبدم اة الة لالل  ذه اةفترم 
مفدداايع فددا اميددف  مددع اةمت قددف أع يتييددر ادددد اة الددة اة. ةددم تكددع أااددى  فددلة فددا اةيددبةم حبةيددب  

ر  يي دا  دذا اة مد  ارتفدبب  فدلة 0212مفت يبأ اةتيايم اةيبةا رةى فتة مالييع مف حا ل ابم 
فدا ادبم % 11اةماتح يع لبةتيايم اةيبةا مع فئة اةيمر اةابميا مع اةفدكبع اةيدر  مدع ميددل 

ة ر  يم دل  دذا اةت د ر تحفد ب  مام فدب  فدا اددد اة الد0212فا ادبم % 02رةى ميدل  1881
مدع اةميددالأ اة بئمدة % 12ةك ه يظل أقل مب لايه ليض أق بر اةيدبةم اة بةد   ال ييدبدل فد   

غيدر أع اةزيدبداأ اةتدا فدااأ فدا  فد  ا لدرا  .فا اةلاداع ذاأ اةمفت   اةمرتفف ةلذا اةمؤةر
اة ال  لبةرغم مع أ لب تلد  ابةية فإع  فلة ادد  ال  اةتياديم اةيدبةا رةدى اددد اةفدكبع تل دى 

اةيبةلية اةيظمى مع اةلاداع اةيرلية متد ية رذا مدب تمدأ م بر تلدب ةديل لبةدد ل اةمت دمدة ف د ر  فا
رع ادددددد اة ددددال  اةمفدددداايع فددددا اةتيادددديم اةيددددبةا ةكددددل . 1لددددل حتددددى لددددليض د ل اةيددددبةم اة بةدددد 

 بةدد  فيمددب ال  1222 فددمة مددع اةفددكبع يلادد  فددا ليددض اةددد ل اةمت دمددة حدد اةا  122.222
 ةدم  . فدمة مدع اةفدكبع 122.222 بةد  ةكدل  0022فدا اةدد ل اةيرليدة تتادب ز أاادى  فدلة 

مدددع اةةدددريحة % 11يدددتمكع اةتياددديم اةيدددبةا فدددا اةددد  ع اةيرلدددا مدددع افدددتييب  أك دددر مدددع ز دددبع 
ع % 10 قاددأ اة فددلة لديع اإل ددب  رةددى ( 01 – 19)اةيمريدة   فد يب  ااددى اةمفددت   اةيرلددار  ا 

اةلاددديا ابمدددة أكلدددر مدددع  فدددلة اةتحدددبق    دددا فدددا د ل% 02كب دددأ فدددا اةك يدددأ مددد ال  تتيدددد  

                                                 
1
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ذا كب أ  فلة االةتحبق لدبةتيايم اةيدبةا فدا مصدر أكلدر األق دبر اةيرليدة  فإ لدب % 19اةذك رر  ا 
 .(1) %11 فا اةد ل اةص باية تزيد اع % 11فا اةكيبع اةصلي  ا أك ر مع 

اةكددبفا فددا  ة ددد أكدددأ اةدرافددبأ   اةلحدد   أع اةدد ظم  اةتيايميددة اةيرليددة ال تفددب م لبة دددر
تمكيع اة بة  مع اةملبراأ اةالزمة ةاتيام اةذاتا م ل اةمالحظة   اةم بةية   اةتدةي   تص ل 
ةديدده ماكددبأ االكتةددب    االلددداب  حدد  اال ددالبر   رع اةابميددبأ اةيرليددة ت دددم تيايمددب مدرفدديب 

scolastique يددددددة رال ةمبمددددددبر  الاالقددددددة ةلددددددب ت ريلددددددب لبةمحفدددددد ل  تيتمددددددد اة ددددددرق اةليداغ ا
 هال تدفيدد ا   ددبل اةددذاكرم   ااددى اةتكددرارر  ت ادده اة بةدد   حدد  حفددظ اةميا مددبأ اةياميددة ( اةترل يددة)

رةى اةلحد  اةفدردل ةات فدف   اإلدراتر تايدل اة بةد  لبةتدبةا فدا م قدف فدالا يتا دى مدع لالةده 
 .0اةرفبةة اةيامية مع اةمدرل كيبمل ال فبال فا اةيماية اةتيايمية

  يمالتطور النوعي للتعل
لبةرغم مع اةت  ر اةكما ةاتيايم فا كل اةلالد اةيرلية  ا لفبض ميدالأ األميةر  ا تةدبر 
اةتياددديم فدددا قباددددم ةددديلية اريةدددةر رال أع ت يددديم اة ظدددبم اةتيايمدددا اةيرلدددا مدددع اة بحيدددة اة  ايدددة 

 :ييكل اةمالحظبأ اةملمة اةتبةية
فدبع  افدتيداداته اةملتافدة ةكدل ال تزال اةترلية اةيرليدة غيدر فيبةدة ةتكد يع ةلصدية اإل -1

مراحل حيبته ةاتيبمل مف اةيبةم اةميبصر اةمي د اةفريف اةت  ر  اةتيير فبة بة  يتلرج مدع أل 
مفددت   تيايمددا   دد  ال يكتفدد  ميرفددة دي بميكيددة لبةيددبةم ا لددر  ل ففددهر  ا  مددب يكتفدد  ميرفددة 

ةامفددت للر   ددذا مددب أد  تيكددل اةمبةددا أك ددر مددع اةحبةددر  االفددتيداد  رابمدددم صدد رية م  ةلددة
رةدددى  الدم اةك يدددر مدددع اةظددد ا ر االاتمبايدددة اةفدددالية  اةمت رفدددة فدددا اتادددبه أ  بلدددر فدددا اةددد  ع 

 .(1)  اةيرلا

ييادد  ااددى اةتيادديم اةيرلددا فددا ميظددم اةددلالد اةيرليددة اة ددبلف اة ظددرلر  االفددتمرار فددا -0
اداد اةكت   اةم اد اةتيايمية لبألفبةي  اةت اي دية اةتدا تكدرل حفدظ اةميا مدبأ تصميم اةم ب ا  ا 

                                                 
نيادا /د :في  اييد د ايظادعي  عاي ومؤشياان ايتظايعا ايظامي  اعتمدنا في  مظميا اصاءيا ان عيت ايتظايعا ايظياي   (1)

دوا ايتظاييعا ايظيياي  : افيي  ايمتمدميي  فيي  ايداييدات ايظادعيي ايتنمعيي  اسننييانع  وابتنييا  ايمظ  (1111)ايفاجييان   
 :ايظنوات  مابز ايمشباة ياداث ـ مءا  شدب  اصنتانن عا  وايداث وايتطوعا ايتمان 

http://www.almishkat.org.arabdoe99/arhumder01-htm ,11/6/2003 

"   اصنتااتعجع  ايظادع  يتطوعا ايتظاعا ايظاي  (5005)ايمنمم  ايظادع  ياتادع  وايثماف  وايظاوا    كذلك أنظر

 .نفس ايماجع  "منودة ي نتثااة ايفباع  وايمناقش 
، مؤسسة متيمي،  االجتماعية البحث العلمي و املعلومات يف تونس، االنتاج العلمي للباحثني يف العلوم االنسانية و العلوم:وحيد قدورة  5

 164، ص  5007
وثعمي  انتشياام منيتمدا ايظميا ايتاديوا في  اييدوا ا ع يا    (5000)مبت  ايتادع  ايظادي  ييدوا اييايع     3

 .وثعم  عا  شدب  ايمظاومان ايدويع  ـ اصنتانن  وثعم  غعا منشواة)  دمبت  ايتادع  ايظاد  يدوا ايياع 

http://www.almishkat.org.arabdoe99/arhumder01-htm


 افترابالب فا امايتا اةتيايم  اةت  يمر ممب ي ال مع اال تمبم لبةملبراأ اةتيايمية اةيايب  تي يد 
اة ال  حل اةمةكالأ  م االة اةم اق  اةمفتادم  تةاييلم ااى اةملبدرم  تحمدل اةمفدئ ةيةر 

تفددبب  فددلة اةلدددر فيددهر فددبةتيايم  مددب ي ددتا اددع ذةددت مددع ةددي  فددا كفددبعم اة ظددبم اةتيايمددا  ار 
ر ر تددبج اةميرفددةر  ةدديل تددذكر اةميرفددةاةيرلددا فددا كددل مفددت يبته ال يددزال مل يددب  ااددى افددتراتياية 

فبةتيايم اةيرلا لبصة فا مفت يبته اةيايدب ةدم يلدتم ك يدرا  لل دبع ملدبراأ اةتفكيدر  اةتددلير ال فديمب 
 يددة  اةتركيليددةر  اةتددا تؤكددد  تل ددا ا ا دد  اإللددداب تياددم اةكفبيددبأ اةي ايددة اةيايددب  اةتحايايددة  اةت لي

 . االلتكبر فا ذ ع اةمتيام
ةددي  ملرادددبأ اة ظدددبم اةتيايمدددار رذ يالحدددظ ف دددر محتددد   لدددراما اةتكددد يع اةتيايمدددا - 1

 قصددد ره ادددع اةحبادددبأ اةميرفيدددة  اةياميدددة  االاتمبايدددة  اة  بفيدددة  تلدددريا دفيدددبأ متالح دددة مدددع 
مل أل ةاع ملم ف   اة ظبئ  اإلدارية  اةمكتلية   م لذةت ال اةمتياميع غير اة بدريع ااى ا

تفتفيد مع  بقبتلم مؤففبأ اةيمل  اإل تبج   دذه مةدكاة كلدر  ي االلدب اةد  ع اةيرلدا لبصدة 
مايددد ع  11رياددبد فددرل امددل ةحدد اةا  0212رذا ارف ددب أع ااددى اةدد  ع اةيرلددا لحادد ل اددبم 

ذا افددتمرأ االتاب ددبأ اةتيايميددة اةرا  ددة فددإع  مفددتلدم اديددد فددا اة دد   اةيبماددة اةيرليددةر/دالددل  ا 
مايددد ع ةدددلل ا دددد ذةدددت  11اددددد اةيدددب ايع ادددع اةيمدددل فددد   يصدددل  أك دددر مدددع اةةدددي  لدددد 

اة قأر رع ميدالأ اةل بةة  ا فدا اة اقدف اةيرلدا أاادى م لدب فدا أل م   دة فدا اةيدبةمر  اادى 
ة اةيبةميدة حتدى لفدرض رمكب يدة اةدالايع رةى مابل اةيمدل أع ي بففد ا اةماليديع مدع اة د   اةيبماد

 ارم اةلرياييع اةير  ةايمل فا ف ق اةيمل اةد ةيةر  ميظم  ؤالع األليريع ف   يت بةد ع 
غبةلددب  أادد را  أقددل مددع ميدددل األادد ر فددا اةم   ددة اةيرليددةر  مددع   ددب ااددى اةددلالد اةيرليددة تحفدديع 

يدب   مل يدب     بفيدب ر   دذا فيمدب  تا يد اةتيايم  تحفيع مفدت   ر تبايدة اةيمدلر  تد يدل اةيبمدل اام
رع اةممددر اةددذل يددؤدل رةددى دائددرم فيبةددة مددع . ةاتيادديم يت ددد ةددع يتح ددق لبفددتراتياية ارليددة حدي ددة 

اةت ميددة  اةت دددم  اةحدا ددة يلددددأ لددبةتركيز ااددى اة دددبل  ت ميددة قدددراتلمر  اةترليدددة  ددا  فددياة رادددداد 
 ع مددع اةيددر  اةددذيع يييةدد ع تحددأ مايدد 02اة ددبل ةاحيددبمر  أع أفددلب  اةحرمددبع اة اةددحة فددا 

مايدد ع مددع اةيددر  األميدديع يادد  ري بفلددب رذا أراد اةيددر  تح يددق ةدديئب  مددع  12لدد  اةف ددرر  فددا 
 .(1) اة م   اةت مية اةالئ ة ةم ا  يلم

رع ابئد االفت مبر فا اةتيايم ةدم يكدع لدبةحام اةمت قدف م بر دة ةمدب تدم ر فبقده  افدت مبره  -1
اددددف ذةددددت رةددددى أع اةدددد ل اةيرليددددة ت دددد م لإاددددداد اة ددددال  ةال لددددرا  فددددا فيددده لبةددددد ل اةيرليددددة  ير 

                                                 
(1)

 . (1114) ادة اسنمائ   آفاق ايتنمع  ايدشاع  ف  ايمنطم  ايظادع  دانام  ا ما ايمت  



اة ظبئ  اةحك مية فا اة قدأ اةدذل تلتاد  فيده  لييدة اةمدؤ الأ اةمالئمدة ةمت الدبأ االقتصدبد 
 .اةحدي  لةكل ابم

ارتفدبب ميدددالأ اإللفدبق فددا م اصداة اةتحصدديل اةدرافدا حيدد  فدااأ  ددذه اةميدددالأ -1
 تددد  ل % 18 اةددديمع % 11 اةميدددر  % 11اةم   دددةص مصدددر  أرقبمدددب  قيبفدددية فدددا ليدددض د ل

ر لبإلةدبفة رةدى اةزيدبدم اةم ددردم فدا أادداد اةيدب ايع لبصددة فدا أ فدب  اةمتيامدديع  ذ ل 09%
مع اةيب ايع  م مع حماة اةةدلبدم اة ب  يدة % 12اةتيايم اةيبةا لبةتحديدر رذ يالحظ أع ح اةا 

ض د ل اةم   دددة ةال لفدددبض اةتددددرياا فدددا  اةابمييدددة فدددا مصدددر مددد ال ر  كدددذةت اةحدددبل فدددا ليددد
األادد ر اةح ي يددة اةددذل أد  رةددى ا لفددبض اةيبئددد اةمت قددف مددع اةتيادديمر ممددب ايددل االفددت مبر فددا 
اةتياددديم أقدددل ابذليدددة ةافدددرد  األفدددرمر  قدددد تلدددد  فيددده لادددالع حبادددة اقتصدددبديبأ د ل اةم   دددة رةدددى 

ب اةمتصددباد ةتكافددة اةتيادديم لبصددة فددا ملددبراأ أكلددر ممددب يتدد فر ةددديلب حبةيددب ر ي بلددل ذةددت االرتفددب
 .اةمراحل اةدرافية اةيايب

تدددد ا مفدددت يبأ اةماتح ددديع لكايدددبأ اةترليدددة  ميب دددد رادددداد اةميامددديع  ةدددي  تم يالدددب -1
 ارتفبب  فلة اة الة ةألفتبذر  غالة اة بلف األكدبديما  غيلدة اةاب د  اةت لي دا  افت دبد اةم دبييل 

ادداد  تددري  اةميامديع  اإلداريديع  غيدب  اةحد افز اةمبديدة اةم ة اية ةألداع  ف ع اةتل دي  إل
 . اةمي  ية ةامياميع  اةيبمايع فا اإلدارم اةتيايمية

 يصح  مب ت دم ةدي  اإل تدبج اةلح دا ةألفدبتذم اةترلد ييع  أفدبتذم اةابميدبأ  ةدحة -0
يمييع فدددا أ  غيدددب  اةلحددد   اةتاريليدددة  اةميدا يدددةر  رغدددم اإلفدددلبمبأ اةيرليدددة مدددع اب ددد  األكدددبد

ميبةاة اةك ير مع اة ةبيب اةحي يةر فإع اةدرافبأ فا اةيبةد  مكتليدة  ا بئديدة ال تةدي  ك يدرا  
 .رةى تدصيل اةميرفة اةيامية  ا تبالب  ت ظيفلب

 م ية  ظدبم اةتياديمر  غيدب  اةت د ب اةم اد   اةدذل يالدا االحتيبادبأ اةمتيدددم ةفد ق - 9
االفتكةدددبفا  االلتكدددبرلر  اةتياددديم أ  دددبع اةيمدددلر  اةتياددديم  اةيمدددل م دددل اةتياددديم اةتيدددب  ا  اةتياددديم

 لحيدد  تالددا كددل  ددذه . اةددذاتار  اةتيادديم اةمفتدد ع  اةتيادديم ل ري ددة حددل اةمةددكالأ  اةمةددر ابأ
اة مدددبذج مدددع اةتياددديم احتيبادددبأ اةت ميدددة االاتمبايددددة  االقتصدددبدية  ل دددبع  ا  دددراع اة  بفدددة اةيرليددددة 

 .ا اة رع اةحبدل  اةيةريعاإلفالمية كمةر ب حةبرل ةاير  ف
ازد اايدددة اةايدددة لددديع اةماتمدددف  اةمؤففدددبأ اةتيايميدددة لبصدددة مؤففدددبأ اةتياددديم اةيدددبةا -8

 مراكدددز اةلحددد  اةيامدددار حيددد  يدددتيام اة بةددد  دالدددل اةفصدددل اةايدددة اةيرليدددة ل  اادددد ب  يمدددبرل 
لبةايددة لبرادده اةالاددبأ اةمحايددةر رةددبفة رةددى ازد اايددة اةايددة فددا اةابميددبأ فل ددبت اادد م تدددرل 

صرار اة دبئميع اادى اةتياديم اةيدبةا (اةفر فية)اةيرليةر  اا مب  ألر  تدرل لبةايبأ األا لية  ر  ا 



ااى  دذه االزد اايدة اةاي يدةر  مدع اةمظدب ر األلدر  ةدي  مفدت يبأ اةميامديع اة دبئميع اادى 
فدا تدريل اةاية اةيرلية لبةمدارل األمدر اةدذل يفدباد اادى ةدي  مفدت يبأ اةلدريايع  تةديف 

 ) .1) .كتبلبتلم مام اة مع األل بع اإلمالئية  اةاي ية
ممدب ال ةدت فيده أع   بةددت حبادة مبفدة رةددى تحددي  اةلدراما اةتيايميددة اةابمييدة مدع حيدد  
تةددايف  داددم ت ادده ت دد ير اةميرفددة اة  ديددة  اإللداايددة  اةملددبراأ  اةيمددل ااددى تدد فير اةت دد راأ 

مدع اةةدر رل اةيمدل اادى ركفدب  اة الدة اة ددراأ  كمدب أ ده. اةميبصرم فا اةمصبدر  األفدبةي 
كل ذةتر بلذيع لبالاتلبر أع اةماتمف .  اةملبراأ اةتحاياية فا اةمابالأ اةتا يتلصص ع للب

. ااى اميف اةمفت يبأ اةفيبفية  االقتصبدية  االاتمباية  اة  بفيدة متييريمر ل ةف  اةازائرل
بلددل ةات لددؤ فمددع أاددل ذةددتر يادد  اةيمددل ااددى فبةمفددت لل حتددى اة ريدد  م دده غيددر مفددت ر  غيددر ق

 . ت  ير اةتيايم  اماية اةتيام  تحفيع   ايته ةالفتابلة ةالحتيبابأ اةمفتادم
 :مع ذةت يمكع اةكالم اع   ايع مع األ دا  االفتراتياية

 األ دا  قصيرم اةمد  

 فدة  اة يدبم اةلدع لت ييم اةلراما اةم ر حة فا اةابميدبأ اةملتافدة  فدق امايدة ت د ير مدر 
لت دددير االحتيباددبأ  فددا  فددل اة قددأ اةيمددل ااددى تحفدديع امايددة اةددتيام مددع حيدد  اةت ادده  حدد  
اةتفكير اة  دل  األفبةي  اةتحاياية فا اةتدريلر اادى أع ال يكد ع اةدتيام تا ي دا كمدب  د  اةحدبل 

اة الدة  فليب فا اة قأ اةحبةر لل ااى اةيكل مدع ذةدت يكد ع تفدبااا لديع اة الدة  األفدبتذم   
 اةيمددددل ااددددى ت دددد ير  تحدددددي  اةم ددددب ا مددددع حيدددد  اةمحتدددد   اةميرفددددا فددددا ماددددبالأ . أ ففددددلم

 فددا  فددل اة قددأ اةلدددع ل ددرع .  اةتلصددل اةملتافددة  افددتيمبل اةت  يددبأ اةحدي ددة فددا اةتدددريل
مفددتحد ة ذاأ االقددة لبةتلصصددبأ اةم ر حددة مددع أاددل أع تكدد ع ل دد م  حدد  اةت دد يرر  فددر ب

 .  يك ع ةه االقة لبةتلصل األصاا interdisciplinaryااى أع تك ع ذاأ  بلف 

                                                 
  17  اياعييا   مبتيي  ايتادعيي  ايظادعيي  يييدوا ايياييع     مدانيي  ايمنييتمدا  (5001)عدييد ايظزعييز اياييا  /د (1

  شيييدب  ايمظاوميييان ايدويعييي  ايتشييي عا وايتنمعييي  ايدشييياع : ق يييع  وا ا  (5003)وانميييا بييينيا انيييت ايظييياي   
:                   عايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ايظنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوات" نييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييناصنتا"

5/-http://www.alwaten.com/graphs/2003/05may15 (5003)عديييييد ب  دودطانييييي   /د  و  
     ايجامظيان ايظادعي ايظويم  شت عا ايمناه  وطاق ايتداعس في: تادعان بداى تواجه ايتظاعا ف  ايظايا ايظاد 

مامييد مامييود /وانمييا بيينيا د.   ءيياعف  عادعيي  تءييدا فيي  ينييدت6    5/6/5003  اسثنييعت ءيياعف  ايظييا 

ايظيا  فعيه  ايم يزى دايننيد  ياتظايعا في    =اؤع  ياظيايا في  ايميات ايايادا وايظشياعت ودوا   (1114)اسماا  

  داانيي  قمييدمن اييي  ايمييؤتما ا وا يييوزاا  ايتادعيي  اؤعيي  منييتمداع  ياتظاييعا فيي  ايييوطت ايظاديي : ايييوطت ايظاديي 
 .1114دعنمدا  1-5وايتظاعا وايمظاام ايظا   طااداس ـ يعدعا 

 

http://www.alwaten.com/graphs/2003/05may15-5/


أيةددب اةيمددل ااددى ت دد ير اةكددبدر األكددبديما فددا اةابميددبأ  كددذةت اة الددة اةمتميددزيع مددع 
حي  ريادبد لي دبأ ةألكدبديمييع فدا مادبالأ مفدتحد ة فدا اةياد م االاتمبايدة  اإل فدب ية تت افدق 

 .  يبةميةمف اةتييراأ ااى اةفبحة اةمحاية  اإلقايمية  اة
ااى مفدت     حتبالباة يبم لدرافة ت ييمية ةالراما اةم دمة مع أال ميرفة اةت  راأ اةتا 

 .  مع  م اةلدع لبةل  اأ ةا ص ل رةى أ دا    ياة اةمد . اة اقف اةمؤففبتا
 أ دا    ياة اةمد 

يادد  أع ترتكددز  ددذه األ دددا  ااددى اةيديددد مددع األمدد ر ذاأ األ ميددة فددا ت دد ير اةياددد م 
 داالاتمبايددددددددددة  اإل فددددددددددب ية مددددددددددع حيدددددددددد  تدفيفددددددددددلب ااددددددددددى أفددددددددددل ق يددددددددددة فددددددددددا اةت ادددددددددده اةدددددددددد

interdisciplinary ر اةتفكيددددر اة  دددددلر األفددددبةي  اةتحايايددددةر  ملددددبراأ فددددا اةايددددة مددددع أاددددل
  1.اإللداب  اةمفب مة اةح ي ية فا اةت مية اةماتميية

اةتيدر  اادى اةفدر ب اةتركيز اادى لافيدة   بفيدة اادى اةمفدت   اةمحادا  اةيرلدا  اةيدبةما   
مدع . اةد ...يت ا  ذةتر  اةم  ق  اةتحايل اة  دلر  ظرية اةميرفدةر اةتدبري  . اةميرفية اةملتافة

 .فر اةل م ليع اةيا م االاتمباية  اإل فب يةكأال 
 : مع أال اة ص ل ةذةتر ي ليا رتلبب اةل  اأ اةتبةية

مددددع مت الددددبأ اةكايددددة ااددددى اةكايددددبأ اةملتافددددة مددددع أاددددل اةتل ددددي  اةفددددايم أع ت اددددل  .1
مددبليع فددا اةيادد م االاتمبايددة  اإل فددب ية ذاأ اة ددبلف اة تلصصددبأ مت الددبأ اةابميددة ةصددبة  

 . interdisciplinary فراا

زيدددبدم اةفددددبابأ اةميتمددددم فددددا اةم اةدددديف اةتدددا مددددع اةممكددددع أع تكددد ع متدالاددددة مددددف  .0
فددددا اة  بفددددة  ر درافددددبأحدددد ل اةت ظيمددددبأ   اةمؤففددددبأم لددددب درافددددبأ )اةتلصصددددبأ اةملتافددددة 

ت م يةر  درافبأ حةرية  درافبأ ألر  تدلذ لييع االاتلبر اةفيبفبأ فا اة اةترا ر درافبأ 
(. فر اةل م ليع مب    م له حبةيب مع تيايم ابميا  مب ت  م له اةمؤففبأ اةابميية فا اةيدبةمك

اةيادددد م   ددددذه اةماددددبالأ مددددع اةممكددددع أع تتدددددالل مددددف ااددددم االاتمددددببر اةتددددبري   اةايرافيددددب  فددددا
 .  بدا  ألر اإل فب ية م لب األد  اةيرلا 

                                                 
د ر اةتيايم : اةت مية اإل فب ية  اكتفب  اةميرفة اةمت دمة فا اةلاداع اةيرلية بدر اةفراب ار  1

ةلكة )ةالح ر ر  مصرر مركز اةمةكبم ( 1888)راةيبةا  اةلح   اةت  ير اةت ب ا
 .("اال تر يأ



درافدددبأ اةم بر ددة مدددع اةممكدددع أع تتددددالل مدددف اميدددف )اةتركيددز اادددى درافدددبأ م بر دددة  .1
 اةتدددددا مدددددع اةممكدددددع أع تددددددما فدددددا لدددددراما ( اةتلصصدددددبأ فدددددا اةياددددد م االاتمبايدددددة  اإل فدددددب ية

 .اةتلصصبأ اةملتافة

اةيمدددل اادددى ريادددبد أمدددبكع ةا الدددة فدددا اةمؤففدددبأ اةمحايدددة مدددع أادددل اةتددددري  اادددى  .1
اةلدمة اةماتميية فا مابل تلصصلم مع أال تح يل اةميا مبأ  اةميرفة اةتدا ألدذ  ب اادى 
اةمفدت   األكددبديما فددا مادبل اةللددرم اةيمايددة  تكد ع ةددمع اةفددبابأ اةميتمددمر  لددبأللل فددا 

  اةيمدلر اةاريمددة       اةت ظديم  م دل اةلدمدة االاتمبايدة اةتلصصدبأ اةتدا تحتدبج رةدى تددري
 . ....اال حرا ر االتصبل ر   اةلدمة اة لية   اةصحية

كتبلدبأ اة الددة فدا اةايددة اةيرليددة )اةيمدل ااددى ت د ير اةايددة اةيرليدة  اةايددة اإل اايزيددة  .1
  .له ميد مة  اةاية اإل اايزية ة. ةييفة ادا  ال يفت يي ا أع ييلر ا كتبليب اع أفكبر م

مددددع أاددددل  ةددددف بةيددددبأ  اةتيادددديم اةيددددبةا   اةلحدددد  اةيامددددايادددد  اةت فدددديق مددددف  زارم  .1
 م دددب ا اةلحددد    بةيدددبأ ذةدددت مدددع  فدددبئل   تددددريل  دددرق اة افدددتراتيايبأ فدددا مادددبل ت ددد ير 

 . رمكب بأ

حيدد  أع اةم ادد د ةدديل ااددى اةمفددت   )تدفدديل مراكددز ألحددب  فيبةددة فددا اةابميددبأ  .0
 ( .اةم ا  

حيددد  يمددد حلم فرصدددة ةاتددددري  اةمت اصدددل مدددف اةيمدددل ا الدددة ةاأللحدددب   تددد فر مراكدددز  .9
 .اةكمااةلح ا  اةتدري  ااى أفبةي  اةلح  تحديدا فا مابل اةلح  

محايدة تي دى اةفرصدة فيلدب ةا الدة أع ييرةد ا   دد اأ أ  أيدبم درافدية ا د مدؤتمراأ  .8
 أا ليدة ةا يدبم لم دل  دذه ألحب لمر  درافبتلم  اةت فديق مدف مؤففدبأ لح يدة لدبرج اةدلالدر ارليدة 

 . ةر األلحب  اةمميزم ةا الةاةملبدراأ مف اإلةتزام ل 

اةيمددل ااددى رياددبد مصددبدر داددم ةمددرا كددز األلحددب  اةم ترحددة مددع أاددل تدد فير فددرل   .12
 . امل ةا الة  محفزاأ ةايمل اةلح ا

 المجاالت المستحدثة و األولويات
أ ميدددة  دددذا اةمادددبلص ياددد  ة دددد فدددلق  ذكدددر أ ميدددة افدددتحدا  تلصصدددبأ متدالادددة  مدددف 

اةفددر ب   اةتركيددز ااددى افددتلدام اةتك  ة ايددبأر  اةتدددري  ااددى اةايتدديع اةيرليددة  اإل اايزيددة الددر 
- :ةداةملتافة  اةتلصصبأ



فدا اةابميدبأ اةتدا ت درع  دذا اةتلصدل  اةتركيدز  اةصدحيةتلصل اةلدمة   ةف .1
 دددرع تلصدددل اادددم رةدددى ر رةدددبفة اادددى اةملدددبراأ اةمل يدددة فدددا  دددذا اةمادددبل  اةتددددري  اةيمادددا

 .  ذةت أل مية اةميرفة األكبديمية  اةيامية فا اة ةبيب اةفيبفيةاالاتمبب اةفيبفا 

مع اةتلصصبأ اةملمة فا ابةم ب اةميبصر كمب أع  االتصبل اإلاالم  اام ااتمبب .0
يتددالل مدف اادم االاتمدبب .  ذا اةتلصل يتدالل مف اةيديد مدع اةياد م االاتمبايدة  اإل فدب ية

كمب أع اإلاالم يحتدبج . اإل فبع  االقتصبد اةفيبفا  اةتبري   اةدرافبأ اة  بفية حتى اةفع  اام
لبةتددبةا يحتدبج تلصددل اإلادالم رةددى . كايدة رةدبفية أا ليدة ألددر رةدى ةيدة ارليددة فدايمة  ةيددة 

لداايدددددة مدددددع حيددددد  اةتركيددددز اادددددى رؤ  تبريليدددددة  ااتمبايدددددة  ت دددد ير ملدددددبراأ   ديدددددة تحايايددددة  ا 
 .يبفية  ألالقية فيك ة اية ف

ااددى مفددت   لددراما اةمبافددتير   بةددت حباددة رةددى  ددرع تلصصددبأ غيددر ت ايديددة فددا  - أ
 . interdisciplinary دمابل اة

 استراتيجيات عامة

 أ ال
  اةم ر حددة مددع أاددل ميرفددة االحتيباددبأ  اةملددبراأ اةت  يريددة فددا  اةتلصصددبأدرافددة

 . لبكل تلصلر  ميرفة مابالأ اةةي   اة  م في
ةماددبل يادد  درافددة محتدد   اةتلصصددبأ مددع حيدد  أع أغاللددب تاميددف مددع فددا  ددذا ا .1

فبة الدة يادد ا صدي لة فدا فلدم اةمدبدم اةمترامدة لبصدة أع ترامتلدب )كت  مترامدة رةدى اةيرليدة 
 .كمرحاة أ ةية األا ليةلبةاية (   أ  اة راعاأ)اةحباة   ب رةى ردلبل ليض اةم اد (. رديئة

فددا اةايددة اإل اايزيددة ااددى  مدد ادامددة فددا افددتحدا  اةت فدديق مددف د ائددر اةايددبأ  اةتر   .0
 .  مفت   أكبديما تك ع ملصصة ةاية األكبديمية اةمفتيماة فا اةيا م االاتمباية  اإل فب ية

تددد فير اةمصدددبدر اةلةدددرية األكبديميدددة فدددا اةتلصصدددبأ اةتدددا فتفدددتحد  ادددع  ريدددق  .1
 .ررفبل أفبتذم   الة لريايع ةادرافة فا اةلبرج 

  ب يب

ى مفد  ةامراكدز اةلح يدة فدا اةابميدبأ  اإل دالب اادى األلحدب  اةتدا ت د م اةيمدل ااد .1
 . للب اةمراكز  ت ييم ا دتلب

يت اد  ذةدت تد يدل  ت د ير . اةيمل ااى تدفيل مؤففة ةاترامة ذاأ ا دم ابةية   .0
 .ادر ةاترامة اةيامية فا اةيا م االاتمباية  اإل فب ية  ك



يادد م االاتمبايددة  اإل فددب ية مددع حيدد  ت دد ير اةمكتلددبأ فددا اةابميددبأ فددا ماددبل اة .1
 . اةد ريبأ اةحدي ة  اةفر فية   اال اايزيةتز يد اةمكتلبأ لكت  لبةاية اةيرلية 

مكب يددددة  د ةيدددديعاالتصددددبل لدكددددبديمييع  .1  اةت فدددديق ميلددددم فددددا ماددددبل اةلحدددد  اةيامددددا  ا 
بديما كدفدددبتذم زائدددريع  اةمفدددب مة فدددا ت ددد ير اةمفدددت   األكددد اةازائريدددة اددد د م فدددا اةابميدددبأ 

 .ةاميبر  فا اةيا م االاتمباية  اإل فب ية

 : خالصة
ذا كدبع  دذا اإلي دبب يفدرض . ة د أصل  ري بب اةفراة  اةتيير اةفمة اةلدبرزم ةلدذا اةيصدر  ا 

ااددى االقتصددبدييع  اةفيبفددييع ي ظددة مفددتمرمر  فددييب  رةددى اةتفكيددر اةدددؤ   فإ دده مفددر ض ااددى 
ةت  ير  اإلصدالع اةترلد ل أصدلحأ أك در رةحبحدب  مدع رع اةحباة رةى ا. اةترل ييع مع لب  أ ةى

ذل قلددلر  ةك لددب فددا اة قددأ  ففدده أصددلحأ أك ددر حباددة ةاتل ددي  اةفددايم اةمل ددا ااددى اةت دد يم 
 . اةصحي  ةا اقف اةتيايمار  اةت ييم اةفياا ةامؤ راأ اةملتافة  اةةفبفية اةتا ترل  لي لمب

ع  ددذا اة مدد ع  دد  . داد ي مددب  ليددد يدد مرع  مدد ع اةترلدد ييع ةالرت ددبع لمفددت   اةتيادديم يددز   ا 
 ا ددد ترامددة  ددذه اة م حددبأ رةددى . اة قدد د اةددذل يل ددا ةددمية اةتفكيددر  اةيمددل مةدديئة لبفددتمرار

أفكددبر امايددة ي ليددا أال تييددد  اددع األ ظددبر األ ددددا  األفبفددية ةاتيادديمر  مدددب ت ل ددا اايدده تادددت 
اةتا تميز  ذا اةماتمف اع غيره مع األ دا  مع األفل اةدي ية  اةملبدئ االاتمباية  اة  بفية 

 . اةماتميبأ
 :قلل اةلتبم   د ت ةي  أ ه 

 ةدديل  تياددة  كميرفددة ااميددة  رع قيددبم اةيادد م االاتمبايددة  ااددم االاتمددبب لبةلصدد ل
 يالدل ادبدم اةمتيام د ع . اامية قدفية ةدد لب فدا  دذا ةددع اةفرةدية اةتدا ملددأ ةلدب اة ريدق 

 تدبج اةيادم مكتمدل ةدبمل أزةدا ال ةدي   ال   دع فيده ك تدبج   ذه اةلبصية اةلبمة فييت د ع أع
فبةميرفدة اةياميدة فدا ت د ر  تحفدع مفدتمر . لي مب يكذ  اة اقف  دذا اةتصد ر اةفدبذج ر اةي يدم 

ر  قد تصل  ح بئق اةي م ألب يل اةيد أ  ااى األقل تصد را ازئيدب   بمةديب ةامةدكاة اةم ر حدة 
ة  ةك لدب  تدبئا ت فد  اادى لحدر متمد ج مدع اةح دبئق اةمؤقتدة فل بت ال محبةة ليض اة تبئا اة بلتد

 اةمتةددبرلة  قددد كددذ  اةتددبري  ل ددد أاظددم اةيلددبقرم لددد ع أع يدد  ل  ددذا اةتكددذي  اةازئددا مددع 
 .قيمتلم  مكب تلم فاكل ح ي ة اامية تبري   حبةر  مفت لل 

ف دددد  احدددأ ر  ف ددد تييدددر مددد ال مفلددد م اةفيزيدددبع ةاةددد ع تييدددرا كليدددرا  يادددة اة دددر يع األليدددريع
اةميددبدالأ اةل دفددية اةكالفدديكية فددا تففددير ك يددر مددع لصبئصدده لباتلددبره رةدديباب أف يددب رةددى أع 

ففبد  ذا االات بد أمددا .  أظلرأ أ ه رةيبب متم ج ر أ لتأ تابر  مبكف ال ل د  ذا اةت  ر 



فددا " اةح ي ددة "  دد يال رةددى أع أ لتددأ تاددبر  أ ةددتبيع حدد ل تفباددل اةةدد ع  اةمددبدم قصدد ر  ددذه 
فبفدددتلدل اةتصددد ر اة دددديم لبةتصددد ر اةميبصدددر  رلمدددب اةمؤقدددأ أل أع ر تففدددير ليدددض اةظددد ا ر 

 .اةة ع م ابأ   حداأ مبدم تير  لبةف ت ع 

 ذا  يير  كلدبر اةيامدبع  أع تدراكم اة تدبئا اةازئيدة  تةدبر  ا راع  تيددد اة ظريدبأ كمدب 
داع ادددل اةلدددديليبأ  ا تفدددب  كدددل ييرفددد ع  ددد ال حيدددبتلم اةياميدددة تزادددزب أقددد   اةميت دددداأ   ميددد

 قدد الدر  يد تع . االكتةبفبأ  اةت  ر اةمفتمر  اةمتصباد اةفراة ألغا  اةفرةيبأ اةتيايمية 
اددع  ددذا اةةددي ر ل  ةدده أ دده كصددلا يايدد  ااددى ةددب   لحددر زالددر لددبةك  ز  ةك دده م ت ددف  فددييد 

اةلبحد  اةد ااا ليمدق فبةيدبةم رذع  د  . لبةت ب  ليض اةحصى اةامياة اةتا ياف لب  دذا اةلحدر 
 اةدددذل ال يصددددل رةدددى  دددذه اة تياددددة غبةلدددب رال ليددددد فددد يع   يادددة مددددع اةلحددد   اةت  يدددد  ر الاددده 

 . اال تصبراأ اةكليرم  اةصييرم 

اة  باددة األليددرم " ر  ددا أااددم أ  ددا ال أااددم ةدداع "  ك يددرا مددب تةددكل اماددة فدد را  اةةددليرم 
م اةددذل ي ا دده اايدده اةمتيام دد ع مددع فددلرية ةلددذا اةيددبةم اةح ي ددا اةدد ااا لمددب فددا اصدد الع اةيددبة

 1.غير م ص دم 

  -:رةى اة  ب  ا تية  فا  لبية  ذه اة رقة  يمكع اإلةبرم
اةتل دددي   يت اددد أمدددر  االفدددتراتياية ةاتياددديم فدددا اةياددد م االاتمبايدددةرع تحديدددد اةيبيدددة  -1
اة اقيية فا  يق مف إلمكب ية اةتح لبة اقفاة ة ع فا تحديد اةمفب يم  األ دا  اةمرتل ة    اةفايم
 . تح يق األ دا  اةم ة دمةاة ظر 

اادددى أ لدددب  فدددياة ايددددم ةاتياددديم (  اةحبفدددلبأ ا ةيدددة لةدددكل لدددبل)ةت  يدددة اال تمدددبم لب -0
اةتركيددز ااددى اةميامدديعر  ت دد ير أدائلددم اةتدريفددار  تدددريللم ااددى افددتلدام اةت  يددة مددف   اةددتيام

 . األ دا  اةمفت لايةلفبااية يفباد فا تح يق 

ةت  يم اةمل ا ااى اةةفبفية  اة ةد ع  اةمصدبرحة ة اقدف اةتياديم اةيد م يفيدد فدا اةيمدل ا -1
 .اةي م  ت  ير ب ةتتالعم  حبابأ اةمفت لل اة ري  اةابميةااى حل مةكالأ 

 :اةمرااف
ل  5005ر 5اةماادة اةيرليدة ةاياد م   اةميا مدبأ ر اةيددد : رحصبئيبأ مدع مرصدد اةي  فدك  ر أ ظدر .1

 .74-74ل 
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د ر اةتياديم : ر اةت مية اإل فب ية  اكتفب  اةميرفة اةمت دمدة فدا اةلادداع اةيرليدة(1111)اةفراب ار   بدر .5
 مؤةدراأ اةتياديم اةيبمدة االحصدبعاأ ادع اةتياديم اةيدبةا  راةيبةا  اةلح   اةت  ير اةت ب ار مركدز اةمةدكبم ةالحد  

فددددددددددددددددددددددددددا اةددددددددددددددددددددددددددلالد اةيرليددددددددددددددددددددددددددة د مصددددددددددددددددددددددددددرر ةددددددددددددددددددددددددددلكة اال تر ددددددددددددددددددددددددددأ ااددددددددددددددددددددددددددى 
 http://www.almishkat.org.arabdoe99/arhumder01-htm ,11/6/2003:اةي  اع

اةلح  اةياما   اةميا مبأ فا ت  لر اال تبج اةياما ةالبح يع فا اةيا م اال فب ية   : حيد قد رم  .3
 .164ر ل  5007اةيا م االاتمباية ر مؤففة تميمار 

ر   ي دددة افتةدددرا  مفدددت لل اةيمدددل اةترلددد ل فدددا اةدددد ل (5000)مكتددد  اةترليدددة اةيرلدددا ةدددد ل اةلاددديا ر  .7
 .  ي ة ااى ةلكة اةميا مبأ اةد ةية د اال تر أر   ي ة غير م ة رم)األاةبع لمكت  اةترلية اةيرلا ةد ل اةلايار 

 .( .1114) ة اةيرليةر لر بما األمم اةمتحدم اإل مبئار بفبق اةت مية اةلةرية فا اةم   .5
ر مدرفددة اةمفددت للر اةريددبضر مكتدد  اةترليددة اةيرليددة ةددد ل اةلادديار ل (5001)الددد اةيزيددز اةحددرر / .6

اةتةددددييل  اةت ميددددة اةلةددددريةر ةددددلكة اةميا مددددبأ اةد ةيددددة : ر قةددددية  رأل(5003)ر  ا ظددددر كددددذةت حفددددع اةيددددبةار 17
 . /http://www.alwaten.com/graphs/2003/05may15-5:                   ااى اةي  اع" اال تر أ"

اةي ةمددة ةددتيير اةم ددب ا : ر تحددديبأ كلددر  ت اادده اةتيادديم فددا اةيددبةم اةيرلددا(5003)الددد اأ أل ل ب ددةر  .4
ر صدحيفة ارليددة تصدددر فددا 6ر ل 5/6/5003  درق اةتدددريل فددا اةابميددبأ اةيرليدة ر صددحيفة اةيددر ر اإل  دديع 

 . ة دع
ر رؤيددة ةايددبةم فددا اة ددرع اةحددبدل  اةيةددريع  د ر اةيددر  فيددهر اةميددز  (1114)محمددد محمدد د اإلمددبمر  .4

رؤيدددة مفدددت لاية ةاتياددديم فدددا اةددد  ع اةيرلدددار درافدددة ق ددددمأ رةدددى اةمدددؤتمر األ ل : لبة فدددلة ةاتياددديم فدددا اةددد  ع اةيرلدددا
 .1114ديفملر  1-5اةير ر  رالال د ةيليب  ة زراع اةترلية  اةتيايم  اةميبر 

د ر اةتيادديم اةيددبةا :  ددبدر اةفراددب ار اةت ميددة اإل فددب ية  اكتفددب  اةميرفددة اةمت دمددة فددا اةلاددداع اةيرليددة .1
 .("ةلكة اال تر يأ)ر  مصرر مركز اةمةكبم ةالح ر ( 1111) اةلح   اةت  ير اةت ب ار

 555-550ل ل .5007ر ع اةي لر ت  ل :اد بع اة بلافا  .10

http://www.almishkat.org.arabdoe99/arhumder01-htm
http://www.almishkat.org.arabdoe99/arhumder01-htm
http://www.alwaten.com/graphs/2003/05may15-5/

