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 ًٔبٗزوذٓجغض٣الُشٌشاُىبُز٤ِٔ٘٣زٞاٗٞك٤زوذ٣ْ اُؼٕٞ ُ٘ب
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 : عرع و تحهيم انًشكهخ انجحثيخ



أعب٤ُت اُؼجؾ ك٢ أُئعغخ اُزشث٣ٞخ ٤ُظ ٤ُٝذ ا٤ُّٞ كؾغت ثَ ٛٞ ٓغبٍ أد٠ُ ك٤ٚ ٓخزِق 

أُخزظ٤ٖ ثبُجؾش ٝ اُذساعخ ُٔب ألعب٤ُت اُؼجؾ ٖٓ أ٤ٔٛخ ر٘ؼٌظ ؽز٠ ػ٠ِ ػِْ االعزٔبع ٖٓ 

ؽ٤ش رؤص٤شٛب ػ٠ِ أُزؼِْ ك٢ ر٣ٌٖٞ شخظ٤زٚ ٝ اُؾظٍٞ ػ٠ِ أٌُبٗخ ألٗٚ ٣ٔضَ اُغ٤َ 

. اُظبػذ، ًٕٞ إٔ ٛزٙ األخ٤شح ٓئعغخ اعزٔبػ٤خ ُٜب اُذٝس اُجبُؾ ك٢ ر٣ٌٖٞ شخظ٤خ اُلشد

ٛزٙ األعب٤ُت رؾذد ٝ رشعْ خش٣طخ اُطش٣ن ٝ ٜٓ٘غ٤خ ػَٔ أُئعغخ ُِز٘شئخ االعزٔبػ٤خ 

اُز٢ رؼزٔذ ػ٠ِ ٓشاػبح ظشٝف أُزؼِْ ٝ رغؼِٚ ػ٘ظشا كؼبال ٝ را سأ١ ك٢ رؾو٤ن اُـب٣خ 

. أُشعٞح ٖٓ أُذسعخ

 أ١ ألٕٖٓ خالٍ ٛزا أسدٗب اُٞهٞف ػ٠ِ أ٤ٔٛخ أعب٤ُت اُؼجؾ ك٢ أُئعغخ اُزشث٣ٞخ، 

اٗغبٕ ٣غؼ٠ ُزٌٕٞ ُٚ شخظ٤خ ٓ٘لشدح رؼجش ػٖ ؽبعبرٚ ٝ خظٞط٤برٚ ر٤ٔضٙ ٖٓ ؽ٤ش اُغِٞى 

اُزل٤ٌش ٝ ػالهبرٚ ٓغ ا٥خش٣ٖ ك٢ ٓوبثَ رُي رٌٕٞ أٓبٓٚ ه٤ْ، ٓجبدة ٝ ٓؼب٤٣ش رزٔضَ ك٢ 

اُؼ٤ٔش اُغٔبػ٢ رغبػذٙ ك٢ اُزلبػَ ٓغ األكشاد أُؾ٤ط٤ٖ ثٚ ٤ٌُزغت طلبد ع٤ًِٞخ ٝ رل٤ٌش٣خ 

ر٘بعت طلبد اُغٔبػخ ٓب ٣غؼِٚ ٣خؼغ ُِؼٞاثؾ اُلشد٣خ ٝ االعزٔبػ٤خ ػٖٔ ػ٤ِٔخ اُز٘شئخ 

االعزٔبػ٤خ ٓزؤصشا ثٔئصشاد عٔبػزٚ إلشجبع ؽبعبرٚ اُشخظ٤خ أُزٔضِخ ك٢ اُؾلبظ ػ٠ِ ٌٓبٗزٚ 

االعزٔبػ٤خ ثزؤع٤ظ ػالهبد ٣غٞدٛب اُٞكبم أ١ إٔ ٛزٙ اُغٔبػخ ٢ٛ ٝع٤ِخ إلشجبع ؽبعبد اُلشد 

ُز٤ٔ٘خ هذسارٚ اُشخظ٤خ ًٔب ٗش٤ش ا٠ُ أٗٚ ٣زِو٠ ك٢ ثبدة األٓش ر٘شئخ اعزٔبػ٤خ أعش٣خ روذّ ُٚ 

أعب٤ُت رشث٣ٞخ ُزغ٘جٚ اُلشَ ك٢ اُؾ٤بح االعزٔبػ٤خ، ٝ ٛ٘ب ٣٘غ٢ِ دٝس األعشح ك٢ اُؼ٤ِٔخ اُزشث٣ٞخ 

٤ِ٣ٚ أُذسعخ ًٔئعغخ اعزٔبػ٤خ رؼ٤ٔ٤ِخ ٌِٓٔخ ُِؼ٤ِٔخ اُزشث٣ٞخ ًزُي ٖٓ خالٍ عِطبرٜبٓزٔضِخ 

اّ ٣وٞدٙ ٝ ٣ذ٣شٙ ؽبهْ اداس١ ٝ رشث١ٞ ٓٔب ٣غزذػ٢ أعب٤ُت ػجؾ رغز٘ذ ا٠ُ هٞا٤ٖٗ ـــظــك٢ ٕ

اّ االعزٔبػ٢ ــٗعـــكْٜ اٍ ك٢ سع٤ٔخ رغزذػ٢ ظٜٞس كٌشح اُؼجؾ االعزٔبػ٢ ًٔظطِؼ ٣غبػذ

٤ٖٓ ٝ ر٘ظ٤ْ ٗشبؽبرْٜ اعز٘بدا ا٠ُ أُجبدة ٝ اُو٤ْ ــٓزؼَـــاد األكشاد أٝ اٍــٝ رؾغ٤ٖ ع٢ًِٞ

. أُشؿٞة ك٤ٜب ٝ أُؼزٔذح ك٢ أُغزٔغ

ح ـرٔبػ٢ــكٜزٙ اُؼٞاثؾ اُشع٤ٔخ ك٢ أُئعغخ اُزشث٣ٞخ ال ثذ ُٜب إٔ رشرجؾ ثبُظشٝف االط

 ػٖ دٝس أُذسعخ  "انديًقراطيخ و انترثيخ"ك٢ ًزبثٚ " عٕٞ د١ٞ٣"ٝ هذ أعْٜ ك٢ ٛزا أُوبّ 

ك٢ ٗوَ رشاس األع٤بٍ أُبػ٤خ ُِؾبػشح ُزظ٘غ أُغزوجَ ثبًغبثْٜ أكٌبس ٝ أٗٔبؽ ع٤ًِٞخ 

. ٓغب٣شح ُِظبُؼ اُؼبّ



كبألعب٤ُت أُزجؼخ ك٢ ػ٤ِٔخ اُؼجؾ االعزٔبػ٢ ٢ٛ اؽذٟ أٛذاف أُئعغخ اُزشث٣ٞخ ك٢ 

ػجؾ ع٤ًِٞبد اُزال٤ٓز ُزؾو٤ن أٛذاف رشث٣ٞخ رغزٞعت ارجبع أعب٤ُت ػجؾ اُضا٤ٓخ، ٓب ٣ذكغ 

ثبُوبدح اُزشث٤٣ٖٞ ا٠ُ رج٢٘ أكؼَ األعب٤ُت اإلداس٣خ ٝ األٗٔبؽ اُو٤بد٣خ ُز٘ل٤ز أُٜٔبد 

اإلداس٣خرٜذف ك٢ األعبط ا٠ُ خذٓخ اُز٤ِٔز ٝ ٛزا ال ٣زؤر٠ اال ثزٞكش اُٞعبئَ أُبد٣خ ٝ اُزشث٣ٞخ 

أُغخشح ُزُي، إ ٛزٙ األعب٤ُت ال رؼزٔذ ػ٠ِ ٗٔؾ ٝاؽذ ثَ رزؾٌْ ك٤ٚ ػذح ػٞآَ ار ًَ ٗٔؾ 

٣خؼغ ُ٘ٞػ٤خ اُوبئذ ٝ ؽج٤ؼخ األشخبص أُزٞاعذ٣ٖ أٝ اُؼب٤ِٖٓ ثبُٔئعغخ اُزشث٣ٞخ ٝ ٓ٘ٚ 

   :  ٛزاٗطشػ اإلشٌبٍ ا٥ر٢

? ك٤ٔب رٔضَ أ٤ٔٛخ رطج٤ن اُؼجؾ ٝأعب٤ُجٚ ك٢ أُئعغبد اُزشث٣ٞخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: انفرضيـــبد 

: انفرضيخانرئيسيخ 

 



. ألعب٤ُت اُؼجؾ  دٝس ْٜٓ ك٢ أُئعغبد اُزشث٣ٞخ -

 

: انفرضيبد انفرعيخ 

 .أ٤ٔٛخ اُؼجؾ ك٢ أُئعغخ اُزشث٣ٞخ ًٔئشش كؼبٍ-

 . ٝ أ٤ٔٛزٜب ك٢ رؾو٤ن اٗؼجبؽ اُزال٤ٓز اُؼالهخ اُزلبػ٤ِخ  ك٢ أُئعغخ اُزشث٣ٞخ -

 . اُلشد٣خ ث٤ٖ اُزال٤ٓز ٝع٤ِخ ُزؾو٤ن االٗؼجبؽمسٝفٓشاػبح اٍ-

 .ؽغٖ اُزغ٤٤ش اإلداس٣ؼشٝس١ ُزؾو٤ن االٗؼجبؽ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: أهًيخ اندراســخ 

رجشص أ٤ٔٛخ ٛزا اُجؾش ك٢ ًٞٗٚ ٣غٔغ ػ٘ظش٣ٖ اُؼجؾ ٝ أُئعغخ اُزشث٣ٞخ ٝٓٞػٞع 

ٝ ٓؾٞس٣خ ك٢ أُغبٍ اُزشث١ٞ  أل٤ٜٗشٌَ ٗظبّ اعزشار٤غ٤خعذ٣ش ثبُذساعخ ُٔب ٣ٌز٘لٚ ٖٓ أ٤ٔٛخ 



ػجؾ ػ٘بطش ٝ أكشاد رشثطْٜ ػالهبد رلبػ٤ِخ ٣ٌٕٞ ك٤ٜب ًَ كشد ٗظبّ كشػ٢ ك٢ ٛزٙ أُئعغخ 

. ٣ؾبكع ػ٠ِ دٝسٙ ك٢ ٓوبثَ ه٤بٓٚ ثٞاعجبرٚ

كؤعب٤ُت اُؼجؾ رٔضَ عِٔخ ٖٓ اإلعشاءاد اُؼ٤ِٔخ ٝاُؼ٤ِٔخ ُٜب دٝس كؼبٍ ك٢ أُذسعخ 

ثٞظبئق ر٘ل٤ز٣خ رغْٜ ك٢ رؾو٤ن االٗؼجبؽ ٓٔب  ٣ئد١ ا٠ُ خِن صوبكخ رشث٣ٞخ ٓز٤ٔضح ُز٣ٌٖٞ كشد 

ٝ ٓٞاؽٖ ٓ٘ؼجؾ ٖٓ ع٤ٔغ اُ٘ٞاؽ٤٤ؼ٢ ؽوٞهٚ ٝ ٝاعجبرٚ، ًٔب رغذس اإلشبسح ا٠ُ إٔ أعب٤ُت 

اُؼجؾ رغؼَ ٖٓ اُ٘ظبّ أُذسع٢ ٣ؼزٔذ ػ٠ِ أعظ ُزٞك٤ش ث٤ئخ ٓذسع٤خ هبئٔخ ػ٠ِ 

. اُزٞع٤ٚ،اإلسشبد، اُزشؿ٤ت ٝ االثزؼبد ػٖ اُزش٤ٛت ٝ اُزخ٣ٞق

 .خِن عٞ ٣غبػذ اُزال٤ٓز ػ٠ِ اؽزشاّ ؽشٓخ أُئعغخ اُزشث٣ٞخ -

 أعب٤ُت اُؼجؾ ٖٓ شؤٗٚ ا٣غبد أٗٔبؽ ه٤بد٣خ ُٞهب٣خ اُزال٤ٓز ٖٓ اُٞهٞع ك٢ اُغ٤ًِٞبد ارجبع -

 .اُخبؽئخ

ًٔب إٔ اعزخذاّ اُِٞائؼ ٝ اُوٞا٤ٖٗ ُؼجؾ ٓخبُلبرْٜ ٢ٛ ٝع٤ِخ ُؼالط اُغ٤ًِٞبد ؿ٤ش  -

 .أُشؿٞة ك٤ٜب

رؾو٤ن اُزلبػَ ث٤ٖ اُطبهْ اُزشث١ٞ اإلداس١ ٝ اُزال٤ٓز ٝ ٓؼشكخ رؾذ٣ذ ُِٔغئ٤ُٝبد ٣ئد١ ا٠ُ  -

ا٣ؼبػ ؽش٣وخ اُؼَٔ ٝ ر٘ظ٤ٜٔب ٝ اُؼَٔ ػ٠ِ رج٢٘ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُوٞاػذ أُ٘ظٔخ ُِغِٞى ٖٓ 

 .ثذا٣خ اُغ٘خ

 ٝ ٓؼشكخ ُٔغٔٞػخ ارجبعًٔب إٔ ؽشص أُئعغخ اُزشث٣ٞخ ػ٠ِ رؾو٤ن االٗؼجبؽ ٣ذكؼٜب ا٠ُ  -

 .ٖٓ اُ٘ظْ ٝ اُو٤ْ ٝ أُؼب٤٣ش اُغبئذح ك٢ أُغزٔغ ٝ ك٢ ظشٝف أُزؼِْ

 

 

 

:  اندراســخ دافأِ

 .اُزؼشف ػ٠ِ أ٤ٔٛخ ٓلّٜٞ أعب٤ُت اُؼجؾ ٝ أ٤ٔٛزٚ ك٢ أُئعغبد اُزشث٣ٞخ -

 .رٞػ٤ؼ أعب٤ُت اُؼجؾ ٝ اثشاص ؽج٤ؼخ اُذٝس اُز١ رئد٣ٚ داخَ أُئعغخ اُزشث٣ٞخ -

 .ٓؼشكخ ٓذٟ ٗغبػخ ٛزٙ األعب٤ُت ك٢ رؾغ٤ٖ ٝ رط٣ٞش أداء اإلداسح اُزشث٣ٞخ -



اُزؼشف ػ٠ِ أٗغؼ اُغجَ أُزجؼخ ُزؾو٤ن االٗؼجبؽ ٝ ٓذٟ كؼب٤ُزٜب ك٢ رو٣ْٞ عِٞى  -

 .اُزال٤ٓز

اثشاص دٝس أُئعغخ اُزشث٣ٞخ ك٢ أُغزٔؼٔؼشكخ ٓذٟ آزضبٍ اُزال٤ٓز ُٜزٙ اُوٞا٤ٖٗ ك٢  -

 .أُئعغخ اُزشث٣ٞخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: أسجبة اختيبر انًىضىع 

: أسجبة ذاتيخ 

 .اُشؿجخ ك٢ خٞع ؿٔبس اُجؾش ك٢ أُغبٍ اُزشث٣ٞزؾذ٣ذاك٢ أُئعغخ اُزشث٣ٞخ -

 .اخشاط ٛزٙ اُذساعخ ك٢ أكؼَ طٞسح ٖٓ خالٍ اُزؼٔن ك٢ اُجؾش ٝ اُزؾ٤َِ -

 .كزؼ آكبم عذ٣ذح ُِجؾش ٝ اُؼَٔ ُِٞطٍٞ ا٠ُ ثؾش ٓزوٖ ٝ ٓل٤ذ رغزل٤ذ ٓ٘ٚ أُذسعخ -



 .االؽزٌبى ثبُٞعؾ اُزشث١ٞ -

: أسجبة يىضىعيخ 

 .اُؼجؾ ٝ ع٤ِخ ٝ ػ٤ِٔخ ٜٓٔخ ُزؾو٤ن أٛذاف رشث٣ٞخ ٝ رط٣ٞش ٝ رو٣ْٞ ٝ اسشبد أُزؼِْ -

 .اُٞهٞف ػ٠ِ أْٛ أعب٤ُت اُؼجؾ اُز٢ ٖٓ شؤٜٗب رط٣ٞش أُئعغخ اُزشث٣ٞخ -

 .اُغؼ٢ ا٠ُ ٓؼشكخ أْٛ اُؼٞاثؾ اُز٢ رٜذف ا٠ُ اطالػ ع٤ًِٞبد اُزال٤ٓز -

 .ٓ٘بعجخ أُٞػٞع ُِوؼب٣ب اُ٘بشئخ ٝ أُغزغذح ك٢ أُغزٔغ ٝ اُٞعؾ اُزشث١ٞ -

 .أ٤ٔٛخ أُٞػٞع ك٢ رخظض ػِْ االعزٔبع اُزشث١ٞ ٝ اػزجبسٙ اػبكخ ُِٔؼشكخ اُؼ٤ِٔخ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: تحديد انًفبهيى اإلجرائيخ 

ُلع ٣ش٤ش ا٠ُ ٓخزِق األعب٤ُت اُز٢ ٣غزخذٜٓب " P.Bergerث٤زش ثشعش" ػشكٚ :انضجظ 

أُغزٔغ إلعجبس أكشادٙ أُزٔشد٣ٖ ػ٠ِ اُؼٞدح ا٠ُ االٗظ٤بع ُٔؼب٤٣ش أُغزٔؼل٢ اشبسح ُٚ ػ٠ِ 

 .1إٔ ع٤ٔغ أكشاد أُغزٔغ ِٓض٤ٖٓ ثبرجبع ٓؼب٤٣ش ٓغزٔؼ٤خ ٤ُزؾون االٗؼجبؽ 

إٔ اُجشش ال ثذ ُْٜ ك٢ االعزٔبع ٖٓ "انًقديخ"ك٢ ًزبثٚ " اثٖ خِذٕٝ"ًٔب رطشم ُٜزا أُلّٜٞ 

ٝاصع ؽبًْ ٣شعؼٕٞ ا٤ُٚ ٝ ؽٌٔٚ ك٤ْٜ ربسح ٣ٌٕٞ هبئٔب ٝ ساعؼب ا٠ُ ششع ٓشكٞع ٖٓ هللا 



٣ٞعت آزضبُْٜ ٝ اٗظ٤بػْٜ ا٤ُٚ اٗطالهب ٖٓ ا٣ٔبْٜٗ ثبُضٞاة أ١ اُغضاء اُؾغٖ ٝ اُؼوبة، ٝ ربسح 

ا٠ُ ع٤بعخ ػو٤ِخ ٣زٞعت االٗو٤بد ا٤ُٜب ٝ ٓب ٣زٞهؼٞٗٚ ٖٓ صٞاة ٖٓ رُي اُؾبًْ ثؼذ ٓؼشكزٚ 

ؽ ـــؽبًْ ك٢ ػتــــػ اُؼبّ ٝ ٓظبُؼ اٍــثٔظبُؾْٜ ٛزٙ اُغ٤بعخ اُؼ٤ِٔخ اُٞػؼ٤خ رشاػ٢ اُظبٍ

 2ٝ ؽغٖ رغ٤٤ش ٙ ُؾٌٔٚ ًٔب ٣شاػ٢ ك٤ٜب ٓظِؾخ اُؾبًْ ٝ اُؾلبظ ػ٠ِ عِطبٗٚ ثبُوٜش ٝ اُوٞح

كبعْٜ اثٖ خِذٕٝ ك٢ اُزؾذس ػٖ اُؼجؾ ثبػزجبسٙ أؽذ اُظٞاٛش أُزظِخ ثبُٔغزٔغ، ٝ ألٕ 

اإلٗغبٕ ػ٘ذٙ ٛٞ اثٖ  ث٤ئزٚ ك٤ظجؼ ع٤بع٢ ثطجؼٚ ٣ؾزبط ا٠ُ هٞح رٞعٜٚ ٝ رؼجؾ عًِٞٚ، أٓب 

ٝعبئَ اُؼجؾ ػ٘ذٙ رزٔضَ ك٢ اُذ٣ٖ، اُوبٕٗٞ، األدة، اُو٤ْ، اُؼبداد ٝ اُزوب٤ُذٓٔب ٣غؼَ ػ٤ِٔخ 

 3اُؼجؾ ػ٘ذٙ ط٤ـخ اعزٔبػ٤خ خبُظخ ٝ ٗلؼ٤خ

اعزخذاّ اُوٞح اُجذ٤ٗخ أٝ اُٞعبئَ اُشٓض٣خ أٝ أػٔبٍ اُوٞاػذ أٝ "ًٔب ػشكٚ ؽغٖ اُغبػبر٢ 

األكؼبٍ أُوذسح ٣ٌٕٞ اُلشع ثبإلعجبس ٝ اُوٜش أٓب األػٔبٍ ك٤ٌٕٞ ثبإل٣ؾبء ٝ اُزشغ٤غ ٝ اُض٘بء ٝ 

ؿ٤ش رُي ٖٓ اُٞعبئَ ٝ هذ ٣زؼٖٔ اُؼجؾ االعزٔبػ٢ ع٤طشح أُغزٔغ أٝ ٓغٔٞػخ اُز٢ رشزَٔ 

ػ٤ِٜب، أٝ ع٤طشح ٓغزٔغ ػ٠ِ آخش أٝ ٓغٔٞػخ ػ٠ِ أػؼبئٜب أٝ ع٤طشح أكشاد آخش٣ٖ ع٤طشح 

رٞعٚ األكٌبس ٝ اُغِٞى اُٞعٜخ اُز٢ رشاٛب ٓغ٤طشح أٝ األكشاد أُغ٤طشٕٝ ٝ ُؼَ أهٟٞ ٤ٛئخ 

. راد ع٤طشح ه٣ٞخ ٝ ٝاعؼخ اُ٘طبم ك٢ ػظشٗب ٛزا ٢ٛ اُذُٝخ

 
(. 1982.36نعٌم أحمد -1

(. 303-302- 1965بن دمحم ابن خلدون )-2

(. 36-1986الساعاتً )-3

 

 

: تحديد انًفبهيى اإلجرائيخ 

 ٓغزٔؼبُوٞاػذ ٝ األعب٤ُت أُبد٣خ ٝ أُؼ٣ٞ٘خ اُز٢ ٗزؼبَٓ ثٜب أُئعغخ اُزشث٣ٞخ :انضجظ 

األك٘ذ١ )ٓغ اُزال٤ٓز ُؼجؾ ٝ رٞع٤ٚ عًِْٜٞ ثٜذف االُزضاّ ثبُوٞا٤ٖٗ ٝ األٗظٔخ أُذسع٤خ 

(. 8ص-2011

 األٗٔبؽ ٝ األعظ اُز٢ رٔبسعٜب اإلداسح اُزشث٣ٞخ ٝ اُزذس٣غ٤خ ػ٠ِ :أسبنيت انضجظ 

. اُزال٤ٓز ُزٞع٤ٚ ٝ ػجؾ عًِْٜٞ

: تعريف انضجظ نغخ و اططالحب 

:  اُزؾذ٣ذ اُذه٤ن ٖٓ كؼَ ػجؾ ٣ؼجؾ كٜٞ ػبثؾ ك٤وبٍ  :انضجظ نغخ 



. ػجؾ ُغبٗٚ ؽلظٜجبُؾضّ ؽلظب ث٤ِـب

أرو٘ٚ، أؽٌٔٚ : ػجؾ ػِٔٚ 

ؽبثوٜب ٓغ اُٞهذ اُغبس١ : ػجؾ عبػزٚ 

طؾؾٚ ٝ شٌِٚ ثبُؾشًبد : ػجؾ أُؼِْ اُ٘ض 

أُوٞا ػ٤ِٚ اُوجغ : ػجطٞا اُِض 

ًجؾٜب، ع٤طش ػ٠ِ ٗلغٚ ك٢ ُؾظبد اُـؼت  : ػجؾ أػظبثٚ 

٢ٛ اُؼِّٞ أُؾٌٔخ أٝ اُذه٤وخ اُز٢ روّٞ ػ٠ِ ه٤بط أُوبد٣ش ًبُؾغبة : اُؼِّٞ أُؼجٞؽخ 

ٝ اُٜ٘ذعخ 

)هبّ ثؤٓشٛب ه٤بٓب ٤ُظ ك٤ٚ ٗوض: ػجؾ اُجالد 
1

 .)

ػشث٢ ٓزٞكش ػ٠ِ أُٞهغ ك٢ األٗزشٗذ ٝ ٛٞ ًزُي - ٓؼغْ أُؼب٢ٗ اُغبٓغ، ٓؼغْ ػشث٢ 

اُؼجؾ : ُضّٝ اُش٢ء ٝ ؽجغٚ، ػجؾ ػ٤ِٚ ٝ ػجطٚ ٣ؼجؾ ػجطب ٝ ػجبؽٚ، ٝ هبٍ ا٤ُِش :

ُضّٝ ش٢ء ال ٣لبسهٚ ك٢ ًَ ش٢ء، ٝ ػجؾ اُش٢ء ؽلظٚ ثبُغضّ، ٝ اُشعَ ػبثؾ أ١ ؽبصّ ٝ 

)شذح اُجطش ٝ اُوٞح ٝ اُغغْ : ه١ٞ شذ٣ذ ٝ ك٢ اُزٜز٣ت : سعَ ػبثؾ ٝ ػجط٢ 
2

 )

 

 

 

: انضجظ اططالحب 

اُؼجؾ، اعٔبع اٌُالّ ًٔب ٣ؾن عٔبػٚ صْ كْٜ ٓؼ٘بٛبُز١ أس٣ذ ثٚ صْ  : " اُؾشعب٢ٗ"هبٍ 

ؽلظٚ ٣جذٍ ٓغٜٞدٙ ٝ اُضجبد ػ٤ِٚ ثٔزاًشرٚ ا٠ُ ؽ٤ٖ أدائٚ ا٠ُ ؿ٤شٙ  ٝ ٛٞ ٣ؼ٢٘ أ٣ؼب اعٔبع 

)اٌُالّ ًٔب ٣ؾن عٔبػٚ
3

 .)

أُئعغخ االعزٔبػ٤خ اُضب٤ٗخ ثؼذ األعشح ٖٓ ؽ٤ش ٌٓبٗزٜب ك٢ اُزؤص٤ش ػ٠ِ :انًؤسسخ انترثىيخ 

ٓؼِٞٓبد ــاُطلَ ٝ سػب٣زٚ ٝ رٞع٤ٜٚ، ر٤ٔ٘خ ٜٓبسارٚ، ٓٞاٛجٚ ٝ هذسارٚ ٝ رض٣ٝذٙ ثبُٔؼبسف ٝ اٍ

. ٝ ٢ٛ ثٜزا رؾون اُٜذف اُؼبّ ُِزشث٤خ ٝ ٛٞ اػذاد اُ٘شء ٤ٌُٕٞ كشدا طبُؾب

                                                             
1

 99صالح الدٌن مشروع عن المجتمع التربوي، دار العلوم للنشر و التوزٌع عنابة الجزابر ص . د (
2

  دار الفكر387-386 ص 3معجم مقاٌٌس اللغة ج (
3

 .140 ،ص 2013-1434بٌروت لبنان، - التعرٌفات دار الكتب العلمٌة (



رط٣ٞش ـــــــٟ ٓجذأ اٍـــٓذح ػَــرا رغؼ٠ عؼ٤ب ؽض٤ضب ُزوذ٣ْ األكؼَ ٝ ػجؾ ٗظبٜٓب ٓؼذــٝ ٢ٛ ثٚ

ٝ اُزؾذ٣ش ك٢ ثشآغٜب ٝ كؼب٤ُزٜب ٝ أعِٞة أدائٜب ٓزخظظخ ثبُز٘شئخ االعزٔبػ٤خ ر٢ٔ٘ اُلشد 

ٖٓ اُ٘ٞاؽ٢ اُؼو٤ِخ، اُغغ٤ٔخ، االعزٔبػ٤خ، اُ٘لغ٤خ ٝ ر٤ٜئخ اُطلَ ُِؼ٤ش ٝ االخزالؽ ٓغ أكشاد 

. ٓغزٔؼٚ

ؽبعبد اُ٘لغ٤خ ٝ االعزٔبػ٤خ اُز٢ رغؼ٠ اُؼ٤ِٔخ اُزشث٣ٞخ ا٠ُ ر٤ٔ٘زٜب ـــ ٖٓ اٍ:انضجظ انًدرسي 

ٝ ؿشعٜب ك٢ أُؼِْ ألٜٗب رؼٖٔ ُٚ االرضإ االٗلؼب٢ُ ٝ اُ٘لغ٢ ًٔب رغْٜ ك٢ عؼَ اُز٤ِٔز ُٚ 

. اُوذسح ػ٠ِ ٓٔبسعخ ؽوٚ ٝ اُو٤بّ ثٞاعجبرٜٞ رؾَٔ أُغئ٤ُٝخ

اُغجَ ٝ اُطشم أُزجؼخ ٖٓ ؽشف عٔبػخ رلشع ع٤طشرٜب ػ٠ِ األكشاد ٝرِؼت :أسبنيت انضجظ 

.  ُالٗو٤بد ا٤ُٜب ٝ ألٝآش أُغزٔغ ٝ ٓؼب٤٣شّٙدٝسا ٛبٓب ك٢ اُزؤص٤ش ػ٤ِٚ

 

 

 

 

 

 

إ  اُٜذف ٖٓ ٛزٙ اُذساعخ ٛٞ ٓؼشكخ ٓذٟ رؤص٤ش  أعب٤ُت اُؼجؾ ك٢ عِٞى اُزال٤ٓز داخَ 

أُئعغخ اُزشث٣ٞخ ًٌَٝ دساعخ رجذأ ثبُغبٗت اُ٘ظش١  ًبٕ الثذ ُ٘ب ٖٓ اُغبٗت ا٤ُٔذا٢ٗ  هٔ٘ب 

 .ثؼذح اعشاءاد ٝص٣بساد ٤ٓذا٤ٗخ  ُِٔئعغخ أُؼ٤٘خ ٝاالؽزٌبى ثبُطبهْ اُزشث١ٞ ٝ اإلداس١

أصش ػ٠ِ ع٤ٔغ 19 ٝألٕ اُؼبُْ ػشف  ٝػؼ٤خ اعزض٘بئ٤خ  عشاء رلش٢ ٝثبء ًٞسٝٗب ًٞك٤ذ

 .ٗٞاؽ٢ اُؾ٤بح ا٤ٓٞ٤ُخ  اٗؼٌغذ ربثؼبرٚ ػ٠ِ ع٤ٔغ اُجشش٣خ 

ػجذ أُغ٤ذ رجٕٞ ثبؿالم أُذاسط  اُغ٤ذ رجؼب ألٓش سئ٤ظ اُغٜٔٞس٣خ ٝ

ٝاُغبٓؼبرٞٓئعغبد اُزؼ٤ِْ ٝاُز٣ٌٖٞ ا٤٤ُٜٖ٘ٔ ًبعشاء اؽزشاص١ ٝٝهبئ٢ ٖٓ ٝثبء ك٤شٝط 

هبٓذ ثبرخبر  ٓجبدسح ث٤ذاؿٞع٤خ  رظت ك٢ ًٞسٝٗب، كبٕ ٝصاسح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ 

  ٝٛزا ٓب 2020 ٓبسط 12طبُؼ اُطبُت  ًبعشاء ٝهبئ٢ ٝاؽزشاص١ ػِوذ  اُذساعخ ثزبس٣خ  



أصش ػ٠ِ ٓٞاطِخ  ثؾض٘ب   ٖٓ اُ٘بؽ٤خ ا٤ُٔذا٤ٗخ  ٝ ع٤شٝسح ػِٔ٘ب  ٓٔب عؼِ٘ب ٌٗزل٢ ثبُغبٗت 

 .ا٤ُٔذا٢ٗ كوؾ

 ٝك٢ األخ٤ش ٗغؤٍ هللا إٔ ٣شكغ ػ٘ب اُٞثبء ٝ اُجالء

 

 

 

 الفصل  الثانً
 

 أسالٌب الضبط  االجتماعً فً المؤسسة التربوٌة

 

 تًهيــــــــد 

 انضجظ االجتًبعي:انًجحث األول 

 يفهىو انضجظ االجتًبعي :انًطهت األول 

 أَىاع انضجظ االجتًبعي :انًطهت انثبَي 

 خظبئض انضجظ االجتًبعي :انًطهت انثبنث 

 .انضجظ االجتًبعي أهداف ، أسبنيت ، َظريبد :انًجحث انثبَي 

 أهداف انضجظ االجتًبعي:                     انًطهت األول 

 أسبنيت انضجظ االجتًبعي :                    انًطهت انثبَي 

 َظريبد انضجظ االجتًبعي  :                    انًطهت انثبنث 

 

 خالطخ 

 



 

 

 :تًهيـــــــد  

ٓٞػٞع اُؼجؾ االعزٔبػ٢ ٖٓ أُلب٤ْٛ األعبع٤خ  ٝأُٜٔخ ك٢ ػِْ االعزٔبع  ؽ٤ش رْ 

اُزطشم ا٤ُٚ ثؼذح رغ٤ٔبد، ًٔب رؼذدد ٝاخزِلذ آساء ٝارغبٛبد ػِٔبء االعزٔبع ؽٍٞ ٛزا 

أُظطِؼ ُٔب ُٚ ٖٓ ػالهخ ثبُؼذ٣ذ ٖٓ اُؼِّٞ االعزٔبػ٤خ األخشٟ ًؼِْ اُزشث٤خ، اُوبٕٗٞ ًٞٗٚ 

أؽذ اُِج٘بد األعبع٤خ ُِ٘ظبّ االعزٔبػ٢ ك٢ ٓٞاعٜخ االٗؾشاكبد ٝرُي ألٗٚ ٣شَٔ ًَ اُٞعبئَ 

اُز٢ ٣غزخذٜٓب ٣ٝؼزٔذٛب أُغزٔغ ُؼٔبٕ اُزضاّ أكشادٙ ٝآزضبُْٜ ُو٤ٔٚ ٝارغبٛبرٚ ٝأٛذاكٚ 

٣ٝزؼٖٔ ػجؾ اُغِٞى اُلشد١ ٝاالعزٔبػ٢، ٝرؼزجش أُئعغخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ أٝ أُذسعخ أؽذ ٛزٙ 

اُٞعبئَ ُزؾو٤ن اُؼجؾ االعزٔبػ٢ اُز٢ أٗشؤٛب أُغزٔغ ألٜٗب رغْٜ ك٢ رؼ٤ِْ األكشاد أُؼبسف، 

أُٜبساربُٔخزِلخ  ُز٘ٔٞ ٓؼِٞٓبرْٜ ٝرطٞس رٝارْٜ ؽز٠ رظَ ا٠ُ ٓب ٛٞ أ دم ك٢ ٓخزِق 

اُزخظظبد اُؼ٤ِٔخ اُز٢ رشَٔ ًَ ٗٞاؽ٢ اُؾ٤بح اُؼ٤ِٔخ ٝا٤ٓٞ٤ُخ ارٕ كبُٔذسعخ رغْٜ ك٢ ػ٤ِٔخ 

 .اُز٘ظ٤ْ االعزٔبػ٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الضبط االجتماعً:المبحث األول 

 :المطلب األول 

 :مفهوم الضبط االجتماعً 

 : الضبط لغة 

ضبط الشًء أي ساده وتحكم فٌه ،إال أن لفظ :  فً اللغة اإلنجلٌزٌةcontrolٌحمل  لفظ 

" contrôle فً اللغة الفرنسٌة له معنى آخر  وهو معنى سلبً ضبط الشًء أي راقبه ومنع

حدوثه ، وبهذا ٌتحدث الفرنسٌون عن الضبط البرلمانً أي النابب كضابط او الضبط القانونً 

 " .أو المالً 

  أي تدخل -لتشٌر إلى الضبط إذ ٌرى أن"  contrainte"امٌلدوركاٌم كلمة "واستخدم 

فً سلوك اإلنسان ٌعتبر عامل ضبط ولٌس عامال ذاتٌا ، معنى ذلك أن الضبط ال ٌتعلق بالفرد 

. ذاته ولٌس مفروضا علٌه من الخارج  وإنما هو جزء من الموقف العام الذي ٌتم فٌه الفعل
1 
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فً قاموسه كل العملٌات التً تنظم سلوك األفراد والجماعات أو " جوردن مارشال"كما عرفه 

المجتمع وفق لمعاٌٌر و قواعد السلوك ، وبدون تلك القواعد الٌمكننا تصور كٌف ٌكون 

.المجتمع ،  وتوجد  مٌكانٌزمات تإمن امتثال  نحو تلك المعاٌٌر كما تتعامل مع االنحراف 
1
 

أن الناس فً حاجة إلى الضبط أثناء تفاعلهم وبٌن أنواع الضبط وهً " ابن خلدون"وٌبٌن 

 .الضبط الخارجً بالقانون و الضبط الداخلً بالدٌن والضبط االختٌاري بالضمٌر

وٌرى أن الضبط الزم للحٌاة االجتماعٌة وهو فً الوقت نفسه ناجم عن خاصٌة طبٌعٌة فً 

اإلنسان وان فابدته المحافظة على المصلحة العامة لألفراد فً المجتمع وعلى مصلحة الحاكم 

فً استقامة حكمه ، كما أنه ٌلزم الحاكم بإقامة الضبط وعلٌه أن ٌتسم بسمات خاصة كً 

ٌستطٌع إقامة هذا الضبط 
2
. 

وعلى ذلك فان مفهوم الضبط االجتماعً ٌعنً الوحدات و األسالٌب التً تحكم سلوك الفرد 

.والجماعة وتحدد تصرفه فً المجتمع 
3
 

 

 

 

 

 

 :المطلب الثانً 

 :أنواع الضبط االجتماعً وصوره - 1-2

                                                             
1

 .41 ، ص 2010، عمان ، 1 ،دار المسٌرة ، طعلم االجتماع القانونً والضبط االجتماعًأمال عبد الحمٌد وآخرون ، - 
2

علم االجتماع ودراسة المشكالت االجتماعٌةنوبل تاٌمز ، ترجمة دمحم سٌد أحمد ، - 
 ، 

. 160 ، ص 2006دار المعرفة الجامعٌة ، اإلسكندرٌة، 
 

3
 .15 دن ، دط ، السوٌس ، دس ، ص دراسات فً مشكالت الضبط االجتماعً ،دمحم عبد المعبود مرسً ، -

 
 
 
 
 
 
 



اختلف علماء االجتماع فً تحدٌد أنواع وصور الضبط االجتماعً ، وٌرتبط تصنٌف أنواع 

الضبط االجتماعً وصوره وفقا لوسابل الضبط ومضمونه وأهدافه وفٌما ٌلً نستعرض 

 :التصنٌفات 

 :الضبط االجتماعً اإلٌجابٌوالسلبً  .1

التشجٌع ومكافؤة األفراد والجماعات  ، هو المدح الحسن:الضبط االجتماعً اإلٌجابً  -1-1

 .التً تتمثل للنظم االجتماعٌة، ولمعاٌٌر القٌم االجتماعٌة 

فٌتمثل فً مختلف العقوبات التً ٌفرضها على كل من :الضبط االجتماعً السلبً  -1-2

خالف القواعد التنظٌمٌة ، أو ٌحاول تجاوز ما تعارف علٌه فً المجتمع  ، وٌتناسب الجزاء 

السلبً تتبعا للموقف االجتماعً ، وتبعا لتقدٌر المجتمع لمظاهر االنحراف  عن النظم 

االجتماعٌة 
1
. 

 : الضبط االجتماعً الرسمً وغٌر الرسمً  -2

ٌتضمن السلطةوالقوانٌن والقواعد و اللوابح التً تحدد : الضبط االجتماعً الرسمً  -2-1

المكافآت مثل التقدٌرات اإلٌجابٌة  مثل الدرجات و الشهادات العلمٌة والجوابز و المٌدالٌات  و 

المكافؤةالمادٌة وكذلك العقوبات كالجزاءات السلبٌة المنظمة التً تتمثل فً اإلعدام أي السجن 

 .أو النفً 

وٌتجلى فً صور مختلفة ال تعتمد على العنف و القوة : الضبط االجتماعً غٌر الرسمً -2-2

و تظهر وسابل هذا النوع من الضبط بصورة تلقابٌة وتتراوح  هذه الوسابل من التحكم و 

السخرٌة إلى الغٌبة و الثرثرة وإطالقه الشابعات ، إلى إثارة الفضابح إلى عزل الفرد أو نبذه 

من حظٌرة المجتمع 
2
. 

 

 

 :الضبط المادي والضبط المعنوي  -3

 : ٌمكن التمٌٌز فً مجال الضبط بٌن نوعٌن من الجزاءات والمكافآت وهً 

                                                             
1

 .52 ، ص 2011 ، لبنان 2 مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات ، ط األسس النظرٌة واألسالٌب التطبٌقٌة فً علم االجتماع ،إبراهٌم العسل ،-
2

  .42،مصر ، ص 2الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، ط مدخل لدراسة المجتمع ،–البناء االجتماعً أحمد أبوزٌد ، -

 



التً تقع عل الشخص أو المعتدٌكالسجن واإلعدام،و : الجزاءات المادٌة العٌنة الملموسة -3-1

 . المكفآت المادٌة الملموسة التً تسمح للشخص المتمثل كالجوابز وشهادات التقدٌر 

تتمثل غالبا فً وسابل الضبط غٌر :الجزاءات األدبٌة أو المعنوٌة غٌر الملموسة -3-2

 .الرسمٌة مثل السخرٌة ، اإلشاعة ، التهكم ، النبذ والمقاطعة 

وٌعتبر الدٌن بتعالٌمه وأوامره ونواهٌه  من أقوى عوامل الضبط االجتماعً المعنوٌة ففكرة 

الثواب و العقاب التً تالف ركنا هادفا فً الدٌن تلعب دورا هاما فً االمتثال وإقرار النظام فً 

.المجتمع 
1
 

 :الضبط المباشر وغٌر المباشر  -4

تتحقق السٌطرة االجتماعٌة المباشرة عن طرٌق األنظمة والقوانٌن الموضوعة واللوابح  -

المكتوبة ومن خالل المنظمات والمإسسات والهٌبات والوكاالت االجتماعٌة المتخصصة 

كالنقابات والمإسسات و التنظٌمات السٌاسٌة واالقتصادٌة وقد تكون السٌطرة المباشرة إٌجابٌة 

 .أو سلبٌة رسمٌة 

أما السٌطرة غٌر المباشرة فٌقصد بها تلك التً تستمد قوتها من مصدر مبهم غٌر محدود  -

وغٌر إرادي وتتمثل فً الطرق الشعبٌة و العادات االجتماعٌة والتقالٌد و األعراف بما تمارسه 

.من سطوة وسلطات على األفراد والجماعات 
2
 

 

 

 

 

 

 

 :المطلب الثالث 

 :خصائص الضبط االجتماعً - 3

حسب علماء االجتماع فإن الضبط االجتماعً ٌتضمن توجٌها وعملٌة مقصودة المعالم ، 

 : لذا ٌمكن ان نمٌز عملٌة الضبط االجتماعً فٌماٌلً 

                                                             
1

 .307-306، ص ص1974 ، دار الكتب الجامعٌة ، اإلسكندرٌة ، البناء النظري لعلم االجتماعنبٌل السمالوطً ، -
2

 .27 ، ص 1968 ، مصر ، 2 ، مكتبة  القاهرة الحدٌثة ، طالضبط االجتماعًأحمد الخشاب ،-



ٌتضمن فكرة التدخل الفعلً فً النظم االجتماعٌة ، وهذه الفكرة ولٌدة التجربة االجتماعٌة -

وأظهرت الدراسات االجتماعٌة أنه بإمكان اإلنسان التدخل ، لكً ٌعدل وٌكٌف النظم 

 .االجتماعٌة ، بكل ما تنطوي علٌه من جوانب التراث الثقافً 

الٌكون التدخل فً النظم االجتماعٌة عشوابٌا أو تلقابٌا ، وإنما ٌتبع خطة منظمة هادفة -

وتعاونٌة تشترك فً تنظٌمها وتنفٌذها القطاعات الموجودة فً المجتمع ، والمإسسات المختلفة 

 .لتحقٌق الضبط االجتماعً 

ٌرتكز الضبط االجتماعً على القانون االجتماعً فمن المسلم به وجود دوافع أولٌة أو - 

حاجات عند الفرد كالحاجة إلى الطعام والشراب والنوم و الجنس ، وكل هذه المعطٌات تتطلب 

اإلشباع ، إال أن إشباعها الٌتم بال ضوابط كما هو الحال عند الحٌوان ، وإنما تخضع إلى 

 .قواعد الضبط االجتماعً 

إذا كان الضبط هادفا فمعنى ذلك أنه البد أن ٌؤخذ بعٌن االعتبار عالج وتعدٌل االنحراف فً - 

 .المجتمع

.إن وظٌفة الضبط االجتماعً األساسٌة ، هً تحدٌد نطاق السلوك المقبول فً المجتمع -
1
 

 

 

 

 

 

 

 

  الضبط االجتماعً أهداف، أسالٌب، نظرٌات :المبحث الثانً 

 :المطلب األول 

 :أهداف الضبط االجتماعً 

ٌكتسً موضوع الضبط أهمٌة كبٌرة  وٌحتل مكانة  وموقعا الٌستهان به فً دراسات عم 

االجتماع  كونه موضوع اهتمامه  النظم و األنساق االجتماعٌة  وتبٌان دورها  فً ضبط  

                                                             
1

  .268إبراهٌم عبد الناصر ، مرجع سابق، ص - 

 



سلوك أفراد المجتمع  بما ٌسهم فً تحقٌق هدف التوازن داخل البناء االجتماعً ، وٌمكن 

 : تحدٌد أهداف الضبط االجتماعً على النحو التالً 

ٌسهم الضبط االجتماعً فً الكشف عن دور النظم االجتماعٌة و الهٌبات  الرسمٌة  -

 .وغٌر الرسمٌة  فً ضبط المجتمع 

ٌساعد موضوع الضبط االجتماعً  فً التعرف على وسابل تدعٌم االمتثال ومواجهة   -

السلوك المنحرف  قبل أو بعد  وقوعه  ما ٌإدي إلى خلق حالة من التوازن داخل 

.المجتمع 
1 

االمتثال للمعاٌٌر والقواعد االجتماعٌة  من حٌث حرص المجتمع على امتثال أفراده  -

للقٌم األخالقٌة  ، احترام القانون ، و التواإم مع ما ارتضاه وأقره المجتمع لنفسه، وذلك 

للحفاظ على كٌان المجتمع وتماسكه ، بتوقٌع الجزاءات على من ٌخرج على تلك 

 .القواعد

 .تدعٌم المراكز وأداء الوظابف و األدوار االجتماعٌة  -

.تشجٌع قوى اإلبداع و االبتكار لدى األفراد  -
2 

 

 

 

 

 

 

 :المطلب الثانً 

 أسالٌب الضبط االجتماعً 

 :تعرٌف األسلوب - 

 .ٌجدر بنا عند معالجة أسالٌب الضبط الوقوف على معنى أسلوب الضبط

األسلوب هو الطرٌقة، وٌقال سلكنا أسلوب فً كذا طرٌقته ومنهجه ، واألسلوب :  لغوٌا 

طرٌقة الكاتب فً كتابه كما أن األسلوب هو نهج الربٌس أو القابد فً إدارته أو مسإولٌته 

وٌطلق األسلوب عند الفالسفة على كٌفٌة تعبٌر المرء عن أفكاره وعلى نوع الحركة التً 

                                                             
1

  .48، ص2011،عمان ، 1 ،دار صفاء، طالضبط االجتماعًغنً ناصر حسٌن القرشً ،- 
2

 .234 ، ص2007 ، عمان ، 1 ، مكتبة المجتمع العربً، طالتربٌة و األسس و التحدٌاتخالد أبو شعٌرة و آخرون ، -

 
 
 



وذلك "طرٌقة اإلنسان فً التعبٌر عن نفسه كناٌة "ٌجعلها فً هذه األفكار لهذا عرفه بعضهم بـ 

الن األسلوب من الفروق الفردٌة التً تمٌز الفرد عن الفرد اآلخر لذا قالوا لكل قابد أسلوبه 

وكل كاتب أسلوبه ولكل عصر أسلوبه ، وكل كاتب وتسلمنا هذه التعارٌف منطلقٌن من واقع  

.معرفتنا  لألسلوب إال أنه باختصار  طرٌقة التعبٌر ، طرٌقة عمل 
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسلوب العقاب- 

 :تعرٌف العقاب - 

 " .لكل ذنب عقوبة"جزاء بالشر :  من فعل عاقب  ٌعاقب ،معاقبة ، عقوبة جمع عقوبات :لغة 

معاقبة وعقابا جازاه بشدة على سوء او ذنب فرض : عاقب .عقوبة باألشغال الشاقة : حكم 

.(عاقب مجرما ناوب عاقب فً عمله )عقابا 
2
 

بؤنه كل أنواع  العقاب اللفظً واالجتماعً والجسدي التً تلً " سكنر" ٌعرف:اصطالحا 

 .السلوك اإلجرابً ، وتعمل على إضعاف ظهور ذلك السلوك اإلجرابً 

                                                             
1

 .80، ص1 ، دار المعرفة ،طاألساسٌات و االتجاهات الحدٌثة–إدارة األعمال عبد الرحمان عمر وآخرون ، -

 
 
 
 
 
 
2

 .996 ، ص 2001 ، بٌروت ، 2دار المشرق ، طالمنجد فً اللغة العربٌة المعاصرة ،-



بؤنه الحادث أو المثٌر الذي ٌإدي إلى إضعاف أو كف " "عبد المجٌد نشواتً"فً حٌن ٌعرف 

بعض األنماط السلوكٌة ، ذلك إما بتطبٌق مثٌرات منفرة غٌر مرغوب فٌها على هذه  األنماط 

أو بحذف مثٌرات مرغوب فٌها من السٌاق السلوكً ، بحٌث ٌنزع السلوك موضع االهتمام إلى  

.الزوال 
1
 

 :أنواع العقاب -

ٌعد أسلوب العقاب الجسمً  شكال من أشكال العقاب التً كانت :العقاب الجسمً  -1

ومازالت تستخدمه األسرة و المدرسة و المجتمع  بشكل عام ، والتكاد تخلو مإسسة تربوٌة 

من استخدام العقاب الجسمً  كطرٌقة لتعدٌل سلوك الفرد  بالرغم من التحذٌرات التربوٌة التً 

 :تطالب بعدم استخدامه وٌتخذ هذا النوع عدة أشكال من بٌنها  

  الضرب 

  العقوبات الكتابٌة 

  إٌقاف التلمٌذ مطوال فً آخر القسم.
2
 

 

 

وٌقصد به كل أشكال التهدٌدات اللفظٌة والتوبٌخ ، واستخدام العبارات :العقاب المعنوي  -2

كتعبٌر اجتماعً ، وخاصة حٌن ترتبط العبارات بؤشكال " التفعل" الجارحة واستخدام عبارة 

أخرى من العقاب الجسدي أو تعبٌرات الوجه ، الغاضبة وٌستخدم هذا النوع من العقاب فً 

العدٌد من المواقف التربوٌة، وٌهدف إلى تقلٌل ظهور أشكال السلوك غٌر المرغوب  فٌه 

وإضعاف العالقة بٌن المثٌرات واالستجابات غٌر المرغوبة فٌها ، ونظرا لسهولة استخدام مثل 

 : هذا النوع من العقاب ٌجب عند استخدامه وٌتخذ العقاب المعنوي أشكاال كثٌرة وهً 

 الزجر والتوبٌخ 

  اإلهمال 

 الشتم واإلهانة 

 السخرٌة واالستهزاء 

 

                                                             
1

  .141، ص 2007 ، عمان ، 1 ،دار صفاء ، طتعدٌل السلوكجالل كاٌد ضمرة وآخرون ، -
2

العقاب الجسدي والمعنوي المدرسٌن وتأثٌرهما على ظهور السلوك العدوانً لدى التلمٌذ  المتمدرس فً مستوى التعلٌم العربً قوري ذهبٌة ، - 

 .19 ، ص 2011 ، رسالة ماجٌستٌر ، تٌزي وزو، المتوسط ومستوى التعلٌم الثانوي



وٌقصد بالعقاب االجتماعً  كل أشكال الحرمان والعزل :العقاب االجتماعً   -3

االجتماعً وسحب المثٌرات أو المعززات اإلٌجابٌة المرغوب فٌها لمدة معٌنة أو بشكل 

.دابم حسب نوع ودرجة السلوك غٌر المرغوب
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :األسباب التً تستدعً العقاب - 

 هناك مجموعة من العوامل  التً تإدي إلى استعمال العقاب ، فبعضها ترجع إلى تصرفات 

 :التالمٌذ  وبعض اآلخر ترجع إلى شخصٌة المعلم  وهذا ما سنتطرق إلٌه فٌماٌلً 

 : العوامل التً تعود إلى التلمٌذ -

قد تإدي التصرفات والسلوكٌات غٌر المرغوب فٌها  والتً تصدر من بعض التالمٌذ  إلى 

 : تطبٌق العقاب علٌهم  وهذه التصرفات تتمثل فٌماٌلً 

  إحداث صوت مرتفع فً القسم أو السرقة ـو العراك والشجار مع زمالبه. 

 عدم االكتراث والعصٌان وإزعاج الزمالء. 

  مخالفة األوامر والسخرٌة ورفض القٌام بالواجبات المنزلٌة. 

  التشوٌش وإحداث الفوضى والتغٌب والكسل. 

 :العوامل التً تعود إلى المعلم  -

 شخصٌة وطبٌعة المعلم. 

 الظروف المحٌطة بالعمل المدرسً والتً تصاحبه أثناء عمله. 

                                                             
1

  .22-20العربً قوري ذهبٌة ، مرجع سابق ، ص  ص -



  النموذج التربوي والطرٌقة المعتمد علٌها. 

  اكتظاظ القسم . 

  طلب العقاب من طرف األولٌاء .
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اآلثار السلبٌة للعقاب - 

تنجر عن العقاب آثار سلبٌة على الفرد المعاقب،  مما ٌنتج عنه اضطرابات انفعالٌة  

 : وسلوكٌات عدوانٌة تإثر على التحصٌل الدراسً  وٌمكن أن نحدد اآلثار السلبٌة فٌماٌلً 

أي أن أسلوب العقاب الممارس على الفرد ٌترك آثار جانبٌة  تتمثل فً : السلوك الهروبً - 

السلوك الهروبً ممن الموقف  غٌر المرغوب فٌه أو الخاطا ، وذلك حفاظا على بقاء الفرد   

كما تظهر لدى الفرد المعاقب آثار جانبٌة أخرى  تبدو فً إنكار السلوك الخاطا  أو إلصاقه 

 .باآلخرٌن تجنبا للعقاب 

وهو أن تظهر اضطرابات انفعالٌةلدى الفردالمعاقبالتً   تتمثل فً :االضطرابات االنفعالٌة -  

خفض الثقة  بالذات  أو احترام  الذات أ تقدٌرها ،  وظهور االضطرابات اللغوٌة  كالسرعة 

الزابدة فً الكالم  أو التؤتؤة  أو التؤخر اللغوي و اضطراباته ،  وقد تمتد  آثار اضطرابات 

 .االنفعالٌة  إلى صعوبة بناء عالقات اجتماعٌة ناجحة 

منالمؤلوف  والمعروف لدى جمٌع العاملٌن و المسإولٌن  فً مجال :تدنً التحصٌل الدراسً - 

التربٌة  والتعلٌم  فً مختلف المراحل  أو جوانب السلوك المتعددة  التً تصدر من الفرد تقوم 

بتثبٌت  السلوك الصحٌح  أو المرغوب فٌه و التؤكٌد علٌه  ، وفً نفس الوقت  ٌعاقب  على 

 . السلوك الخاطا أو غٌر المرغوب فٌه 

                                                             
1

 .      23العربً قوري ذهبٌة، مرجع سابق ، ص - 



 إن العقاب الصارم و الشدٌد أو العقاب المتكرر و الدابم ٌعمل على عرقلة  قدرة ورغبة 

المتعلم  على التحكم وٌعٌق قدرته على االستغراق فً المادة الدراسٌة  واستٌعابها وٌإدي إلى 

.خفض مستوى التحصٌل الدراسً  الذي ٌصل إلٌه 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 : أسلوب القانون - 

 :تعرٌف القانون - 

 . معناه القاعدة kanÔnمقٌاس كل شًء ، و الكلمة معربة من أصل ٌونانً : لغة 

 القانون مجموعة من القواعد ، أي ٌمكن أن ٌشٌر إلى القاعدة  ، و التً التتكون  :اصطالحا 

العمومٌة والنظام  ، فالقانون عام بطبٌعته أي الٌوجد من أجل : إال بصفتٌن متالزمتٌن  هما 

والقانون منظم  بوظٌفته اٌان حكم . فرد واحد بل للناس كافة أو لطابفة معٌنة غٌر محدودة منها

.القانون ٌنظم جمٌع الحوادث أو العالقات المتمثلة 
2
 

"القانون ن ٌعتبر جزء من الثقافة التً ٌكتسبها الفرد باعتباره عضوا فً المجتمع "   
3
. 

 : ضرورة القانون -  

 القانون ضروري  ومهم بالنسبة لإلنسان فً حٌاته  نتٌجة عوامل ومإثرات  كثٌرة كالقرابة  

والنسب و الجوار والمصالح المشتركة  والمصٌر المشترك  فالحاجة إلى القانون ضرورة 

الزمة لكل مجتمع  سواء أكانصغٌرأم كبٌرا  حتى التعم الفوضى  وتضٌع مصالح وحقوق 

"اإلنسان مدنً بطبعه" فً هذا المقام "ابن خلدون "األفراد  والجماعات  ٌقول 
4
أي ٌستحٌل .
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 .29-28العري قوري  ذهبٌة ، مرجع سبق، ص ص - 
2

 .17-16أمل عبد الحمٌد وآخرون ،  مرجع سابق ، ص ص - 
3

 .27 ، ص 2007  ، جامعة المنصورة ، محاضرات فً علم االجتماع القانونً و الضبط االجتماعًمهدي دمحم القصاص  ،-
4

 .11 ، دار الهدى  ، عٌن مٌلة ، الجزابر ، ص 1سعد لهمش وابراهٌم قالتً ، الجامع فً التشرٌع المدرسً ،ج-  



علٌنا تصور أو وجود مجتمع بشري دون قانون وضوابط  تحكمه  وتسٌره ، بحٌث ٌكون 

.المجتمع ٌكون القانون 
1
 

فً تطوٌر التوجه االجتماعً " سبنسر "، و" ماكس فٌبر"و"إمٌل دوركاٌم" وقد شارك كل من 

، وهذا  " دوجتدبلوند"بٌن طالب القانون  وذلك فً المجاالت  بالتؤثٌر على كتاب القانون أمثال 

ما ٌإكد  على أن علماء االجتماع أكدوا على ضرورة وأهمٌة القانون  بالنسبة للفرد والمجتمع 

 .كل 

 

 

 

فالقانون ضرورة اجتماعٌة  وهو مرتبط  بالبٌبة االجتماعٌة لكل مجتمع ،  فهو بصفة عامة 

.ٌعتد بالسلوك الخارجً للشخص 
2
 

 :تعرٌف القانون الداخلً للمدرسة - 

نظام داخلً  مستمد  مقتضٌاته وقواعده  من " ٌعرف القانون الداخلً  على أنه 

القوانٌن والتشرٌعات العامة ،  كالدستور والمواثٌق  والمعاهدات  والمواثٌق التً تنظم على 

أساس التشرٌعات  الخاصة والحٌاة العامة  وتعلٌمات  وزارة التربٌة الوطنٌة المتعلقة  بضوابط 

تسٌٌر المإسسات  التعلٌمٌة ، ونظام الجماعة التربوٌة وعلى هذا األساس  فالنظام  هو لٌس 

" مجرد للمنوعات  والمحظورات بقدرماهو مٌثاق ٌنظم العمل والحٌاة الجماعٌة داخل المدرسة

.
3
 

 ،  المتعلقة  بتنظٌم  1991 الصادر فً أكتوبر 778القانون الداخلً  هو قرار وزاري 

الحٌاة الجماعٌة داخل المإسسات  التعلٌمٌة التً تعتبر مرجع ،  وتتخذ أساسا  لوضع القانون  

الداخلً  للمإسسة المدرسٌة  لعمل على بلورتها  فً المٌدان  بالتطبٌق وبااللتزام  كل 

األطراف  باحترامها ، وتنفٌذ األهداف وال ٌتحقق  ذلك إال بتضافر جهود التالمٌذ  واألولٌاء  

واألساتذة  والعمال والفرٌق اإلداري المسإول وعلى رأسهم مدٌر المإسسة الذي ٌبادر على 

إطالع الجمٌع على هذه األحكام  وترجمتها  فً الواقع وجعلهم ٌسهرون على متابعة تطبٌقها 

.وتنفٌذها  فً كل الظروف 
4
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 .6 ،  ص2006 ، منشورات الحلبً الحقوقٌة ، بٌروت ، تارٌخ النظم القانونٌة واالجتماعٌةأحمدإبراهٌم حسن و طارق المجذوب ، -  
2

  .21 ،ص 2009 ، دار هومة ، الجزابر ، النظرٌة والتطبٌق فً القوانٌن  الجزائرٌة الفصل األول: مدخل للعلوم القانونٌة أحمد سً علً ، - 
3

 ، ثانوٌة العقٌد سً الشرٌف مالح  ، األربعاء الئحة النظام الداخلً فً المؤسسات التربوٌةالداوي عبد القادر ، خمٌس  عبد الحفٌظ ، -  

 . م07/07/2012
4

 .133 ، ص 1999  قصر الكتاب ، البلدٌدة ، الجزابر ، التسٌٌر اإلداري فً المؤسسات التعلٌم األساسً  و الثانوي ،رشٌد أورلٌسان ، - 



 

 

 

 

 

 

 :ممٌزات القانون الداخلً المدرسً -

 : إن النظام الداخلً للمإسسات التعلٌمٌة له ممٌزات  

 عبارة عن قانون تشرٌعً  فً مٌدان النظام  الداخلً للمإسسة  . 

  القانون الداخلً ٌوجه سٌر النظام لجمٌع مإسسات التعلٌم  بمختلف المستوٌات . 

  ٌإسس لنظام داخلً  من الناحٌة التشرٌعٌة . 

. ٌحدد المٌادٌن التً تحتاج إلى تنظٌم وتقنٌن
1
 

 

 : أهمٌة القانون الداخلً للمدرسة - 

 ٌمثل القانون الداخلً للمإسسة التعلٌمٌة  مٌثاقا  اجتماعٌا  ، ادرٌا و تربوٌا   ٌضبط 

العالقات بٌن أفراد الجماعة التربوٌة  التً تتشكل من التالمٌذ و الموظفٌن  وأولٌاء التالمٌذ  

بٌن المدرسة و المحٌط  بما ٌخدم المصلحة العلٌا للتالمٌذ ، وٌكرس طابع الخدمة العمومٌة لعا 

، باعتبارها ملكٌة مشتركة لمجتمع  بؤكمله  وبهذا المنظور ٌمكن إبراز  أهمٌة القانون  الداخلً 

 : للمإسسة فً الجوانب التالٌة 

 : األهمٌة بالنسبة لتسٌٌر المؤسسة التربوٌة : أوال 

 إلى  788  ٌهدف القانون الداخلً المنصوص علٌه  فً األحكام الواردة فً القرار رقم 

 : 

   خلق ظروف العمل المالبمة للطاقم التربوي واإلداري ، وتوفٌر الشروط  المعنوٌة 

 .الضرورٌة  ألداء وممارسة النشاط التربوي  للتالمٌذ 

   تمكٌن المإسسات  من ضمان حسن التسٌٌر المحكم والمنظم  واإلطالع بوظٌفتها

 .على الوجه المطلوب  من أجل تحقٌق  نتٌجة مدرسٌة مرضٌة وحسنة 
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 .213الداوي عبد القادر  خمٌس عبد الحفٌظ ، مرجع سابق  ص -  

 



  تكوٌن عالقات تفاعلٌة منسجمة  ومتكاملة بٌن مختلف  األطراف لفابدة التلمٌذ وفق

العمل بالقانون الداخلً والتقً دبه تفادٌا لنزاعات والصدامات وضمان أحسن الظروف 

والجو المناسب للتعاٌش واالنسجام  بٌن مختلف أطراف الجماعة التربوٌة 
1

  . 

 

 وٌعمل هذا النظام  على ضبط العالقات بٌن التالمٌذ و الموظفٌن وأولٌابهم  ومدٌر المإسسة  

 : والمحٌط بما ٌحقق األهداف التالٌة 

توفٌر الجو المالبم وظروف العمل الضرورٌة  التً تمكن  المدرسة من انجاز  المهام   -

 .المرسومة لها 

 ٌنظم الحٌاة الجماعٌة داخل  المإسسة ، وٌضبط  العالقات بٌن األعضاء األسرة  -

 .التربوٌة  بمختلف أطرافها 

إبعاد المدرسة  عن الصراعات الحزبٌة وانعكاساتها  وإبقاء  المإسسة مرفقا عمومٌا   -

 .فً خدمة المجتمع  بؤكمله 

التقٌد  فً أداء األنشطة التربوٌة والتعلٌمٌة وبالبرامج  والمواقٌت والتوجٌهات   -

 .والتعلٌمات  الرسمٌة 

تشجٌع ممارسة  النشاطات الثقافٌة  والرٌاضٌة  والترفٌهٌة  وتطوٌرها  بهدف تنمٌة  -

 .شخصٌة التلمٌذ  وتدرٌبه  على تحمل مسإولٌته 

 :بالنسبة للتلمٌذ :  ثانٌا 

 التلمٌذ هو محور العملٌة التعلٌمٌة  ومصدر جهودهم  ٌجب أن توجه له عناٌة ورعاٌة  -

خاصة وذلك  بدراسة مواضٌعه وسلوكه فالقانون الداخلً ٌكسب التلمٌذ أهمٌة من خالل 

 : 

 .تمكٌنه  من معرفة حقوقه وواجباته  -

 .حرٌة التعبٌر والتفكٌر فً إطار  كل ما هو تربوي  -

 .ٌتمتع بحق الوقاٌة من أشكال العنف والتمٌٌز مهما كان مصدره -

ٌتمتع  بحرٌة الدخول إلى المإسسة والخروج منها طبقا الستعمال الزمنً المحدد  الذي  -

 .ٌحدد أوقات الدراسة و األنشطة 

.تلتزم  المإسسة بالحفاظ على سالمته داخل المإسسة  -
2
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 ،  رسالة  اللٌسانس  فً علم االجتماع التربٌة ، جامعة الوادي ، القانون الداخلً  المدرسً  ودوره فً ضبط التالمٌذإلهام مالٌك وآخرون ، - 

 .43 ، ص 2013الجزابر ، 
2

 .45-44إلهام مالٌك و آخرون ، مرجع سابق ، ص ص - 



 

 

 :أسلوب  التقٌٌم -

 :تعرٌف التقٌٌم - 

هو تحدٌد لقٌمة الشًء أو أنه عملٌة الفحص "  وٌستر"التقٌٌم كما جاء فً قاموس 

 .وإجراء االختبار ، ثم إصدار الحكم 

ٌعرفه بؤنه عملٌة جمع  المعلومات المتعلقة بالموضوع المراد تقٌٌمه من " ستفل بٌم"أما 

 .مصادر متنوعة ، ثم اختٌار أفضلها بهدف اتخاذ القرار المناسب 

فٌعرفه أنه عملٌة اتخاذ القرار وإصدار الحكم بعد استدماج  وجهات "  جروب مان "كما عرفه 

.النظر المختلفة واآلراء التربوٌة المتعددة كً ٌكون الحكم  صادق وقرٌب من الموضوع 
1
 

التقٌٌم هو عملٌة جمع المعلومات عن التالمٌذ  عما ٌعرفونه  وٌستطٌعون عمله  وهناك  كرق 

مالحظات التالمٌذ وهم ٌتعلمون وبفحص : مثٌرة  لجمع المعلومات ، على سبٌل المقال 

.ماٌنتجونه ، أو باختبار معرفته ومهاراتهم 
2
 

فقد ظهر خلط لدى العدٌد من المربٌٌن العرب فً استخدام كلمتً التقوٌم والتقٌٌم العتقادهم  

بؤن كلٌهما ٌعطً المعنى نفسه ، ورغم أنهما ٌفٌدان فً بٌان قٌمة الشًء أو العمل أو الجهد ، 

إال أن  كلمة التقوٌم صحٌحة لغوٌا ،  وهً األكثر انتشارا  فً االستعمال  بٌن الناس كما أنها 

تعنً باإلضافة إلى قٌمة الشًء أو العمل ، تعدٌل أو تصحٌح أو تصوٌب ما أعوج أما كلمة 

 .التقٌٌم تدل فقط على إعطاء قٌمة لذلك الشًء  أو العمل 

 ومن هنا فإننا نجد أن  كلمة التقٌٌم تمثل جزء من كلمة التقوٌم ، وأن مفهوم التقوٌم أعم من 

مفهوم التقٌٌم  حٌث الٌقف فٌه األمر عند حد بٌان قٌمة الشًء أو العمل أو الجهد  ، بل البد من 

.محلة إصالحه وتعدٌله  بهد الحكم علٌه
3
 

 

 

 

 

 :خصائص التقٌٌم الصفً الجٌد - 
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  .31 ، ص 2005 عمان ،1 دار الشروق ، طاألسئلة التعلٌمٌة والتقٌٌم المدرسً ،أفنان نظٌر دروزة ، - 
2

  .13 ،ص2002، القاهرة ، ، 1 ، دار الفكر العربً ، طاتجاهات وتجارب معاصرة فً تقوٌم أداء التلمٌذ والمدرسجابر عبد الحمٌد جابر ،- 
3

 .349 ،ص 2004 ، عمان ،4ط  ، دار الفكرالمنهج  المدرسً المعاصر ، جودة احمد  سعادة ، عبد هللا دمحم إبراهٌم ، -



 ثبات أسلوب التقٌٌم هو درجة كشفه عن المعلومات متسقة عن المعرف والمهارات  :الثبات  -1

والقدرات التً تحاول  قٌاسها  وحٌن نقٌم تعلم تالمٌذنا وتحصٌلهم ٌنبغً أن نكون على ثقة  

من أن النتابج التً نتوصل إلٌها  التتغٌر سواء إذا كنا نقوم استنتاجات التالمٌذ  ونحن  فً 

 . حالة رضا أسخط 

 وثمة خاصٌة ثانٌة هامة لتقٌٌم الجٌد وهً التقنٌن وتقضً أن ٌكون  المحتوى  :التقنٌن  -2

وفً معظم المواقف ٌنبغً أن ٌزود . والصٌغة التً تطبق وتقدر واحدة بالنسبة لكل فرد 

جمٌع التالمٌذ بنفس التعلٌمات  وأن ٌإدوا  مهام متمثلة أو متشابهة ، وأن ٌتاح  لهم نفس 

الحدود الزمنٌة وأن ٌعملوا فً ظل  نفس القٌود ، ٌنبغً أن تقدر استنتاجات  التالمٌذ  على 

نحو منسقا بقدر اإلمكان وعلى سبٌل المثال الٌنبغً أ ن تستخدم معاٌٌر أشد  بالنسبة لتلمٌذ 

 .عن تلمٌذ آخر 

فالتقنٌن ٌقلل بعض األخطاء فً نتابج التقً م، فكلما زاد تقنٌن التقٌٌم  بالنسبة لجمٌع التالمٌذ  

 .ارتفع الثبات

 . نستخدمه قادرا على أن ٌقٌس وضع لقٌاسه ٣ٌٕٞ األعِٞثبُز١ٌقصد به أن :الصدق  -3

إن الخاصٌة الرابعة هً مراعاة  االعتبارات العملٌة أي إلى أي حد :  الجوانب العملٌة  -4

تكون أدوات التقٌٌم  وإجراءاته سهلة نسبٌا من حٌث االستخدام ، وتضم هذه االعتبارات  

 :ماٌلً  

  ؟ما مقدار الوقت الذي ٌستغرقه  إعداد األداة. 

  ؟مامدى سهولة تطبٌقها  على مجموعة  كبٌرة من التالمٌذ.  

 ؟هل تتطلب مواد غالٌة الثمن. 

  ؟مامقدار الوقت الذي استغرقه التقٌٌم بعٌدا عن األنشطة التعلٌمٌة. 

 ؟مامقدار سهولة وسرعة تقٌٌم أداء التالمٌذ.
1 

وكثٌرا ماٌكون هناك محاولة لتوفٌق بٌن هذه االعتبارات والخصابص األخرى كالصدق 

 . والثبات

 

 

 

 : أهمٌة عملٌة التقٌٌم  -

تعتبر نتابج عملٌة التقٌٌم معلومات ضرورٌة  ومهمة لكل من المتعلمٌن  والمعلمٌن  

والمسإولٌن اإلدارٌٌن  ، واآلباء وأعضاء البٌبة المحلٌة ، وكل من له اهتمام بمعرفة مدى 
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  .38-35جابر عبد الحمٌد جابر ، مرجع سابق ، ص ص - 



التحصٌل األكادٌمً للمتعلمٌن ومدى نجاح عملٌتً التعلٌم والتعلم وفعالٌتها وٌمكن  تصنٌف 

 : هذه المعلومات  إلى ثالث فبات ربٌسٌة هً 

 .معلومات تتعلق بالمتعلم  -1

 .معلومات تتعلق بالمعلم  -2

 . معلومات تتعلق بالمسإولٌن واإلدارٌٌن -3

 : معلومات تتعلق بالمتعلم  -1

تعتبر عملٌة التقٌٌم ضرورٌة  ومهمة ألنها تزود المتعلم بمعلومات تتعلق بؤدابه  مستوى  تعلمه  

 : وٌمكن تلخٌصها بماٌلً 

 .   إعالم المتعلم بمستوى إنجازه  -1

 .تشخٌص نقاط القوة والضعف  -2

 .إرشاد المتعلمٌن تربوٌا ومهنٌا  -3

.تزوٌد المتعلم بالهدف التعلٌم العالً  -4
1 

 

 

 

 

 

 

 :معلومات تتعلق بالمعلم  -2

تعتبر عملٌة التقٌٌم ضرورٌة  ومهمة ألنها تزود المعلم بمعلومات  تتعلق بمستوى أدابه 

ومدى نجاحه فً مهمته كمعلم وكٌف ٌسهل على تطوٌر نفسه فً المستقبل ، وٌمكن تلخٌص 

 :هذه المعلومات  فٌماٌلً 

ذا أدى عمله على اتم وجه وأكمله فً أثناء عملٌة التعلٌم ،  ول  ‘معرفة  المعلم فٌما 

استخدم األسالٌب التعلٌمٌة الفعالة و المناسبة لمٌتوى المتعلمٌن العقلٌة  وهل طبق فعال مفاهٌم 

                                                             
1

 .38-37ص -أفنان نظٌر دروزة ، مرجع سابق ، ص- 



التربٌة وعلم  النفس أثناء تدرٌسه ، كمراعاة الفروق الفردٌة  وإثارة األسالٌب التقٌٌمٌة  

الموضوعٌة والصادقة كاالختبارات الٌومٌة والشهرٌة والفصلٌة ورصد نشاطات المتعلمٌن 

 .الصفٌة 

إن نتٌجة عملٌة التقٌٌم من شؤنها أن تزود المعلم بتغذٌة راجعة عن نتٌجة  عمله ، وتعرفه 

 .بنقاط قوته والعمل تعزٌزها ونقاط الضعف والعمل على تالفٌها 

 :معلومات تتعلق المسؤولٌن اإلدارٌٌن -  1

تعتبر عملٌة التقٌٌم ضرورٌة ومهمة ألنها تزود المسإولٌن اإلدارٌٌن بمعلومات تتعلق  

 :  بالمتعلمٌن و الموظفٌن  والمواد والبرامج التعلٌمٌة كماٌلً 

  اتخاذ القرارات اإلدارٌة تساعد  عملٌة التقٌٌم المسإولٌن اإلدارٌٌن  على اتخاذ 

القرارات  اإلدارٌة التً تتعلق بالمتعلمٌن من حٌث بقابهم فً المدرسة أو نقلهم إلى  

مدرسة أخرى أو نقلبهم إلى صغ آخر ،  وكذلك معرفة المتعلمٌن الذٌن سوف 

ٌتخرجون  من المدرسة والمتفوقٌن  الذٌن سٌختارون لمأل  شواغر مهنٌة معٌنة ، وهم 

 .الذٌن سٌواصلون تعلٌمهم  العالً وغٌر ذلك 

   تزوٌد األشخاص المهتمٌن بالعملٌة التعلٌمٌة بالمعلومات الالزمة  تساعد عملٌة التقٌٌم

.المسإولٌن اإلدارٌٌن  فً جمع المعلومات عن المتعلمٌن و المعلمٌن  والموظفٌن 
1
 

 

 

 

والمواد التعلٌمٌة وإرسالها  إلى الجهات المسإولة كوزارة التربٌة و التعلٌم وأصحاب المصانع 

والمإسسات المختلفة وأفراد البٌبة المحلٌة واآلباء ، ولكل من له اهتمام بالعملٌة التربوٌة كانت 

القرارات اإلدارٌة التربوٌة موضوعٌة وصادقة أدت إلى الحكم السلٌم  ومن ثم أدت  إلى 

النتابج السلٌمة حٌث أن القرارات التً تبنى أساس المعرفة و الحسب والنسب والعابلة تعتبر 

. قرارات باطلة 
2
 

 :استخدام التقٌٌم لتسٌٌر التعلم - 

عندما نقٌم أداء التالمٌذ  كطرٌقة لتسٌٌر تعلمهم وتحصٌلهم  ٌنبغً أن تقوم أدواتنا  فً 

 :التقٌٌم بما ٌؤتً 
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  .39أفنان نظٌر دروزة ، مرجع سابق ، ص - 
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  .40أفنان نظٌر دروزة ، مرجع سابق ، ص - -



 .تقٌٌم األنماط السلوكٌة المحدودة التً نرٌد للتالمٌذ اكتسابها وعملٌات التفكٌر  -1

 .أن تكون  عند مستوى الصعوبة المناسب  -2

 . أن تشجع المخاطرة  -3

 .أن توفر المعلومات الشخصٌة  -4

 :تقٌٌم األنماط السلوكٌة وعملٌات التفكٌر التً نرٌد للتالمٌذ اكتسابها  -1

عندما نقٌم  معرفة التلمٌذ  للحقابق  ، بؤن نطرح علٌهم أسبلة فً الصف األول التً 

ٌضعها المدرس  ٌنبغً أن تتذكر أن المهام المحددة التً ٌكلف بها التالمٌذ ، سوف تإدي بهم 

إلى األهداف التعلٌمٌة  التً نرٌد أن ٌحققوها  ، وإن التقٌٌمات فً حجرة الدراسة تإكد  على  

معرفة أجزاء من المعلومات التً نرٌد لهم أن ٌحققوها  وإن التقٌٌمات فً حجرة الدراسة تإكد 

على معرفة أجزاء من المعلومات محددة ومنفصلة فؤن الكثٌر من التالمٌذ سوف ٌركزون 

 .تعلمهم على مستوى الحفظ فقط  والذي المعنى له 

وإذا أردنا أن ٌقوم تالمٌذنا بؤكثر من مجرد حفظ الحقابق ٌنبغً أن ننمً ونطور أسالٌب   

التقٌٌم  التً نرٌدهم أن ٌقوموا بها فعال ،حٌن ٌدرسون وٌتعلمون  ومثال على ذلك أن 

ٌستخدموا مادة المقرر الدراسً  لحل المشكالت وأن ٌفحصوا األفكار بعٌن ناقدة  لتشجٌع 

.التالمٌذ  على نقل ما تعلموه فً حجرة الدراسة إلى مواقف الحٌاة الٌومٌة 
1
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 :التقٌٌم عند مستوى الصعوبة المناسب -

 إن تالمٌذنا قد الٌبذلون المجهود أي قد ال ٌدرسون كثٌرا ، وبالتالً قد الٌتعلمون بالقدر 

الذي نحبه وفضال عن ذلك   فإن التقدٌرات العالٌة التً تعتمد على تحصٌل قلٌل قد تخدعنا  

فنصدق  أن تالمٌذنا  قد تعلموا أشٌاء ، لم ٌتعلموها  على اإلطالق وٌنبغً وجود أمرٌن حٌن 

 :نحدد مستوى  صعوبة أدوات تقٌٌمه 

  أن أي تقسٌم ٌجب أن ٌعكس مستوى األداء الذي ٌقدم لتالمٌذنا بالفعل أن ٌحققوه  :األول 

  أنه ٌنبغً أن ٌكون ذا صعوبة كافٌة بحٌث ٌبذل التالمٌذ جهدا فٌه لٌنجحوا وٌنبغً أن :الثانً 

تكون تقٌٌمات حجرة الدراسة متحدٌة إلمكانٌات التالمٌذ ولكنها  فً الوقت نفسه قابلة للوفاء 

 .بها 

 :تشجٌع المخاطرة  -

 ٌنبغً أن نعد إجراءات تقٌٌما بتوفٌر بٌبة ٌشعر التالمٌذ فٌها بحرٌة متابعة مهام تتحدى 

إمكانٌاتهم وٌتعرضون فٌها للمخاطرة  ولألخطاء ، ولٌس من شك فً أن تالمٌذنا ٌزداد احتمال 



مخاطرتهم اتجاه ماهو ضروري لتعظٌم تعلمهم ونموهم المعرفً حٌن تتٌح الفرصة أن ٌخطبوا 

 .دون التعرض للعقاب 

 :الحصول على معلومات شخصٌة  -

حٌن نقٌم تعلم تالمٌذنا وأدابهم البد من الحصول على معلومات كافٌة بحٌث نعرف كٌف نساعد 

هم على ان ٌحسنوا من مستواهم  وفضال عن ذلك ٌنبغً أن ننقل المعلومات التشخٌصٌة هذه 

إلى التالمٌذ  فً آلٌة رجعٌة  محددة  ومبٌنة  بحٌث ٌعرفون ما ٌحتاجون القٌام به على نحو 

.مختلف و الغرض الربٌسً هو تقٌٌم تعلم التالمٌذ 
1
 

 

 : فوائد عملٌة التقٌٌم - 

 : لعملٌة التقٌٌم فوابد عدٌدة أهمها 

 قد تجري عملٌة بناء على تكلٌف رسمً من الحكومة أو المإسسة المسإولة عن العملٌة  -

التعلٌمٌة التربوٌة إما بهدف سٌاسً كإجراء التغٌٌر و التعدٌل  فً المرافق الحكومٌة و 

المإسسات التربوٌة المرسومة أو بهدف مادي لمعرفة ما إذا كان البرنامج التربوي ٌستحق 

 .ماٌنفق من مال ووقت وجهد 

 قد تجرى عملٌة التقٌٌم لمعرفة حجم ونوعٌة األهداف التً أنجزت  والتً لم تنجز بعد   -

لتبرٌر أهمٌة استمرار البرنامج التربوي ومدى فابدته وفعالٌة فً إحداث التعلم والتغٌٌر و 

 .التطوٌر

قد تجرى عملٌة التقٌٌم بهدف التشخٌص  والتعرف على نقاط القوة والعمل على تعزٌزها   -

 .ونقاط الضعف والعمل على معالجتها 

قد تجرى هذه العملٌة بهدف بٌان اللقٌمة التربوٌة  وتقدٌر الفابدة والربح  ومعرفة مدى  -

 .مصداقٌة  العملٌة التربوٌة 
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وقد تجرى أٌضا بهدف ضبط العملٌة التعلٌمٌة  ومتابعتها والتنبإ بالمشاكل التً ستظهر فً  -

.المستقبل والعمل على مواجهتها 
1
 

 

 

 

 

 

 

 :دور مستشار التربٌة والتوجٌه - 

 :مستشار التربٌة  -1

هو  المراقب العام عضو هام فً الجماعة التربوٌة  وٌكلف  بالنظام  :تعرٌف مستشار التربٌة  -

واالنضباط  داخل مإسسات التعلٌم والتكوٌن وٌشاركون  فً المهام التربوٌة  واإلدارٌة  

 .وٌنسقون أنشطة مساعدي التربٌة وٌمارس مهامه تحت سلطة مدٌر الثانوٌة 

 .تتمثل مهام مستشار التربٌة  فً إطار بٌداغوجً ، إداري ومالً :    مهام مستشار التربٌة  -

  فً المجال التربوي: 

ٌنظم  مستشار التربٌة حركات دخول التالمٌذ  وخروجهم  واستراحتهم  وٌساعده  فً  -

 الذٌن ٌمارسون مهامهم  تحت مسإولٌته المباشرة " ذلك المساعدون التربوٌون 

ٌكلف مستشار التربٌة بمرافقة التالمٌذ  من الناحٌة البٌداغوجٌة  والسهر على مواظبتهم   -

ومداومتهم على الدروس واإلشراف على تؤطٌرهم  أثناء الحركة وخالل مراجعة 

الدروس المحروسة وكذا على الخدمة فً النظام النصف الداخلً  والنظام الداخلً  

.وفق نظام المإسسة 
2 
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  .36أفنان نظٌر دروزة ، مرجع سابق ، ص -  
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 ،(اتفاقٌات دولٌة ، قوانٌن ، مراسٌم ، وأراء ، مقررات ، مناشٌر ، إعالنات  ، وبالغات)الجرٌدة الرسمٌة  للجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة - 

 .13 ، ص 2008 ، الجزابر ن 59األمانة العامة للحكومة ، العدد 



ٌعمل مستشار التربٌة فً وسط مدرسً  معظم تالمٌذه هم فبة عمرة حساسة  وهً سن -دمحم

المراهقة  ولكً ٌتمكن من أداء وظٌفته فً أحسن حال ال بد له من تؤسٌسً جسور تواصل  

وٌكون ملما بخصابص هذه المرحلة العمرٌة  ألنها حساسة  تنمو نموا فً جمٌع مظاهرها 

 1.المختلفة الجسمٌة ، اإلدراكٌة والوجدانٌة والروحٌة وغٌرها

 

 

 

ٌقوم  بتشكٌل قوابم األقسام التربوٌة  بطرٌقة سلٌمة تؤخذ بعٌن االعتبار مالحظات مجالس  -

 .األقسام المنعقدة فً نهاٌة العام الدراسً وتوجٌهات مدٌر الثانوٌة  ونابب  المدٌر الدراسات

ٌشارك مستشار التربٌة فً إعداد جداول  التوقٌت األسبوعً للتالمٌذ و األساتذة بطرٌقة  -

 .  فعالة

 :فً المجال اإلداري و المالً  -2

ٌنظم عمل مندوبً األقسام أو التالمٌذ المسإولٌن عن األقسام التربوٌة  وٌعقد معهم اجتماعات 

 .دورٌة وٌلفت انتباههم  بصفة خاصة إلى ضرورة  مسك دفاتر النصوص و المحافظة علٌها 

  ٌقوم بتسجٌل غٌابات التالمٌذ و األساتذة انطالقا من استعمال ورقة الغٌاب الٌومٌة 

  ٌعد التقرٌر الٌومً العادي وٌرفعه لمدٌر الثانوٌة عن طرٌق نابب للدراسات. 

 (...غٌاب ، عقوبات  )ٌعد بطاقات متابعة التلمٌذ.  

  ٌقوم مستشار التربٌة بؤعمال لها عالقة بالمصالح االقتصادٌة  و المالٌة للثانوٌة. 

 :السجالت و المطبوعات اإلدارٌة الالزمة -3

ٌقوم مستشار التربٌة باإلعداد المسبق  لهذه السجالت و المطبوعات وهً كثٌرة ومتنوعة  

 :  والزمة لعمله الٌومً ، وسنقوم بذكر أهمها على النحو التالً
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 .247 ، ص 2008 ، عنابة ، نظرٌاته وتطبٌقاته فً النظام التربوي الجزائري: علم اإلدارة المدرسٌة دمحم بن حمودة ، - 



، دفتر المراسلة ، (ٌتولى ممثلوا األقسام مسكها  )سجل الغٌابات  ، دفاتر النصوص  -

.كشف الحضور للتالمٌذ  نهاٌة الشهر 
1
 

 

 

 

 

قوابم التالمٌذ، استعمال الزمان لألستاذ، بطاقة الدخول إلى القسم ، استدعاء األولٌاء ، رزنامة  -

. الفروض واالختبارات ، تنظٌم  خدمات المراقبة ، بطاقة الداخلً و نصف الداخلً والخارجً

2 

 :أهداف االستشارة التربوٌة  -

إن الغرض  األساسً من االستشارة التربوٌة هو مساعدة التلمٌذ فً تقدمه وتوافقه  لمختلف 

 .حاجاته ورغباته وقابلٌته وإٌصاله إلى أقصى حد ممكن من التقدٌم

مساعدة الهٌبة التدرٌسٌة  فً المدرسة لتطوٌر بٌبة تربوٌة تعلٌمٌة ذات جودة عالٌة  و التً 

تساعد  على التطور العاطفً ، الشخصً و التً تعطً الشعور بالثقة  و االنتماء و المقدرة و 

 .تطور االستقاللٌة عند الطالب  ،و المعلمٌن و األهل

تطوٌر الوعً فً المإسسة التربوٌة الحتٌاجات الفرج من خالل الحساسٌة  واالنتباه  للتباٌن  

 .بٌن جمهور التالمٌذ و المعلمٌن  وذلك بإتاحة ظروف تمكنهم  من التعبٌر الكتابً 

استشارٌة  ٌصل فٌها التلمٌذ لمعرفة ذاته  ومعرقة قدراته  ، مٌوله  (سٌرورة) تطوٌر عملٌة 

 .وطموحاته  من خالل  تحكم وتوجٌه ذاتً 

مساعدة فً تطوٌر التلمٌذ كمتعلم  مستقل ٌتحمل مسإولٌة تعلٌمٌةمن خالل زٌادة وعً الهٌبة 

 . التدرٌسٌة  لسٌرورة التعلم لدٌها  ولدى تالمٌذها 
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 .248دمحم بن حمودة ، مرجع سابق، ص - 
2

  .249دمحم بن حمودة ، مرجع سابق ، ص -



المساعدة  فً تطوٌر عالقة تداخل بٌن األهل و المدرسة كؤساس لوجود  مناخ  الجودة العالٌة 

.
1
 

تنمٌة الوعً  دقة الشعور و التعاطف الوجدانً و المسإولٌة تجاه اآلخرٌن  من خالل التؤكد 

 .على قٌمة العطاء والمساعدة 

 

 :تعرٌف مستشار التوجٌه المدرسً  -

ٌعرف بؤنه الشخص المكلف بحفظ النظام وحسن السلوك فً المإسسات التعلٌمٌة  وٌقدم تقرٌرا 

 .ٌومٌا عن التالمٌذ و األساتذة 

أحد موظفً قطاع التربٌة والتعلٌم  وٌسهر على تنفٌذ برنامج التوجٌه "وٌعرف أٌضا بؤنه 

المدرسً المسطر من طرف مدٌرٌة التقوٌم والتوجٌه واالتصال  وهً أحد هٌاكل وزارة 

على أنه المسإول  األول على تنفٌذ عملٌة التوجٌه "  مورٌس روكالن "التربٌة ، وقد عرفه 

المدرسً و المهنً  وهو مختص  فً التوجٌه  وٌعتبر  من أقدر الناس وأكفؤهم على الجمٌع 

 .لمعرفة توجٌهه واستغالله  باعتماد مبادئ وتقنٌات علم النفس 

 :مهام مستشار التوجٌه المدرسً  -

 .تطبٌق النظام الداخلً للمإسسة  -

 .حفظ النظام واالنضباط  داخل المإسسة  -

 .مراقبة حضور التالمٌذ  ومواظبتهم  -

 .تنظٌم العملٌات فً النظام الداخلً  -

 .تعزٌز العالقات المنسجمة ضمن المجموعة التربوٌة -

 .تحسٌن الشروط المعنوٌة و المادٌة التً تجرى فٌها عملٌة التمدرس  -

 .تنمٌة النشاطات االجتماعٌة والتربوٌة فً المإسسة   -

.تنظٌم جدول التوقٌت الٌومً لتالمٌذ الداخلٌٌن خارج أوقات المدرسة  -
2
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 ، رسالة ماجٌستر فً علم االجتماع التربٌة ،جامعة دمحم خٌضر ، دور مستشار التربٌة فً الحد من ظاهرة العنف داخل المدرسةزهٌة دباب ، - 

 .117-116، ص ص 2008بسكرة ، الجزابر ، 
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أحالم حجاج، هاجر حضري ، دور المرشد التربوي  ، فً مواجهة ظاهرة التسرب المدرسً  من وجهة نظر األساتذة ، رسالة لٌسانس ، جامعة -
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 نظرٌات الضبط االجتماعً :المطلب الثالث

عولج مفهوم الضبط من قبل العدٌد من النظرٌات  ومن زواٌا مختلفة   وكانت كل منها مكملة 

 : لألخرى  وفٌماٌلً استعراض ألهم النظرٌات 

 : النظرٌة البنائٌة الوظٌفٌة  -

ترى هذه النظرٌة أن الضبط االجتماعً هو رد المجتمع على السلوك الفردي المنحرف بقصد 

أن الضبط االجتماعً  من وجهة " "بارسونز"أعادة التوازن  إلى النظام االجتماعً وٌرى 

نظر الفرد دافعه الرد على السلوك المنحرف الذي ٌخرق قٌمة ما ، فً حٌن أنه من وجهة نظر 

النسق االجتماعً  هو مجموعة القوى التً تحقق له استعادة التوازن ،وٌشترك معظم أصحاب 

 :  هذا االتجاه عند تناولهم  للضبط االجتماعً فٌماٌلً 

 .أن الضبط االجتماعً الغنى عنه الستقرار  المجتمع  وتماسكه  وتوازنه  والستمرار  بقابه -

 التؤكٌد على فكرة التواإم وهً العملٌة التً عن طرٌقها ٌتم الخضوع للقواعد والمعاٌر  -

 .السابدة فً المجتمع 

 .بٌن األفراد والمجتمع  على معاٌٌر ومصالح عامة "  كونت"أهمٌة االتفاق العام كما ٌرى  -

.ضرورة االنصٌاع لما ٌتطلب المجتمع من سلوك  ومعاٌٌر لتحقٌق النظام -
1
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-33، ص ص 2002، مٌرٌت للنشر و المعلومات ، القاهرة ، دراسة فً التعلٌم والضبط االجتماعً : التعلم وصناعة القهر عبد الحمٌد طلعت ، -

34.  



 

 

 :نظرٌة الطبٌعة المدنٌة لإلنسان - 

ٌرى أفالطون فً جمهورٌته أن االجتماع ظاهرة ناشبة عن تعدد حاجات الفرد ، وعن عجزه 

قال إن اإلنسان مدنً بطبعه ،كما أكد  ابن خلدون أن اإلنسان " أرسطو" عن قضابها وحده أما 

سٌاسً بطبعه وفً حاجة إلى من ٌضبط سلوكه االجتماعً وحدد وسابل الضبط بالدٌن 

 .والقانون  والعرف والعادات والتقالٌد

 : نظرٌة الضوابط التلقائٌة - 

ٌقصد بالضوابط التً تقوم على العادات و التقالٌد و األعراف ، وقد نادى بهذه النظرٌة العالم 

وأطلق علٌهم االسم نفسه، فالطرق " الطرق الشعبٌة "وأوضحها فً كتابه "  سمنر"األمرٌكً  

الشعبٌة  هً مجموع عادات المجتمع وتقالٌده وأعرافه  مادامت ذات فاعلٌة  قادرة  على 

توجٌه سلوك الفرد وفق الضبط االجتماعً الذي تتطلبه  فهً تعمل على ضبط التفاعل وهً 

تخلق النظم والقوانٌن فالنظام بالنسبة له  عبارة عن فكرة بناء وهذه الطرابق  جزء مهم من 

.شخصٌة وهوٌة األفراد جعلتهم ٌسٌرون وفق توجٌهاتها وقواعدها بصورة الشعورٌة 
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 .212-33 ، ص ص 1994جابر سامٌة دمحم ، القانون و الضوابط االجتماعٌة ، دار المعرفة الجامعٌة ، اإلسكندرٌة ، - 



 :نظرٌة الضبط الذاتً - 

نظرٌته التً تإكد على أن الضبط االجتماعً هو تلك العملٌة المستمرة التً " كولً"وضع 

تكمن فً الخلق الذاتً ، فالمجتمع هو الذي ٌخلق وجوده ومثله ثم ٌخلق قواعد ضبطه التً 

تستند إلى مثله وقٌمه  فالضبط إذن هو ذاتً  و المجتمع  هو الذي ٌقوم بعملٌة ضبط األفراد 

أهمٌة الجماعات األولٌة  " كولً"والمإسسات  وهو نفسه الذي ٌنضبط فً الوقت نفسه ، وأكد 

كاألسرة وجماعة الجٌران و األقارب و األصدقاء وجماعة العمل من الزمالء والجماعات 

المحلٌة  والتً سماها وجها لوجه فهً جماعات تتمٌز  بالعالقة العاطفٌة واإلخالص  و الثقة  

ولذلك  فإن اإلنسان ٌرى صورته أو صورة سلوكه  على وجه المجتمع وبذلك ٌصبح المجتمع  

كمرآة عاكسة وهو من خالل إطالعه  على رضا الناس أو عدم رضابهم  عن سلوكهم  الذي 

.ٌنعكس  فً المرآة ٌعدل سلوكه وبذلك ٌتعلم الناس كٌف ٌلتزمون بقواعد الضبط 
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصـــــــــــة 

لقد تضمن هذا الفصل التطرق للضبط االجتماعً الذي  هو عنصر مهم لتوجٌه سلوكم األفراد  

وتصرفاتهم  مرتبطة بما هو سابد فً المجتمع  عن طرٌق مإسسات الضبط  وهً المدرسة 
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  ..95-92القرٌشً  غنً ناصر حسٌن ، مرجع سبق ذكره ، ص ص - 



التً تفرض قٌودا منظمة لمساٌرة فعل كل فرد فٌه التقالٌد ومختلف أنماط السلوك   ذات أهمٌة  

فً أداء المجتمع  وتطرقنا ألنواع وخصابص الضبط االجتماعً  ثم أهدافه، أسالٌبه وتناولنا 

 .كذلك نظرٌات الضبط االجتماعً

 

 

 

 

 ول انفظم األ

 يبهيخ انضجظ

 

 

 اُؼجؾ  ٓذخَ ا٠ُ  :انًجحث األول 

 رؼش٣ق اُؼجؾ:انًطهت األول 

 رؼش٣ق أعب٤ُت اُؼجؾ: انًطهت انثبَي

 ؽج٤ؼخ اُؼجؾ: انًطهت انثبنث 
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 ٓذخَ ا٠ُ اُؼجؾ:انًجحث األول 

 رؼش٣ق اُؼجؾ:انًطهت األول 

ٓظطِؼ اُؼجؾ ٓلّٜٞ ٝاعغ اُ٘طبم ٖٓ ؽ٤ش ؽج٤ؼزٚ ٝ ٓغبالرٚ ٗوطخ ٓشزشًخ ك٢ اُؼذ٣ذ 

ٖٓ كشٝع ػِْ االعزٔبع، اُغ٘بئ٢، اُوب٢ٗٞٗ ٝ اإلػال٤ٌٓٔب أٗٚ ٣ش٤ش ا٠ُ ا٤ُ٥بد ٝ اُؼ٤ِٔبد 

أُغزٔؼ٤خ ٝ اُغ٤بعخ اُز٢ ر٘ظْ عِٞى اُلشد ٝ اُغٔبػخ ك٢ ٓؾبُٝخ ُِٞطٍٞ ٝ االٓزضبٍ ٝ اُغ٤ش 

ٝكن هٞاػذ أُغزٔغ أٝ ؽٌٞٓخ أٝ كئخ أٝ عٔبػخ ٜٝٓ٘ب ٣زغ٠ِ ُذ٣٘ب ٗٞػبٕ ٖٓ ٝعبئَ اُؼجؾ 

سع٢ٔ ٝ ؿ٤ش سع٢ٔ ؽ٤ش ٣زٔضَ ٝعبئَ اُؼجؾ اُشع٤ٔخ ك٢ اُؼوٞثبد اُخبسع٤خ اُز٢ رلشػٜب 

ح ــاُؾٌٞٓبد ُٔ٘غ ؽذٝس كٞػ٠ ك٢ أُغزٔغ ٝعبئَ ػجؾ ؿ٤ش اُشع٤ٔخ ك٢ أُؼب٤٣ش أُغزٔؼ٢

  ٝ ٢ٛ اُز٢ رغْٜ ك٢ رط٣ٞش socialisationٝ اُو٤ْ اُز٢ رٌزغت ٖٓ خالٍ اُز٘شئخ االعزٔبػ٤خ 

آذاد اُلشد ثبٌٓبٗبد ع٤ًِٞخ ٝاعؼخ ٝكوب ُٔؼب٤٣ش اُغٔبػخ ٝ ك٢ ظَ ٛزا ٣زشٌَ ُذ٣٘ب اُؼجؾ 

. االعزٔبػ٢

ظٜٞس اُؼجؾ ثٔلّٜٞ ٓؾٞس١ ك٢ رؾ٤َِ اُز٘ظ٤ْ االعزٔبػ٢ ٝ رط٣ٞش أُغزٔغ ًبٕ ٓغ 

ثذا٣خ ظٜٞس أُغزٔغ ألٗٚ ٗوطخ ٜٓٔخ رغزخذّ ًٔلزبػ رؾ٢ِ٤ِ ػ٘ذ ػِٔبء االعزٔبع ثبػزجبسٛب 

ٝع٤ِخ ُزؾ٤َِ أٗشطخ ٝ كؼب٤ُبد اُز٘ظ٤ٔبد االعزٔبػ٤خ اُشع٤ٔخ ٝ اُؼشك٤خ ًٔب اػزٔذد ك٢ رلغ٤ش 

٤ًل٤خ رطٞس أُغزٔغ ٖٓ اُضساػ٢ ا٠ُ اُؾؼش١ ا٠ُ اُظ٘بػ٢ ٖٓ خالٍ ٓب شٜذٙ ٖٓ رـ٤شاد 

ك٢ اُٞعبئَ اُؼجط٤خ ٖٓ اُؼشك٤خ ا٠ُ اُٞػؼ٤خ أٝ ٖٓ اُشل٣ٞخ ا٠ُ أٌُزٞثخ أٝ أُٞسٝصخ ا٠ُ 



ػ ٓظطِؼ اُؼجؾ ػ٘ظش ْٜٓ ث٤ٖ  اُزؾ٤َِ االعزٔبػ٢ ةأٌُزغجخ كجز٘ٞع ٓغبالرٚ ٝ كشٝػٚ أص

)ُِو٤ْ اإلٗغب٤ٗخ ٝ االرغبٙ اُلِغل٢ أُغزخذّ ٖٓ هجَ سٝاد ػِْ االعزٔبع ثذا٣خ اُوشٕ اُؼشش٣ٖ 
1

 .)

١ ـــٓبع اُغ٘بةـــُْ االعذـــــٝ ٖٓ كشٝع اُؼجؾ ٗغذ اُؼجؾ اُشع٢ٔ اُز١ ٣٘ذسط رؾذ ع

عجشائ٤َ "ثش دٝ اُوب٢ٗٞٗ ٝ اُز٘ظ٢ٔ٤ ٝ ؿ٤ش اُشع٢ٔ رؾذ االٗؾشاف ٝ دساعبد اُضوبكخ ٝ ٣غ

 اأْٛ ٖٓ ًزجٞا ك٢ ٓٞػٞع اُؼجؾ ثزوذ٣ٔٚ ػشع (ػبُْ ٗلغب٢ٗ اعزٔبػ٢ كشٗغ٢ هذ٣ٔب)" ؽبسد

ٍ ـــرؾ٤ِ٤ِب ٝاعؼب ُِؼ٤ِٔبد أُشًجخ اُز٢ رزطِت ٝ رغزذػ٢ رش٤ٌالد اعزٔبػ٤خ هبئٔخ ػ٠ِ اُزلبع

ٝ اإلٗزبط اُغٔب٤ٛش١ ٓشًضا ػ٠ِ ا٤ُ٥بد اُز٢ رزطِت رلؼ٤َ رؤص٤ش اُو٤بدح ٝ ششػ٤زٜب ك٢ رُي 

. ثغجت دٝسٛب اُٜبّ ك٢ ر٘ظ٤ْ اُزؼج٤ش االعزٔبػ٢

، "أٝؿٞعذ ًٞٗذ" ًٔب إٔ أُظطِؼ رًش ك٢ ٓلب٤ْٛ أدث٤بد اُلِغلخ ا٤ُٞٗب٤ٗخ ٝ 

ؽ٤ش ٝسد ك٢ أُؼب٤ٖٓ اُؼبٓخ ُْٜ ثبػزجبسٙ أؽذ ٓزطِجبد اُزؾ٤َِ " أسعطٞ"ٝ " أكالؽٕٞ"

االعزٔبػ٢ رٜزْ ثٌشق هٟٞ أُغزٔغ أُئصشح ك٢ رٞع٤ٚ اُغِٞى اُلشد١ ٗؾٞ اُٞطٍٞ ا٠ُ 

كشا٤ٌِٖٗ "األٛذاف اُز٘ظ٤ٔ٤خ ؽغت ٓؼب٤٣ش ٝ ه٤ْ أُغزٔغ ٝ ٝهق ػ٘ذ ٛزا اُجبة ًزُي 

)ٓزطشهب ُِشؼٞس اُ٘ٞػ٢ ُِؼـٞؽ ٝ اُؼٞاثؾ االعزٔبػ٤خ "ٛ٘ش١
2

 .)

ر٘بٍٝ اُؼجؾ اُز٢ رغزخذّ ك٢ أدث٤بد ػِْ االعزٔبع ك٢ ثذا٣خ " عٞٗغبى سٝعٞ"ًٔب إٔ 

ٗشٞإٙ ػ٠ِ أٜٗب رشٌَ أُلزبػ ُِؼذ٣ذ ٖٓ األثٞاة ٝ ٛٔضح ٝطَ ث٤ٖ ٓخزِق أُئعغبد 

االعزٔبػ٤خ اُز٢ رج٤ٖ ٤ًل٤خ رلبػَ األكشاد ك٤ٔب ث٤ْٜ٘ ٝ اُؼ٤ش ٓغ ثؼغ ٝ اشزشاًْٜ ك٢ أٛذاف 

ك٢ " عٞسدٕٝ ٓبسشبٍ"ًٔب ٣زٛت ،ٝاؽذح رخِن اُزآُق ٝ االٗغغبّ ُز٣ٌٖٞ عٔبػبد ٓزؾذح

رؼش٣لٚ ُِؼجؾ ا٠ُ أٗٚ ٣ش٤ش ا٠ُ اُؼ٤ِٔبد االعزٔبػ٤خ اُز٢ ر٘ظْ عِٞى األكشاد ٝ اُغٔبػبد ٖٓ 

خالٍ ٓغزٔغ رؾٌٔٚ ٓؼب٤٣ش ٝ ه٤ْ رؾذد أؽش اُزؼبَٓ ٝ اُزٞاطَ ٝ رؼغ هٞاػذ ُزغ٘ت 

ػجؾ ثشٌَ ــــح اٍـــــاالٗؾشاف ػٜ٘ب ٝ ٜٓ٘ب كبٕ  ػِٔبء االعزٔبع ٣شًضٕٝ ػ٠ِ رؾذ٣ذ ؽج٤غ

)ده٤ن ٝ رؾذ٣ذ ا٤ُ٥بد اُؼبِٓخ ك٢ ظَ ع٤بهبد اعزٔبػ٤خ ثؼ٤ٜ٘ب 
3

 .)

ٝ ػ٤ِٚ كٔظطِؼ اُؼجؾ ٓشرجؾ اسرجبؽ ٝص٤ن ثطج٤ؼخ أُغزٔغ ٝ رطٞسٙ ار ٣خزِق ٓؼ٘بٙ 

ٖٓ ٓغزٔغ آخش ٝ ؽغت ُـزٚ كٜٞ ٣خزِق ك٢ ٓؼ٘بٙ ك٢ اُِـخ اإلٗغ٤ِض٣خ اُز٢ رؼ٢٘ ك٤ٜب اُ٘لٞر أٝ 

ٓشاهجخ ـــاُوٞح أٝ اُزغِؾ ٝ اُغِطخ ػٔب ٣ؼ٤٘ٚ ك٢ اُِـبد األٝسث٤خ األخشٟ ار ٣ؼ٢٘ اإلششاف ٝ اٍ

                                                             
1

 .24 ص206 ، 1خلٌل العمر الضبط االجتماعً دار المعرفة دار الشروق للنشر و التوزٌع ،ط،. د.أ (
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 .25د معن خلٌل العمر، المرجع السابق ص .أ (
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 .13 القاهرة ص 203عدلً السمري الثابت و المتغٌر فً آلٌات الضبط االجتماعٌة دار المعرفة ،ط ، (



ٝ اُزوظ٢ ٝ أُزبثؼخ أٓب ك٢ اُٞال٣بد أُزؾذح األٓش٤ٌ٣خ كوذ رج٘ٞا أُؼ٠٘ األٝسث٢ ٖٓ خالٍ 

ٗلٞر ٝ ــــٕ آخش٣ٖ كوذ ػ٘ٞا ثٚ اٍــــك٢ ٓوبثَ ػِٔبء أٓش٢٤ٌ٣" عب٣غ٤ٜشرٕٞ"ٝ " سٝط"اُؼب٤ُٖٔ 

. اُزغِؾ ٝ اُو٤ٞد

أٓب أُغزٔؼبد أُزخِلخس٤ًضرٜب األعبع٤خ ك٢ ٛزا اُو٤ْ ٝ أُؼب٤٣ش ٝ اُزوب٤ُذ ٢ٛ اُؼبثطخ 

هبٕٗٞ ــــــكززغ٠ِ ك٢ أُؾبكظ٤ٖ ٝ سعبٍ اُذ٣ٖ أُٔض٤ِٖ ُِغِطخ اُؼبثطخ ٝ أُٞعٜخ أًضش ٖٓ اٍ

ٝ اُزشش٣ؼبد ث٤٘ٔب أُغزٔؼبد أُزطٞسح رشٟ إٔ اُوبٕٗٞ ٝ سعبُٚ ْٛ أعذس ثزٔض٤َ اُؼجؾ 

)اُشع٢ٔ ك٢ رغبَٛ ُشعبٍ اُذ٣ٖ ٝ اُؼبداد ٝ اُزوب٤ُذ االعزٔبػ٤خ 
1

 .)

ًٔب ر٘ذسط رؼش٣لبد أخشٟ ُِؼجؾ، ٣ٌٖٔ رؼش٣لٚ ًزُي ك٢ اُغ٤طشح اُز٢ رٞعٚ األكٌبس ٝ 

اُغِٞى ٝ رٞعٜٚ، ًٔب ٣زٔضَ ك٢ عؼَ كشد أٝ ٓغزٔغ ٣زٞعٚ ٝكن ع٤طشح ه٣ٞخ ٝ ٝاعؼخ رؾَٔ 

ُٔظِؾخ أُغٔٞػخ اُز٢ ٣٘ز٢ٔ ا٤ُٜب ٝ ٣زؼؼ ٛزا ع٤ِب ك٢ ٓغٔٞػخ  األعشح، ػ٠ِ اإله٘بع ثبرجبع عِٞى 

-12اُغبػبر٢ )أُذسعخ، اُشكبم  أُغزٔغ عٞاء ًبٗذ ٛزٙ اُزغٔؼبد ؿ٤ش سع٤ٔخ أٝ شجٚ سع٤ٔخ أٝ سع٤ٔخ 

1988 .)

عبى "ٝ ك٢ خؼْ ٛزا ٣ٌٖٔ اػزجبس اُؼجؾ أْٛ اُ٘وبؽ اُجبسصح ك٢ ػِْ االعزٔبع ًٔب أشبس 

ا٠ُ أٗٚ ٣ظؼت رؾذ٣ذ رؼش٣ق طؾ٤ؼ ٝ ٝاػؼ ُِؼجؾ ألٗٚ ٝ ثزـ٤ش أُغزٔغ ٝ رـ٤ش " ع٤جظ

ٓلٜٞٓٚ ًزُي كِْ ٣ؼذ ٓشرجؾ ثبُوٜش، اُؤغ ٝ اُوٞح ثَ رؼذاٛب ا٠ُ أًضش ٖٓ رُي ثَ أطجؼ را 

)ػوال٤ٗخ أًضش 
2

 .)

ًٔب ظٜشد ٗظش٣بد اٛزٔذ ثبُؼجؾ ٓضَ ٗظش٣خ األ٢ٓٞٗ ال ٝ اُظشاع ٝ اُوغ٤ٔخ اُز٢ 

ك٢ ٗظش٣زٚ ٓزٌِٔب رؾذ٣ذا ػٖ رٞاصٕ اُؼجؾ ثٔ٘ظٞس آخش " ٗبر٤َ"ر٘بُٝذ  ٓلّٜٞ اُؼجؾ ٝ رًش 

. ٓزٔضَ ك٢ اُ٘ظش٣خ األؽبد٣خ اُز٢ رشًض ػ٠ِ اُغبٗت االٗؾشاك٢

 ٛٞ أًجش سادع ٝ أشذ أٗٞاع اُؼجؾ االعزٔبػ٢ دهخ ٝ ر٘ظ٤ٔب ٣ز٤ٔض ثبُٔٞػٞػ٤خ، ٝ :انقبَـــىٌ 

٣ؼٖٔ اُؼذاُخ ك٢ أُؼبِٓخ، عٞاء ثبُؼوبة أٝ اُضٞاة ٝ ٛذف اُغضاء ٝ اُؼوبة ٛٞ اُشدع ٝ 

. اُزوذ٣ش

. ٣ؼٖٔ االعزوبٓخ:انديــٍ 
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ث٤ٖ طٞس اُؼجؾ االعزٔبػ٤خ ٝ أٗٞاػٚ ٝ ٤ٛئبرٚ  ك٤ٔب٢ِ٣ اُوبٕٗٞ، " ع٤شٝك٤زش"ث٤٘ٔب ٤ٓض 

اُذ٣ٖ، أُؼشكخ   

اُظؾبكخ،  اإلراػخ، )كوذ ٤ٓض ث٤ٖ ٝعبئَ اُؼجؾ االعزٔبػ٤خ ٝ اُؼ٤ِٔخ ٝ رشَٔ " الث٤٤ش"أٓب 

ٝ ث٤ٖ األعب٤ُت اُل٤٘خ اُز٢ رٌَٔ رذػ٤ْ عِطخ اُغٔبػخ ػ٠ِ  (اُزِلض٣ٕٞ، اُغ٤٘ٔب ٝ أُغشػ

اُزشث٤خ، اُلٖ ٝ  (اُغٔؼ٤خ ٝ اُ٘لغ٤خ ٝ اُشٓض٣خ ٝ اُزٞه٤ؼ٤خ)أكشادٛب ٝ رزٔضَ ك٢ أٗٞاع اُغضاءاد 

أ١ اػزجش رِي األٓٞس أٗٞاػب ُِؼجؾ االعزٔبػ٢ ٝ ٤ُغذ أعب٤ُت   (2000اُغبُْ )األخالم 

 

أٝ ٝعبئَ ٝ ػ٠ِ اُشؿْ ٖٓ رؼذد اُزؼش٣لبد اال إٔ ٛ٘بى اعٔبع ؽٍٞ أ٤ٔٛخ األعب٤ُت اُز٢ 

(. 200 ص 1999اُششذإ )رزِخض ك٢ ٓغٔٞػخ ٖٓ ٝعبئَ اُؼجؾ االعزٔبػ٢ 

 أْٛ أعب٤ُت اُؼجؾ االعزٔبػ٤خ أُزبثؼخ ٖٓ ػٔن أُغزٔغ ألٗٚ س٤ًضح اُؾ٤بح :انعرف  

. االعزٔبػ٤خ ر٘ٔٞ ث٘ٔٞٛب ٝ ٣خؼغ ُٜب ع٤ٔغ أكشاد أُغزٔغ ٓغزٔذح ٖٓ كٌش اُغٔبػخ ٝ أطُٜٞب

 ٢ٛ أؽذ اُظٞاٛش االعزٔبػ٤خ رجشص ًَ ٓب ٣ٌز٘ق ؽ٤بح اُ٘بط ٝ ثبُزب٢ُ :انعبداد و انتقبنيد 

رظجؼ ػشٝسح اعزٔبػ٤خ ٣زوبعٜٔب ع٤ٔغ أكشاد أُغزٔغ اُٞاؽذ ٝ اُزوب٤ُذ ك٢ٜ ٓزٞاسصخ ٖٓ ع٤َ 

. ا٠ُ ع٤َ ٝ ٣زِوبٛب ٝ ٣ٌزغجٜب اُخِق ثؼذ اُغِق

 أثشص ػ٤ِٔخ اُز٢ رطجغ اإلٗغبٕ ٝ رشاكوٚ ٖٓ ٓشؽِخ اُطلُٞخ ٝ رؼذٙ ُِؾ٤بح :انتُشئخ االجتًبعيخ 

االعزٔبػ٤خ أُغزوج٤ِخ ك٢ٜ رؼِٔٚ ه٤ْ أُغزٔغ ٝ ٓؼب٤٣شٛبألعبع٤خ اُز٢ رٌغجٚ اُذخٍٞ ا٠ُ 

. اُغٔبػخ ٝ رٌٔ٘ٚ ٖٓ ث٘بء شخظ٤زٚ اُز٢ ع٤شبسى ك٤ٜب ؿ٤شٙ ػ٘ذٓب ٣٘ؼظ

 ٝ ُِؼجؾ ٝعبئَ ٝ أعب٤ُت ٣زؾون ٖٓ خالُٜب، ٝ اُزشث٤خ ٢ٛ األداح :تعريف أسبنيت انضجظ 

ُزؾو٤ن رِي اُٞعبئَ ٝ األعب٤ُت ٝ ٛزا ٣جشص دٝس اُزشث٤خ ك٢ ػجؾ أُغزٔغ، كؤعب٤ُت اُؼجؾ ٖٓ 

أْٛ أُٞػٞػبد اُز٢ ٣ز٘بُٜٝب اُؼِٔبء ٝ أُلٌشٕٝ ٝ اٛزْ ثٚ ػِٔبء اُزشث٤خ االعزٔبػ٤خ ٝ ػِْ 

: اُ٘لظ ٝ ٣ٌٖٔ ادساط أعب٤ُت اُؼجؾ ك٤ٔب ٢ِ٣ 

الثٖ "ٌَُ ٓغزٔغ ٗظبٓٚ ٝ هبٗٞٗٚ اُخبص ثٚ ٝ ٗغزؾؼش ٛ٘ب ٓوُٞخ :أدواد و أسبنيت انضجظ 

ٓب ٣ئًذ إٔ ٛ٘بى اٗغغبّ ٓغ اُج٤ئخ اُطج٤ؼ٤خ ٝ االعزٔبػ٤خ ٝ ػ٠ِ ''  اثٖ ث٤ئزٚاإلٗغبٕ''" خِذٕٝ

اُز١ عٔبٛب ٝعبئَ اُؼجؾ االعزٔبػ٢ ٝ " سٝط"عج٤َ أُضبٍ ال اُؾظش ع٘زطشم ُزظ٤٘ق 

)ٝع٤ِخ ٓشرجخ ًٔب ٢ِ٣  (15)ؽذدٛب ك٢ خٔغخ ػشش 
1
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 .اُو٤ْ، أُؼب٤٣ش، األػشاف ٝ اُؼبداد:اُٞعبئَ اُؼشٝس٣خ إل٣غبد اُ٘ظبّ االعزٔبػ٢ -1

 :ٝ عبئَ رذػ٤ْ اُ٘ظبّ االعزٔبػ٢ ٝ هغٜٔب ا٠ُ هغ٤ٖٔ  -2

 .اُ٘ظبّ االعزٔبػ٢ ًبألعشح ٝ اُذ٣ٖ ٝ أُذسعخ ٝ االهزظبد ٝ اُؼِْ ٝ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ( أ

اُؾبٓذ ٝ )1.األث٤٘خ االعزٔبػ٤خ ًبُغ٘ظ ٝ اُطج٤ؼخ ٝ اُغٔبػخ األ٤ُٝخ ٝ اُضب٣ٞٗخ ( ة

 (2001اُش٢ٓٝ 

: خٔغخ أعب٤ُت ُِؼجؾ االعزٔبػ٢ ٝ ٢ٛ  " ثبسعٞٗض"ٝ ؽذد 

 .اُج٤٘خ االعزٔبػ٤خ، أُوبؽؼخ االعزٔبػ٤خ، ػـؾ اُغٔبػخ ( أ

 1.اُغغٕٞ أُ٘ظٔخ، ه٤بّ أُئعغبد ٝ أُ٘ظٔبد ( ة

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :انًطهت انثبَي 

: تعريف أسبنيجبنضجظ 

أعب٤ُت اُؼجؾ ٗظبّ هذ٣ْ ػشكزٚ اُزشث٤خ أُزٔذٗخ ُز٘ظ٤ْ اُؼالهبد االعزٔبػ٤خ ٖٓ أعَ اشجبع 

ؽبعبرْٜ ٝ ػٔبٕ اعزوشاس أُغزٔغ، األعب٤ُت ٢ٛ س٤ًضح اُؼجؾ ٝ ٓؾشى ُٚ ؽ٤ش ػشكٜب 

 .اُطشم أُجبششح ُزؾو٤ن أٛذاف اُؼجؾ ٖٓ خالٍ ٝعبئؾ ٓبد٣خ ِٓٔٞعخ" ع٤ٔش ٗؼ٤ْ أؽٔذ"

 أٝ ؿ٤شٛب ٖٓ أُغٔٞػبد، أٝ رغجشْٛ ػ٠ِ ٙٝ أٜٗب األداح اُز٢ رغز٤َٔ ثٜب ٓغزٔغ ٓب أػؼبة

. (1) ٓؼب٤٣شٛب ٝ أعب٤ُجٜب  اُغ٤ًِٞخارجبع

ارٕ ٢ٛ اُغجَ ٝ اُطشم اُز٢ رزشى أصشا عب٤ٓب ك٢ اُلشد ٓٔب ٣ئد١ ا٠ُ ر٘ظ٤ْ اُؼالهبد ث٤ٖ 

األكشاد ٝ أُؼبٓالد ك٤ٔب ث٤ْٜ٘ ٝ رؼذ ٝع٤ِخ ٓض٠ِ ُزطج٤ن اُ٘ظبّ ٝ اُزخِض ٖٓ اُلٞػ٠ ًٔب 

رغؼ٠ أعب٤ُت اُؼجؾ اُز٢ كشع اُغ٤طشح ػ٠ِ اُزظشكبد ٝ اُغ٤ًِٞبد ٖٓ خالٍ اُز٘شئخ 

االعزٔبػ٤خ، ًٔب ٣ٜذف ا٠ُ اُغ٤طشح ػ٠ِ ٓخزِق األٓٞس ؽُٜٞب ٝ ٣ؾون اُزلبْٛ ٝ ٣و١ٞ 

. االٗؾشاكبد
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 : انًطهت انثبنث 

: طجيعخ انضجظ 

ُوذ اٛزْ اُجبؽضٕٞ ثذساعخ ؽج٤ؼخ اُؼجؾ ثبػزجبسٙ ػ٘ظشا ٛبٓب ُزلغ٤ش اُغِٞى اإلٗغب٢ٗ ك٢ ٓخزِق 

أُٞاهق اُؾ٤بر٤خ، كٜٞ ٣٘ذسط ػٖٔ ادساًبُلشد ُغًِٞبرٚ ٝ رظشكبرٚ ٣ؤخز ك٤ٜب ػ٠ِ ػبروٚ ٓغئ٤ُٝخ اُ٘غبػ أٝ 

. اُلشَ

ًٔب رش٤ش ؽج٤ؼخ اُؼجؾ ا٠ُ االُزضاّ ثبُغِٞى اُغ٤ذ ٝ األٗظٔخ ٝ اُزؼ٤ِٔبد ٝ ٛٞ ػ٘ظش ْٜٓ ٝ أعبع٢ 

ك٢ أ١ ٓغزٔغ ٖٓ أُغزٔؼبد ُزؾو٤ن أٛذاكٚ ٝ عالٓخ أكشادٙ، كغ٤ٔغ أُئعغبد أٝ ا٤ُٜئبد رز٤ٔض ثؤٜٗب ث٤٘ذ 

ػ٠ِ اؽزشاّ اُغِطخ ٝ ٣غَٜ االرظبٍ ٝ اُؼالهبد ٝ رؾو٤ن ٓغزٔغ رٝ عِٞى ؽؼبس٣لٜٞ ٣ؼِْ أ٤ٔٛخ اُزؼبٕٝ 

. ث٤ٖ أكشاد أُغزٔغ اُٞاؽذ ٝ اُؼجؾ ٣ؼِْ أ٤ٔٛخ اُز٘ظ٤ْ ٝ اُزخط٤ؾ إلٗغبص ػَٔ دٕٝ ػشٞائ٤خ

ًٔب إٔ اُؼجؾ رٝ ط٤ـخ ٗلغ٤خ رٌزشق ٖٓ خالٍ ٓالؽظخ رٞعٚ اػزٔبد اُلشد ؽٍٞ ػالهخ أُؼضصاد 

ثغًِٞٚ أٝ ثؼٞآَ خبسع٤خ، ارٕ كبُؼجؾ ٛٞ عضء ٖٓ ٓ٘ظٞٓخ االػزوبداد ُذٟ اُلشد ٝ أُؼزوذاد ُٜب ٌٓبٗخ 

ًج٤شح ك٢ اُؼ٤ِٔخ اُزشث٣ٞخ ألٜٗب رؼضص ُذ٣ٚ رز٤َُ اُظؼبة ٝ اُزلبػَ ثَ رٞعٚ اُغِٞى ٝ رؼ٤ٖ األكشاد ػ٠ِ 

(. )168 -2002ػبثذ ٝ أثٞ عؼ٤ذ١ )روجَ اُج٤ئخ أُؾ٤طخ 
1

 )

ًٔب ًبٗذ ؽبعخ أُغزٔؼبد ا٠ُ ػٞاثؾ ػشك٤خ أٝ سع٤ٔخ ُز٣ٌٖٞ عٔبػبد ٖٓ خالٍ رٔبصِْٜ ُٔؼب٤٣ش 

ٛزٙ األخ٤شح سؿْ ٝعٞد سؿجخ رار٤خ ػ٘ذ اإلٗغبٕ ك٢ االعزوالٍ ٝ اُؼ٤ش ؽ٤بح خبطخ ك٢ ٓوبثَ رُي ؽبعخ 

اعزٔبػ٤خ رذكؼٚ ُالٗؼٔبّ ا٠ُ اُغٔبػخ ٝ اُزلبػَ ٝ اُزٞاطَ ٓؼْٜ ألْٜٗ ٣ؼِٕٔٞ ٗلظ األٛذاف ٝ اُطٔٞػ ٝ 

اُشؿجبد ٝ اُؼٞاؽق ٖٓ أعَ اشجبع اُؾبعخ االعزٔبػ٤خ ٓٔب ٣ذكغ ثٚ ا٠ُ اُز٘بصٍ ػ٘ذ ؽبعبرٚ اُزار٤خ ُظبُؼ 

اُغٔبػخ ٝ ٣ٌٖٔ اُوٍٞ إٔ اُلشد ٣زٝة ك٢ اُغٔبػخ ٝ االُزضاّ ثؼٞاثطٜب اُز٢ ٢ٛ ٓزٞاسصخ ٖٓ أع٤بٍ عبثوخ ٝ 

أخشٟ رلشػٜب ٓزطِجبد اُؾ٤بح االعزٔبػ٤خ أُزغذدح ٝ ٛ٘ب رظٜش أ٤ٔٛخ اُغِٞى االعزٔبػ٢ ًؼشٝسح ُِؾ٤بح 

. االعزٔبػ٤خ ا٤ٓٞ٤ُخ

ٌُٖ ٛزا ال ٣ئد١ ثبُؼشٝسح ا٠ُ ػذّ ظٜٞس ٖٓ ُْٜ أٝعٚ رار٤خ ٓخزِلخ أٝ ٗشعغ٤خ ٝ ال ٣زٔبصَ ٓغ 

ٓؼب٤٣ش ٓغزٔؼٜشثٔب ٗز٤غخ ُؼذّ رشجؼٚ ثٔؼب٤٣ش ٓغزٔؼٚ أٝ اُز٘شئخ اُز٢ ًبٗذ رشٞثٜب ٗٞاهض أٝ اُخشاكبد ٝ  
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ٛزا ٣ش٤ش ا٠ُ إٔ االٗؼجبؽ ُٔؼب٤٣ش اُغٔبػخ رٝ أ٤ٔٛخ ٝ اُزٔبصَ ُٜب ٛٞ أًضش أ٤ٔٛخ ٝ ٛزا ٣ؼط٢ ٗظشح 

 )ؿ٤ش اُشع٤ٔخا٠ُ ٓذٟ اُزغبٝة ٓغ أكشاد األعشح، األطذهبء، اُضٓالء، أُئعغبد اُشع٤ٔخ ٝ 
1

 .)

رغبٝة ٝ رٔبصَ األكشاد ٓ٘ز ٝالدرْٜ ٣زؼِٕٔٞ ع٤ًِٞبد ٓشؿٞة ك٤ٜب ك٢ ٓغزٔؼْٜ ٝ 

ٓوجُٞخ ْٜٓ٘ رغؼِْٜ هبدس٣ٖ ػ٠ِ اُزؼب٣ش ك٢ ٝعطْٜ االعزٔبػ٢ ٝ ٣زؼِٕٔٞ ٝ ٣ذسًٕٞ 

اُغ٤ًِٞبد ؿ٤ش أُشؿٞة ك٤ٜب ٖٓ هجَ ٓغزٔؼْٜ ٝ ك٢ ؽبٍ اُؼَٔ ثٜب ٣زؼشػٕٞ ألٗٞاع ٓخزِلخ 

. ٝ ؿ٤شٛب... ٖٓ اُشكغ، اُغخش٣خ، اُ٘لٞس 

ٝ ًؤٗٚ ك٢ ٛزٙ أُشؽِخ ك٢ اُزِو٢ ٝ اُزوجَ ٝ اُزؼٞد خبطخ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؤعظ اُؼٞاثؾ 

. اُؼشك٤خ ر٤ِٜب ػٞاثؾ أخشٟ ٓضَ اُؼٞاثؾ أُذسع٤خ، اُظذاهخ ٝ ا٤ُٜ٘ٔخ ٝ أُؾ٤ِخ

ٝ رٌٕٞ األعشح ٢ٛ اُ٘وطخ األ٠ُٝ اُز٢ ٣زِو٠ ٖٓ خالُٜب اُلشد اُز٘شئخ ٣ؼشف ٓب ٛٞ 

ٓغٔٞػ ٝ ٓب ٛٞ ؿ٤ش ٓشؿٞة أ١ ٣ٌزغت ػٞاثؾ رغؼِٚ ٣زٔبصَ ٓغ اُغٔبػخ صْ رؤر٢ ٓؼب٤٣ش 

ع٤ٔؼٜب رشغغ األكشاد ػ٠ِ  (أُغبعذ)٣ِزضّ ثٜب ٓغ عٔبػخ اُشكبم ك٢ أُذسعخ ٝ دٝس اُؼجبدح 

)االُزضاّ ثٔؼب٤٣ش ٛزٙ اُغٔبػبد ٝ اُزغبٝة ٓؼٜب 
2

 .)

ا٠ُ عبٗت ٛزا ٣ٞعذ اُوبٕٗٞ اُشع٢ٔ اُز١ ٣غجش ػ٠ِ اُزؼبَٓ ٓغ ٓؼب٤٣ش أُغزٔغ ٝ 

ًغشٛب ٣ئد١ ا٠ُ اُؼوبة ٖٓ هجَ أُئعغبد ٓضَ دٝس اُششؽخ، أُؾبًْ ٝ اإلطالؽ٤بد ٝ 

. اُغغٕٞ، ٝ ؿبُجب ٓب رزشاٝػ اُؼوٞثبد ث٤ٖ اُـشآخ أُب٤ُخ ٓشٝسا ثبُؾجظ ٝ اٗزٜبءا ثبُٔٞد

آ٤ُبد اُؼجؾ ٓز٘ٞػخ ٓؼزٔذح ػ٠ِ ٗٞع اُغٔبػخ ٝ أُغزٔغ ٝ دسعخ رطٞسٙ ٝ روذٓٚ ار 

رٌٕٞ هٞا٤ٖٗ اُغٔبػخ األ٤ُٝخ ٝ أُغزٔغ اُجذائ٢ ؿ٤ش ٌٓزٞثخ شل٣ٞخ رٔزبص ثؤٜٗب راد ؽبثغ ػشك٢ 

ٝ إٔ اُخبسع٤ٖ ػٜ٘ب ٣ٞاعٜٕٞ ػوٞثبد ػشك٤خ ٝطٞال ا٠ُ اُ٘جز االعزٔبػ٢ ٛزٙ اُؼوٞثبد رٌٕٞ 

. راد رؤص٤ش ثبُؾ
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أٓب ك٢ أُغزٔؼبد اُؾؼش٣خ أُزطٞسح اُز٢ رز٤ٔض ثبُ٘ٞع اُؼشك٢ اُشع٢ٔ اُطبئل٢  

ٝاُ٘بط ٣غِٜٕٞ ثؼؼْٜ اُجؼغ ٣غؼَ اُوٞا٤ٖٗ اُشع٤ٔخ اُز٢ رظذسٛب اُذٝائش اُؾ٤ٌٓٞخ 

. ٝاُششؽخ ٝ أُؾبًْ أًضش كبػ٤ِخ ٖٓ أُؼب٤٣ش اُؼشك٤خ

٤ُظ ٛزا كؾغت كبٕ آ٤ُبد اُؼجؾ ٓزجب٣٘خ ثغجت اػزٔبدٛب ػ٠ِ ٗٞع أُؼب٤٣ش اُز٢ ٗٔذ 

. ٓخبُلزٜب أ١ إٔ ػ٤ِٔخ اُؼجؾ رٞاًت ٗٞع أُؼب٤٣ش أُ٘ؾشف ػٜ٘ب

 :أهداف انضجظ 

اؽزَ ٓٞػٞع اُؼجؾ ٓٞهؼب ٜٓٔب ك٢ دساعبد ػِْ االعزٔبع ألٜٗب رٜزْ ثزج٤بٕ اُ٘ظْ ٝاألٗغبم 

االعزٔبػ٤خ اُز٢ رٞعٚ عِٞى األكشاد ٓٔب ٣غْٜ ك٢ رؾو٤ن اُزٞاصٕ االعزٔبػ٢  ٣ٌٖٔ رؾذ٣ذ 

 :أٛذاف اُؼجؾ ك٤ٔب ٢ِ٣ 

 ٣غْٜ اُؼجؾ ك٢ ٝعٞد ٗظْ ٝهٞاػذ رؾلع ٝرغ٤ش ٝ رٞعٚ  -

اُؼَٔ ػ٠ِ رؾو٤ن االٗظ٤بع  ٝارجبع اُو٤ْ ٝأُؼب٤٣ش االعزٔبػ٤خ  ٢ٌُ رؾون االٗزٔبء   -

ُِغٔبػخ ٤ُظجؼ اُلشد ػؼٞ كؼبٍ ٝ ٗبكغ ك٢ ٓغزٔؼٚ  أ١ ٣غبػذ اُلشد ػ٠ِ اُلْٜ 

 .ٝاالٗغ٤بة داخَ أٗغوخ أُغزٔغ 

 .٣غبػذ ك٢ ط٘غ ؽِوخ رٞاط٤ِخ ٣ٌز٘لٜب اُزؼبٖٓ ث٤ٖ أكشاد اُغٔبػخ  -

رؾو٤ن االؽزشاّ ٝاالؽزشاّ ٝأُزجبدٍ ٝاُخظٞط٤برٞاُزضاّ اُلشد ٝأُغزٔغ ثبُوٞاػذ  -

 .ٝاُوٞا٤ٖٗ  ألٜٗب رظت ػٖٔ اُظبُؼ اُؼبّ 

رٞع٤ٚ ثبُلشد ٤ُزج٠٘ عِٞى اعزٔبػ٢ ٣زٔبش٠ ٣ٝ٘غغْ ٓغ ع٤ٔغ اُوشاساد اُز٢ رغٞد  -

 .أُغزٔغ

ٓ٘غ اُزغبٝصاد ٝاُخشٝم ٝاُلشٝهبد اُلشد٣خ ػٖ ؽش٣ن آ٤ُبد اُؼجؾ اُز٢ رزؾشى ارا ٝعذ 

 (.2)اٗؾشاف ع٢ًِٞ

ارٕ كبٕ  اُز٣ٖ ٣غ٤شٕٝ ػٖٔ ٛزا اُغ٤بم ٝال ٣زغبٝصٕٝ  ٛزٙ اُؼٞاثؾ ٣ٌٕٞ ُْٜ اػزجبس 

)أعٔبػ٢ ٌٝٓبٗخ ٓشٓٞهخ  ك٤زؾون ثٜزا اُؼجؾ االعزٔبػ٢
1

). 

رؾو٤ن األٖٓ االعزٔبػ٢ ٛٞ ؿب٣خ اُؼجؾ  ُزؾو٤ن اُزٌبكَ االعزٔبػ٢ ث٤ٖ أكشاد أُغزٔغ  ألٕ 

ٝعبئَ ٝؽشم ر٘ل٤ز ٛزا األخ٤ش رخزِق ٝكن ٓظبُؼ ٝدٝاكغ ٝٓٞاهق األكشاد ارغبٙ اُغٔبػبد 

اُضوبك٤خ  أُزجب٣٘خ  اُز٢ رٔضَ اُؼظت اُشئ٤غ٢ ك٢ ٗغن اُؼجؾ اُجذ٢ٜ٣ ار إٔ ع٤ٔغ أُغزٔؼبد 

 رز٤ٔض ثبُز٘ٞع ك٢ عٔبػبرٜب  ٝ أكشادٛب  ٝصوبكزٚ ًبأله٤ِبد اُؼشه٤خ  ٝاُذ٤٘٣خ 

 

ٝاُطبئل٤خ  رغؼَ ُٜب ػبداد ٝأػشاف  ٝ أٗٔبؽ ع٤ًِٞخ  ٓخزِلخ  ػٖ اُغٔبػخ اٌُج٤شح  ٖٝٓ ٛ٘ب 

 رغؼ٠ اُغٔبػخ 
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اُغ٤ذح  أٝ اُـبُجخ  ا٠ُ كشع  اُؼجؾ ًؼ٤ِٔخ ُزؾو٤ن  األٖٓ االعزٔبػ٢   ٝرزٛت ا٠ُ رج٢٘ 

ٓغٔٞػخ ٖٓ  اُطشم ٝاألعب٤ُت اإل٣غبث٤خ   اُز٢ رذكغ ثبألكشاد ٝرشغؼْٜ  ػ٠ِ االُزضاّ ٝ 

اُزٔغي  ثبُو٤ْ أُؼب٤٣ش  ٝ األٗٔبؽ اُغ٤ًِٞخ   أُوجُٞخ  اعزٔبػ٤ب ٝر٘بٍ اُشػب اُغٔبػ٢  

ثبُٔوبثَ رؾذ ٖٓ أُظبٛش اُغِج٤خ  اُز٢ رزطِت اُز٘ظ٤ْ االعزٔبػ٢  ٣ٝزْ اهبٓخ ػٞاثؾ ُألكشاد 

 (.1)اُز٣ٖ ٣خِٕٞ ثٜزا اُز٘ظ٤ْ  ٣ٝخشعٕٞ ػٖ اُغ٤بم ٓٔب ٣ئد١ ا٠ُ ػذّ االعزوشاس

ُٝزغ٘ت ٛزا ٝاُضاّ اُلشد ثبالٗظ٤بع ا٠ُ اُغٔبػخ ٝاُو٤بّ ثبُغِٞى أُؾذد ٝاُؼوٞثبد اُغضائ٤خ 

ثؤٗٞاػٜب ٝدسعبرٜب أُخزِلخ اُز٢ رزالءّ ٓغ األػشاف ٝٛزا اُ٘ٞػبٕ ٖٓ اُغ٤طشح االعزٔبػ٤خ 

اُغِج٤خ ٝ اإل٣غبث٤خ ٓٞعٞدإ ع٘جب ا٠ُ ع٘ت  ٣ٝؼٔالٕ ٓؼب ع٣ٞب ًٔظٜش ٖٓ ٓظبٛش اُؼجؾ 

االعزٔبػ٢  األعبع٤خ ُِٔؾبكظخ ػ٠ِ االعزوشاس ٝ األٖٓ االعزٔبػ٢  ٝرؾو٤ن اُزلبػَ 

 (.2).االعزٔبػ٢ 

 

 

 

 :خالصــــــة 

 

الضبط هو احد العناصر المهمة  للمحافظة على االستقرار و االستمرارٌة و األمناالجتماعٌاذ 

ٌعتمد على مجموعة  من الطرق و األسالٌباإلٌجابٌة  التً تدفع بااللتزام  عند األفراد لتحقٌق 

التنظٌم االجتماعً  وصنع حلقة  تواصلٌة  ٌكتنفها التكافل االجتماعً  و االنتماء إلى 

 .المجتمع 
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 الفصل الثالث
 المؤسسة التربوٌة وأهمٌة اإلدارة المدرسٌة 

 

 تًهيد 

 انًؤسسخ انترثىيخ :انًجحث األول 

 تعريف انًؤسسخ انترثىيخ :انًطهت األول 

 خظبئض انًؤسسخ انترثىيخ :انًطهت انثبَي 

 أهداف انًؤسسخ انترثىيخ :       انًطهت انثبنث 

 اإلدارح انًدرسيخ :انًجحث انثبَي 

 اإلدارح انًدرسيخ :                     انًطهت األول 

 أهًيخ اإلدارح انًدرسيخ :                    انًطهت انثبَي 
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 :تمهٌـــــــد 

تبرز أهمٌة  المإسسة التربٌة  فً تنظٌم سلوك التالمٌذ  من خالل  تنظٌم  سلوك التالمٌذ  

بإعداد وقواعد تنظٌمٌة  منذ بداٌة العام الدراسً  وفق قوانٌن تربوٌة معتمدة من الوزارة 

الوصٌة  تتمثل فً توجٌهات  وإرشادات   تهدف إلى توفٌر جو تربوي مناسب للتالمٌذ  وتهٌبة 

 .المإسسة التربوٌة  ألداء رسالتها التربوٌة 

فالمإسسة التربوٌة  تعمل على  توفٌر اإلمكانٌات المادٌة والبشرٌة  لخلق جو تربوي  محل 

 .احترام وتقدٌر  لمعالجة األمور السلوكٌة للتالمٌذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًؤسسخ انترثىيخ :انًجحث األول 



 تعريف انًؤسسخ انترثىيخ :انًطهت األول  - 1

عبارة عن مكان  ٌتم فٌه اجتماع  فبة من المجتمع  مختلفة األعمار ، ٌتم فٌها تعلٌمهم  

وتزوٌدهم بالكثٌر من المعلومات والمعارف  المختلفة  وتتكون هذه األخٌرة من أفراد الهٌبة 

التدرٌسٌة  التالمٌذ ، أولٌاء األمور  والهٌبة اإلدارٌة ، وهً المكان الذي ٌلتزم فٌه التالمٌذ 

لتلقً العلم  لفترات زمنٌة معٌنة  فهناك العدٌد من المإسسات التعلٌمٌة  مثل رٌاض األطفال  

المدارس ، المعاهد ، الكلٌات ، الجامعات 
1
. 

ػجبسحػٖ ٓشكن ػ٢ٓٞٔ رٝؽبثغ 

رشث٤٣ٞزٌٞٗٔ٘ٔٞظل٤ِِزؼ٤ِٔٞاُزؤؽ٤شٝاُخذٓبر٤ٛٞئبربعزشبس٣خ٤ٛٝبًِٞرغ٤ٜضارٞٝعبئِٔب٤ُخٝٓبد٣خرغخ

سًِٜبك٤خذٓخاُزال٤ٓزًٔبرغزؼٔالُٔئعغخاُزشث٣ٞخاُزؼ٤ِٔخالعزوجبالُزال٤ٓزٝرغخشُِزٌلِجبألٗشطخاُزشة

٣ٝخٝاُزؼ٤ٔ٤ِخؽجوبُألٛذاكبُٔؾذدحك٤بُز٘ظ٤ٔبُغبس٣بُؼَٔ ثٚ 

،ؽ٤ضزِزضٓبُٔئعغبرجبُغٜشػِىؤداءأٗشطخاُزال٤ٓزاُزشث٣ٞخؽجوبُِشصٗبٓخاُغ٣ٞ٘خاُز٤زوشسٛبٝصاسح 

 .اُزشث٤خٝرشزـالُٔئعغبرٞكوبُٔوزؼ٤بربُز٘ظ٤ٔبُزشث٣ٞٞٓزطِجبربألٗشطخأُجشٓغخك٤ٜب

 .اررغزؼ٤٘بداسحأُئعغبرل٤بؽبساُزشبٝسٝؽغ٘بُزغ٤٤شأُ٘ظٞطؼ٤ِٜبك٤بُز٘ظ٤ْ.ثظلخهب٤ٗٞٗخ

اُغبس٣جٜبُؼَٔ
2
. 

ًٔبرشٌالُٔذسعخٗظبٓبٓؼوذاٌٝٓضلبٝسٓض٣بٓ٘بُغًِٞبإلٗغب٤ٗبُٔ٘ظٔبُز٤٣ئد٣جؼؼبُٞظبئلبألعبع٤خك٤ذ

اخالُج٤ئخاالعزٔبػ٤خٝٛزا٣ؼ٤٘جذهخاٗبُٔذسعخًٔبرجذُٝؼبُٔبالعزٔبػززٌٞٗٔ٘بُغًِٞؤٝاألكؼبالُز٤٤وّٞ 

ثٜب 

 .اُلبػِٞٗبالعزٔبػ٤ٕٞ،ٝٓ٘بُٔؼب٤٣شٝاُو٤ٔبُ٘بظٔخُِلؼب٤ُبربالعزٔبػ٤خٝاُزشث٣ٞخك٤ذاخِٜبٝك٤خبسعٜب

٤ٛٝؤكؼبُززظلجبُز٘ظ٤ٔٞرئد٣ب٤ُبػبدحاٗزبعبُؾ٤بحاالعزٔبػ٤خصوبك٤بٝرشث٣ٞبًٔب٣طِوؼ٤ِٜباُغٞع٤ُٞٞع٤ٕٞ

ٓئعغخش٤ٌِخسٓض٣خٓؼوذحرشزِٔؼِىغًِٞٔغٔٞػخًج٤شحٓ٘بُلبػ٤ِ٘ٞر٘ط٣ٞؼِىٔ٘ظٞٓخٓ٘بُؼالهبرج٤٘ٔغْ

ٝػبرززشاثطل٤ٔبث٤ٜ٘بثٞاعطخشجٌخٓ٘بُؼالهبربُز٤زئد٣لؼالرشث٣ٞبػــجشاُزٞاطِج٤٘ٔغٔٞػبد 

أُؼ٤ِٔ٘ٞأُزؼ٤ِٖٔ
3

. 
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 .31 ، ص 2010 ،دار الفكر ، عمان ، األردن ، 1طاقتصادٌات الجودة التعلٌمٌة ،مجدي صالح  طه المهدي ، - 

 
 .143ص. 1997اُوبٛشح. 144 ..،داساُ٘شش،ٌٓزجخٝؽجؼخاإلشؼبػبُل٤٘خعهًبالجتًبعبنترثىيكبد٣ٜؼٔشاُغٞال٢ٗ، .اُغ٤ذػ٤ِشزب،د-2

 
 .ٓغذأُشٞشخ .عهًبالجتًبعبنًدرسيجُيىيخانظبهرحانًدرسيخووظيفتهباالجتًبعيخػ٤ِغبعٔبُشٜبة،.ػ٤ِبعؼذٝؽلخ،د.د -3

 20ص 1، 2004اُغبٓؼ٤خُِذساعبرٞاُ٘ششٝاُزٞص٣غ،ث٤شٝرؾ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خصائص المؤسسات التربوٌة :المطلب الثانً - 2

 :وٌمكن إجمال خصابص المإسسة التربوٌة فً إطار المحاور التالٌة

 :INTEGRATIONالتكامل -أ

إن كل المإسسات التربوٌة  من منظور التربٌة المستمرة مترابطة  ومتصلة مع بعضها ، 

فالبٌت هو أول مكان النطالق العملٌة التربوٌة  لذا فهو شبكة من أنظمة التعلم  الواسعة  كما ال 

ننسى الدور المحوري والمهم للمجتمع ألن مصدر آخر ٌمد الفرد بمختلف المعلومات و 

الخبرات التً ٌحتاجها الفرد  إضافة إلى مكان العمل عبارة عن مإسسة تعلٌمٌة أخرى  ثم 

تؤتً المدارس والكلٌات والجامعات وغٌرها من مإسسات التعلٌم الرسمً هً أٌضا جزء من 

 . أنظمة التعلٌم المتكاملة  والمتناسقة

                                                                                                                                                                                                    
 



  التكامل العمودي: 

ٌمثل أنماطمختلفة  ومتدرجة فً التعلٌم  توفر لألفراد مدى الحٌاة  وٌلزم لذلك تكامل 

األهداف وكذلك إلزام  تكامل األسلوب لمضاعفة المصادر وتجنب الفشل الناتج عن تداخل 

 .وتشابك الجهود 

  ًالتكامل األفق: 

هو ربط التعلٌم بالحٌاةأي ربط كل أنواع  التعلٌم المختلفة  التً تقدم  لمتطلبات وحاجات 

 .المجتمع سواء فً المدرسة أو خارجها 

  :totalyالكلٌة و الشمولب  

تغطً التربٌة فترة حٌاة اإلنسان ، وتشمل كل المراحل التعلٌمٌة بما فً ذلك التربٌة  لما قبل 

المدرسة  وتعلٌم  الكبار  ،وتشمل علىؤنواع بما فً ذلك التعلٌم الرسمً الذي ٌتم فً مإسسات 

التعلٌم ، والتعلٌم غٌر الرسمً الذي ٌتم  فً مإسسات غٌر تعلٌمٌة بطبٌعتها ، والتعلٌم غبر 

النظامً  الذي ٌحدث مع مواقف الحٌاة المختلقة ، فالتربٌة تتسع لتشمل كل الجهود  التربوٌة 

 .الموجهة للتالمٌذ والكبار الذٌن ٌتحملون مسإولٌات اقتصادٌة واجتماعٌة 

 .أن تكون المإسسة التربوٌة تتمتع بطابع الدٌمقراطٌة أي بعٌدة عن التسلط -

أن تكون المإسسة التربوٌة لدٌها روح اإلنسانٌة تشمل حسن معاملة اآلخرٌن وتقدٌرهم -

 .واالستماع إلى وجهة نظرهم و التعرٌف  على مشكالتهم لحلها

 

أن تكون المإسسة التربوٌة لها دور إجابً أي الترتكز على السلبٌات أو المواقف الجامدة بل -

ٌكون لها دور قٌادي فً مجاالت العمل وتوجٌهه
1
. 

أن تتجلى بطابع المرونة أي توفر أسلوب دٌنامٌكً فً التعلٌم ومرن لتطوٌر المواد لتلبً - 

 .الحاجات المتغٌرة واستعمال وسابل تعلٌم جدٌدة وتوفٌر أنماط مختلفة من التعلٌم

تحقٌق الذات أي تحسٌن نوعٌة حٌاة كل فرد لتحقٌق الهدف  فان علٌها أن تساعد الناس على -

.التكٌف للتغٌر 
2
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  26 -25طارق عبد الرإوف عامر مرجع سبق ذكره ، ص ص - 
2

  26طارق عبد الرإوف عامر مرجع نفسه ، ص -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهداف انًؤسسخ انترثىيخ :انًطهت انثبنث - 3

 :تتمثل أهداف المإسسة التربوٌة فٌماٌلً 

أي أن الهدف  المتوقع  من المدرس أن تخرج لنا مواطنٌن صالحٌن  وهن  :  المواطنة-أ 

الذٌن  ٌكونون مزودٌن بالمهام المناسبة واالتجاهات القٌمة لمشاركة فً المجتمع الدٌمقراطً 

هذه االتجاهات التً ٌنبغً أن تزود المدرسة بها الفرد ٌكون مواطنا صالحا  ومن هذه 

االتجاهات ممارسة العمل بصورة استقاللٌة وتقبل المسإولٌة وتنمٌة الثقة بالنفس واحترام 

الوقت
1

 .  

نجد أن الهدف  األول و األساسً  للمدرسة هو إنتاج أو تخرٌج  : المعرفة اإلدراكٌة- ب

األفراد الذٌن  ٌكونون  مزودٌن بالمعارف اإلمبٌرٌقٌة التجرٌبٌة و المهارة و التفوق 

التكنولوجً 
2
. 

 .تحقٌق التكٌف واالبتكار لدى الفرد و المجتمع-
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 .26طارق عبد الرإوف عامر مرجع نفسه ، ص  -
2

  .18 ، ص 2013 االسكندرٌة ، 1 ، دار الوفاء دنٌا للطباعة  والنشر  طالمدرسة المعاصرة و المجتمع دمحم  سٌد فهمً ، 



تهدف إلى ربط التعلٌم بالحٌاة بحٌث ٌسهل االنتقال بٌن المدرسة و المجتمع ٌتمثل فً انتقالٌن - 

انتقال من حٌاة التعلٌم فً المدرسة إلى الحٌاة العملٌة فً المجتمع وانتقال عكسً من الحٌاة 

 .العملٌة فً المجتمع إلى التعلٌم ومواصلة الدراسة ومتابعتها فً أي وقت

تهدف إلى عالج القصور فً نظام التعلٌم القابم   والبد أن ٌكون ذا صلة بالحٌاة ومناسب - 

لمتطلبات الشباب النظام الحالً ٌتعرض للنقد نظرا الفتقاره لما ٌصبو إلٌه الشباب إضافة إلى 

.المباالة بالتعلٌم والنعزاله فً المجتمع
1
 

 

 

 

 

 

 

 اإلدارح انًدرسيخ:انًجحث انثبَي 

إلدارة المدرسٌة ا: المطلب األول 

اإلدارة المدرسٌة هً جملة الجهود المبذولة فً الظروف المختلفة : "جوردون"تعرٌف  -1

ٌرى  .التً ٌتم من خاللها توجٌه الموارد البشرٌة والمادٌة إلنجاز أهداف المجتمع التعلٌمٌة

جوردن أن اإلدارة المدرسٌة ما هً إال جملة من الجهود المبذولة بغٌة توجٌه اإلمكانٌات 

 .المتاحة من أجل تحقٌق األهداف التعلٌمٌة للجمٌع
هً جملة عملٌات وظٌفٌة تمارس بغرض تنفٌذ : "صالح عبد الحمٌد مصطفى"تعرٌف  -2

مهام بواسطة آخرٌن عن طرٌق تخطٌط وتنظٌم وتنسٌق ورقابة مجهوداتهم لتحقٌق أهداف 

ٌرى أن اإلدارة المدرسٌة هً أداء المهام عن طرٌق اآلخرٌن من خالل تخطٌط  .المنظمة

  .وتنسٌق ورقابة أدابه لهذه المهام ومدى تحقٌقها لألهداف

إنها تلك الجهود المنسقة التً ٌقوم بها المدٌر مع : "دمحم أحمد عبد الهادي"تعرٌف  - -3

جمٌع العاملٌن معه سواء مدرسٌن أو إدارٌٌن أو غٌرهم بغٌة تحقٌق األهداف التربوٌة داخل 

ٌرى أنها  .المدرسة تحقٌقا ٌتماشى مع ما تهدف إلٌه األمة من تربٌة صحٌحة وأساس سلٌم

  .مجموعة من الجهود المتكاملة بٌن كل العاملٌن فً المدرسة بغٌة تربٌة األبناء تربٌة صحٌحة
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  .38طارق عبد الرإوف ، مرجع سبق ذكره ،ص -

 
 
 



أنها جملة عناصر أو عملٌات التً ٌقوم بها المدٌر بغرض : تعرٌف إسماعٌل دٌاب -4

ٌرى أن  .تحقٌق أهداف المنظمة التعلٌمٌة بؤفضل نتٌجة ممكنة مع مراعاة الجانب اإلنسانً

  .وظٌفة اإلداري القٌام بجملة من العملٌات لتحقٌق األهداف التعلٌمٌة

إن اإلدارة المدرسٌة مجموعة العملٌات التً تقوم بها هٌبة : "حسن الحرٌري"تعرٌف -5

التدرٌس بقصد تهٌبة الجو الصالح الذي تتم فٌه العملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة بما ٌحقق السٌاسة 

 .التعلٌمٌة وأهدافها

هً عملٌة  ·ٌرى أن وظٌفة اإلدارة تهٌبة الجو المناسب الذي تتم فٌه العملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة

تربوٌة تتمثل فً مجموع النشاطات اإلدارٌة التً تتشارك فٌها هٌبة التدرٌس من أجل النهوض 

بالمإسسة التعلٌمٌة وخلق جو التعاون والتفاهم المتبادل حتى ٌمكننا بناء جٌل متكامل عملٌا 

 .(1)وسلوكٌا

 

 

 

 .2006 2 ، طص،35، لبنان، دار النهضة العربٌة،اإلدارة المدرسٌة، العد التخطٌطً والتنظٌمً المعاصرعبد الصمد األغبري، -1

 

 أهمٌة اإلدارة المدرسٌة : انًطهت انثبَي

 :  اإلدارة المدرسٌة  من المفاهٌم المهمة  وتبرز أهمٌتها فٌما ٌلً 

إن اإلدارة المدرسٌة هً مجموعة العملٌات التً ٌقوم بها أكثر من فرد عن طرٌق المشاركة و 

التعاون  و التواصل و التبادل  هً عبارة عن جهاز إداري  ٌتؤلف من مدٌر المدرسة  و 

المساعدٌن وكل فرد لدٌه مهام منوطة به وفً حدود إمكانٌاته ألداء الخدمات التً تساعد  على 

تحسٌن العملٌة التربوٌة و التعلٌمٌة  وتحقٌق األهداف االجتماعٌة العامة  ، كما ٌعمل الكل فً 

روح من التعاون و المشاورة  وعلى أساس العالقات اإلنسانٌة   الصحٌحة  التً تهدف إلى 

إٌجاد وخلق بٌبة مدرسٌة  إٌجابٌة تسعى إلى تحقٌق أهداف منها 
1
. 

إٌجاد جو حقٌقً تسوده الطمؤنٌنة و األمن  خال من التوتر و القلق ، وإتاحة الفرص لجمٌع  -

أعضاء هٌبة التدرٌس  فً المدرسة لتحقٌق ذواتهم  ونموهم وتوفٌر الثقة  بٌن الجمٌع  بٌن 

المدٌر وأسرة المدرسة  وبٌن المعلمٌن مع بعضهم  البعض ، وبٌن التالمٌذ و المعلمٌن  وإقامة 

العالقات اإلنسانٌة الصحٌحة   وتشجٌع االبتكار وزرع روح المبادرة و التجرٌب ومساعدة 

الطاقم التربوي  على إظهار مواهبهم واستغالل وتنمٌتها  وتوفٌر حرٌة الرأي لجمٌع أعضاء 
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 ، رسالة المعلم  ، درجة التزام اإلدارة المدرسٌة  باالنضباط  المدرسً  الخاصة بالطلبة لمرحتٌن األساسٌة العلٌا  والثانوٌةالزواٌدة، حسٌن ناصر ،-

 .44-42،ص ص 2009،   العدد الثانً ،47المجلد 



هٌبة التدرٌس  عند مناقشة المسابل  و المشكالت المختلفة وتعرٌف كل واحد من أعضاء هٌبة 

 . المدرسة بعمله

هذا وٌعتبر التنظٌم المدرسً الوسٌلة العملٌة لتنفٌذ السٌاسٌة التعلٌمٌة ، وٌهدف إلى تحقٌق 

األهداف التربوٌة ، وٌختلف هذا التنظٌم من مدرسة ألخرى تبعا لنوع اإلدارة المدرسٌة ، حٌث 

ٌمكن للزابر أن ٌلمس دقة التنظٌم الداخلً  للمدرسة  بمجرد وجوده فٌها فتوزٌع أعمال 

الموظفٌن وسرعة أدابهم لواجباتهم ، وأدابها فً دقة ومواظبتهم وإنتاجٌتهم واستٌفاء السجالت  

و الرد أوال بؤول على المراسالت وإقبال التالمٌذ  على مدرستهم  وانتظامهم  فً  الدروس 

.ومظهرهم الخارجً  و العالقات اإلنسانٌة التً تسود المدرسة اإلٌجابٌة السابدة فً المدرسة 
1 

 

 

 

 

 البٌئة المدرسٌة وأهمٌتها:المطلب الثالث 

 تعد  البٌبة المدرسٌة  من األمور التً تحتاج إلى مزٌد االهتمام و التوضٌح  وفٌماٌلً 

 :استعراض  ألهم أنواع  البٌبة 

 وٌقصد بها اإلطار البٌبً الذي تعمل فٌه جمٌع المإسسات التً تخدم : البٌئة العامة  - أ

المجتمع المحلً بما فٌها المدرسة ، وبالتالً فإن لهذه البٌبة تؤثٌر على جمٌع هذه المإسسات 

بحٌث تسعى جمٌعها إلى التكٌف  معها وفقا ألهدافها وأنشطتها التً تمارسها ، وٌصعب تحدٌد 

عناصر هذه البٌبة بشكل دقٌق ، وإنما ٌمكن القول  إن كل شًء داخل نطاق المدرسة أثناء 

 .  تؤدٌتها لوظٌفتها ٌمكن أن ٌدخل فً إطار البٌبة العامة للمدرسة 

وهً التً تعطً كل مدرسة شخصٌتها المستقلة ، والتً :  البٌئة الداخلٌة  للمدرسة  - ب

تمٌزها عن غٌرها من المدارس ، باإلضافة إلى تؤثٌرها  على المدرسة من الداخل  وتتمثل فً 

الناحٌة الفنٌة واإلجرابٌة ألداء األعمال  داخل المدرسة  مثل مدى توفر األساتذة ، ودرجة 

كفاءتهم  ومدى توافر اإلمكانٌات المادٌة من مبان وتجهٌزات  إضافة إلى العالقات اإلنسانٌة  

داخل المإسسة التربوٌة بشكل عام  وٌدخل فً نطاق البٌبة الداخلٌة  النظم ، القوانٌن ، 

واللوابح  الخاصة باإلدارة بما فٌها الهٌكل التنظٌمً المدرسٌة
2

 .  
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 24 23 ، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع ، عمان ، ص ص مبادئ اإلدارة المدرسٌةالعماٌرة دمحم حسن ، - 
2

 .74- 71 ،القاهرة ، ص ص 1ط  ،مكتبة عٌن شمسمنهج تحلٌلً ، : إدارة األفراد عبد الوهاب علً دمحم ، -



 وهً المحٌط المكانً الذي ٌتبقى فٌه التالمٌذ  تعلٌمهم  :البٌئة المادٌة للمدرسة  - ت

والمتمثل فً المبنى  والفصول الدراسٌة واإلمكانٌات والتجهٌزات ، والمرافق  والخدمات 

التعلٌمٌة  والعامة 
1

.  

 : وتشمل  البٌبة المدرسٌة اإلٌجابٌة  على العناصر التالٌة 

التعلٌم الفعال  وتوفر توقعات األداء وتوفر : عناصر تتعلق بالبرامج المدرسٌة وتتضمن  -1

توقعات األداء وتوفر بٌبات تعلٌمٌة متنوعة ، وتوافر منهاج مرن ونشاطات غبر منهجٌة 

 .متنوعة ،ونظام  مكافؤة  متنوع 

عناصر غٌر مباشرة وهً الثقة و االحترام والروح المعنوٌة المرتفعة والتماسك  -2

 . واستمرار النمو األكادٌمً و االجتماعً

عناصر تتعلق بالعملٌة التربوٌة وتشمل أسلوب حل المشكالت ، وتحدٌث ومراجعة أهداف 

 المدرسة باستمرار ، وحل المشاكل بشكل إٌجابً ، ونظام اتصاالت فعال ومشاركة الجمٌع 

فً صنع القرارات ، واالستعداد للتقٌٌم والمحاسبة سواء من قبل المدرسة نفسها ، أومن قبل 

 .اآلخرٌن لها 

العناصر المادٌة وتضم كل ما ٌتعلق ببناء المدرسة  من موقع ، وترتٌبات ، وتجهٌزات   -3

ومختبرات  ،وحدابق  ومالعب خارجٌة ، وهٌبة العاملٌن لمتابعة حاجات التالمٌذ
2
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 :المشكالت السلوكٌة 

ال تكاد أي مدرسة أن تخلو من حدوث المشكالت  التً تإثر على سٌر العملٌة التربوٌة 

 : المشكالت إلى ماٌلً 1999 العالقوهذه المشكالت تكون متنوعة  وقد صنف

 سلوك غٌر ناضج متمثل فً النشاط  الحركً الزابد ، ضعف االنتباه ، سوء استخدام – 1

 .الوقت 

 .سلوك مرتبط باألمن كالخوف ، القلق ، الخجل و االكتباب - 2

 .اضطرابات العادات وذلك متمثل فً اضطرابات النوم ، وقضم األظافر- 3

 .مشكالت العالقات مع اآلخرٌن ومن ذلك العدوانٌة والكذب والعزلة االجتماعٌة- 4

 .السلوك غٌر االجتماعً مثل العصٌان ، الكذب  والكالم البذيء  والغش  -4

 . مشكالت أخرى  مثل عادات دراسٌة خاطبة انحرافات جنسٌة ، ضعٌفة الدافعٌة  -5

 :القواعد السلوكٌة    

  بعض قواعد السلوك المرغوبة منها أن ٌكون التلمٌذ خلوقا  2002بدرخان تذكر سوسن 

وٌحترم كبار السن  وممتلكات اآلخرٌن  مثل أن ٌبتعد عن الكتابة على الجدران أو 

 الطاوالت  وٌصغً جٌدا بٌنما ٌتحدث اآلخرون وعدم مقاطعتهم  داخل  غرفة الصف   

وخارجها  وأن  ال ٌإذ اآلخرٌن  جسدٌا ، نفسٌا  ولفظٌا  وأن ٌتبع القواعد  السلوكٌة 

 .المدرسٌة داخل القسم 

  أن هناك  عوامل متعددة  تإثر فً النظام  المدرسً 2009عبد العزٌز وعطوي كما رأى 

وتجعله  إما نظاما مدرسٌا  سلٌما أو غٌر سلٌم  وهذه العوامل  هً اإلدارة المدرسٌة و 



المدرسون  وبٌبة المدرسة  واتجاه أولٌاء التالمٌذ ومجالس اآلباءواإلدارٌون ، األوضاع 

االقتصادٌة  واالجتماعٌة لتالمٌذ المدرسة وتقالٌد المدرسة و العالقات اإلنسانٌة  بٌن  مدٌر 

المإسسة  واألساتذة  والتالمٌذ والمناهج  وطرق التدرٌس  المتبعة  واألنشطة المدرسٌة  

ونوعٌتها  واإلمكانٌات المادٌة والبشرٌة  بالمإسسة التربوٌة  والنظم المدرسٌة  والتقوٌم 

 .واالمتحانات  الطالبٌة  والخدمات الترفٌهٌة  والصحٌة  واالجتماعٌة المقدمة  للطالب 

 

 

 :أسالٌب  تحقٌق االنضباط  الطالبً المدرسً 

ٌمكن توظٌف العملٌة التعلٌمٌة بمختلف برامجهاوأنشطتها  فً  2008عبد العزٌز والعزة 

تحقٌق االنضباط من خالل  أسالٌب التدرٌس  وتقوٌم أداء التالمٌذ  وتعلٌمهم وإكسابهم  

المهارات  الدراسٌة  مثل تنظٌم  أوقاتهم  والقراءة  الفاعلة وكتابة الملحوظات  وغٌرها  

من المهارات  التً تساعد  الطالب على التعلم و االستذكار  الفاعل وتنوٌع برامج النشاط 

الطالبً  وضرورة اتسامها بالجاذبٌة للتلمٌذ  ومناسبة النشاط المدرسً  من  دون استثناء 

 .وضرورة  اهتمام  النشاط  بمهارات الحٌاة كالمهارات  المهنٌة ونحوها 

 : تائج  المخالفات  والمشاكل السلوكٌة الصفٌةن

ٌترتب على تفاقم المخالفات والمشاكل السلوكٌة  الصفٌة المخالفة لإلرشادات والقوانٌن 

المتعلقة بالسلوك  تؤثٌر سلبً  على النظام اإلداري والتعلٌمً الصفً  والتقلٌل من زخم  

  .2008أحمد وفعالٌة األنشطة الصفٌة 

إن منع حدوث  المشكالت  االنضباطٌة  أفضل  من :  الوقاٌة من مشكالت السلوك 

عالجها  فالبد من اتخاذ اإلجراءات الوقابٌة  للحد من مشكالت االنضباط الصفً وٌجب أن 

تعمل المدرسة  على حماٌة التالمٌذ  من الوقوع فً المشكالت ، وذلك عن طرٌق توفٌر 

البٌبة  التً تحقق الصحة النفسٌة  للتلمٌذ ، وٌحول دون  تعرضه  لمشكالت نفسٌة وتوجٌه 

التالمٌذ الستغالل أوقات فراغهم  بالنشاطات البناءة  والمقصودة  باألسالٌب  الوقابٌة  

إٌجاد  أجواء وظروف داخل الصف أثناء  النشاط المدرسً  تحول دون وقوع  مشكالت  

 .2009عطوي االنضباط  أو التحقٌق  من آثارها 

وللمشكالت السلوك  العدٌد  من األسباب  ولمنع  حدوثها  ٌجب  التقلٌل  من استخدام 

فالبٌبات العقابٌة أو القسرٌة ٌمكن أن تشجع .األسالٌب التؤدٌبٌة لفرض النظام واالنضباط 

ظهور السلوك  االجتماعً السٌا وٌجب وضع قواعد واضحة لسلوك   التالمٌذ واالنضباط 

، واحترام  وفهم االختالفات الثقافٌة  ودعم مشاركة التالمٌذ  عن طرٌق إثارة انتباههم  فً 

المحتوى الدراسً  وبالتفاعل مع اآلخرٌن ،وتعلم المهارات االجتماعٌة  الناقدة  التً 

ذلك أن األساتذة . تنعكس إٌجابٌا  على العالقات مع أقرانهم  وعلى إنجازهم األكادٌمً 



الذي ٌساعدون التالمٌذ  على تطوٌر مهاراتهم االجتماعٌة ٌسهمون أٌضا  فً تشجٌع التعلٌم  

 .ودعمه  وفً إٌجاد االنضباط

 

 

 

 :خالصـــــــــة 

 

إذن فالمإسسة التربٌة تسعى إلى تحقٌق أهداف فً تنظٌم سلوك التالمٌذ من خالل   قواعد 

وقوانٌن تنظٌم  بإعداد وقواعد تنظٌمٌة  منذ بداٌة العام الدراسً  وفق قوانٌن تربوٌة معتمدة 

 .من الوزارة الوصٌة 

 فاإلدارة المدرسٌة  تعتمد اطار تنظٌمً تهٌبة المإسسة التربوٌة  ألداء رسالتها التربوٌة 

 .باعتبارها إحدى مإسسات التنشبة االجتماعٌة  ذات الدور الفعال فً المجتمع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل الرابع 
 القانون الداخلً  للمؤسسة التربوٌة 

 

 تًهيـــــــــــد 

 انقبَىٌ انداخهي  نهًؤسسخ انترثىيخ :  انًجحث األول 

 يبهيخ انقبَىٌ انداخهي نهًؤسسخ انترثىيخ :   انًطهت األول 

 يًيزاد انقبَىٌ انداخهي نهًؤسسخ انترثىيخ : انًطهت انثبَي 

 أهًيخ انقبَىٌ انداخهي نهًؤسسخ انترثىيخ :   انًطهت انثبنث 

 خالطــــــخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :تًهيد 

أُذسعخ ٓغزٔغ ٣٘زوَ ا٤ُٚ اُز٤ِٔز  ٤ٌُٕٞ شجٌخ ٖٓ اُؼالهبد  ٣ٝٔزضَ ك٤ٜب ُؼذد ٖٓ  أُؼب٤٣ش  

رغؼِٚ ٣ِؼت أدٝاسا ٓزؼذدح  ٣ئد١ ك٤ٜب ٝاعجبرٚ  ٣ٝؾظَ ػ٠ِ ؽوٞهٚ  ٣ٝزؼِْ االٗؼجبؽ اُغ٢ًِٞ  

 .ٖٓ ع٤ٔغ ػ٘بطش ٛزٙ اُج٤ئخ 

كبُٔئعغخ اُزؼ٤ِٔخ ٗظبّ ػبثؾ رزٌٕٞ ٖٓ ػالهبد رلبػ٤ِخ  ٣ٝؼَٔ ًَ كشد ً٘ظبّ كشػ٢ ػبثؾ  

إلشجبع ؽبعبرٚ اُخبطخ  ٣ٝؾبكع ػ٠ِ دٝسٙ ك٢ ػجؾ اُ٘ظبّ أُذسع٢  ا٢ٌُِ  ٤ُشجغ ؽبعبرٚ 

اُؼبٓخ  ٣ٝؾون أٛذاكٚ اُخبطخ  ٖٓ خالُٞظبئق ر٘ل٤ز٣خ ًج٤شحروٞٓؼ٠ِ رطج٤ن ع٤بعبد  رغ٤ش 

ػ٤ِٜب ا٠ُ عبٗت اُزضاّ اُزال٤ٓز ثٜب ٓزٔضِخ ك٢ هٞا٤ٖٗ ُٝٞائؼ ر٘ظ٤ٔ٤خ  ٓج٤٘خ ػ٠ِ اُزٞع٤ٚ 

ٝاإلسشبد ٝ األعب٤ُت اُؼالع٤خ   ٝٓشاػبح ٓظبُؼ اُز٤ِٔز كبُوبٕٗٞ اُذاخ٢ِ ٛٞ أعبط  ٝدػبٓخ 

 .ُغ٤ش أُئعغخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٣زوذ  ثٜب ع٤ٔغ ػ٘بطش اُج٤ئخ أُذسع٤خ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :يبهيخ انقبَىٌ انداخهي نهًدرسخ  : انًطهت األول



ٗظبّ  داخ٢ِ ٓغزٔذ ٓوزؼ٤برٚ  ٝهٞاػذٙ  ٖٓ اُوٞا٤ٖٗ "٣ؼشف اُوبٕٗٞ اُذاخ٢ِ ػ٠ِ أٗٚ 

ٝ اُزشش٣ؼبد اُؼبٓخ ، ًبُذعزٞس ٝ أُؼبٛذاد ٝ أُٞاص٤ن اُز٢ ر٘ظْ  ػ٠ِ أعبط اُزشش٣ؼبد 

اُخبطخ  ٝاُؾ٤بح اُؼبٓخ  ٝرؼ٤ِٔبد ٝصاسح اُزشث٤خ اُٞؽ٤٘خ أُزؼِوخ ثؼٞاثؾ رغ٤٤ش أُئعغبد 

اُزؼ٤ٔ٤ِخ ،  ٝٗظبّ اُغٔبػخ  اُزشث٣ٞخ  ٝػ٠ِ ٛزا األعبط  كبُ٘ظبّ  ٛٞ ٤ُظ ٓغشد  ُِٔٔ٘ٞػبد  

ٝ أُؾظٞساد  ثوذس ٓبٛٞ ٤ٓضبم ٣٘ظْ  اُؼَٔ ٝاُؾ٤بح اُغٔبػ٤خ داخَ أُذسعخ
1
 

  ، أُزؼِن ثز٘ظ٤ْ  1991 اُظبدس ك٢ أًزٞثش 778اُوبٕٗٞ اُذاخ٢ِ ٛٞ هشاس ٝصاس١ رؾذ سهْ 

اُؾ٤بح اُغٔبػ٤خ داخَ أُئعغبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ اُز٢ رؼزجش ٓشعغ ، ٝرزخز أعبعب ُٞػغ اُوبٕٗٞ  

ُِٔئعغخ اُزشث٣ٞخ ُِؼَٔ ػ٠ِ ثِٞسرٜب ك٢ ا٤ُٔذإ  ثبُزطج٤ن ٝ ثبُزضاّ  ًَ األؽشاف  ثبؽزشآٜب 

، ٝر٘ل٤ز أُٜبّ ٝرؾو٤ن األٛذاف  ، ٝال ٣زؾون  رُي اال ثزؼبكش  عٜٞد اُغ٤ٔغ  ٖٓ رال٤ٓز ، 

أعبرزح  ٝػٔبٍ ، اُطبهْ اإلداس١ ٝؽز٠ األ٤ُٝبء  ٝػ٠ِ سأعْٜ ٓذ٣ش أُئعغخ  اُز١ ٣جبدس  

اُىبالؽالع ٝ اُذسا٣خ ثغ٤ٔغ ٛزٙ األؽٌبّ  ٝرطج٤وٜب ٝاُغٜش ػ٠ِ ر٘ل٤زٛب  ٝٓزبثؼخ رطج٤وٜب  

.ٝر٘ل٤زٛب ثبعزٔشاس  ك٢ ًَ األٝهبد ٝ اُظشٝف 
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يًيزاد انقبَىٌ انداخهي نهًدرسخ:انًطهت انثبَي 

إ اُ٘ظبّ  اُذاخ٢ِ ُِٔئعغبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ  ػجبسح ػٖ ُٞائؼ ٝأٗظٔخ  ُزؾو٤ن االٗؼجبؽ  ُٚ 

 :٤ٔٓضاد  ٓزٔضِخ ك٤ٔب٢ِ٣ 

                                                             
1

  .16/02/2020البحة النظام الداخلً فً المإسسات التربوي ، متوسطة زدور  ، األحد  - 
2

 133 ، ص 1999رشٌد أورلٌسان،التسٌٌر اإلداري فً المإسسات التعلٌم األساسً  و الثانوي ، قصر الكتاب ، البلٌدة ، - 

 



اُؾشص ػ٠ِ  ر٤ٔ٘خ اُؼٞاثؾ اُذاخ٤ِخ  ُذٟ اُز٤ِٔز  ُِٔغبػذح ك٢ رؾغ٤ٖ  أعب٤ُت  -

 .اُزؼبَٓ اإل٣غبث٢  داخَ أُغزٔغ أُذسع٢ 

 ٣غؼ٠ اُوبٕٗٞ اُذاخ٢ِ  ا٠ُ اًغبة اُؼب٤ِٖٓ ثبُٔذسعخ  ا٠ُ  رج٢٘ أعب٤ُت اُزؼبَٓ  -

 .اإل٣غبث٢  ك٤ٔب ث٤ْٜ٘  ٝٓغ اُزال٤ٓز خبطخ 

 .٣ؼغ ؽذ ُلشاؽ اُزشش٣ؼ٢ ٝاُوب٢ٗٞٗ  ك٢ ٤ٓذإ اُ٘ظبّ اُذاخ٢ِ ُِٔئعغخ  -

 .اُوبٕٗٞ اُذاخ٢ِ ٣ٞؽذ ع٤ش اُ٘ظبّ ُغ٤ٔغ أُئعغبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ثٔخزِق أُغز٣ٞبد -

 .أعبط ػشٝس١ ُِ٘ظبّ اُذاخ٢ِ ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُزشش٣ؼ٤خ  -

.٣ؾذد ا٤ُٔبد٣ٖ اُز٢ رؾزبط ا٠ُ ر٘ظ٤ْ ٝرو٤ٖ٘  -
1

 

 أهًيخ انقبَىٌ انداخهي نهًدرسخ :    انًطهت انثبنث 

٣ٔضَ اُوبٕٗٞ اُذاخ٢ِ ُِٔئعغخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٤ٓضبهب اعزٔبػ٤ب ٝاداس٣ب ٝرشث٣ٞب ٣ؼجؾ اُؼالهبد 

ث٤ٖ أػؼبء اُغٔبػخ اُزشث٣ٞخ  اُز٢ رزشٌَ  ٖٓ اُزال٤ٓز  ٝأُٞظل٤ٖ  ٝأ٤ُٝبء اُزال٤ٓز  ٝث٤ٖ 

أُذسعخ  ٝ أُؾ٤ؾ  ثٔب ٣خذّ أُظِؾخ اُؼ٤ِب ُِزال٤ٓز ، ٣ٝوّٞ ػ٠ِ  اُزؾٌْ ك٢ ع٤ًِٞبد اُز٤ِٔز  

ٝأكؼبُٚ   ًٔب  ٣غؼ٠ ا٠ُ ٓشاػبح اُٞاهغ  االعزٔبػ٢  ٓزٔضَ ك٢ اُو٤ْ ٝاُؼبداد ٝاُزوب٤ُذ  ُزغ٘ت 

اُلٞػ٠ ٝاُالٓجبالح ؽز٢ ٌٗزغت اُظشآخ ٝاُز٘ظ٤ْ  ٝأ٤ٔٛزٚ   اُوظٟٞ  رؼَٔ ػ٠ِ رٜز٣ت 

اُز٤ِٔز   ٝٓؼبُغخ اُظبٛش اُغِج٤خ  ٝ اهبٓخ ػالهبد ٓج٤٘خ ػ٠ِ االؽزشاّ أُزجبدٍ  ٝثٜزا ٣ٌشط 

ؽبثغ اُخذٓخ اُؼ٤ٓٞٔخ  ُٜب، ثبػزجبسٛب ٤ٌِٓخ  ٓشزشًخ ُِٔغزٔغ  ثؤًِٔٚ  ٝثٜزا أُ٘ظٞس ٣ٌٖٔ 

اثشاص أ٤ٔٛخ اُوبٕٗٞ اُذاخ٢ِ ُِٔئعغخ ك٢ اُغٞاٗت اُزب٤ُخ ، ٝأُٜٝٔب رغ٤٤ش أُئعغخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ  

 .  ٝصب٤ٗب ُِزال٤ٓز 

 

 

 

 

 

 األهًيخ ثبنُسجخ نتسيير انًؤسسخ انتعهيًيخ :  أوال 

 : ا٣778٠ُٜذف اُوبٕٗٞ اُذاخ٢ِ أُغزٞؽ٠ ٖٓ األؽٌبّ اُز٘ظ٤ٔ٤خ اُٞاسدح ك٢ اُوشاس سهْ 

خِن ظشٝف ػَٔ ٓالئٔخ، ٝرٞك٤ش اُششٝؽ أُؼ٣ٞ٘خ اُؼشٝس٣خ ألداء اُ٘شبؽ اُزشث١ٞ - 

 .ُِزال٤ٓز
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ر٤ٌٖٔ أُئعغبد ٖٓ اُزغ٤٤ش أُؾٌْ ٝاالؽالع ثٞظ٤لزٜب ػ٠ِ اُٞعٚ أُطِٞة ٖٓ أعَ - 

 .رؾو٤ن ٗز٤غخ ٓذسع٤خ ٓشػ٤خ

ر٣ٌٖٞ ػالهبد ٓ٘غغٔخ  ٝٓزٌبِٓخ  ث٤ٖ ٓخزِق األؽشاف ُلبئذح  اُز٤ِٔز ٝكن اُؼَٔ  ثبُوبٕٗٞ - 

اُذاخ٢ِ ٝ اُزو٤ذ ثٚ ُزلبد١ اُ٘ضاػبد  ٝػٔبٕ ألؽغٖ اُظشٝف ،  اُزؼب٣ش ك٢ ٝئبّ  ٝاٗغغبّ  

 1. ث٤ٖ ٓخزِق أؽشاف اُغٔبػخ اُزشث٣ٞخ 

٣ٝؼَٔ ٛزا اُ٘ظبّ ػ٠ِ ػجؾ اُؼالهبد ث٤ٖ اُزال٤ٓز  ٝ أُٞظل٤ٖ ٝأ٤ُٝبء اُزال٤ٓز ٝسئ٤ظ 

 :أُئعغخ  ٝ أُؾ٤ؾ ثٔب ٣ؾون األٛذاف اُزب٤ُخ 

رٞك٤ش اُغٞ أُ٘بعت  ٝظشٝف اُؼَٔ اُؼشٝس٣خ  اُز٢ رٌٖٔ  أُذسعخ ٖٓ اٗغبص أُٜبّ  -

 أُشعٞٓخ ُٜب 

٣٘ظْ اُؾ٤بح  اُغٔبػ٤خ  داخَ أُئعغخ  ، ٣ٝؼجؾ  اُؼالهبد ث٤ٖ أػؼبء األعشح  اُزشث٣ٞخ  - 

 ثٔخزِق أؽشكٜب 

اُزضاّ  ع٤ٔغ  األؽشاف  ثوٞاػذ  اُ٘ظبّ ٝ االٗؼجبؽ  ٝاشبػخ سٝػ اُزؼبٕٝ  ٝاؽزشاّ  اُـ٤ش -

 ٝ اُزشبٝس ٝ اُؾٞاس 

رؾظ٤ٖ  أُذسعخ ٖٓ اُظشاػبد  ٝاثوبءٛب  ٓشكوب ػ٤ٓٞٔب  ك٢ خذٓخ ٓظِؾخ اُز٤ِٔز ٝ - 

 أُغزٔغ 

اُزو٤ذ  ك٢ أداء  األٗشطخ  اُزشث٣ٞخ  ٝ اُزؼ٤ٔ٤ِخ   ٝثبُجشآظ  ٝأُٞاه٤ذ  ٝاُزٞع٤ٜبد  - 

 .ٝاُزؼ٤ِٔبد  اُشع٤ٔخ

رشغ٤غ  ٓٔبسعخ اُ٘شبؽبد اُضوبك٤خ  اُش٣بػ٤خ ٝ اُزشك٤ٜ٤خ  ٝرط٣ٞشٛب  ثٜذف ر٤ٔ٘خ شخظ٤خ -

 .اُز٤ِٔز  ٝرش٣جٚ ػ٠ِ رؾَٔ أُغئ٤ُٝخ 

 

 

 :للتلمٌذ ثبَيب ثبنُسجخ

إن التلمٌذ  باعتباره محور العملٌة التعلٌمٌة  ومصدر جهود الجمٌع  وٌستدعً عناٌة واهتمام  

 :كبٌرٌن  ومعرفة طبٌعته وسلوكه  فالقانون الداخلً  أولى أهمٌة له من خالل 

. ر٤ٌٔ٘ٚ ٖٓ ٓؼشكخ ؽوٞهٚ  ٝٝاعجبرٚ - 

. ؽش٣خ اُزؼج٤ش ٝاُزل٤ٌش ك٢ اؽبس ًَ ٓبٛٞ رشث١ٞ -  

. ٣زٔزغ  ثؾن اُٞهب٣خ ٖٓ أشٌبٍ اُؼ٘ق  ٝاُز٤ٔض  ٜٓٔب ًبٕ ٓظذسٙ- 
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٣زٔزغ  ثؾش٣خ اُذخٍٞ  ا٠ُ أُئعغخ  ٝاُخشٝط  ٜٓ٘ب ؽجوب العزؼٔبٍ اُض٢٘ٓ  اُز١ ٣ؾذد - 

. أٝهبد اُذساعخ ٝ األٗشطخ 

.رِزضّ أُئعغخ ثبُؾلبظ ػ٠ِ عالٓزٚ داخَ أُئعغخ - 
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: ح ــخالص

رزٔضَ أ٤ٔٛخ ٛزا اُلظَ ك٢ دٝس  اُوبٕٗٞ اُذاخ٢ِ ُِٔئعغخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ألٗٚ ٣ؼجؾ اُؼالهبد 

ث٤ٖ أػؼبء اُغٔبػخ اُزشث٣ٞخ  اُز٢ رزشٌَ  ٖٓ اُزال٤ٓز  ٝأُٞظل٤ٖ  ٝأ٤ُٝبء اُزال٤ٓز  ٝث٤ٖ 

.  أُذسعخ  ٝ أُؾ٤ؾ  ثٔب ٣خذّ أُظِؾخ اُؼ٤ِب ُِزال٤ٓز

كبُز٤ِٔز ثبػزجبسٙ ٓؾٞس اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝٓظذس عٜٞد اُغ٤ٔغ ٣ٝغزذػ٢ ػ٘ب٣خ ٝاٛزٔبّ  ًج٤ش٣ٖ  

. ٝٓؼشكخ ؽج٤ؼزٚ ٝعًِٞٚ  
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 72.............................  ٤ٔٓضاد اُوبٕٗٞ اُذاخ٢ِ ُِٔئعغخ اُزشث٣ٞخ : أُطِت اُضب٢ٗ 
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 : المراجع 

  2010، ػٔبٕ 1أٓبٍ ػجذ اُؾ٤ٔذ ٝآخشٕٝ ، ػِْ االعزٔبع اُوب٢ٗٞٗ ٝاُؼجؾ االعزٔبػ٢ ،داس أُغ٤شح ، ؽ- 

 .

ٗٞثَ رب٣ٔض ، رشعٔخ دمحم ع٤ذ أؽٔذ ، ػِْ االعزٔبع ٝدساعخ أُشٌالد االعزٔبػ٤خ- 
 ، 

داس أُؼشكخ اُغبٓؼ٤خ ، 

 .2006اإلعٌ٘ذس٣خ، 
اثشا٤ْٛ اُؼغَ ، األعظ اُ٘ظش٣خ ٝاألعب٤ُت اُزطج٤و٤خ ك٢ ػِْ االعزٔبع ، ٓغذ أُئعغخ اُغبٓؼ٤خ ُِذساعبد ، -

. 2011 ، ُج٘بٕ 2ؽ

 .،ٓظش 2ٓذخَ ُذساعخ أُغزٔغ ،ا٤ُٜئخ أُظش٣خ اُؼبٓخ ٌُِزبة، ؽ– أؽٔذ أثٞص٣ذ ، اُج٘بء االعزٔبػ٢ -

 .1968 ، ٓظش ، 2أؽٔذ اُخشبة ، اُؼجؾ االعزٔبػ٢ ، ٌٓزجخ  اُوبٛشح اُؾذ٣ضخ ، ؽ -

أؽٔذ اثشا٤ْٛ ؽغٖ ٝ ؽبسم أُغزٝة ، ربس٣خ اُ٘ظْ اُوب٤ٗٞٗخ ٝاالعزٔبػ٤خ ، ٓ٘شٞساد - 

 .2006اُؾِج٢ اُؾوٞه٤خ ، ث٤شٝد ، 

اُ٘ظش٣خ ٝاُزطج٤ن ك٢ اُوٞا٤ٖٗ  اُغضائش٣خ اُلظَ : أؽٔذ ع٢ ػ٢ِ ، ٓذخَ ُِؼِّٞ اُوب٤ٗٞٗخ - 

  .2009األٍٝ ، داس ٛٞٓخ ، اُغضائش ، 

اُٜبّ ٓب٤ُي ٝآخشٕٝ ، اُوبٕٗٞ اُذاخ٢ِ  أُذسع٢  ٝدٝسٙ ك٢ ػجؾ اُزال٤ٓز ،  سعبُخ  - 

 .2013ا٤ُِغبٗظ  ك٢ ػِْ االعزٔبع اُزشث٤خ ، عبٓؼخ اُٞاد١ ، اُغضائش ، 

   2005 ػٔبٕ ،1أك٘بٕ ٗظ٤ش دسٝصح ، األعئِخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاُزو٤٤ْ أُذسع٢ ، داس اُششٝم ، ؽ-

عبثش ػجذ اُؾ٤ٔذ عبثش ، ارغبٛبد ٝرغبسة ٓؼبطشح ك٢ رو٣ْٞ أداء اُز٤ِٔز ٝأُذسط ، داس - 

.  ، 2002، اُوبٛشح ، ، 1اُلٌش اُؼشث٢ ، ؽ

أؽالّ ؽغبط، ٛبعش ؽؼش١ ، دٝس أُششذ اُزشث١ٞ ، ك٢ ٓٞاعٜخ ظبٛشح اُزغشة أُذسع٢  - 

 .2016ٖٓ ٝعٜخ ٗظش األعبرزح ، سعبُخ ٤ُغبٗظ ، عبٓؼخ ؽٔخ ُخؼش ، اُٞاد١ ، اُغضائش  

(. 303-302- 1965ثٖ دمحم اثٖ خِذٕٝ - 

 . 2013 -1434ث٤شٝد ُج٘بٕ، - اُزؼش٣لبد داس اٌُزت اُؼ٤ِٔخ - 

. 2007 ، ػٔبٕ ، 1عالٍ ًب٣ذ ػٔشح ٝآخشٕٝ ، رؼذ٣َ اُغِٞى ،داس طلبء ، ؽ- 

  ػٔبٕ 4عٞدح اؽٔذ  عؼبدح ، ػجذ هللا دمحم اثشا٤ْٛ ، أُٜ٘ظ  أُذسع٢ أُؼبطش ، داس اُلٌش، ؽ-

،2004. 



ارلبه٤بد د٤ُٝخ ، هٞا٤ٖٗ ، ٓشاع٤ْ ، )اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ  ُِغٜٔٞس٣خ اُغضائش٣خ اُذ٣ٔوشاؽ٤خ - 

 ، 59، األٓبٗخ اُؼبٓخ ُِؾٌٞٓخ ، اُؼذد (ٝأساء ، ٓوشساد ، ٓ٘بش٤ش ، اػالٗبد  ، ٝثالؿبد

 .2008اُغضائش ٕ 

عبثش عب٤ٓخ دمحم ، اُوبٕٗٞ ٝ اُؼٞاثؾ االعزٔبػ٤خ ، داس أُؼشكخ اُغبٓؼ٤خ ، اإلعٌ٘ذس٣خ ، - 

1994. 

 2001اُؾبٓذ ٝ اُش٢ٓٝ -

 ، 1خبُذ أثٞ شؼ٤شح ٝ آخشٕٝ ، اُزشث٤خ ٝ األعظ ٝ اُزؾذ٣بد ، ٌٓزجخ أُغزٔغ اُؼشث٢، ؽ- 

 .2007ػٔبٕ ، 
 . 1خ٤َِ اُؼٔش اُؼجؾ االعزٔبػ٢ داس أُؼشكخ داس اُششٝم ُِ٘شش ٝ اُزٞص٣غ ،ؽ،. د.أ- 
اُذا١ٝ ػجذ اُوبدس ، خ٤ٔظ  ػجذ اُؾل٤ع ، الئؾخ اُ٘ظبّ اُذاخ٢ِ ك٢ أُئعغبد اُزشث٣ٞخ ، -  

.  07/07/2012ّصب٣ٞٗخ اُؼو٤ذ ع٢ اُشش٣ق ٓالػ  ، األسثؼبء 

سش٤ذ أٝس٤ُغبٕ ، اُزغ٤٤ش اإلداس١ ك٢ أُئعغبد اُزؼ٤ِْ األعبع٢  ٝ اُضب١ٞٗ ، هظش اٌُزبة ، - 

 .1999اُجِذ٣ذح ، اُغضائش ، 

 191، ع 2004سشذإ ، - 

سش٤ذ أٝس٤ُغبٕ،اُزغ٤٤ش اإلداس١ ك٢ أُئعغبد اُزؼ٤ِْ األعبع٢  ٝ اُضب١ٞٗ ، هظش اٌُزبة ، - 

 .1999اُج٤ِذح ، 

ص٤ٛخ دثبة ، دٝس ٓغزشبس اُزشث٤خ ك٢ اُؾذ ٖٓ ظبٛشح اُؼ٘ق داخَ أُذسعخ ، سعبُخ - 

 .2008ٓبع٤غزش ك٢ ػِْ االعزٔبع اُزشث٤خ ،عبٓؼخ دمحم خ٤ؼش ، ثغٌشح ، اُغضائش ، 

 ، داس اُٜذٟ  ، ػ٤ٖ ٤ِٓخ ، 1 هالر٢ ، اُغبٓغ ك٢ اُزشش٣غ أُذسع٢ ،طٝاثشا٤ْٛعؼذ ُٜٔش -  

 .اُغضائش 

(. 36-1986اُغبػبر٢ )-

 .1986،ع٤ِْ أؽٔذ ص٢ً ثذ١ٝ ٓؼغْ ٓظطِؾبد اُؼِّٞ االعزٔبػ٤خ، ٌٓزجخ ُج٘بٕ ث٤شٝد- 
 ٝؽجؼخ ٌٓزجخ اُ٘شش، داس اُزشث١ٞ، االعزٔبع ػِْ اُغٞال٢ٗ، ػٔش كبد٣ٚ . د شزب، ػ٢ِ اُغ٤ذ.د- 

  .1997  ،اُوبٛشح . 144 ..اُل٤٘خ اإلشؼبع
 .2 ، ط10طبُؼ ػجذ اُؼض٣ض  ، اُزشث٤خ ٝؽشم اُزذس٣ظ ، داس أُؼبسف ،  ؽ- 

 .طالػ اُذ٣ٖ ٓششٝع ػٖ أُغزٔغ اُزشث١ٞ، داس اُؼِّٞ ُِ٘شش ٝ اُزٞص٣غ ػ٘بثخ اُغضائش  -

 . داس اُلٌش387-386 ص 3 ٓؼغْ ٓوب٤٣ظ اُِـخ ط-

(. 1982.36ٗؼ٤ْ أؽٔذ - 

. 40ػذ٢ُ اُغٔش١، أُشعغ اُغبثن ص - 

، ٓؼزوذاد ؽِجخ أُشؽِخ اُضب٣ٞٗخ ٗؾٞ 2002ػبثذ، ػذٗبٕ ع٤ِْ ٝ ػجذ هللا أٝ عؼ٤ذ١ - 

ٓغِخ اُؼِّٞ اُزشث٣ٞخ ٝ اُ٘لغ٤خ، عبٓؼخ اُجؾش٣ٖ "اُش٣بػ٤بد ٝ اُؼِّٞ  ٝ ٓزـ٤شاد ٓشرجطخ ثٜب 

 .  PDF (108-19-58-10 168 ص 3 ػذد 3ٓغِذ 

األعبع٤بد ٝ االرغبٛبد اُؾذ٣ضخ ، داس أُؼشكخ –ػجذ اُشؽٔبٕ ػٔش ٝآخشٕٝ ، اداسح األػٔبٍ - 

 .1،ؽ

 .2001 ، ث٤شٝد ، 2أُ٘غذ ك٢ اُِـخ اُؼشث٤خ أُؼبطشح ،داس أُششم ، ؽ- 

دساعخ ك٢ اُزؼ٤ِْ ٝاُؼجؾ االعزٔبػ٢ ، ٤ٓش٣ذ : ػجذ اُؾ٤ٔذ ؽِؼذ ، اُزؼِْ ٝط٘بػخ اُوٜش -

 .2002ُِ٘شش ٝ أُؼِٞٓبد ، اُوبٛشح ، 

ػجذ اُظٔذ األؿجش١، اإلداسح أُذسع٤خ، اُؼذ اُزخط٤ط٢ ٝاُز٘ظ٢ٔ٤ أُؼبطش، ُج٘بٕ، داس -

 .2006 ، 2اُٜ٘ؼخ اُؼشث٤خ،، ؽ ،

 . ،اُوبٛشح 1ٜٓ٘ظ رؾ٢ِ٤ِ ،  ٌٓزجخ ػ٤ٖ شٔظ  ،ؽ: ػجذ اُٞٛبة ػ٢ِ دمحم ، اداسح األكشاد - 



ٓخزبس ؽغٖ ػ٢ِ ،اُزؾظ٤َ اُذساع٢ ُِطِجخ  ك٢ ٓذاسط راد ث٤ئبد ٓزجب٣٘خ اُ٘ٞػ٤خ  ٓغِخ  -

  ٤ًِخ اُزشث٤خ  ، عبٓؼخ  ػ٤ٖ شٔظ  ، ٓظش5دساعبد ٝٓ٘بٛظ  ٝؽشم اُزذس٣ظ  ، اُؼذد 

اُؼشث٢ هٞس١ رٛج٤خ ، اُؼوبة اُغغذ١ ٝأُؼ١ٞ٘ أُذسع٤ٖ ٝرؤص٤شٛٔب ػ٠ِ ظٜٞس اُغِٞى - 

اُؼذٝا٢ٗ ُذٟ اُز٤ِٔز  أُزٔذسط ك٢ ٓغزٟٞ اُزؼ٤ِْ أُزٞعؾ ٝٓغزٟٞ اُزؼ٤ِْ اُضب١ٞٗ ، سعبُخ 

 .2011ٓبع٤غز٤ش ، ر٤ض١ ٝصٝ، 

 .اُؼٔب٣شح دمحم ؽغٖ ، ٓجبدة اإلداسح أُذسع٤خ ، داس أُغ٤شح ُِ٘شش ٝاُزٞص٣غ- 

 أُذسع٤خ اُظبٛشح ث٣ٞ٤٘خ أُذسع٢ االعزٔبع ػِْ اُشٜبة، عبعْ ػ٢ِ. د ، ٝؽلخ اعؼذ ػ٢ِ- 

 .2004 ؽ ث٤شٝد ٝاُزٞص٣غ، ٝاُ٘شش ُِذساعبد اُغبٓؼ٤خ .أُشٞشخ  ٓغذ .االعزٔبػ٤خ ٝٝظ٤لزٜب

 .2011،ػٔبٕ ، 1ؿ٢٘ ٗبطش ؽغ٤ٖ اُوشش٢ ، اُؼجؾ االعزٔبػ٢ ،داس طلبء، ؽ- 

دمحم ػجذ أُؼجٞد ٓشع٢ ، دساعبد ك٢ ٓشٌالد اُؼجؾ االعزٔبػ٢ ، دٕ ، دؽ ، اُغ٣ٞظ   -

 ،داس اُلٌش ، ػٔبٕ ، األسدٕ  1عذ١ طالػ  ؽٚ أُٜذ١ ، اهزظبد٣بد اُغٞدح اُزؼ٤ٔ٤ِخ ، ؽّ-

2010. 

 1 ؽ،دمحم  ع٤ذ ك٢ٜٔ ، أُذسعخ أُؼبطشح ٝ أُغزٔغ ، داس اُٞكبء د٤ٗب ُِطجبػخ  ٝاُ٘شش - 

 . 2013االعٌ٘ذس٣خ ، 

ٜٓذ١ دمحم اُوظبص  ، ٓؾبػشاد ك٢ ػِْ االعزٔبع اُوب٢ٗٞٗ ٝ اُؼجؾ االعزٔبػ٢  ، عبٓؼخ - 

  . 2007أُ٘ظٞسح ، 

ٗظش٣برٚ ٝرطج٤وبرٚ ك٢ اُ٘ظبّ اُزشث١ٞ اُغضائش١ ، : دمحم ثٖ ؽٔٞدح ، ػِْ اإلداسح أُذسع٤خ - 

 .2008ػ٘بثخ ، 

 . 1974ٗج٤َ اُغٔبُٞؽ٢، اُج٘بء اُ٘ظش١ ُؼِْ االعزٔبع ، داس اٌُزت اُغبٓؼ٤خ ، اإلعٌ٘ذس٣خ ، -

 . 16/02/2020الئؾخ اُ٘ظبّ اُذاخ٢ِ ك٢ أُئعغبد اُزشث١ٞ ، ٓزٞعطخ صدٝس  ، األؽذ  - 
 

 :خاتمة  

ًبٗذ اُذساعخ رزٔؾٞس ؽٍٞ أعب٤ُت اُؼجؾ ك٢ أُئعغخ اُزشث٣ٞخ ٝرؤص٤شٛب ػ٠ِ اُزال٤ٓز  ار 

ؽبُٝ٘ب ٖٓ خالٍ ٛزا اُؼَٔ رج٤بٕ ٓذٟ كؼب٤ُخ أعب٤ُت اُؼجؾ   ك٢ رٞع٤ٚ اُزال٤ٓز ٝاؽزشآْٜ  

. ُِوٞاػذ ٝ اُوٞا٤ٖٗ اُذاخ٤ِخ 

ٝهل٘ب ٖٓ خالٍ اُذساعخ اُ٘ظش٣خ ػ٠ِ أ٤ٔٛخ اُؼجؾ ٝ اإلداسح أُذسع٤خ ٝاُزؼشف ػ٠ِ ٓشٌالد  

اُزال٤ٓز  ًٔب ر٘بُٝ٘ب أْٛ اُوٞاػذ ٝ اُوٞا٤ٖٗ ك٢ أُئعغخ اُزشث٣ٞخ  ٛٞ رٌِٔخ ُِج٘بء االعزٔبػ٢  

. اُز١ ثذأد ثٚ األعشح 

أُئعغخ اُزشث٣ٞخ رٔذ  اُزال٤ٓز  ثبُخجشاد ٝأُٜبساد ٝأُؼبسف  ٝر٤ٔ٘خ ٓؼب٢ٗ اُزؼبٕٝ  

ٝاُزلبػَ  ٝرؼ٤ٔن ٓؼب٢ٗ أُٞاؽٖ  اُظبُؼ  ٝرذس٣جْٜ ٤ٌُٞٗٞا أكشاد  طبُؾ٤ٖ  عٞاء ك٢ اُؾ٤بح 



ا٤ٓٞ٤ُخ  أٝ اُؼ٤ِٔخ ا٤ُٜ٘ٔخ  ٝاربؽخ اُلشطخ ُالٗزٔبء ُغٔبػخ اُشكبم  ٝاشجبع ؽبعبرْٜ 

. االعزٔبػ٤خ  ٝر٣ٌٖٞ  شخظ٤خ ٤ٌُٕٞ ُْٜ دٝس  كؼبٍ ٝٓئصش 

 كبُٔئعغخ اُزشث٣ٞخ ٢ٛ رٞع٤ٚ ٝآزضبٍ ٖٓ خالٍ هٞاػذ ٝهٞا٤ٖٗ داخِٜب ٖٓ شؤٗٚ خِن ٝا٣غبد 

 ٝؽز٤ٔخ اعزٔبػ٤خ  ك٢ ك٢ٜ  ثٔضبثخ  ٓ٘ظٔخ اعزٔبػ٤خ  ك٢ اُزشث٤خ ٝاُزٞع٤ٚ اٗؼجبؽ اعزٔبػ٢ 

اُؼظش اُؾذ٣ش  ٝاُوبدسح ػ٠ِ رؾو٤ن اُزٞاكن االعزٔبػ٢  ٝاُ٘لغ٢ ُِلشد  ار روّٞ ثٞظ٤لخ ٜٓٔخ 

٢ٛٝ اُؼجؾ االعزٔبػ٢ كٞظ٤لزٜب  رؼزٔذ ػ٠ِ اُزذس٣ت اُؼ٢ِٔ  ػ٠ِ ا٥داة ٝ رؼض٣ض اُو٤ْ 

 .اإل٣غبث٤خ

ٖٓ رُي كبٕ ٜٓٔخ أُذسعخ رؾو٤ن أعب٤ُت اُؼجؾ االعزٔبػ٢ ُِٔؾبكظخ ػ٠ِ اُ٘ظبّ االعزٔبػ٢  

 .ثو٤ٔٚ ٝصوبكزٚ  ٝرؾو٤ن عِٞى  االٗؼجبؽ داخَ أُذسعخ 

 

 

 

 :يــقـديـــــخ عبيـــخ 

اُزل٤ٌش ك٢ ٓغؤُخ اُؼجؾ ٝ أعب٤ُجٚ ٝ ٓب ٣ؾِٔٚ ٖٓ  رٞع٤ٜبد ُٝغِٞى األكشاد هذ٣ْ هذّ 

أُغزٔغ اإلٗغب٢ٗ، ار ظٜش ك٢ اُلٌش االعزٔبػ٢، اُغ٤بع٢ ٝ اُوب٢ٗٞٗ ٓب اعزذػ٠ إٔ ٣ٌٕٞ ُٜب 

. األصش اُجبُؾ ك٢ ٓخزِق دساعبد اُؼجؾ ٝ ٗظش٣برٚ ٓزالصٓخ ًزُي ٓغ اُوبٕٗٞ اُٞػؼ٢

ٛزٙ اُؼٞاثؾ ًبٗذ ثغ٤طخ ٓغب٣شح ُِٔشؽِخ اُزو٤ِذ٣خ ٌُٖ  ٓغ رطٞس أُغزٔؼبد أصش ػ٠ِ 

ٛزٙ األعب٤ُجبُٔئعغبد اُزشث٣ٞخ ُْ رٌٖ ثٔ٘ئبً ػٖ ٛزٙ اُزطٞساد ٝ ػالهخ رُي ثزغ٤٤ش ٛزٙ 

ٝا٤ٖٗ ٝ اُو٤ْ االعزٔبػ٤خ ؽ٤ش شٜذد أُئعغبد اُزشث٣ٞخ رـ٤شاد ـمـٝس اٍــاألخ٤شح ٖٓ ٓ٘ع

ًج٤شح عؼِٜب روق ػ٘ذ ًَ ٓب ٣زؼِن ثبُز٤ِٔز ٝ ٓشٌالرٚ ألٗٚ ٓؾٞس اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٓب دكغ 

 أعب٤ُت ػجؾ ٓؼ٤٘خ ٖٓ ارجبعثبإلداسح اُٞط٤خ ثٔب ك٤ٜب أُؼِْ، أُذ٣ش ٝ اُطبهْ اإلداس١ ا٠ُ 

شؤٜٗب ػجؾ عِٞى اُزال٤ٓز ٝ عؼِْٜ ٣ٔزضِٕٞ ُِوٞاػذ اُوب٤ٗٞٗخ ٝ اُو٤ْ ٝ أُؼب٤٣ش االعزٔبػ٤خ 

اُغبئذح ك٢ أُذسعخ ٝ أُغزٔغ ًٌَ ٝ ٛزا ٓب ٣ظؼت ٖٓ ٜٓٔخ ػَٔ أُئعغخ اُزشث٣ٞخ ك٢ 

اخز٤بس أؽغٖ أعِٞة ٣زٔبش٠ ٓغ ؽبعبد اُزال٤ٓز ٝ ٓشاػبح اُظشٝف اُز٢ ٣ؼ٤شٜب اُز٤ِٔز ك٢ 

. ٓشؽِخ ٖٓ ٓشاؽَ اُزؼ٤ِْ



ٝ ٖٓ ٛزا أُ٘طِن رؼَٔ ًَ ٓئعغخ رشث٣ٞخ ا٠ُ ٝػغ أعب٤ُت ػجؾ رشث٣ٞخ خبطخ ثٜب 

راد أٛذاف ُزؾو٤ن االٓزضبٍ ٝ االٗؼجبؽ ٝ ٓب ٓذٟ ٓشاكوزْٜ ُِوٞاػذ ٝ األعب٤ُت أُزجؼخ اُز٢ 

رئد١ ا٠ُ ٝعٞد عٞ ٣غٞدٙ اُزلبػَ، اُزؼبٕٝ ٝ اُزآُق ٓغ اُو٤بدح اُزشث٣ٞخ ُِٞطٍٞ ا٠ُ أٛذاف ٝ 

. ٗزبئظ ٓشػ٤خ ر٘ؼٌظ ا٣غبث٤ب ػ٠ِ اُزال٤ٓز

ٝ رؼزٔذ أعب٤ُت اُؼجؾ ك٢ أُئعغخ اُزشث٣ٞخ اُغضائش٣خ ػ٠ِ رطج٤ن هٞا٤ٖٗ ٝ ٗظٞص 

. رشش٣ؼ٤خ ُزٞع٤ٚ ٝ ؽغٖ اُزغ٤٤ش ٓزٔضِخ ك٢ رؼ٤ِٔبد داخ٤ِخ

 

 -أ -

 

 


