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َُئت الخدشٍش :

الخعشٍف باإلاجلت:
ً
دوسٍا
مجلت علمُت دولُت مدىمت جطذس
عً مشهض حُل البدث العلمي حعنى
بالذساظاث ؤلاوعاهُت والاحخماعُت ،باششاؾ
َُئت جدشٍش مشيلت مً أظاجزة وباخثحن
وَُئت علمُت جخألف مً هخبت مً الباخثحن
وَُئت جدىُم جدشيل دوسٍا في ول عذد.

سئِغ اللجىت العلمُت :أ.د.علي ضباغ (حامعت كعىؿُىت ،2الجضائش).

اَخماماث اإلاجلت و أبعادَا:
مجلت ظيل

الٗلىم

اللجىت العلمُت:

ؤلاوؿاهيت

والاظخماٖيت عباسة عً مجلت مخعذدة
الخخططاث ،حعتهذؾ وشش اإلالاالث راث
اللُمت العلمُت العالُت في مخخلف مجاالث
العلىم ؤلاوعاهُت والاحخماعُت .حعشع
اإلاجلت حمُع ملاالتها للعمىم عبر مىكعها
وهزا مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي ،مع ئغاؿتها
لـهاسط أػلب مدشواث البدث الجامعُت،
بهذؾ اإلاعاَمت في ئزشاء مىغىعاث البدث
العلمي.
مجاالث اليشش باإلاجلت:
جيشش اإلاجلت ألابدار في اإلاجاالث الخالُت:
علم الىـغ وعلىم التربُت وألاسؾىؿىهُا،
علم الاحخماع ،الـلعـت

أ.د عاضم شخادة علي(الجامعت ؤلاظالمُت العاإلاُت،مالحزًا).
د.دبِش ؿاجذ (حامعت  8ماي ،1945كاإلات،الجضائش).
أ.م.د ؿلُذ مػخي أخمذ العامشائي (حامعت اإلاذًىت العاإلاُت،مالحزًا).
د.ظامُت ابشَعم(حامعت العشبي بً مهُذي،أم البىاقي،الجضائش).
أ.م.د العُذ مدمذ ظالم ظالم العىض ي (حامعت اإلاذًىت العاإلاُت،مالحزًا).
د.سغىان شاؿى(حامعت الشهُذ ّ
خمه لخػش،الىادي،الجضائش).

الخاسٍخ ،علم

اإلاىخباث والخىزُم ،علىم ؤلاعالم والاجطاٌ،
علم آلازاس.
جيشش مجلت حُل العلىم ؤلاوعاهُت
والاحخماعُت البدىر العلمُت ألاضُلت

د.وعمىوي مشاد (حامعت لىهِس ي علي،البلُذة ،2الجضائش).
د.بشان خػشاء (حامعت جبعت،الجضائش).
أ.م.د داود عبذ اللادس ئًلُؼا(حامعت اإلاذًىت العاإلاُت،مالحزًا).
د.بىصٍذ مىمني (حامعت مدمذ الطذًم بً ًخي حُجل،الجضائش).
د .بششي ظعُذي (حامعت مىالي اظماعُل،اإلاؼشب).
د.مشاد علت(حامعت صٍان عاشىس،الجلـت،الجضائش).
د.ؾُب العُادي(حامعت مدمذ الخامغ الشباؽ،اإلاؼشب).
د.ظاس ي ظـُان (حامعت الؿاسؾ،الجضائش).
د.جاج الذًً اإلاىاوي(حامعت هحرالا،الهىذ).
أعػاء لجىت الخدىُم الاظدشاسٍت لهزا العذد :
أ.م.د .ضالح واظم َادي العبُذي (حامعت بؼذاد،العشاق).
د.ئبشاَُم ئظماعُل عبذٍ مدمذ(حامعت اإلالً ظعىد،اإلاملىت العشبُت الععىدًت).
د.أظماء ظالم علي عشٍبي(الجامعت ألاظمشٍت،لُبُا).
د.الِعع خعً أخمذ(حامعت ؾشابلغ،لُبُا).
د.بىهبشت حمعُت(حامعت خعِبت بً بىعلي الشلف،الجضائش).
د.ظعُذ علي(حامعت وؼاوهذًشي،اليامحرون).
د.عبذالعالم بىَالٌ(حامعت ابً ؾـُل،اللىُؿشة،اإلاؼشب).
د .مدمذ بىؿاجذ (حامعت عماس زلُجي،ألاػىاؽ،الجضائش).

للباخثحن في َزٍ الخخططاث واؿت مً
داخل الجامعاث الجضائشٍت ومً خاسج
الجضائش مىخىبت باللؼت العشبُت أو الـشوعُت

الخذكُم اللؼىي :

أ.م.د.ميعاد جاسم السراي(الجامعة المستنصرية،العراق).

أو ؤلاهجلحزًت.
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ج٣بل اإلاجلت ألابدار واإلا٣االث التي جلتزم اإلاىيىٖيت واإلاىهجيت ،وجخىاٞغ ٞحها
ألانالت الٗلميت والض٢ت والجضيت وجدترم ٢ىاٖض اليكغ الخاليت :

أن ًىىن البدث اإلالذم غمً اإلاىغىعاث التي حعنى اإلاجلت بيششَا.
أال ًىىن البدث كذ وشش أو كذم لليشش ألي مجلت  ،أو مإجمش في الىكذ هـعه  ،وٍخدمل الباخث وامل
اإلاعإولُت في خاٌ اهدشاؾ بأن معاَمخه ميشىسة أو معشوغت لليشش.
أن جدخىي الطـدت ألاولى مً البدث على:
 عىىان البدث.َّ
العلمُت ،والجامعت التي ًيخمي ئليها.
 اظم الباخث ودسحخه البرًذ ؤلالىترووي للباخث.َّ
 ملخظ للذساظت في خذود  150ولمت وبحجم خـ .12 اليلماث اإلاـخاخُت بعذ اإلالخظ.أن جىىن البدىر اإلالذمت باخذي اللؼاث الخالُت :العشبُت ،الـشوعُت وؤلاهجلحزًت
أن ال َد
ًضٍذ عذد ضـداث البدث على ( )20ضـدت بما في رلً ألاشياٌ والشظىماث واإلاشاحع والجذاوٌ
واإلاالخم.
ُث
َد
البدث ً
َّ
أن ًىىن
وؤلامالئُت.
ألاخؿاء اللؼىٍت والىدىٍت
خالُا ِمم َدً
ِم
وأحجامها على الىدى آلاحي:
أن ًلتزم الباخث بالخؿىؽ
ِم
 اللؼت العشبُت :هىع الخـ ( )Traditional Arabicوحجم الخـ ( )16في اإلاتن  ،وفي الهامش هـغ الخـ معحجم (.)12
 اللؼت ألاحىبُت :هىع الخـ (  ) Times New Romanوحجم الخـ ( )14في اإلاتن ،وفي الهامش هـغ الخـ معحجم (.)10
 جىخب العىاوًٍ الشئِعُت والـشعُت للـلشاث بحجم  16هلؿت مثلها مثل الىظ الشئِس ي لىً مع جضخُمالخـ.
أن جىخب الخىاش ي بشيل هظامي خعب ششوؽ بشهامج  Microsoft Wordفي نهاًت ول ضـدت.
أن ًشؿم ضاخب البدث حعشٍـا مخخطشا بىـعه ووشاؾه العلمي والثلافي.
عىذ ئسظاٌ الباخث إلاشاسهخه عبر البرًذ الالىترووي ،ظِعخلبل مباششة سظالت ئشعاس بزلً .
جخػع ول ألابدار اإلالذمت للمجلت لللشاءة والخدىُم مً كبل لجىت مخخطت وٍللى البدث اللبىٌ النهائي
بعذ أن ًجشي الباخث الخعذًالث التي ًؿلبها اإلادىمىن.
ال جلتزم اإلاجلت بيشش ول ما ًشظل ئليها .

ً
جشظل اإلاعاَماث بطُؼت الىتروهُت خطشا على عىىان اإلاجلت:
social@jilrc-magazines.com
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الـهشط
الطـدت
9

 الاؿخخاخُت
َّ ٌة ُث َد ٌة
َّ
التربُت بجامعت ُّ
العلؿان صًٍ العابذًً في مالحزًا (خالت هظام
لترخت لخؿىٍش بشهامج ماحعخحر
لُت م
الشظالت ؿلـ) ؾيس ي أخاهضو  -صٖ.بض الخ٨يم ٖبض هللا/ظامٗت ّ
ّ
الؿلُان ػيً الٗابضيً في مالحزيا.
ِم

11



واكع ظُاساث ألاحشة الجماعُت في مذًىت كعىؿُىت الباخض َغيٟت مدمض/ظامٗت ٢ؿىُيىت 3
(الجضائش).

23



اإلاشأة العاملت بحن زلل ألادواس و سؿع معخىي الخدذًاث :دساظت مُذاهُت في مذًىت وَشان،الجضائش
أٖ.مغر ٞاَمت أ.صًٞ.يل ٖبض ال٨غيم/ظامٗت وَغان ( 2الجؼاةغ).

47



ئعذاد معلم الخعلُم ألاظاس ي في غىء اإلاخؼحراث العاإلاُت اإلاعاضشة مىض ي ٖلي الجىىبي ،ظامٗت اإلال٪
ؾٗىص،اإلامل٨ت الٗغبيت الؿٗىصيت.

71



الخىمُت اإلاعخذامت في الجضائش بحن الىاكع والخدذًاث واإلاأمىٌ :دساظت هظشٍت جدلُلُت .بً حجىبت
خميض  ،بً مىهىع ًٞيلت ٦غيمت/ظامٗت مؿخٛاه ــم (الجضائش).

89



الخُاة الُىمُت بأخُاء اللىُؿشة الشعبُت :اسجبان وغعف الخماظً الاحخماعي د.ؿهذ ضبرو/حامعت
أبي شعُب الذوالي الجذًذة اإلاؼشب ،د.أخمذ الؼضوي/حامعت ابً ؾـُل اللىُؿشة اإلاؼشب.

103



الخأَُل اإلاعشفي وحىدة الخُاة ألاظشٍت لزوي ضعىباث الخعلم في مشخلت الؿـىلت اإلابىشة ،ص.مدمض
وأ.ص .الخجاوي بً الُاَغ ظامٗت ألاٚىاٍ (الجؼاةغ).

113



الخدىالث الاكخطادًت في اإلاؼشب ألاوظـ خالٌ العهذًً اإلاىخذي و الضٍاوي مً اللشهحن (10 – 06
َـ16 – 12/م) -مشاخل الاصدَاس و الخؿىس -أ.ؾ٩ا٧ى خىعيت/ظامٗت الجياللي اليابـ ؾيضر بلٗباؽ ،أ.
أمٗاػيؼ ٖبضال٣اصع /اإلاغ٦ؼ الىَني للبدىر ( CNRPAHالجضائش).

125



اإلاعاس الاحخماعي و الخعلُمي للشُخ مباسن اإلاُلي أ٦.كيضة بال/٫ظامٗت اإلاؿيلت،و أ.ول ٖؼوػ/ظامٗت
ٚغصايت،الجؼاةغ

143
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ملاالث باللؼاث ألاحىبُت
159

 La réalité du recrutement des nouveaux salariés au sein des entreprises publiques. Cas pratique : SONATRACH de

la wilaya de Bejaia. MAHDID FATAH, Doctorant,/Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou. ALLOU ZOUHIR,
Université Alger 2.

171

 Penser le militantisme et construction identitaire des marginaux, Elarbi Houda(Professeur assistant)/Université

Sfax,Tunisie.
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ؤلاؿخخاخُت
بعم هللا الشخمً الشخُم والطالة والعالم على أششؾ اإلاشظلحن هبِىا مدمذ ضلى هللا
علُه وظلم وعلى مً اجبع َذاٍ ئلى ًىم الذًً ،أما بعذ :
ٌعش َُئت جدشٍش مجلت "حُل العلىم الاوعاهُت والاحخماعُت" ،أن جػع بحن أًذي كشائها
ً
العذد الخاظع والعششون ،والزي جػمً مجمىعت ملاالث مىصعت على حملت مً
ً
ً
أظماء عذًذة مً
الخخططاث في العلىم الاوعاهُت والاحخماعُت ،حمع َزا العذد
ُث
مخخلف الذوٌ ،وَزا ما ٌعىغ اإلاذي الزي وضلذ ئلُه اإلاجلت ،ؿهزا الىجاح ولل
بمجهىداجىم ووشاؾىم.
جـخذ اإلاجلت أبىابها للشائها للخـاعل معها مً خالٌ مىكعها على الشبىت العىىبىجُت
وبشٍذَا ؤلالىترووي ،بابذاء مالخظاتهم وجلذًم ملترخاتهم التي ًشون أنها ًمىً أن جذؿع
اإلاجلت إلضذاس مشدود حُذ ٌعاَم في جؿىٍش البدث العلمي والاسجلاء به.
ًبلى اإلابذأ ألاظاس ي للمجلت َى الىجاح الذائم وَزا لً ًخم ئال ببدىزىم وأعمالىم
العلمُت ،لزلً ولىا ششؾ باظخلباٌ حل معاَماجىم وأبىاب اإلاجلت مـخىخت لىم في ول
ألاوكاث.
وهللا ولي الخىؿُم والىجاح

سئِغ الخدشٍش  /أ .حماٌ بلبياي
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جخلي أظشة جدشٍش اإلاجلت معإولُتها عً أي اهتهان لخلىق اإلالىُت الـىشٍت
ال حعبر آلاساء الىاسدة في َزا العذد بالػشوسة عً سأي ئداسة اإلاشهض
حمُع الخلىق مدـىظت إلاشهض حُل البدث العلمي © 2017
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َّ ٌة ُث َد ٌة
َّ
التربُت بجامعت ُّ
العلؿان صًٍ
لترخت لخؿىٍش بشهامج ماحعخحر
لُت م
العابذًً في مالحزًا (خالت هظام ّ
الشظالت ؿلـ)
ِم
ظِس ي أخاهذو:ؾالب دهخىساٍ/حامعت ّ
العلؿان صًٍ العابذًً في مالحزًا
د.عبذ الخىُم عبذ هللا/حامعت ّ
العلؿان صًٍ العابذًً في مالحزًا

َّ
ُثملخظ:
ُث
البدض ئلى ّ
الٗلميت ،واؾخٗغاى ّ
ج٣ص ي ّ
َّ
َّ
البدشيت لُلبت
أَم اإلاهاعاث
أَم الٟ٨اياث في مجا ٫ؤلاقغاٖ ٝلى البدىر
َضٝ
ِّ
ِّ
َّ
َّ
ُّ
ّ
الغؾالت  ِ٣ٞبجامٗت الؿلُان ػيً الٗابضيً،
ماظؿخحر التربيت ،وج٣ضيم م٣ترخاث لخُىيغ بغهامج ماظؿخحر التربيت بىٓام ِّ
وأْهغ البدض ّ
ألا٧اصيميت التي ُثج ّ
أَم الٟ٨اياث لئلقغاٖ ٝلى البدىر امخال ٥اإلاكغَّ ٝ
أن مً ّ
َّ
َّ
لٗمليت ؤلاقغاٝ
إَله
اإلاإَالث
ِّ
َّ
للخأمل َّ
الُالب َّ
َّ
َّ
والخدليل ،وئ٦ؿابه مهاعاث البدض
صاٗٞيت
والخىظيه (ٖلى ألا٢ل صعظت أؾخاط مؿاٖض) ،و٢ضعجه ٖلى ئزاعة
ّ
ّ
الغؾالت ّ ،ِ٣ٞ
الٗلمي وَغاة٣هَّ ،
وأن مً ّ
َّ
ّ
التربيت ًٖ َغيّ ٤
أن ي٩ىن مل ًما بأهىإ
البدشيت لُالب ماظؿخحر
أَم اإلاهاعاث
ِّ
َّ
التربيت ،ومىاهج البدض وزُىاجه ،ئلى ظاهب ميىله الُٟغ ّر في البدضَّ ،
و٢ىة مالخٓخه في محزان اإلاك٩لت
البدىر في ميضان
َّ
الٗلمي وجدؿحن َّ
َّ
ّ
هىٖيخه ،مً زال ٫جدضيض الٗضص ال٩افي مً الُلبت الظيً
البدشيت٦ ،ما ا٢ترح البدض جُىيغ هٓم ؤلاقغاٝ
ِّ
ماصة مىاهج البدض لُلبت اإلااظؿخحر ،وظٗلها َّ
الٗلمي ،وطل ٪بخسهيو َّ
يخم ؤلاقغاٖ ٝلحهم ،وجغؾيش ّ
ُّ
ّ
ماصة
أَم َّيت البدض
َّ
َّ
ئظباعيتُّ ،
يخم ج٣ىيم الُالب ٞحها.
َّ
اإلاـخاخُتَّ :
التربيت ،ظامٗت ّ
َّ
الؿلُان ػيً الٗابضيً.
الخُىيغ ،ماظؿخحر
اليلماث

ملذمت:
َّ
للخىميت َّ
التربيت ،وػاص الاَخمام بضوعَا الٟاٖل ٦أصاة َّ
حٛحرث وظهت َّ
وهمىا واض ْ
َّ
جُى ًعا ًّ
والخٛيحر ،ألامغ الظر أهخج ُّ
خحن
الىٓغ ئلى
ِّ
ِّ
َّ
ابخضاا َّ
ىؾ٘ في مغاَّ ٤ٞ
ٖلى نٗيض َّ
ومج َّ
اميخه َّ
بالخ ُّ
الخ ُّ
ً
اهي ِّخه ،ومغو ًعا
الخٗليم وبغامجه اإلاسخلٟت،
ىؾ٘ في الخٗليم ألاؾاا ّ ِّي وئلؼ َّ ِّ
َّ
َّ
ٖلميت جغٞض ُّ
ج٣ضم اإلاجخمّ٘ ،
الشاهى ّر ،وٞخذ الجامٗاث وجىؾيٗها وجُىيغَا ٦مغا٦ؼ ومىاعاث َّ
وجلبي اخخياظاجه إلاىا٦بت
بالخٗليم
ِّ
ِّ
ً
ونىال ئلى الٟ٣ؼة في اٞخخاح بغامج ّ
َّ
الخ ُّ
الضعاؾاث الٗليا في مٗٓم الجامٗاث ( ،)1والجامٗت مإؾؿت َّ
ٖلميت
ُىع مً خىله،
ِّ
ً
ئهخاظيت حؿهم في البدض َّ
بكغيت َّ
ًّ
٣ني ،وجضٖم اإلاجخم٘ بٟ٨اااث َّ
ًّ
مإَلت ًّ
َّ
الٗلمي ِّّ ّ
ّ
وز٣اٞيا ،ونىال مً
و٨ٞغيا
ٖلميا
والخُىيغ
والخ ِّ
ِّ
ّ
ّ
َّ
اإلاخسههت (.)2
الٗلميت
زاللها ئلى حٗمي ٤مبضأ عبِ الجامٗت باإلاجخم٘ ٖبر ِّ٧ل َّياتها ومٗاَضَا ومغا٦ؼَا
ِّ
الدراسيَّة التي تواجه طلبة ِّ
زك  .)2005 ( .المشكالت ِّ
الدراسات العليا في الجامعة اإلسالميَّة وسبل التَّغلب عليها  .رسيلة ميجستَت
( ) عقل إإيد ز ّ

الًتبيةل اٞتيمعة اإلسالميَّة بغزة .ص.12
غَت منشورة .زلّيَّة َّ

) ) خلفل فليح حسن .)2004( .ربط اٞتيمعة بيجملتمع :أفكير واقًتاحيت .مجلة اآلفاق .جيمعة الزرقيءل العدد ()11ل ص.2
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َّ
وحٗض ّ
ومخُلباث َّ
ُّ
الخىميت ٞيه
الضعاؾاث الٗليا أخض أبغػ اإلاغج٨ؼاث التي حٗخمضَا الجامٗت لالؾخجابت ئلى َمىخاث اإلاجخم٘،
ِّ
مً خيض الجىصة َّ
َّ
ال٨ٟغيت التي حؿدىض ئلحها َّ
والى َّ
ٖمليت ئهخاط اإلاٗغٞت التي أضخذ في الٗهغ
ىٖيت ،وطل ٪مً زال ٫ال٣ضعة
وأؾاؾا للمحزة َّ
الا٢خهاصرَّ ،
والخ ُّ
ُّ ّ
ً
ً ً
َّ
ّ
ّ
َّ
ىاٞؿيت اإلا٣اعهت
الخ
الاظخمااي ألر مجخم٘ ٧ان،
٣ضم
مى
الغاًَ ٖامال عةيؿا مً ٖىامل الى ِّ
ِّ
ِّ
لضولت ما (٦ ،)1ما جٖ ٘٣لى ٖاج ٤بغامج ّ
الٗلمي ُّ
الضعاؾاث الٗليا ُثم َّ
ّ
والجهىى به،وجىؾي٘ آٞا ١اإلاٗغٞت
همت جُىيغ البدض
ِّ
ِّ
َّ
َّ
َّ
الٗلميت الالػمت للخهىٖ ٫لى اإلاٗلىماث ،ومٗغٞت زهاةهها وؤلاٞاصة مجها.
ؤلاوؿاهيت،وجؼويض الُلبت باإلاهاعاث
ّ
ئن بغامج ّ
َّ
َّ
جمشل الىؾيلت اإلابييت ٖلى أؾـ َّ
ّ
ٖلميت
الضعاؾاث الٗليا أصاة البدض
ِّ
الٗلمي التي ج٣ىي خغ٦ت الخىميت ٞيه ،خيض ِّ
ِّ
ّ
َّ
َّ
َّ
َّ
الص َّ
وخلها مً زال ٫اؾخسضام ألانى٫
اإلاٗغٞيت وَغاة٤
الٗلميت ال٣اصعة ٖلى مىاظهت اإلاك٨الث
خهيت
لخىميت
اإلاجخمٗيت ِّ
ّ
ّ
َّ
ُّ
َّ
الضعاؾاث الٗليا
البدض
اإلاخٗضصة٦ ،ما يٗخمض ج٣ضم ألامم أو جأزغَا في قتى مىاحي الخياة الٗهغيت ٖلى مضي جىْي ٠بغامج ِّ
ِّ
ُّ
أؾاؾا و٢اٖضة لالبخ٩اع وؤلابضإ ال٨ٟغرّ
ً
َّ
َّ
َّ
ّ
الٗلمي
(اإلااظؿخحر والض٦خىعاٍ) ٦بيذ زبرة ٖلميت وٞىيت وجُبي٣يت حؿخسضم البدض
ِّ
( ،)2وهجاح بغامج ّ
َّ
َّ
الضعاؾاث الٗليا َى الظر يٟ٨ل هجاح َّ
ُث
َّ
َّ
الجامٗيت ألاولى ،ألن جُىيغ َظٍ اإلاغخلت ،ال بض أن
الٗلميت
الضعظت
ِّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ّ
ّ
الجاممي زانت مً صون جُىيغ
الٗلمي ،ئط ال ٞاةضة جغجى مً مداولت جُىيغ الخٗليم ٖامت ،والخٗليم
ي٩ىن وليض البدض
مغخلت ّ
الضعاؾاث الٗليا (.)3
ِّ
ُث ّ
ّ
ّ
ممشلت ّ
الٗلمي مً ّ
َّ
مشل َمؼة الىنل بحن وْيٟت الجامٗت
ئن البدض
ِّ
بالضعاؾاث الٗليا؛ خيض ي ِّ
أَم وْاة ٠الجامٗت ِّ
ِّ
أؾاؾيت مً وْاةّ ٠
ضعيؿيت ووْيٟتها َّ
َّ
الخ َّ
َّ
َّ
ُّ
الضعاؾاث الٗليا ،وأٖٓم زضمت يم ً٨أن
الٗلمي وْيٟت
ىمىيت ،وإلاا ٧ان البدض
الخ
ِّ
ّ
جإصحها ّ
ب٩لياث الجامٗت ،هي ئٖضاص الباخشحن لل٣يام بهظٍ البدىر ٖلى وظه ؾليم ( ،)4ئط َّ
ّ
ممشلت َّ
ئن امخال٥
ِّ
ِّ
الضعاؾاث الٗليا ِّ
ٍم
ُّ
ّ
َّ
ّ
أَم اإلاٗايحر الٗاإلايت ٧ي جدخل أر ظامٗت م٩اهت مغمى٢ت بحن الجامٗاث
الباخشحن إلاهاعاث البدض
الٗلمي اإلاسخلٟت ،يٗض أخض ِّ
ِّ
ّ
َّ
اإلاخ٣ضمت (.)5
الٗاإلايت
ِّ
أَم َّيت بغامج ّ
والض٦خىعاٍ) التي ُّ
الضعاؾاث الٗليا (اإلااظؿخحر ُّ
ّ
ّ
الٗلمي ،وجىميت مهاعاجه
حٗض هىاة البدض
ِّ
وهديجت لي٣حن ما ؾب ٤مً ِّ
َّ
أَم َّيتها في َّ
َّ
الت َّ
الخ ُّ
ربىيت؛ لخىٞحر باخشحن ْأَٟ ٦اا ،وٞخذ آٞاَّ ١
ّ
مهىيت ظضيضة أمامهم،
سههاث
لضي الباخض لل٣يام بهٞ ،اجها جؼصاص ِّ
َّ ّ
ً
َّ
ًٞال ًٖ اإلاؿاَمت بضعظت َّ
َّ
ٗٞالت في جُىيغ
٢ياصيت ٖليا في مجاالث الٗمل التربى ّ ِّر اإلاسخلٟت،
يم٨جهم مً جبىا مىانب
مما ِّ

(1) Mac,f .(1990). Computer Based Research and statistics study guide. GPOWER: A general power analysis
program. P.11.

الدراسيت العلييل
) ) ثمينل ٤تمد ثمين؛ حزإن أٛتد حزإن  .)1996( .منظومة تطبيقيَّة لتحسين كفاءة ال ّدراسات العليا  .مؤ٘تر جيمعة العيىرة لتطوإر ِّ
الدراسيت العليي وٖتدِّإيت العرن اٟتيدي والعشرإنل جيمعة العيىرة .يف الفًتة 24-23 :أبرإق 1996ل ص.29
ِّ

صعوبات وحلول مقترحة "ل مؤ٘تر جيمعة القيىرة لتطوإر ال ّدراسيت العلييل
) ) بدإرل صيحل لك .)1996( .ال ّدراسات العليا في الجامعات المصريَّةّ " .
الدراسيت العليي وٖتدِّإيت العرن اٟتيدي والعشرإنل جيمعة العيىرة .يف الفًتة 24-23 :أبرإق 1996ل ص.11
ِّ
الًتبيةل جيمعة
( ) نصرل سعيد ٤تمد  .)2004 ( .التّخطيط لتطوير بعض برامج ال ّدراسات العليا بكلِّيَّات التَّربية  .رسيلة ميجستَت غَت منشورة  .زلّيَّة ّ
الزقيزإقل ص.2

بوي – محاولة للخروج عن المألوف .العيىرة :العربية للنّشر والتَّوزيع .ص.5
( ( ٤تمدل نيدإة ٚتيل ال ّدإن ( .)2006اجتهادات في البحث التَّر ّ
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َّ
ُّ ّ
َّ
ّ
ّ
وألا٧اصيمي لؤلؾاجظة بما جخُلبه مجهم مً صعاؾاث
اإلاملي
ِّ
مى ِّ
اإلاجخم٘ ًٖ َغي ٤ما ي٣ضمه مً أبدار ،وهي الؿبيل ٦ظل ٪للى ِّ
َّ
ظضيضة ،وأبدار مبخ٨غة ،ؾىاا ًٖ َغي ٤أٖما ٫ي٣ىمىن بها ،أو ًٖ َغي ٤أٖما ٫ي٣ىم بها الُلبت جدض ئقغاٞهم (.)1
ّ
ول٩ي جٓل بغامج ّ
للخ٣ىيم َّ
ومخجضصة ،ال ُثب َّض مً ئزًاٖها َّ
الضعاؾاث الٗليا َّ
ّ
مؿخمغ ،بما يٓهغ مضي
والخُىيغ بك٩ل
خيىيت
ِّ
ِّ
ٍم
ّ
َّ
ويدضص مؿخىي ٟ٦ااة الخضماث اإلا٣ضمت ٞحها ،ومضي ُّ
جُىعَا ،وجدؿحن ظىاهبها
جد٣ي٣ها لؤلَضا ٝالتي ويٗذ مً أظلها،
ِّ
َّ
َّ
ال٨م َّيت َّ
ُّ
والى َّ
ّ
ىٖيت ،ويٟ٨ل ٢ضعتها ٖلى اؾديٗاب ظمي٘ الخُىعاث اإلادؿاعٖت ،ومىا٦بتها في ميضان التربيت ،وَظا ما أزبدخه
الض اؾاث والبدىر التي أظغيذ لخُىيغ بغامج ّ
ّ
 )1998التي ؾٗذ ئلى مٗغٞت وا٘٢
الضعاؾاث الٗليا ،ومجها صعاؾت خغبي (
ِّ ع
ِّ
ٗى ١ألاصاا ّ
ّ
ُث ّ
بالضعاؾاث الٗليا ،ومً زم ئبضاا بٌٗ اإلا٣ترخاث لالعج٣اا
ِّ
ِّ
الضعاؾاث الٗليا بجامٗت َىُا ،واإلاك٨الث التى ح ِّ
َّ
ّ
ّ
َّ
ّ
أَمها :يٗ ٠مهاعاث الُلبت في البدض
بالضعاؾاث الٗليا ،وأؾٟغث ِّ
بمؿخىي ألاصاا والجىصة ِّ
الضعاؾت ًٖ الىخاةج ،مً ِّ
صوعيت للباخشحن َّ
يخم بضون مغاٖاة َّ
سهو ،وبضون وظىص مخابٗت َّ
للخ ُّ
الٗلمي الظي ّ
للخأ٦ض مماّ
ّ
ّ
الٗلمي ،ويٗ ٠هٓام ؤلاقغاٝ
ِّ
َّ
الٗلميت ،و٢ض أونذ ّ
َّ
َّ
ّ
الضعاؾت
والغؾالت
ِّ
أهجؼ مً ظهض ،والخىا ٌ٢اإلاىظىص بحن اإلاكغ ٝوالُالب واوٗ٩اؾاجه ٖلى ألاصاا ِّ
َّ
وٖملياث ومسغظاث بغامج ّ
َّ
بىي٘ مٗايحر لخ٣ىيم ألاصاا ّ
الضعاؾاث الٗليا بما َّيخ ٤ٟم٘ مىانٟاث الجىصة الكاملت
ب٩ل أبٗاص
ِّ
 )2004التي ٢هضث ئلى ال٨كّ ًٖ ٠
أَم اإلاٗايحر اإلاأمىلت واإلاخىاٞغة في جُىيغ عؾاةل اإلااظؿخحر في
ومٗايحرَا ( ،)2وصعاؾت ظبر (
ِّ
ّ
َّ
التربيت ،وأْهغث َّ
اللٛىر ّ
الغاقي ،و٦خابت أصبياث
أن مٗٓم عؾاةل اإلااظؿخحر جٟخ٣غ ئلى أؾاليب البدض وَغاة٣ه ،والٗغى
َّ
َّ
ّ
مىهجيت َّ
َّ
الُالب ٖلى ال٣يام َّ
التربيت؛ َّ
بمهمخه
مما يؿاٖض
ٖلميت ،ويؿخضاي طل ٪جُىيغ بغهامج اإلااظؿخحر في
الضعاؾت بُغي٣ت
ِّ
ّ
()3
الضعاؾاث الٗليا بجامٗت ال٩ىٞت مً
ججاٍ مك٩لخه اإلاضعوؾت  ،وأبغػث هخاةج صعاؾت ػويً وَاقم (
 )2008خى ٫ج٣ىيم بغامج ِّ
ً
وظهت هٓغ أؾاجظتها وَلبتها أن مؿخىي بغامج ّ
ّ
الضعاؾاث الٗليا ٧ان يٗيٟا في مجاالث ؤلاقغا ٝالٗلمي ،ومخابٗت ألاصاا في
ِّ
ّ
َّ
الضعاؾاث الٗليا ومسغظاتها ،وجدخاط ئلى َّ
()4
الخُىيغ والخدؿحن .
ِّ
ً
٣ضم وجد٣يَّ ٤
والخُىيغ إلاىا٦بت َّ
الٗاإلايت ،ويٟغى ؤلانالح َّ
أن الٗهغ الخايغ ي٣ىم ٖلى مبضأ َّ
و٧ىها َّ
الخ ُّ
َّ
َّ
الخىميت؛
ىاٞؿيت
الخ
ّ
ماؾت ئلى جُىيغ بغامج ّ
َّ
الضعاؾاث الٗليا بجامٗت ُّ
ٞان الخاظت ج٩ىن َّ
يد ٤٣عؾالتها ،وجضٖم َّ
ٖمليت
ِّ
الؿلُان ػيً الٗابضيً بما ِّ
ُث ّ
د ٤٣الجىصة َّ
الٗلمي بما يسضم اإلاجخم٘ ،وأن ي٣ىم َظا َّ
والى َّ
َّ
ّ
ىٖيت في بغامج
الخُىيغ و ٤ٞأؾـ
البدض
مىهجيت صخيدت ج ِّ
ِّ
َّ
ّ
ً
َّ
الضعاؾاث الٗليا ٖامت ،وبغهامج ماظؿخحر التربيت ٖلى وظه الخهىم ،وجأؾيؿا ٖلى ما ؾب ٤ط٦غٍ٣ٞ ،ض جىلضث لضي
ِّ
الباخض ٢ىاٖت بًغوعة ال٣يام بهظا البدض ،يم ً٨مً زالله ج٣ضيم بٌٗ اإلا٣ترخاث التي حؿهم بضوعَا في جُىيغ بغهامج
َّ
التربيت بجامٗت ُّ
الؿلُان ػيً الٗابضيً.
ماظؿخحر

ِّ
نوي األول للجميعية ا١تصرإَّة
بي " ً
الس ّ
وااعا ومأمووً"ل ا١تؤ٘تر ّ
) ) بد الصيدقل طية منصور .)1993( .ال ّدراسات العليا بكليَّات التّربية في عالمنا العر ّ
إنيي 1993ل ص.424-423
متغَت .جيمعة ُت مشس .يف الفًتة 24-23 :ر
للًتبية ا١تعيرنة واإلدارة التَّعليميَّةل زلّيَّيت ّ
ّ
العرر يف يا ّ
الًتبية يف الوون ّ

السنة ()15ل العدد
( ( حررل منَت بداهلل  .)1998( .تطوإر اآلداء
اٞتيمعك بيل ّدراسيت العليي يف ضوء مفهوم اٞتودة ّ
الشيملة ل مجلة التَّربية المعاصرة ل ّ
ّ
()50ل ص.126-125

ضفة الغربية  .ورقة معدمة يف مؤ٘تر النّو يَّة
) ) جربل أٛتد فهيم  .)2004( .المواصفات المأمولة والمتوافرة لرسائل الماجستير في التَّربية في جامعة ال ّ
اٞتيمعك الفلسطيٍت .يف الفًتة.2004/7/4-3 :
يف التَّعليم
ّ

( ( زوبنل ٤تمد؛ ىيشمل أمَتة  .)2008( .تعومي برامج ال ّدراسيت العليي ّتيمعة الكوفة من وجهيت نظر أسيتذهتي وولبتهي  .جيمعة الكوفة  .مجلة دراسات
الكوفة .العدد ()11ل ص.84-39
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مشيلت البدث وأظئلخه:
َّ
التربيت في ّ٧ل َّيت ّ
ُّ
الؿلُان ػيً الٗابضيً اإلاالحزيت مً ّ
ؤلاؾالميت اإلاٗانغة بجامٗت ُّ
َّ
أَم بغامج
الضعاؾاث
حٗض بغهامج ماظؿخحر
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ّ
ّ
التربى ّر ،اإلاىاهج وَغَّ ١
مخٗضصة ،مً أبغػَاٖ :لم َّ
جسههاث َّ
ُّ
َّ
الخضعيـ،جغبيت
الىٟـ
جغبىيت
جخًمً
الضعاؾاث الٗليا التي
ِّ
ِّ
ّ
ُ َّ ّ ٫ث
ّ
ّ
َّ
َّ
ّ
الغؾالت  ،ِ٣ٞوهٓام
اإلاٗلمحن،ؤلاصاعة وألانى التربىيت ،وج٣ضم َظٍ البرامج مً زال ٫أخض الهيا٧ل ِّ
ِّ
الضعاؾيت الخاليت :هٓام ِّ
اإلاىاص ّ
اؾيت ،وهٓام اإلاىاص والبدض َّ
الضع َّ
الخ٨ميليّ.
ِّ
ّ
َّ
ّ
ال٩ل َّيت اإلاظ٧ىعة مً الهيا٧ل التي جديذ للباخض ال٣يام ب٨خابت
الغؾالت  ِ٣ٞفي بغهامج ماظؿخحر التربيت في ِّ
ويٗخبر َي٩ل هٓام ِّ
َّ
ّ َّ َّ
ئال َّ
الت َّ
ّ
ّ
ربىيت ،وج٩ىيً
الٗلمي ،وَظا يؿخلؼم تهيئت الباخض في مجا ٫الٗلىم
ماصة مىاهج البدض
الغؾالت صون اإلاىاص الضعاؾيت
ِّ
َّ
ربىيت ،وجىميت ٢ضعجه ٖلى البدض ،وبٗض هٓغٍ في اإلاؿاةل َّ
الت َّ
والىٓغياث الخضيشت في اإلاجا ٫مً زال ٫مىاهج البدض
مل٩اجه
وَغاة٣ه وأؾاليبه.
ّ
َّ
َّ
ئال َّأهه يالخٔ في بغامج ّ
الت َّ
ربىيت َّ
ّ
وٖلى َّ
ٖامت ،وبغهامج ماظؿخحر التربيت ٖلى وظه
الضعاؾاث الٗليا
أَم َّيت ما ؾب،٤
ِّ
الغٚم مً ِّ
ّ
أَمها:
الخهىم بٌٗ ؤلازٟا٢اث واإلاك٨الث ،مً ِّ
َّ
ّ
ّ
ّ
جضوي اإلاؿخىي
الٗلمي وَغاة٣ه وأؾاليبه ،ما َّأصي ئلى نٗىبه جغظمت اإلاٗلىماث
الٗلمي لضي الُلبت في مىاهج البدض
.1
ِّ
ِّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
وألا٩ٞاع التي ججى ٫في زاَغ الُالب ،أو التي اَل٘ ٖلحها في اإلاغاظ٘ التي أٖضَا ،يمً زُت مىهجيت ٖلميت ؾليمت ،جالمـ
اإلاىيىٕ اإلاُغوح بك٩ل مباقغ وواضر.
َّ
ُث
ّ
ّ
والض٦خىعاٍ٦ ،ما أنَّ
للُبلت الجضص في بغهامجي اإلااظؿخحر ُّ
 .2يَّٗ ٠
ّ
الضعاؾاث الٗليا
ماصة مىاهج البدض
٣ضمها ِّ
الٗلمي التي ج ِّ
ِّ
َّ
ئظباعيت ،ما ّ
مخُلباث الخهىٖ ٫لى َّ
اإلااصة ليؿذ َّ
جلَّ ٪
َّ
َّ
ماصة صع َّ
الٗلميت ،ألامغ الظر َّأصي ئلى ٢هىع
الضعظت
يٗض أخض
اؾيت
َّ
َّ
الُلبتَّ ،
الت َّ
وبالخالي يَّٗ ٠
ربىيت.
هىٖيت البدىر
واضر في أصاا الباخشحن مً
َّ
َّ
الىٓغ في بغامج ّ
 .3يَّٗ ٠
مؿخمغة في يىا ُّ
الضعاؾاث الٗليا الت َّ
َّ
جُىع اإلاٗغٞت ،وعٚبت الُلبت في الالخدا ١بها
ربىيت بهٟت
ِّ
خؿب َّ
سههاث َّ
الخ ُّ
الض٢ي٣ت اإلاغٚىبت.
ّ
ّ
بمهمت جضعيـ َّ
ال٩ل َّيت الٟاٖل في ال٣يام َّ
ّ
ال٩ل َّيت
الٗلمي
ماصة مىاهج البدض
ٍم
بُغي٣ت جخماش ى م٘ ٞلؿٟت ِّ
 .4يٗ ٠صوع ِّ
ِّ
َّ
َّ
َّ
ً
َّ
ّ
الٗلميت ،والتي ٢ض حؿاٖض الُالب الباخض ٖلى وي٘ زُ ٍمِ وَغاة ٤لخل اإلاك٨الث اإلاضعوؾت و٣ٞا إلاخُلباث
وأ٢ؿامها
َّ
َّ
ّ
مجهجي ال ي٣بل الخجغبت واخخماالث الخُأ والهىاب.
ال٣ؿم اإلاىخمي ئليه بأؾلىب
ٍم
ّ
أَم َّيت جُىيغ بغامج ّ
ً
مً َىا جأحي ّ
ّ
الٗلمي
جدضيضا – ،ويغوعة حٗليم َلبتها مىاهج البدض
الضعاؾاث الٗليا – ماظؿخحر التربيت
ِّ
ِّ
َّ
أؾاؾيت في البرهامجَّ ،
الٗلمي َّ
َّ
ّ
الٟٗا ،٫ال٣اصع ٖلى الابخ٩اع
والخأ٦يض ٖلى ؤلاقغاٝ
وَغاة٣ه وأؾاليبه ،وئصعاظها ٦أخض مخُلباث
ِّ
َّ
اإلاؿخجضاث في مجاَّ ٫
ً
َّ
الخ ُّ
ً
َّ
ومىا٦با ألخضر
سهو،
مٗخمضا بظلٖ ٪لى مخابٗت
الٗلميت،
وا٦دؿاب اإلاٗغٞت والُغي٣ت
َّ
َّ
الٗلميت َّ
الت َّ
للُلبت الباخشحن ما َى ظضيض في َّ
والى َّ
َّ
ربىيت ،،باإلياٞت ئلى جهميم هٓام
الؿاخت
ٓغياث؛ ٧ي ي٣ضم
اإلاىيىٖاث
َ
َّ
َّ
ّ
ّ
ّ
مخ٩امل إلاٗايحر ج٣ىيم ٟ٦ااة َّ
والٗالمي ،وَ ٤ٞظا
اإلادلي
ألا٧اصيمي
الٗلميت اإلاسجلت في يىا مٗايحر الجىصة والاٖخماص
الغؾاةل
ِّ
ِّ
َّ
َّ
ّ
ُّ
َّ
ّ
الغؾالت ِ٣ٞ
ِّ
الؿياٞ ،١ان مك٩لت البدض جبلىعث في الؿإا ٫آلاحي :ما آليت م٣ترخت لخُىيغ بعهامج ماظؿخحر التربيت بىٓام ِّ
ُّ
بجامٗت الؿلُان ػيً الٗابضيً في مالحزيا؟
ويخٟغ ٙمً ُّ
الؿإاّ ٫
الغةيـ ألاظئلت الـشعُت آلاجيت:
َّ َّ
الت َّ
َّ
ربىيت؟
ألاؾاؾيت في مجا ٫ؤلاقغاٖ ٝلى البدىر الٗلميت
 .1ما الٟ٨اياث
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َّ
التربيت بجامٗت ُّ
 .2ما ّ
َّ
الؿلُان ػيً الٗابضيً في مالحزيا؟
البدشيت الالػمت لُلبت ماظؿخحر
أَم اإلاهاعاث
َّ
الغؾالت  ِ٣ٞبجامٗت ُّ
التربيت بىٓام ّ
الؿلُان ػيً الٗابضيً في مالحزيا؟
 .3ما آليت م٣ترخت لخُىيغ بغهامج ماظؿخحر
أَذاؾ البدث:
ؾمى البدض ئلى ّ
الٗلميت ،واؾخٗغاى ّ
ج٣ص ي ّ
َّ
َّ
البدشيت
أَم اإلاهاعاث
أَم الٟ٨اياث الالػمت في مجا ٫ؤلاقغاٖ ٝلى البدىر
ِّ
َّ
َّ
ُّ
ّ
الغؾالت  ِ٣ٞبجامٗت الؿلُان
الالػمت لُلبت اإلااظؿخحر في التربيت ،وج٣ضيم م٣ترخاث لخُىيغ بغهامج ماظؿخحر التربيت بىٓام ِّ
ػيً الٗابضيً في مالحزيا.
ّ
أَم َُّت البدث:
أَم َّيت البدض في ُّ
ّ
الى٣اٍ آلاجيت:
جٓهغ ِّ
َّ
التربيت ً
و٣ٞا للمٗايحر َّ
الخ َّ
ّ .1
ٗليميت ،خيض يل٣ى َظا اإلاىيىٕ
أَم َّيت اإلاىيىٕ الظر جدىاوله ،وَى جُىيغ بغهامج اإلااظؿخحر في
ّ
َّ
ً
ممشلت ّ
َّ
ً
بالضعاؾاث الٗليا في صو ٫الٗالم ،التي جيكض اإلاىاٞؿت ،وحؿمى
ِّ
اَخماما بالٛا مً ٧اٞت مإؾؿاث الخٗليم الٗالي ِّ
للخهىٖ ٫لى مؿخىياث ّ
مخ٣ضمت في َّ
َّ
الٗاإلايت.
الخهييٟاث
ِّ
ّ
ّ
 .2جؼويض اإلاؿإولحن في ّ
ؤلاؾالميت اإلاٗانغة بجامٗت ُّ
َّ
الؿلُان ػيً الٗابضيً ببٌٗ
الضعاؾاث
و٧ل َّيت ِّ
ِّ
الضعاؾاث الٗليا ِّ
َّ
َّ
الىىا٢و وال٣هىع في بغهامج ماظؿخحر التربيت ،والتي يم ً٨جٟاصحها لًمان ظىصجه.
َّ
 .3ج٣ضيم م٣ترخاث ييبغي الٗمل بها ،ومً اإلاإمل أن يؿخٟيض مجها ال٣اةمىن ٖلى بغامج ّ
الت َّ
ربىيت بجامٗت
الضعاؾاث الٗليا
ِّ
َّ
يإصر ئلى جُىيغَا ،وجالفي ظىاهب َّ
الؿلُان ػيً الٗابضيً ،بما ّ
ُّ
الًٗ ٠في مؿخىي أصاا الُلبت الباخشحن.
خذود البدث:
َّ
الغؾالت  ِ٣ٞفي ّ٧ل َّيت ّ
ّ
الضعاؾاث
ِّ
ِّ
اهدهغ البدض في خضوصٍ ٖلى ج٣ضيم م٣ترخاث لخُىيغ بغامج ماظؿخحر التربيت ًٖ َغيِّ ٤
ؤلاؾالميت اإلاٗانغة بجامٗت ُّ
َّ
َّ
َّ
الٗلميت
ألاؾاؾيت لئلقغاٖ ٝلى البدىر
الؿلُان ػيً الٗابضيً اإلاالحزيت في يىا الٟ٨اياث
َّ
َّ
ألاو ٫مً الٗام ّ
وجم ئٖضاص البدض في الٟهل َّ
الت َّ
للُلبت الباخشحن في طل ٪البرهامجَّ ،
َّ
الضعاا ّ ِّي:
البدشيت الالػمت
ربىيت ،واإلاهاعاث
ِّ
.2017
-2016
َّ
ؤلاحشائُت:
حعشٍـاث البدث
َّ
الخؿىٍشَ :ى ظاهب َّ
الخٛيحر الىااي اإلا٣هىص الظر ي٣ىم به ؤلاوؿان لخد٣ي ٤أَضاَّ ٝ
مٗيىت.
َّ
َّ
ٛحراث التي جدضر في مجا ٫اإلاىٓىمت َّ
الخعلُمَ :ى َّ
الخ ُّ
الخ َّ
ٗليميت للىنى ٫لؤلًٞل.
الخؿىٍش في
ّ
م٩ىهاث مىٓىمت ّ
َّ
ّ
الضعاؾاث الٗليا
ِّ
وٍلطذ بخؿىٍش بشهامج ماحعخحر التربُت :مجمىٖت الخٛيحراث اإلاغاص ئصزالها في أخض ِّ
َّ
َّ
وجد٣ي٣ا ألَضاٞها ً
ً
َّ
ّ
ألا٧اصيمي
و٣ٞا إلاٗايحر الجىصة الكاملت والاٖخماص
ٗٞاليتها وٟ٦ااتها
(بغهامج اإلااظؿخحر في التربيت) لؼياصة
ّ
الٗالمي.
ِّ
َّ
َّ
ّ
اةيا ّ
الت َّ
بأجها :مغخلت َّ
يٗغٞها الباخشان ئظغ ًّ
ربىٍتّ :
ٖلميت ظضيضة ٖلى الُالب بٗض مغخلت الب٩الىعيىؽ بجامٗت
الذساظاث العلُا
َّ
اإلاؿخجضاث في بغهامجي اإلااظؿخحر ُّ
َّ
ُّ
التربيتّ ،
الؿلُان ػيً الٗابضيً ،جدمل في َياتها ً
أَمها :البدىر
والض٦خىعاٍ في
٦شحرا مً
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َّ َّ
ربىيت ،وهي َم ْغَح٘ ز ْ
الت َّ
ج٨ٟحر،
هب للٗ٣ل وال٨ٟغ وؤلابضإ ،خيض يؿخُي٘ الباخض جىْي ٠ما وَبه هللا به مً ؾٗت
الٗلميت
ِّ
ٍم
ُث
هٓغ ،زال ٫حٗامله م٘ اإلاك٩لت التي يغيض بدثها في ظمي٘ ظىاهبها اإلاسخلٟت.
وبٗض ٍم
َّ
اةيا َّ
بأهه :اإلاغخلت ّ
الضع َّ
يٗغٞه الباخشان ئظغ ًّ
ّ
الشظالت ؿلـّ :
اؾيت التي جىمذ صعظت اإلااظؿخحر
ِّ
بشهامج اإلااحعخحر في التربُت بىظام ِم
الٗلميت صون اإلا٣غعاث ّ
ُّ
َّ َّ
َّ ُّ
الضع َّ
َّ
ّ
اؾيت،
الغؾالت
في أخض الخسههاث التربىيت بجامٗت الؿلُان ػيً الٗابضيً اإلاالحزيت ًٖ َغيِّ ٤
َّ ّر ْ
وً ،
مٗيىت في الازخياع وؤلاٖضاص َّ
َّ
اإلاس َخ ّ
إلاىهجيت َّ
َّ
والخأَيل
و٣ٞا
وطل ٪بخىظيه أخض أًٖاا َيئت الخضعيـ في ال٣ؿم التربى ِّ
ِّ
َّ
ّ
الت َّ
ّ
ّ
اإلاخٗضصة.
ربىيت
واإلاملي في اإلاجاالث
الٗلمي
ِّ
مىهج البدث:
الىنٟي َّ
َّ
الخ ّ
ّ
ألاؾاؾيت في مجا ٫ؤلاقغاٖ ٝلى البدىر
دليلي ،وطل ٪لخدضيض الٟ٨اياث
اإلاىهج
ِّ
ِّ
ج٣خط ي َبيٗت البدض اؾخسضم ِّ
َّ
ّ
الٗلميت ،واؾخٗغاى ّ
َّ
َّ
والضعاؾاث
أَم اإلاهاعاث
البدشيت لُالب اإلااظؿخحر في التربيت ،مً زال ٫جدليل مًمىن ألاصبياث ِّ
الٗلميت التي ها٢كذ مىيىٕ بغامج ّ
َّ
الضعاؾاث الٗليا وجُىيغَا.
والبدىر
ِّ
بيُت البدث:
َّ َّ
الت َّ
َّ
ربىٍت:
ألاظاظُت في مجاٌ ؤلاششاؾ على البدىر العلمُت
ألاولى :الىـاًاث
الٗلميت ّ
َّ
َّ
ئن َّ
ٖمليت ؤلاقغاٖ ٝلى البدىر َّ
مخٗضصة الجىاهب ،ومدكاب٨ت الٗىانغ ،وليـ مً اليؿحر الٟهل بحن
والغؾاةل
ِّ
َّ
َّ
ٖىانغَاٞ ،هي َّ
حٗليميت ج٣ضم للُالب خ٣اة ٤ومٟاَيم ومٗلىماث ظضيضة ،وا٢تراخاث واؾدكاعاث في ئَاع ميؿ٤
ٖمليت
ُث
َّ
َّ
ٖمليت َّ
اإلاٗىيت٦ ،ما ّأجها َّ
َّ
وئوؿاهيت في آن واخض ،جدخاط ئلى مكغ٠٦ ٝا،
وأزال٢يت
ٞىيت
وحٗاون وزي ٤بحن ظمي٘ ألاَغاٝ
َّ
وَالب جخىاٞغ لضيه ظملت مً ال٣ضعاث واإلاهاعاث؛ ما يديذ له َّ
الخٟاٖل والدكاوع ،وجد٣ي ٤ؤلاهجاػ باإلاؿخىي اإلاُلىب ( ،)1ما
َّ َّ
يٗني َّ
ربىيت َّ
الت َّ
الٗلميت َّ
َّ
ّ
عوجيني يماعؾه أر مكغ،ٝ
زانت ،ليـ مجغص ٖمل
ٖامت ،والبدىر الٗلميت
أن ؤلاقغاٖ ٝلى البدىر
ٍم
ظاممي ،بل َى ٖمل ّ
ّ
ّ
ٌّي
ٌّي
الٗلمي مً أظل
جيؿي٣ي اؾدكاع ٌّير ،ي٣ىم به مكغ ٝمماعؽ للبدض
حٗليمي
ٞن ٌّيي
أو ًٖى َيئت جضعيـ
ِّ
ِّ
َّ
مؿاٖضة الُلبت الباخشحن ٖلى امخال ٥مهاعاث البدض ،وئعقاصٍ في مىيىٕ البدض وجدضيض مك٩لخه.
َّ
َّ َّ
ّ
الت َّ
وَ ٤ٞظٍ ّ
ربىيتٞ ،اهه يخُلب يغوعة جىاٞغ ٖضص مً الٟ٨اياث
ألاَم َّيت ال٣هىي مً صوع ؤلاقغاٖ ٝلى البدىر الٗلميت
ّ
َّ
َّ
ألاؾاؾيت ٖلى مً يؼاوله ،ومً َظٍ الٟ٨اياث ما يأحي:
واإلا٣ىماث
الٗلميت
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ّ
ّ
الٗلمي،
الٗلميت ،وئهخاظه
الغؾالت
 .1الىـاًت ألاوادًمُت :جخمشل الٟ٨ايت ألا٧اصيميت في الضعظت الٗلميت للمكغٖ ٝلى ِّ
ومكاع٧اجه في اإلاإجمغاث َّ
َّ
الٗلميت ،وزبرجه التي ال ّ
ج٣ل ًٖ صعظت أؾخاط مؿاٖض ،وأن ي٩ىن ٢ض مًذ ٖلى حٗييىه
والضوعياث
َّ
بٗض خهىله ٖلى َّ
الٗلميت زالر ؾىىاث ،ولضيه ٖلى ألا٢ل زالزت بدىر ميكىعة في صوعياث َّ
َّ
ٖلميت ُثمد٨مت (.)2
الضعظت
َّ
ُث
َ
َّ
َّ
الت َّ
ربىيت اإلاضعوؾت لضي الُالب ،ومؿاٖضجه ٖلى
اإلاهىُت :يجب أن يمخل ٪اإلاكغ ٝال٣ضعة ٖلى جٟهم اإلاك٨الث
 .2الىـاًت
َّ
ّ
َّ
اإلاخٗضصة٦ ،ما يخُلب ٦ظل ٪أن ي٩ىن
جىميت ز٣خه بىٟؿه ،والٗمل ٖلى ئ٦ؿابه ال٣ضعة ٖلى الخٗامل م٘ مهاصع اإلاٗلىماث
ِّ
السعوديّة تصور مقترح في ضوء
( ( الشمريل ييده بد اهلل  .)2009 ( .تنمية المهارات البحثيّة لدى طالب المرحلة الجامعية بالمملكة العربيّة ّ
تجارب بعض الجامعات العالميّة .رسيلة دزتوراه غَت منشورةل زلّية العلوم االجتمي يّةل جيمعة اإلميم ٤تمد بن سعود اإلسالميّةل ص.6-4

اٞتيمعك يف مصرل ٖت ّدإيت الواقع
األول للتَّعليم
نوي َّ
الس ّ
) ) ييدل أٛتد ٤تمود  .)1994 ( .إعداد عضو هيئة التَّدريس بالجامعة  .ورقة معدمة يف ا١تؤ٘تر ّ
ّ
اٞتيمعكل جيمعة ُت مشسل يف الفًتة 26-24 :سبتمرب 1994ل ص.
وا١تستعبق .مرزز تطوإر التَّعليم
ِّ
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ّمل ًما َّ
سهو َّ
بالخ ُّ
الض٢ي ٤إلاىيىٕ البدض الظر يكغٞه ،وٖم ٤ئصعا٦ه ألبٗاصٍ ،ومخابٗت ّ
ظضيض في اإلاجا ،٫وَظا ما يىٗ٨ـ
٧ل
ٍم
ِّ
ِّ
()1
ٖلى هخاةج البدض ،وئزغاظه بهىعة صخيدت .
َّ
الٗلميت في بغامج اإلااظؿخحر ،ومجها:
 )2015بٌٗ الٟ٨اياث التي يجب أن يمخل٨ها اإلاكغٖ ٝلى البدىر
ويىعص الهاٖضر (
لٗمليت ؤلاقغاَّ ٝ
ألا٧اصيميت التي ّ
َّ
َّ
َّ
والخىظيه (ٖلى ألا٢ل صعظت أؾخاط مؿاٖض) ،و٢ضعجه ٖلى ئزاعة
جإَله
للمإَالث
امخال٦ه
ِّ
َّ
ّ
ّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
بجض َّيت
صاٗٞيت الُالب الباخض وجىميت اججاَاجه هدى اؾخسضام ألاؾاليب
الٗلميت في الخأمل والخ٨ٟحر والخدليل ،والٗمل ِّ
َّ
َّ
ً
ً
ومىخجا للمٗغٞت،
ليخم ً٨مً اعجباٍ مك٩لت البدض باإلاك٨الث التي يٗالجها ،وئجاخت الٟغنت للُالب لحري هٟؿه باخشا
ّ
الٗلمي وَغاة٣ه (.)2
وئ٦ؿابه مهاعاث البدض
ِّ
ّ ً
ّ
َّ
ّ
الٗلميت بهىعة ص٢ي٣ت ٖىض اؾخالم
الغؾالت
ومً أَم ٟ٦اياث ؤلاقغاٖ ٝلى البدض الٗلمي أيًا ،ئإلاام اإلاكغ ٝبخ٣ىيم ِّ
َّ
َّ
الُالب َّ
ًّ
ّ
الٗلمي مً
هٟؿيا ،وئٖضاصٍ للمىا٢كت وَغخها
بالخٗضيالث اإلاُلىبت ،و٢ضعجه ٖلى تهيئت الُالب
ُثم ْؿ َى َّصتها ،وئٞاصة
ِّ
َّ
َّ
ّ
الُالب لٗغى ججغيبي ًٖ مىيىٕ ّ
الٗلمي وهخاةجها ،والٗمل ٖلى جُىيغ الُالب ألصاةه.
الغؾالت وبىائها
زال ٫ج٣ضيم
ِّ
َّ
َّ
َّ
ّ
ّ
الشظالت ؿلـ:
الثاهُت :أَم اإلاهاساث البدثُت الالصمت لؿلبت ماحعخحر التربُت بىظام ِم
مؿخمغة ،وال ي٩ىن َظا َّ
َّ
حٗليميت يجب أن َّجدؿم بضيىامي٨يت ّ
َّ
َّ
الخٛيحر بهىعة
مخٛحرة هدى ألاًٞل بهىعة
ئن أر مىٓىمت
ِّ
للخجغيب ًٖ َغي ٤اإلاداولت والخُأَّ ،
وئهما ي٩ىن َّ
زايٗا َّ
ً
مبييا ٖلى أبدار وصعاؾاث َّ
الخٛيحر ًّ
َّ
ٖلميت خهيٟت ،ال
ٖكىاةيت ،أو
َّ )2014
الخ٨هً أو ّاجبإ الهىي أو َّ
الٗكىاةيت ،أو َّ
َّ
أن
الخ٣ليض ألاٖمى (ٖ ،)3الوة ٖلى طلٞ ،٪حري خؿً والغياش ي (
مجاٞ ٫حها
ّ
ممشلت ّ
بالضعاؾاث الٗليا التي حؿمى أن جدخل م٩اهت مغمى٢ت في الٗهغ الخايغ بحن الجامٗاث الٗاإلايتَّ
ِّ
مى ٠٢الجامٗاث ِّ
َّّ
ّ
َّ
اإلاخ٣ضمت ،ال َّ
ّ
ّ
َّ
َّ
ّ
ب٩لياتها
ٞاٖليت صوع اإلاإؾؿاث
الجاص ،ومً زال٫
الٗلمي
يخد ٤٣طل ٪ئال ًٖ َغي ٤البدض
ِّ
ممشلت ِّ
الجامٗيت ِّ
ِّ
ّ
ُّ
َّ
ّ
الٗلمي ومهاعاجه ،والتي
الضعاؾاث الٗليا (اإلااظؿخحر والض٦خىعاٍ) َغاة ٤البدض
وأ٢ؿامها الٗلميت في جضعيب َالبها في بغامج ِّ
ِّ
َّ
حٗ٨ـ ٢ضعة الُالب الباخض واظتهاصاجه في ئياٞت الجضيض (.)4
َّ
ّ
أَم َّيت في ّ
ّ
ألا٧اصيميت
خل اإلاك٨الث
وبالغٚم مً اَخمام الجامٗاث في صو ٫الٗالم بخضعيـ مىاهج البدض وَغاة٣ه؛ إلاا لها مً ِّ
َّ َّ (ّ َّ )5
الغؾالت  ِ٣ٞبجامٗت ُّ
ّ
الؿلُان ػيً الٗابضيً لم يخ٣ىىا اإلاهاعاث
والتربىيت  ،ئال أن ال٨شحر مً َلبت اإلااظؿخحر بىٓام ِّ
ّ
ّ
الٗلميت ،وطل ٪اظ٘ ئلى اٖخباع ّ
الٗلميت َّ
َّ
َّ
َّ
ماصة مىاهج
بال٩ل َّياث وألا٢ؿام
البدشيت الالػمت للبدىر
ع
ِّ
ممشلت ِّ
الضعاؾاث الٗليا ِّ
َّربوي .
( ( الزاٛتكل ٤تمد إبراىيم .)2000 ( .مدى استفادة المشرفين التَّربويين من رسائل الماجستير وأطروحات الدّكتوراا المتعلِّقة باإلإلراف الت ّ
الًتبيةل جيمعة أم العرى .ص.6-5
رسيلة ميجستَت غَت منشورة .زلِّيَّة ّ

بوي .مجلة المعرفة.
( ( الصي ديل أٛتد يد .)2015( .وذج اإلشراا
العلمك أحد ّ
االٕتيىيت اٟتدإثة يف اإلشراا ّ
الًت ّ
ّ
من موقع:

.http://almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=438&Model=M&SubModel=141 &ID=2503&ShowAll=On

ٖترإر يف.2016/06/27 :
( ( حسنل لك الضغَت؛ الرإيشكل ٛتزة بد اٟتكيم  .)2014( .برنيمج تدرإيب معًتح لتنمية مهيرات البحث العلمك لدى والب ال ّدراسيت العليي ّتيمعة
ا١تلك سعود .المجلة ال ّدولية التّربويّة المتخصصة .اجمللد ()3ل العدد ()1ل ص.122

) ) حسنل لك الضغَت؛ الرإيشكل ٛتزة بد اٟتكيم .)2014( .مرجع سابقل ص.120
) ) خليقل نيإيت ٤تمد  .)2006( .دراسة ٖتليليَّة ألخطيء خطَّط البحوث العلميَّة لدى والب ال ّدراسيت العليي وإسًتاتيجيَّة تدرإسيَّة معًتحة ١تعيٞتتهي .
مجلة كلِّيَّة التَّربيةل ُت ٝتش .اجمللد ()30ل العدد ()4ل ص.128-99

17

العذد  : 29ماسط– 2017

مشهض حُل البدث العلمي

َّ ً َّ َ
َّ
ّ
ازخياعيت َّ
يخضعب ٖلحها الباخض الجضيض اإلا٣بل ٖلى مغخلت
زاهىيت
الٗلمي في بغهامج اإلااظؿخحر ًٖ َغي ٤البدض ماصة
البدض
ِّ
َّ
ئظباعيت ،أو أخض مخُلباث الخهىٖ ٫لى َّ
بدشيت في ُثم َّضة ٚحر ٧اٞيت ،ويٗ ٠اَخمامها بجٗلها َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
الٗلميت
الضعظت
أؾاؾيت
ماصة
َّ
ّ
الُالب مً ؤلاإلاام َّ
الخام ّ
ب٩ل مدخىياتها ومًاميجهاًٞ ،ال ًٖ مؿاٖضجه في حؿهيل َّ
مهمخه
جمً٨
(اإلااظؿخحر) ،والتي ٢ض ِّ
ِّ
َّ
البدشيت م٘ اإلاكغ.ٝ
َّ
ّ
َّ
ً َّ
ّ
الغؾالت - ِ٣ٞ
اهُال٢ا مما ؾبٞ ،٤ان اإلاهاعاث البدشيت التي يجب أن ي٨دؿبها الُالب الباخض في بغامج اإلااظؿخحر بىٓام ِّ
َّ
ً
جدضيضا  -مً زال ٫جضعيـ َّ
َّ
ّ
الٗلمي التي يجب أن ج٩ىن
ئظباعيت ،ولها صعظت جإزظ في
ماصة مىاهج البدض
ماظؿخحر التربيت
ِّ
الخؿبان في ّ
ألا٧اصيمي للباخض ،ومً ّ
ّ
أَم َظٍ اإلاهاعاث ما يلي:
السجل
َّ
ألاظاظُت:
اإلاهاساث
الٗلمي ّ
اإلابضةيت التي ييبغي أن َّ
٧ل باخض يىص ّ
َّ
َّ
يخمخ٘ بها ّ
والضعاؾاث
الهٗىص في ؾلم البدض
ألاؾاؾيت :هي اإلاهاعاث
اإلاهاعاث
ّ ِّ ِّ
َّ
الٗلمي لىيل صعظتي اإلااظؿخحر ُّ
الجامٗيت يَّ ً٨
َّ
والض٦خىعاٍ ()1؛ ئط ليـ ّ
ّ
مإَال
٧ل مً ها ٫الكهاصة
الٗليا ،ومىانلت َغي٣ه
َّ
ّ
َّ
ّ
َّ
ً
الضعاؾاث جخُلب ٢ضعا مً اإلاهاعاث ألاؾاؾيت ليؿذ بالًغوعة جىاٞغَا في َالب
إلاىانلت صعاؾاجه الٗليا ،خيض ئن َظٍ ِّ
يغوعيا لُلبت اإلااظؿخحر ُّ
ًّ
َّ
والض٦خىعاٍ ( ،)2ومً َظٍ اإلاهاعاث:
الجامٗيت ،ول ً٨جىاٞغَا يً٨
اإلاغخلت
َّ ُّ
َّ
أ .اإلاُىٌ الـؿش ّي للعلمَّ :
َّ
ئن هجاح الباخض في َّ
التربى ّر
والخٗلمٞ ،الباخض
البدشيت يغظ٘ ئلى ميىله الُٟغ ّ ِّر هدى الٗلم
مهمخه
َّ
ربىيت َّ
الت َّ
والخ َّ
ٗليميت في اإلاجخم٘ اإلاىخمي ئليه ،أو ج٣ىيمها وجُىيغَا في يىا ججاعب
ٚايخه ال٨كٚ ًٖ ٠حر اإلاٗلىم في الً٣ايا
َّ
َّ
َّ َّ َّ
الص َّ
خهيت لل٣يام بهظٍ َّ
اإلاهمت (.)3
صو ٫أزغي ،وَظا يخُلب ئعياا للظاث والضاٗٞيت
َّ
الغؾالت صون اإلا٣غعاث ّ
اؾيت ،يجب أن َّ
بُ .ثك َّىة اإلاالخظتَّ :
يمخ٘ َّ
الضع َّ
التربيت بىٓام ّ
ب٣ىة اإلاالخٓت،ئط بها
ماظؿخحر
َالب
ئن

ِّ
ِّ
َّ
َّ
َّ
()4
َّ
يُل٘ ٖلى مغاظ٘ ٦شحرة ،ويخم ً٨مً عبِ مىيىٖاتها خؿب الخاظاث ،وازخياع اإلاىاؾب ٦ ،ما أن ٢ىة اإلاالخٓت ج٣ىصٍ ئلى
َّ
ّ
الٗلمي (.)5
ئصعا ٥الخ٣ي٣ت والىٖ ٠٢لى مخُلباث البدض
ِّ
البدشيت الالػمت لُالب ّ
َّ
َّ
العلمُت :مً ّ
الضعاؾاث الٗليا َّ
َّ
زانت ،ألاماهت
ٖامت وَالب اإلااظؿخحر
أَم اإلاهاعاث
ج .ألاماهت

ِّ
ِّ
ً
ً
َّ
َّ
الٗلميت أن
الٗلميت :وهي ئعظإ الخ ٤ئلى أَله ،وجىزي ٤مهاصعٍ جىزي٣ا ص٢ي٣ا ،صون أن ييؿب ئلى هٟؿه٦ ،ما حٗني ألاماهت
َّ ّ
ؾليما مً َّ
َّ
ً
ي٩ىن البدض ً
ّ
بالخأ٦ض مً صخت اإلاٗلىماث والبياهاث
الٗلمي ،وطل٪
وميسجما م٘ ٢ىاٖض البدض
الٗلميت،
الىاخيت
و٢ىة َّ
التي يٗخمض ٖلحها الباخض ،ومضي مالةمتها للبدضَّ ،
الىخاةج التي ؾيخىنل ئلحها (.)1( )6
1
الرسائل الجامعيَّة  .ورقة معدمة
( ( الطيىرل ثمين لك؛ ا٠تراسيينل بد الرٛتن مَتغٍت .)2011( .دور مهارات الباحثين وخبرات المشرفين في إعداد ّ
الشيملة وا١تستدامةل يف الفًتة  12-10 :أزتوبر 2011ل
معدمة يف ا١تلتعى
الرسيئق واألوروحيت العلميَّة وتفعيق دورىي يف التَّنمية ّ
العلمك األول لتجوإد ّ
ّ
الرإيض .ص.6

والرسائل العلميَّة  .العيىرة :ا١تكتبة األزيدديية.
العلمي  :المنهج
) )2حسنل أٛتد بد ا١تنعم  .)1996( .أصول البحث
العلمي وأساليب كتابة البحوث َّ
ّ
ّ
ص.36
) ) حسنل أٛتد بد ا١تنعم)1996( .ل مرجع سابقل ص.36

) ) حسنل أٛتد بد ا١تنعم)1996( .ل مرجع سابقل ص.36
( ( شليبل أٛتد( .د .ت) .كيف تكتب بحثًا أو رسالة .العيىرة :مكتبة النَّهضة ا١تصرإَّة .ص.12
( ( الطيىرل ثمين لك؛ ا٠تراسيينل بد الرٛتن مَتغٍت)2011( .ل مرجع سابقل ص.7
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َّ
َّ
َّ
ّ
ؤلابضاٖيت في
الٗ٣ليت ،وأ٩ٞاعٍ
الٗلمي في مجا ٫التربيت أن يٗمل الباخض ٢ضعجه
د .ئعماٌ الـىش :يؿخضاي ال٣يام بالبدض
ِّ
()2
َّ
البدشيت ،وال يتر ٥أل٩ٞاعٍ الاوؿيا ١وعاا زيا ٫قاَذ ،أو خضؽ ٚحر ناص. ١
محزان اإلاكل٨ت
َّ
ؤلاعذادًت:
 .1اإلاهاساث
َّ
يخٗلمها الباخضَّ ،
َّ
ويخضعب ٖلحها مً أظل ال٣يام ببدشه ٖلى وظه صخيذ ،ومً ّ
أَمها:
ؤلاعذادًت :هي اإلاهاعاث التي
اإلاهاساث
ٍم
ّ
َّ
َّ
َّ
أَم ألابدار ّ
الت َّ
الاَالٕ ٖلى ّ
ربىيت التي ٦خبذ في
والضعاؾاث وألاصبياث
أ .اللشاءة اإلاخطلت :يخُلب مً الباخض أن ي٩ىن ٦شحر
ِّ
ِّ
َّ
ّ
َّ
جم٨ىه مً ئٖضاص زُت بدشه (.)3
مىيىٖه ،و٧ل ما يخهل به ،وَظا ما يؿاٖضٍ لخدضيض مىٟ٢ه مً هخاةج بدشه٦ ،ما ِّ
ّ
الٗلميت التي جدخم ٖليه مىا٢كت َّ
الخ ُّ
العلمُتٖ :لى َالب اإلااظؿخحر َّ
َّ
َّ
الى َّ
َّ
َّ
ٓغياث
باإلاىيىٖيت
مخ٘
باإلاىغىعُت
ب.الاجطاؾ
َّ ّ
َّ
َّ
ً
اإلاجغ َصة ،صون ألازظ باآلعاا َّ
وايٗا ههب ٖيييه الخ٣ي٣ت َّ
الخأ٦ض مً
الؿاب٣ت ئال بٗض
الخضيشت في التربيت ،والتي َّجخ ٤ٟم٘ بدشه
صختها (.)4
ّ
َّ
َّ
َّ
الخ ُّ
ّ
العلمي :ييبغي أن ي٩ىن َالب ماظؿخحر التربيت ِّمل ًما بأهىإ البدىر في ميضان التربيت،
ذسب على خؿىاث البدث
ج.

ٖلميت صخيدت ،وأؾاليب ٦خابت م٣ضمخه ،وجدضيض مك٩لخه ،وأَضاٞهّ ،
و٦يٟيت نياٚت مىيىٕ البدض بُغي٣ت َّ
وأَم َّيخه
وخضوصٍ ،واإلاىهج اإلاؿخسضم ٞيه ،وَغاة ٤ؾغص أصبياث البدض وئظغاااجه ،و٦يٟيت جدضيض حجم الٗيىت ،وأهىاٖها ،وألاؾاليب
َّ
ؤلاخهاةيت ،وٖغى َّ
َّ
الىخاةج ومىا٢كتها ،باإلياٞت ئلى مهاصع اإلاٗلىماث في البدض التربى ّ ِّر.
َّ
ّ
َّ
ّ
الغؾالت ِ٣ٞ
َظٍ هي أَم اإلاهاعاث التي يجب ٖلى َالب اإلااظؿخحر ٖامت وماظؿخحر التربيت ٖلى وظه الخهىم بىٓام ِّ
ألاؾاؾيت َّ
الخ َّ
َّ
َّ
َّ
ا٦دؿابها ،والتي يٟ٨ل له ال٣يام َّ
٨ميليت إلاً الخد٤
مىهجيت ؾليمت ،ئلى ظاهب اإلاىاص
البدشيت بُغي٣ت
بمهمخه
ّ
ّ
َّ َّ
َّ
َّ
ٌّي
الت َّ
الت َّ
ربىيت صازل ٧ل َّيت ٚحر
ربىيت ،أو أخض ألا٢ؿام الٗلميت
ال٩ل َّياث
بالبرهامج صون أن ي٩ىن لضيه مإَ ٌلل جغبىر مً ئخضي ِّ
َّ
جغبىيت.
َّ
َّ
الشظالت ؿلـ بجامعت ُّ
ّ
العلؿان صًٍ العابذًً:
الثالثت :لُت ملترخت لخؿىٍش بشهامج ماحعخحر التربُت بىظام ِم
َّ
َّ
ّ
الٗلميت ،وجٟٗيل
الغؾالت
يٗغى الباخشان فى َظا اإلادىع بٌٗ اإلا٣ترخاث خى ٫جُىيغ بغهامج ماظؿخحر التربيت ًٖ َغيِّ ٤
صوع ّ
الضعاؾاث الٗليا في اإلاجا ،٫ومجها:
ِّ
َّ
ّ
الغؾالت  ِ٣ٞوج٣ييمه
 .1حك٨يل لجان وَيئاث ٖليا ٖلى مؿخىي الجامٗت ،ج٩ىن مهمتها مخابٗت بغهامج اإلااظؿخحر ًٖ َغيِّ ٤
الٗلمى فى مجاَّ ٫
سهو ،ومٗغٞت مضي جُاب٣ه م٘ اإلاٗايحر َّ
الخ ُّ
الض َّ
ّ
وليت ،أو
إلاٗغٞت مضي اعجباٍ َظا البرهامج بأَضا ٝالبدض
ِّ
َّ
اإلاٗايحر التي جًٗها جل ٪الهيئاث ،وج٣ضيم ج٣اعيغ ًٖ طل ٪البرهامج ،وئيجاص زُت لخُىيغٍ؛ ب٣هض عوح اإلاىاٞؿت بحن
َّ
َّ
والٗاإلايت.
اإلادليت
الجامٗاث

(1) Helen, J. (2011). Raising the bar: ethics education for quality teachers. Australian Journal of Teacher
Education. 36(7), p 76-93.

( ( حسنل أٛتد بد ا١تنعم)1996( .ل مرجع سابقل ص.36
( ( شليبل أٛتد( .د .ت) .مرجع سابق .ص.7

( ( فضق اهللل مهدي .)1998( .أصول كتابة البحث واواعد التّحقيق .بَتوت :دار الطّليعة .ص.20
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َّ
والٟٗاٖ ٫لى مؿخىي بغامج ّ
َّ
 .2الاَخمام بضوع ؤلاقغاّ ٝ
الضعاؾاث الٗليا في ن٣ل مىاَب الُلبت ،وئ٦ؿابهم مهاعاث
الجيض
ِّ
ِّ
َّ
ّ
ّ
ّ
الغؾالت الٗلميت).
البدض
الٗلمي ،والاعج٣اا بمؿخىي اإلاىخج البدحي ( ِّ
ِّ
َّ
هىٖيخه ،مً زال ٫جدضيض الٗضص ال٩افي مً الُلبت الظيً ّ
الٗلمي وجدؿحن َّ
ّ
يخم ؤلاقغاٖ ٝلحهم،
 .3جُىيغ هٓم ؤلاقغاٝ
َّ
وجسٟي ٠ألاٖباا َّ
َّ
َّ
َّ
الٗلميت ،وبالظاث ال٣ؿم
وؤلاصاعيت إلاً ي٣ىم به ،وحصجي٘ ؤلاقغا ٝاإلاكتر ٥صازل ألا٢ؿام
ضعيؿيت
الخ
َّ
ّ
ّ
التربى ّر
اإلاٗني.
الٗلمي
الٗلمي لُلبت اإلااظؿخحر ،وظٗلها َّ
الٗلمي ،وطل ٪مً زال ٫جسهيو َّ
 .4جغؾيش ّ
ّ
ّ
ماصة
ماصة مىاهج البدض
أَم َّيت البدض
ِّ
َّ
َّ
َّ ُّ
حٗلمها٦ ،ما ّ
اإلاخُلباث للخهىٖ ٫لى َّ
ئظباعيتّ ،
َّ
َّ
الٗلميت ،ويغوعة جضعيـ
الضعظت
يٗض طل ٪أخض
يخم ج٣ىيم الُالب ٞيما جم
َّ ّ
َّ
الٗغبيت إلاً ي٨خب بدشه بها.
اإلااصة باللٛت
جل٪
الٗلميت وٖماصة ّ
الضعاؾاث الٗليا في مغاظٗت َّ
للخيؿيَّ ٤
وٗٞالت َّ
الخ ُّ
ٖمليت َّ
َّ
آلياث َّ
 .5بىاا َّ
سههاث
والخٗاون بحن ألا٢ؿام
ِّ
َّ
ربىيت اإلاضعظت في مىّ ٘٢
الضعاؾاث الٗليا وخضازتها مً خيض ئياٞت ُّ
الخ ُّ
الت َّ
َّ
ألاؾاؾيت َّ
اإلاهمت.
سههاث
ِّ
ّ
َّ
َّ
الغؾالت  ِ٣ٞصون َّ
َّ
ّ
مإَل جغبى ّ ٍمر مً ئخضي الَّ ٩لياث
 .6وي٘ اإلاىاص الخ٨ميليت إلاً يلخد ٤ببرهامج ماظؿخحر التربيت ًٖ َغيِّ ٤
ّ
َّ
َّ ٫
َّ
َّ
َّ َّ
الت َّ
ل٩ل َّيت ٚحر َّ
الت َّ
الت َّ
َّ
ؤلاؾالميت،
ربىيت ،والتربيت
جغبىيت ،مشل :ؤلاصاعة وألانى
ربىيت
ربىيت ،أو أخض ألا٢ؿام
الٗلميت الخابٗت ِّ
َّ
َّ َّ
ّ
للتربيت ،وٖلم َّ
َّ
وألانى٫
ا٫غبى ّر ،وأؾـ اإلاىاهج ،ومىاهج البدض في التربيت ،وم٣ضمت في
الىٟـ ج
الٟلؿٟيت والاظخماٖيت
ّ
ؤلاخهاا التربى َّر.
َّ
الٗلمي ،وجىٞحر اإلاغاظ٘ وال٨خب َّ
ّ
والضوعياث الخضيشت
 .7الٗمل ٖلى جُىيغ م٨خبت الجامٗت لخخالام م٘ مخُلباث البدض
ِّ
ّ
ّ
َّ
َّ
التر٦حز ٖلى َّ
الخ ُّ
َّ
الٗغبيت ئلى ظاهب اللٛاث ألازغي (ؤلاهجلحزيت
سهو التربى ّر باللٛت
و٢ىاٖض البياهاث في مسخل ٠الٗلىم ،م٘
واإلااالويت).
َّ
َّ
ّ
ُّ
َّ
َّ
َّ
الؼياعاث
 .8ئيجاص ٖملياث الكغا٦ت والخٗاون بحن ظامٗت الؿلُان ػيً الٗابضيً والجامٗاث اإلادليت والٗاإلايت؛ لخباصِّ ٫
َّ ُّ
َّ
ّ
يخٗل ٤ببرامج ّ
َّ
والخٛلب
الضعاؾاث الٗليا؛ لئلٞاصة مً زبراتها وججاعبها؛ لخد٣ي ٤ظىصة َظٍ البرامج،
الٗلميت ٞيما
والاجهاالث
ِّ
ّ
مٗى٢اتها ومك٨التها.
ٖلى ِّ
َ َّ
٢ .9يام ٖماصة ّ
َّ
الٗملياث بال٣ؿم
الضعاؾاث الٗليا باإلاسر اإلا٣جن مً زال ٫الاؾخبياهاث والاؾخماعاث لخ٣ىيم ظىصة
ِّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ّ
ّ
ّ
َّ
الٗلمي للغؾاةل فى ال٣ؿم ،وصعظت عيا الهيئت الخضعيؿيت وَلبت البرهامج
الٗلمي ،والخد٨يم
ٗ٦مليت ؤلاقغاٝ
ألا٧اصيمي؛
ِّ
ِّ
والخغيجحن مجها.
جم ٖغيه في اإلاداوع َّ
في يىا ما َّ
الؿاب٣ت ،يىص ي الباخشان باآلحي:
الغؾالت  ِ٣ٞوبغهامج اإلااظؿخحر باإلاىاص ّ
اؾيت والبدض َّ
الضع َّ
ّ
ّ
٨ميلي
الخ
ِّ
 .1صعاؾت م٣اعهت بحن مسغظاث بغهامج اإلااظؿخحر بىٓام ِّ
ِّ
َّ
الخ٩ىميت اإلاالحزيت.
في الجامٗاث
َّ
الغؾالت  ِ٣ٞفي ظامٗت ُّ
َّ
التربيت بىٓام ّ
الؿلُان ػيً الٗابضيً
مسخيت ًٖ اإلاك٨الث التي جىاظه َلبت ماظؿخحر
 .2صعاؾت
اإلاالحزيت.
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كائمت اإلاشاحع:
 .1بضيغ ،نالر ٖلي ّ .)1996 ( .
اإلاطشٍت ّ " .
َّ
ضعىباث وخلىٌ ملترخت " ،مإجمغ ظامٗت
الذساظاث العلُا في الجامعاث
الض اؾاث الٗليا ّ
ّ
ّ
وجدضياث ال٣غن الخاصر والٗكغيً ،ظامٗت ال٣اَغة  .في الٟترة24-23 :
ال٣اَغة لخُىيغ الضعاؾاث الٗليا ِّ ،ع
ِّ
أبغيل .1996
َّ
ّ
 .2ظبر ،أخمض ٞهيم  .)2004 ( .اإلاىاضـاث اإلاأمىلت واإلاخىاؿشة لشظائل اإلااحعخحر في التربُت في حامعت الػـت الؼشبُت .
وع٢ت م٣ضمت في مإجمغ ّ
ىٖيت في َّ
الى َّ
ّ
الجاممي الٟلؿُيني .في الٟترة.2004/7/4-3 :
الخٗليم
َّ
ّ
الجاممي ّ
ّ
بالضعاؾاث الٗليا في يىا مٟهىم الجىصة الكاملت  ،مجلت التربُت
 .3خغبي ،مىحر ٖبضهللا  .)1998 ( .جُىيغ آلاصاا
اإلاعاضشةّ ،
الـهت ( ،)15الٗضص ( ،)50م.126-125
َّ
العلمي وأظالُب هخابت البدىر َّ
ّ
ّ
العلمُت.
والشظائل
العلمي :اإلاىهج
 .4خؿً ،أخمض ٖبض اإلاىٗم .)1996( .أضىٌ البدث
ال٣اَغة :اإلا٨خبت ألا٧اصيميت.
 .5خؿًٖ ،لي الهٛحر؛ الغياش ي ،خمؼة ٖبض الخ٨يم  .)2014 ( .بغهامج جضعيبي م٣ترح لخىميت مهاعاث البدض الٗلمي لضي
ّ
الض اؾاث الٗليا بجامٗت اإلال ٪ؾٗىص .اإلاجلت ّ
ّ
ّ
الت ّ
اإلاخخططت .اإلاجلض ( ،)3الٗضص ( ،)1م.141-119
ربىٍت
الذولُت
َالب ع
 .6زلٞ ،٠ليذ خؿً  .)2004 ( .عبِ الجامٗت باإلاجخم٘  :أ٩ٞاع وا٢تراخاث  .مجلت آلاؿاق  .ظامٗت الؼع٢اا ،الٗضص (،)11
م.2
َّ
ّ
َّ
َّ
 .7زليلٖ ،ىاياث مدمض  .)2006 ( .صعاؾت جدليليت ألزُاا زُِ البدىر الٗلميت لضي َالب الضعاؾاث الٗليا
ّ
َّ
َّ
وئؾتر َّ
جضعيؿيت م٣ترخت إلاٗالجتها .مجلت ِمول َُّت التربُتٖ ،حن ؾمل .اإلاجلض ( ،)30الٗضص ( ،)4م.128-99
اجيجيت
َّ
التربىٍحن مً سظائل اإلااحعخحر وأؾشوخاث ّ
الذهخىساٍ
 .8الؼاخمي ،مدمض ئبغاَيم  .)2000 ( .مذي اظخـادة اإلاششؿحن
ّ
ّ
َّ
ّ
اإلاخعللت باإلششاؾ التربى ّي .عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة٧ِّ .ل َّيت التربيت ،ظامٗت أم ال٣غي.
ِم
ّ
 .9ػوبً ،مدمض؛ َاقم ،أمحرة  .)2008 ( .ج٣ىيم بغامج الضعاؾاث الٗليا بجامٗت ال٩ىٞت مً وظتهي هٓغ أؾاجظتها وَلبتها .
ظامٗت ال٩ىٞت .مجلت دساظاث الىىؿت .الٗضص ( ،)11م.84-39
ً
َّ
َّ
اإلاهغيت.
.10قلبي ،أخمض( .ص .ث) .هُف جىخب بدثا أو سظالت .ال٣اَغة :م٨خبت الجهًت
الع ّ
العشبُت ّ
ّ
ّ
عىدًت
البدثُت لذي ؾالب اإلاشخلت الجامعُت باإلاملىت
.11الكمغرٖ ،ياصٍ ٖبض هللا .)2009( .جىمُت اإلاهاساث
ّ
ّ
ّ
جطىس ملترح في غىء ججاسب بعؼ الجامعاث العاإلاُت .عؾالت ص٦خىعاٍ ٚحر ميكىعة٧ ،ليت الٗلىم الاظخماٖيت ،ظامٗت
ّ
ؤلاؾالميت.
ؤلامام مدمض بً ؾٗىص
ّ
ّ
ً
ّ
ً
َّ
ّ
بيلُاث التربُت في عاإلاىا العشبي " واكعا ومأمىال " ،اإلاإجمغ
ٖ.12بض الهاصُٖ ،١يت مىهىع  .)1993 ( .الذساظاث العلُا ِم
ّ
ّ
َّ ّ
للتربيت اإلا٣اعهت وؤلاصاعة َّ
الٗغبي في ٖالم ّ
ّ
الخ َّ
ّ
مخٛحر  .ظامٗت
ٗليميت٧ ،ل َّياث التربيت في الىًَ
الؿىى ّر ألاو ٫للجميٗيت اإلاهغيت
ٖحن قمـ .في الٟترة 24-23 :يىايغ  ،1993م424-423
ّ
ّ
ّ
الٗلمي أخض الاججاَاث الخضيشت في ؤلاقغا ٝالتربى ّر  .مجلت اإلاعشؿت.
.13الهاٖضر ،أخمض ٖيض  .)2015( .همىطط ؤلاقغاٝ
مً
مى:٘٢
http://almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=438&Model=M&SubModel=141&ID=2503&ShowAll=On
 .جدغيغ في.2016/06/27 :
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.14الُاَغٖ ،شمان ٖلي؛ الخغاؾاويٖ ،بض الغخمً محرٚني  .)2011 ( .دوس مهاساث الباخثحن وخبراث اإلاششؿحن في ئعذاد
َّ
َّ
ّ
ّ
الٗلمي ألاو ٫لخجىيض ّ
الٗلميت وجٟٗيل صوعَا في
الغؾاةل وألاَغوخاث
الجامعُت .وع٢ت م٣ضمت م٣ضمت في اإلالخ٣ى
الشظائل
ّ
َّ
الخىميت الكاملت واإلاؿخضامت ،في الٟترة 12-10 :أ٦خىبغ  ،2011الغياى.
جؿبُلُت لخدعحن هـاءة ّ
َّ
الذساظاث العلُا  .مإجمغ
ٖ.15شمان ،مدمض ٖشمان؛ خؼيً أخمض خؼيً  .)1996 ( .مىظىمت
الض اؾاث الٗليا ّ
ّ
ظامٗت ال٣اَغة ٫جُىيغ ّ
وجدضياث ال٣غن الخاصر والٗكغيً ،ظامٗت ال٣اَغة  .في الٟترة:
الضعاؾاث الٗليا ِّ ،ع
ِّ
ِّ
 24-23أبغيل .1996
ّ
ّ
َّ
َّ
٣ٖ.16ل ،ئياص ّ
الذساظاث العلُا في الجامعت ؤلاظالمُت وظبل
الذساظُت التي جىاحه ؾلبت ِم
ػ٧ي  .)2005 ( .اإلاشىالث ِم
ّ
َّ
َّ
َّ
ؤلاؾالميت بٛؼة.
الخؼلب عليها .عؾالت ماظؿذيغ ٚحر ميكىعة٧ .ل َّيت التربيت ،الجامٗت
َّ
ألاوَّ ٫
الؿىى ّر َّ
الخذسَغ بالجامعت  .وع٢ت م٣ضمت في اإلاإجمغ ّ
للخٗليم
ٖ.17ياص ،أخمض مدمىص  .)1994 ( .ئعذاد عػى َُئت
الجاممي في مهغّ ،
جدضياث الىا ٘٢واإلاؿخ٣بل .مغ٦ؼ جُىيغ َّ
ّ
ّ
الجاممي ،ظامٗت ٖحن فمـ ،في الٟترة  26-24 :ؾبخمبر
الخٗليم
ِّ
.1994
َّّ
َّ
ّ
ّ
بيلُاث التربُت  .عؾالت ماظؿخحر ٚحر
.18ههغ ،ؾٗاص مدمض  .)2004 ( .الخخؿُـ لخؿىٍش بعؼ بشامج الذساظاث العلُا ِم
ّ
ّ
ميكىعة٧ .ل َّيت التربيت ،ظامٗت الؼ٢اػي.٤
ّ
ّ
ًٞ .19ل هللا ،مهضر .)1998( .أضىٌ هخابت البدث وكىاعذ الخدلُم .بحروث :صاع الِليٗت.
20. Helen, J. (2011). Raising the bar: ethics education for quality teachers. Australian Journal of Teacher
Education. 36(7), p 76-93.
21. Mac,f .(1990). Computer Based Research and statistics study guide. GPOWER: A general power
analysis program.
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واكع ظُاساث ألاحشة الجماعُت في مذًىت كعىؿُىت
الباخث ؾشٍـت مدمذ/حامعت كعىؿُىت 3

ملخظ :
يٗخبر الى٣ل بؿياعاث ألاظغة م٨مال لىؾاةل الى٣ل الجمااي ٖلى الُغ٢اث ٞهي ئطا جلبي َلب قغيدت مً اإلاجخم٘ ؾىااا ًٖ
َغي ٤الى٣ل الٟغصر أو الجمااي إلاا جىٞغٍ مً زهاةو ظمت ٧الؿغٖت و الغاخت و الىنى ٫ئلى أما ً٦و أخياا الجهلها
 3836ؾياعة و ْهىع قغ٧اث ؾياعاث
وؾاةل الى٣ل ألازغي و عٚم وظىص ٖضص ٦بحر مجها في بلضيت ٢ؿىُيىت و اإلا٣ضع ٢اهىهيا بـ
، 2001ئال أجها ال جلبي الُلب ال٨بحر ٖلى َظٍ الىؾيلت الٗاإلايت في الخى٣ل لٗضة
ألاظغة ًٖ َغي ٤اإلاغؾىم اإلاإعر في 2ظاهٟي
أؾباب ٗ٦ؼو ٝبٌٗ أصخاب ؾياعاث ألاظغة للٗمل ٖلى بٌٗ الخُىٍ بؿبب ؤلاػصخام أو الصجاعاث باإلياٞت ل٣لت
اإلاخى٣لحن أو أؾباب أزغي ،وخؿب اإلاٗايىت اإلايضاهيت و جىػي٘ ؤلاؾخماعة ٖلى ٖيىت مً اإلاخى٣لحن ٞيٗخبر الى٣ل الٛحر قغاي
م٨مال لؿياعاث ألاظغة ووؾاةل الى٣ل الجمااي ألازغي عٚم ٖضم عياَم بؿبب وظىص زُىٍ قاٚغة مً ظهت وجى٠٢
وؾاةل الى٣ل ألازغي مؿااا  ،وعٚم الخلى ٫و الخضزالث و ؤلا٢تراخاث التي جىلحها الجهاث اإلاسخهت ئال أجها ٚحر ٧اٞيتٞ،الخل
يب٣ى في مكاع٦ت ظمي٘ الٟاٖلحن في ئَاع الخ٨م الغاقض هدى اإلاهلخت الٗامت .
اليلماث اإلاـخاخُت  :ؾياعاث ألاظغة ،الؿياعاث الٛحر قغٖيت ،الى٣ل الجمااي الخًغر،مابحن اإلاضن،مابحن
الىالياث،اإلادُاث  ،اإلاخى٣لحن  ،الؿاة٣حن .
ملذمت:
بهض ٝالىنى ٫ئلى جغ٢يت وجدؿحن هىٖيت الخضمت بالى٣ل الجمااي الخًغر و ما بحن اإلاضن ومابحن الىالياث ،بىؾاةل الى٣ل
الجماٖيت ٖلى الُغ٢اثٞ،يجب ٖليىا حصخيو و جدليل وحؿليِ الًىا ٖلى اإلاكا٧ل و الى٣اةو التي يٗاوي مجها الُ٣إ
التي ج٣ىصها ئلى ه٣اٍ الًٗ ٠التي حٗيب هٓام الى٣ل ،وحٗخبر ؾياعاث ألاظغة مً الىؾاةل اإلا٨ملت لىؾاةل الى٣ل ألازغي إلاا
جخىٞغ ٖليه مً ٢ضعة للىنى ٫ئلى ألاخياا و ألاما ً٦التي ال جهلها وؾاةل الى٣ل ألازغي باإلياٞت ئلى الؿغٖت و ألامان،ويغج٨ؼ
َظا البدض ٖلى صعاؾت هٓغيت وميضاهيت جدليليت ئبخضااا بخداليل وحكغيٗاث زم الخٓحرة الٗامت للؿياعاث و اإلادُاث
اإلاخىاظضة ٖلى مؿخىي اإلاضيىت وأٖضاص اإلاخى٣لحن ٖلى اإلاؿخىياث الشالر اإلاخٗل٣ت باإل٢ليم الخًغر و ئقٗإ اإلاضيىت
اإلاتروبىليت (اإلاؿخىي الخًغر،مابحن اإلاضن ،مابحن الىالياث)،زم ؾىيخ٣ل لضعاؾت الؿياعاث الٛحر قغٖيت وٖال٢تها بؿياعاث
ألاظغة ٦مىاٞـ أو ٦م٨مل لخضمت الى٣ل الٗامت و التي حٗىص بالٟاةضة ألاولى للمىاًَ  ،و٢بل أن هسخم بدشىا يجب الخٗغٝ
ٖلى الُلب اإلاؿخ٣بلي لهظٍ الىؾيلت،ومً زال ٫ؤلاؾخماعة اإلايضاهيت هداو ٫الخٗغٖ ٝلى أَم اإلاكا٧ل التي جىاظه اإلاخى٣لحن و
الؿاة٣حن ٖلى خض ؾىاا ووي٘ ئ٢تراخاث جخماش ى م٘ الخُلٗاث اإلاؿخ٣بليت لهظٍ الىؾيلت ٧ل طل ٪للغقي بسضمت الى٣ل
الجمااي التي جسضم بال ق ٪الجمي٘ في مضيىت أ٢ل ماي٣اٖ ٫جها أجها ٖغي٣ت .
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ومً أظل صعاؾت أَم ؤلاق٩الياث والٗىامل التي أصث الي ه٣و ٦بحر في مؿخىي زضمت الى٣ل الجمااي بمضيىت ٢ؿىُيىت
ؾى٣ىم بخدليل ٖىانغ َضٍ ؤلاق٩اليت مً زالَ ٫غح ٖضة حعاؤالث وهي:
 ماَى وا ٘٢وْغو ٝالخى٣ل بؿياعاث ألاظغة في مضيىت ٢ؿىُيىت ٖلى اإلاؿخى ٫ؤلا٢ليمي (الخًغر ،مابحن اإلاضن،مابحنالىالياث) ؟
 مامضي جًٟيل ؾ٩ان اإلاضيىت ئؾخٗما ٫ؾياعاث ألاظغة ًٖ باقي الىؾاةل؟وَل حؿخجيب ؾياعاث ألاظغة لخُلٗاث وئخخياظاث ؾ٩ان اإلاضيىت؟
 ماهي خالت وْغو ٝوزهاةو ؾاة٣ي ؾياعاث ألاظغة؟ َل يٗخبر الى٣ل الٛحر قغاي م٨مل أو مىاٞـ لؿياعاث ألاظغة ؟ولئلظابت ٖلى َضٍ الدؿاؤالث يم ً٨أن هُغح ظملت مً الٟغيياث مً بيجها :
 يىظض ه٣و ٦بحر في ؾياعاث ألاظغة الخًغيت ونٗىباث ظمت للمخى٣لحن بهضٍ الىؾيلت م٣اعهت بالىؾاةل ألازغي. وظىص زلل وه٣و ٦بحر في قب٨ت الى٣ل الجمااي وزانت في ؾياعاث ألاظغة مما أصي ئلى ْهىع الى٣ل الٛحر قغاي هديجتلالخخياط ئلى وؾاةل ه٣ل أزغي م٨ملت زانت بٗض الخامؿت مؿااا بٗض ئهتهاا وؾاةل الى٣ل ألازغي ًٖ الٗمل.
)2حعشٍف ظُاساث ألاحشة الجماعُت(:)1
وهي مغ٦باث زٟيٟت الجدؿ٘ أل٦ثر مً 9أشخام (ع٧اب) بمً ٞحهم الؿاة، ٤و هي ٦شحرة الاؾخٗما ٫بالبلضان الٗغبيت  ،وهي
هىٖان :
)1-2خػشٍت :أر جى٣ل الغ٧اب بحن أخياا اإلاضن،الؾيما أَغاٞها،خيض الجهل وؾاةل الى٣ل الجمااي ألازغي
)2-2شبه خػشٍت ومابحن اإلاذن :وهي جى٣ل ألاشخام بحن ال٣غي و اإلاضيىت ،أو بحن مضيىت و أزغي أو ٖضة مضن.
))2ول٣ض ظاا في اإلاغؾىم الخىٟيضر ع٢م 230-12حٗغي ٠ؾياعة ألاظغة ٖلى أهه يغزو لها بى٣ل اإلاؿاٞغيً و أمخٗتهم م٣ابلأظغة ،وجخم زضماث ؾياعة ألاظغة الجماٖيت الخًغيت ٖلى زِ ؾحر مدضص صازل مديِ الى٣ل الخًغر بأظغة ٦غاا ج٣ؿم
ٖلى مجمىٕ الغ٧اب وبىاؾُت ؾياعة جدخىر ٖلى أعبٗت م٣اٖض ٖلى ألا٦ثر  ،أما زضماث ؾياعاث ألاظغة الجماٖيت ٚحر
الخًغيت ٞخخم ٖلى زِ ؾحر مدضص صازل في زُىٍ ؾحر مكتر٦ت بحن البلضياث وبحن الىالياث بأظغة ٦غاا ج٣ؿم ٖلى
مجمىٕ الغ٧اب وبىاؾُت ؾياعة جدخىر ٖلى زماهيت م٣اٖض ٖلى ألا٦ثر.

( )1ا٢تيمشك بوويليبل السالمة و األمين يف النعق اٞتمي ك ندوة لمية ل حول النعق اٞتمي ك و اٟتق ا١تستعبلك ١تشكالت ا١ترور يف ا١تدن ا
الدراسيت و البحوث جيمعة نيإف العربية للعلوم األمنية ص .2008/04/30-8
))2ا١تيدة الثينية والثيلثة من ا١ترسوم التنفيدي رقم 230 -12ا١تؤرخ يف  3رجب يم  1433ا١توافق لـ  24ميإو سنة  2012إتضمن تنظيم النعق بواسطة
سييرات األجرة.

لعربيةل مرزز
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مـهىم ؤلاكلُمَ:ى طل ٪الىُا ١الظر يإزغ و يخأزغ باإلاضيىت و يديِ بهي٩لها الجٛغافي م٩ىها مايٗغ ٝبا٢ليم اإلاضيىت وَى
اإلاضزل الٗلمي و اإلاجهجي لضعاؾت اإلاضيىت(. )1
 ٦ما يٗغ ٝؤلا٢ليم الخًغرٖ:لى أهه و اإلاجا ٫الىْيٟي أر اإلاجا ٫الظر جغبُه ٖال٢اث ا٢خهاصيت و زضماجيت باإلاضيىت وحٗخمض الضعاؾت ٦ظلٖ ٪لى جض٣ٞاث (ألاشخام،البًات٘،ألامىا ٫و ال٣غاعَ)....ظٍ الخض٣ٞاث هي أ٢ل ٖضصا م٣اعهت بالخض٣ٞاث
اليىميت في الىُا٢اث الخًغيت ل٨جها أ٦ثر ٢ىة و جأزحرا ألجها جمشل الخض٣ٞاث التي جغؾم مجا ٫الخأزحر أو الجضب للمضيىت (.)2
ٖ ،1988ىض ئؾخ٨ما ٫جىػي٘
)3ظُاساث ألاحشة في كعىؿُىت)3(:م حٗغ ٝؾياعاث ألاظغة في واليت ٢ؿىُيىت أر ػياصة مىظ ئخهاا
عزو ؾياعاث ألاظغة للمجاَضيً و طور ؤلاخخياظاث الخانت باؾخصىاا قغ٥اث الى٣ل الخانت،بديض بلٖ ٜضص ّ
الغزو
 4535عزهت في الىاليت 526،مجها زاعط الخضمت ألؾباب هي ٧الخالي:
باإلظما٫
ٖ ضم وظىص وعزت.
 لم يبل ٜبأخ٣يخه في عزهت الؿيا٢ت.
و 80عزهت مجها ٗٞالت مىظ ٢بل ؤلاؾخ٣ال ،٫جدهل ٖلحها الؿاة٣ىن مً َغ ٝاإلاؿخٗمغ الٟغوس ي ،ال جؼا٢ ٫يض الهالخيت
ٞهي في جىا٢و ٦بحر هٓغا لٗضم وظىص حكغي٘ يضزلها في الدكغي٘ الجضيض ٞهي ال جىعر و ال حُٗى ألخض آزغ.
 ،2001و خاليا يىظض في واليت
 1421اإلاإعر في 2يىايغ
 2001قغٖذ قغ٧اث ؾياعاث ألاظغة ًٖ َغي ٤اإلاغؾىم 7قىا٫
و في ؾىت
 2769مٗ٣ض
٢ؿىُيىت 53قغ٦ت بـ 699مغ٦بت و
()4
 )4ششوؽ ؤلاظخـادة مً ئظخؼالٌ خذمت ظُاساث ألاحشة:
 )1-4باليعبت لألشخاص:
 ٖ٣ض الغزهت و بلى 22 ٙؾىت ،وسخت مً ٢غاع مىذ عزهت ؤلاؾخٛالٖ ٫لى ألا٢ل باإلياٞت ئلى مل٧ ٠امل ًٖ الخالتالصخهيت للؿاة.٤
 قهاصة ميالص ناخب الغزهت )2-4باليعبت للششواث :يجب أن جدىػ ٖلى ما يأحي:
خٓحرة بها زالزىن ؾياعة ال يخجاوػ ؾجها ؾىت واخضة بهٟت مال ٪أو م٨غر.مؿاخت للخؼن و الهياهت ٖلى ألا٢ل5م 2ل٩ل ؾياعة م٘ مدل لدؿيحر وكاٍ الى٣ل.وسخت مً السجل الخجاعر و ال٣اهىن ألاؾاا ي للكغ٦ت.٢اةمت الؿاة٣حن التي ؾيخم جىْيٟهم و ملٟاتهم.( )1أٛتد زميل فيفكل التخطيط ا١تروري و القتو بيحمليط اٞتغرايف ل ندوة التجيرب العربية و الدولية يف تنظيم اا رور ل جيمعة نيإف العربية للعلوم األمنية
بيلتعيون مع وزارة النعق اٞتزائية لالطبعة األوىل الرإيض 2010
( )2زبيش بد اٟتكيم ل التمدد اٟتضري و اٟتراك التنعلك ١تدإنة سطيف ل أوروحة معدمة لنيق درجة دزتوراه العلوم يف هتيئة اجمليل زلية لو م األرض 2
اٞتغرافيي و التهيئة العمرانية ص  21ل.2011-2010
()3مصلحة سييرات األجرة ٔتدإرإة النعق لوالإة قسنطينة .2011
()4مصلحة سييرات األجرة ٔتدإرإة النعق لوالإة قسنطينة .2016
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و يؿلم ئٖخماص الكغ٦ت وػيغ الى٣ل بٗض ئؾدكاعة مضيغيت الى٣ل في الىاليت في أظل قهغيً. )5دوس الىلابت في جىظُم ظُاساث ألاحشة
هلابت ظُاساث ألاحشة(:)1جلٗب ه٣اباث ؾياعاث ألاظغة الجماٖيت صوعا أؾاؾيا في الخىٓيم الٗام لؿياعاث ألاظغة في اإلادُاث
ويم ً٨حٗغيٟها ٖلى أجها َيئت جىٓيميت جيؿي٣يه م٘ الؿلُاث و اإلاخى٣لحن مً بحن َظٍ الهيئاث:ؤلاجداص الىَني لؿاة٣ي
ؾياعاث ألاظغة )،)UNACTؤلاجداص الٗام للٗما ٫الجؼاةغيحن ) (UGTAاجداص الخجاع و الخغٞيحن ).(UGCA
 )1-5مهامها:
 وي٘ اؾخماعة الخى٣الث و حؿخٗحر جاما خؿب ال٣اهىن. َلب و خ٣ٖ ٟٔىص ٦غااا ئظاػة لؿياعة ألاظغة باإلياٞت إللٛاا َا. حسجيل الؿاة٣حن اإلاؿاٖضيً مجاها ).)les Doubleursمالخٓت مً قغوٍ ألاًٖاا يجب أن ي٩ىن ؾاة ٤ؾياعة أظغة.
و مً أَم اإلاكا٧ل التي جىاظها الى٣ابت يىما.
 ه٣و ٦بحر في مدُاث ؾياعاث ألاظغة. ٖضم وظىص أما ً٦للخى ٠٢م٘ الٗلم أن ال٣اهىن يجحز ؾياعاث ألاظغة الخى ٠٢للعجؼة و اإلاٗى٢حن و اليؿاا الخىامل ما يإصرئلى خضور مسالٟاث.
)6الخؿىؽ اإلامىىخت الخاضت بعُاساث ألاحشة :وهي مبيىت في الجضو:٫
حذوٌ سكم ( :)01الخؿىؽ اإلامىىخت لـائذة اإلاجاَذون و أسامل الشهذاء الظخؼالٌ خـ ظُاسة ألاحشة الخػشٍت و مابحن
اإلاذن ومابحن الىالًاث في والًت كعخؿُىت وبلذًت كعىؿُىت

كعىؿُىت

عذد
العائلُحن
اإلاعخـُذًً
71

3257

اإلاجمىع في الىالًت

74

3782

البلذًت

عذد الىشائحن

مجمىع الخؿىؽ
اإلاشخؼلت

الخؿىؽ ػحر
اإلاشخؼلت

العذد
ؤلاحمالي

3328

508

3836

3856

584

4440

 + 2014معالجت الباخث
اإلاطذس:مذًشٍت الىلل لىالًت كعىؿُىت حىان
 مً زال ٫الجضو ٫ع٢م ( )01يخطر لىا ظليا أن بلضيت ٢ؿىُيىت حؿخدىط ٖلى ا٦بر ٖضص مً ؾياعاث ألاظغة الخًغيت و مابحن 3328زِ ٗٞا ٫مكخٛل و 508زِ
 4440ؾياعة أظغة للىاليت ٩٦ل  ،بـ
 3836ؾياعة أظغة مً انل
الىالياث بٗضص ئظمالي بلٜ
ٚحر مكخٛل .
(٥)1تتلف النعيبيت ا١تذزورة سيبعي ٖ +تعيق للبيحث .
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)7عمش الخظحرة خعب همـ ؤلاظخؼالٌ  :وهي مبيىت في الجضو:٫
حذوٌ سكم ()02عمش خظحرة ظُاساث ألاحشة لبلذًت كعىؿُىت و همؿها
همـ الاظخؼالٌ
عمش الخظحرة
أ٢ل مً  05ؾىىاث
مً  5ئلى  10ؾىىاث
مً  10ئلى  15ؾىت
مً  15ئلى  19ؾىت
أ٦ثر مً  19ؾىت
اإلاجمىٕ

ظُاسة أحشة
ؿشدًت

ظُاسة أحشة
حماعُت خػشٍت

1074
566
244
142
99
2125

151
95
92
113
309
760

ظُاسة أحشة إلاا ظُاسة أحشة إلاا بحن
الىالًاث
بحن اإلاذن
145
81
26
29
162
443

/
/
/
/
/
/

اإلاجمىع
1370
742
362
284
570
3328

 + 2014معالجت الباخث
مذًشٍت الىلل لىالًت كعىؿُىت حىان
 حٗ٨ـ ٖمغ الخٓحرة مؿخىي و هىٖيت الخضمت اإلا٣ضمت للؼباةً،أر ٧لما ج٣ضم خٓحرة الؿياعاث ٧لما جى٣و هىٖيت الخضمتو يؼيض الخلىر ،أما ٞيما يسو ٖمغ الخٓحرة لبلضيت ٢ؿىُيىت ٞخٗخبر أ٦ثر مً زلض الخٓحرة ظضيضة هىٖا ما أر ا٢ل مً05
 1370ؾياعة أظغة طاث همِ ٞغصر و ظمااي للخُىٍ الخًغيت و مابحن الىالياث.
ؾىىاث بمجمىٕ ؾياعاث بلٜ
مالخظت :
باليؿبت لخ٣ؿيم ؾياعاث ألاظغة خؿب همِ الاؾخٛالٞ ٫يم ً٨أن يخٛحر الٗضص بيؿبت ٦بحرة مً همِ ئلى همِ خؿب
الُلب.
)8أعذاد اإلاخىللحن وظُاساث ألاحشة خعب اإلاعخىٍاث الثالر :
 )1-8أعذاد اإلاخىللحن وظُاساث ألاحشة الخػشٍت  :وهي مبيىت في الجضو:٫
عذد الذوساث

مدؿت الاهؿالق

الىحهت مدؿت
الىضىٌ و
العىدة

عذد
ظُاساث
ألاحشة
للخـ

رَاب

مغ٦ؼ اإلاضيىت(ٖىيىت
الٟى)٫

اإلاؿبذ
)(piscine

20

05

05

مغ٦ؼ اإلاضيىت(ٕ )ٝ

ؾيضر مؿيض

15

05

05

27

مخىظـ
عذد
اإلاخىللحن
للُىم في
العُاسة

ئًاب

عذد
اإلاخىللحن
للخـ في
الُىم

اليعبت

600

% 3.94

40

600

% 3.94

40
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باب ال٣ىُغة

اإلاىهىعة

16

08

08

1024

%6.73

64

مغ٦ؼ اإلاضيىت(ؾحرجا)

الؼياصيت

12

10

10

960

% 6.31

80

مغ٦ؼ اإلاضيىت(ؾحرجا)

حي ألامحر ٖبض
ال٣اصع

10

07

07

560

% 3.68

56

مغ٦ؼ اإلاضيىت(ؾحرجا)

الض٢س ي

10

09

09

720

% 4.73

72

مغ٦ؼ اإلاضيىت(ؾحرجا)

ال٣مام

05

05

05

200

% 1.31

40

مغ٦ؼ اإلاضيىت(ؾحرجا)

ظبل الىخل

05

05

05

200

% 1.31

40

مغ٦ؼ اإلاضيىت(باعصو)

اإلادُت
الكغ٢يت

30

06

06

1440

% 9.46

48

ػواغي ؾليمان

مغ٦ؼ اإلاضيىت

10

06

06

480

% 3.15

48

اإلادُت الكغ٢يت

باب ال٣ىُغة

25

07

07

1400

% 9.20

56

25

08

08

1600

% 10.51

30

07

07

1680

% 11.04

) SNTVال٣ضيمت)
اإلادُت الكغ٢يت

اإلاؿدكٟى

) SNTVال٣ضيمت)
اإلادُت الكغ٢يت

مغ٦ؼ اإلاضيىت

) SNTVال٣ضيمت)
اإلادُت الٛغبيت
(بىنى)ٝ
مغ٦ؼ اإلاضيىت

اإلادُت
الكغ٢يت

)(la rue petit

56

40
6

05

05

240

% 1.58

 SNTVال٣ضيمت
بىنىٝ

)(la rue petit
مغ٦ؼ اإلاضيىت

64

ٞياللي

35

07

07

1960

% 12.87

15

07

07

840

% 5.52

28

46

56
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ؾيضر مبرو٥

مغ٦ؼ اإلاضيىت

15

06

06

720

% 4.73

48

اإلاجمىٕ

/

284

/

/

15224

% 100

53

طدوٌ سكم ( : )03أعذاد اإلاخىللحن و ظُاساث ألاحشة الجماعُت الخػشٍت .
2014
اإلاطذس  :جدلُم مُذاوي
15224
 وجًم خٓحرة ؾياعاث ألاظغة إلاضيىت ٢ؿىُيىت خؿب الخد٣ي ٤اإلايضاوي اإلاجغي 284ؾياعة ،و بٗضص مخى٣لحن بلٜمخى٣ل يىميا وهي وؿبت ظيضة ظضا حؿاٖض في خغ٦يت اإلاضيىت و حؿاَم ع٣ٞت الخاٞالث في ج٣ضيم زضمت للؼباةً  ،أما بسهىم
أؾٗاع الخى٣الث ٞهي في مخىاو ٫الجمي٘ أيًا ،و جؼيض الدؿٗحرة في بٌٗ الخُىٍ ٖلى الخاٞالث بـ 05صط  ، ِ٣ٞو جلٗب
ؾياعاث ألاظغة صوعا م٨مال أزغ في حُٛيت الى٣و باليؿبت لؤلخياا التي اليهلها الخاٞالث أو يمغوا و يخىٟ٢ىا بمؿاٞت بٗيضة
ٖجها مشل ( اإلادُت الكغ٢يت – اإلاؿدكٟى) ( ،مغ٦ؼ اإلاضيىت – ٞياللي )  ( ،مغ٦ؼ اإلاضيىت – اإلاؿبذ و ؾيضر مؿيض).
مً زال ٫الخد٣ي ٤اإلايضاوي الظر أظغيىاٍ جبحن لىا اخخًان اإلاضيىت لـ 09مدُاث خًغيت للى٣ل بؿياعاث ألاظغة بـ 17اججاٍ
جستر ١مٗٓم أعظاا اإلاضيىت ،و حٗخبر زُىٍ ( مغ٦ؼ اإلاضيىت « » la rue petitبىنى )ٝو ( اإلادُت الكغ٢يت – مغ٦ؼ اإلاضيىت ) و (
% 11.04
، % 12.87
اإلادُت الكغ٢يت  -اإلاؿدكٟى) مً أَم اإلادُاث التي جًم أ٦ثر ٖضص مً اإلاخى٣لحن بيؿب ٖلى الخىالي و هي
، % 10.51مً ئظمالي ٖضص اإلاخى٣لحن للخُىٍ الخًغيت في اإلاضيىت.
،
 )2-8أعذاد اإلاخىللحن وظُاساث ألاحشة إلاابحن اإلاذن  :وهي مبيىت في الجضو: ٫
حذوٌ سكم ( : )04أعذاد اإلاخىللحن و ظُاساث ألاحشة الجماعُت مابحن اإلاذن .
عذد الذوساث
مدؿت الاهؿالق

الىحهت
مدؿت
الىضىٌ و
العىدة

مغ٦ؼ اإلاضيىت

الغوٞا٥

عذد
ظُاساث
ألاحشة
للخـ

عذد
اإلاخىللي
ن
للخـ
في
الُىم

اليعبت

مخىظـ
عذد
اإلاخىللحن
للُىم في
العُاسة

% 1.52

48
40

رَاب

أًاب

05

06

06

240

مغ٦ؼ اإلاضيىت(ٕ )ٝ

ٖحن ال٨غمت

05

05

05

200

% 1.26

مغ٦ؼ اإلاضيىت(ٕ )ٝ

الخامت

20

07

07

1120

% 7.08

56

باب ال٣ىُغة

ب٨حرة

12

05

05

480

% 3.03

40

(ٖىيىت الٟى)٫

29
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باب ال٣ىُغة

صيضوف مغاص

10

05

05

400

% 2.53

40

مغ٦ؼ اإلاضيىت(باعصو)

الخغوب

60

08

08

3840

% 24.27

64

مغ٦ؼ اإلاضيىت

اإلاضيىت
الجضيضة

60

08

08

3840

% 24.27

64

ػواغي ؾليمان

اإلاضيىت
الجضيضة

10

08

08

640

% 4.04

64

الض٢س ي

اإلاضيىت
الجضيضة

35

06

06

1680

% 10.62

واص الخض

اإلاضيىت
الجضيضة

11

06

06

528

% 3.34

مدُت زميؿتي

ٖحن اؾماعة

51

07

07

2856

% 18.05

56

اإلاجمىٕ

/

279

/

/

15824

% 100

52

(َغي ٤ؾُي)٠

48
48

2014
اإلاطذس  :جدلُم مُذاوى
 جًم بلضيت ٢ؿىُيىت 08مدُاث اهُال ١لؿياعاث ألاظغة مابحن البلضياث يىبش ٤مجها 11زِ بٗضص ؾياعاث بل 279ٜؾياعةباعصو  -الخغوب) و
̏
 ، 15824أٖلى وؿبت مً خيض ٖضص اإلاخى٣لحن حٗىص ئلى زُي (مغ٦ؼ اإلاضيىت ̋
أظغة و بٗضص مخى٣لحن ونل ئلى
 % 24.25ل٨ال الخُحن و يأحي زالشا زِ ( زميؿتي – ٖحن اؾماعة ) بـ
ؾُي – ٠اإلاضيىت الجضيضة) بـ
̏
(مغ٦ؼ اإلاضيىت ̋ َغي٤
.%18.05
 )3-8أعذاد اإلاخىللحن وظُاساث ألاحشة إلاابحن الىالًاث  :وهي مبيىت في الجضو:٫
مدؿت الاهؿالق

اإلادُت الكغ٢يت )SNTV
ال٣ضيمت)

عذد الذوساث

الىحهت عذد
مدؿت ظُاساث
طَاب
الىضى ألاحشة
للخـ
ٌو
العىدة
ٖىابت

1

40

30

أياب

1

عذد
اإلاخىم
لحن
للخـ
في
الُىم
480

اليعبت

% 6.45

مخىظـ
عذد
اإلاخىللحن
للُىم في
العُاسة

12
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اإلادُت الكغ٢يت)SNTV
ال٣ضيمت)

ميلت

اإلادُت الكغ٢يت)SNTV
ال٣ضيمت)

ؾ٨ي٨ض
ة

اإلادُت الكغ٢يت)SNTV
ال٣ضيمت)

باجىت

اإلادُت الكغ٢يت)SNTV
ال٣ضيمت)

٢اإلات

اإلادُت الكغ٢يت)SNTV
ال٣ضيمت)

ؾى١
اَغاؽ

اإلادُت الكغ٢يت)SNTV
ال٣ضيمت)

جبؿت

اإلادُت الكغ٢يت)SNTV
ال٣ضيمت)

ال٣ل

اإلادُت الكغ٢يت)SNTV
ال٣ضيمت)

اإلايليت

اإلادُت الكغ٢يت)SNTV
ال٣ضيمت)

الجؼاةغ

اإلادُت الكغ٢يت)SNTV
ال٣ضيمت)

ظيجل

اإلادُت الٛغبيت (بىنى)ٝ

ؾُي٠

40

اإلادُت الٛغبيت (بىنى)ٝ

الٗلمت

40

2

اإلادُت الٛغبيت (بىنى)ٝ

ميلت

20

3

3

اإلادُت الٛغبيت (بىنى)ٝ

بغط
بىٖغيغ

10

1

1

30

3

3

1080

% 14.52

36

30

1

1

360

% 4.84

12

15

2

2

360

% 4.84

24

20

2

2

480

% 6.45

24

20

1

1

240

% 3.23

12

20

1

1

240

% 3.23

12

20

1

1

240

% 3.23

12

20

2

2

480

% 6.45

24

15

1

1

180

% 2.42

12

30

1

1

360

% 4.84

12

2

2

960

% 12.90

24

2

960

% 12.90

24

720

% 9.68

36

120

% 1.61

12

31
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يج
اإلادُت الٛغبيت (بىنى)ٝ

ظلٟت

10

1

1

60

% 0.81

6

اإلادُت الٛغبيت (بىنى)ٝ

جياعث

10

1

1

60

% 0.81

6

اإلادُت الٛغبيت (بىنى)ٝ

مؿيلت

10

1

1

60

% 0.81

6

اإلاجمىٕ

/

400

/

/

7440

% 100

17

حذوٌ سكم ( : )05أعذاد اإلاخىللحن و ظُاساث ألاحشة الجماعُت مابحن الىالًاث (م الششكُت والؼشبُت)
2014
اإلاطذس  :جدلُم مُذاوي
 حؿخدىص اإلاضيىت ٖلى مدُخحن َامخحن للخُىٍ مابحن الىالياث لؿياعاث ألاظغة الجماٖيت وَما اإلادُت الكغ٢يت و اإلادُت 7440مخى٣ل ل٩لخا اإلادُخحن و حٗىص ا٦بر
الٛغبيت ألاولى بـ 11زِ و الشاهيت بـ 07زُىٍ بمجمىٕ خاٞالث بل 400ٜؾياعة و
 % 14.52زم يأحي بٗضَا زُي ( اإلادُت الٛغبيت – ؾُي ) ٠و (
وؿبت للخى٣الث اليىميت مً ههيب ( اإلادُت الكغ٢يت – ميلت) بـ
 ، % 12.90أما بسهىم الؿٗغ ٞهى يٗخبر ٖاصر و في مخىاو ٫الجمي٘ خؿب
اإلادُت الٛغبيت – الٗلمت) بـ وؿبت مدؿاويت بلٛذ
اإلاؿاٞاث الن مضيغيت الى٣ل بالخىاؾ ٤م٘ ه٣اباث الى٣ل و الؿاة٣حن هي مً جدضص ؾٗغ الخى٣الث خؿب ٧ل واليت.
)9العُاساث ػحر اإلاشخطت :
 عٚم وظىص ٖضة و ؾاةل للى٣ل الجمااي إلاضيىت ٢ؿىُيىت ئال أجها الجلبي الُلب اإلاتزايض ٖلى الى٣ل في ظمي٘ ألاو٢اث ،ٞالخاٞالث و ؾياعاث ألاظغة و ختى الخلٟغي ٪جخىٖ ٠٢لى الٗمل مؿااا ٦ما زمشله الهىعة ع٢م ( ،)01مما أصي ئلى ْهىع و
اهدكاع و ؾيلت ظضيضة للى٣ل الجمااي و هي الؿياعاث الٛحر مغزهت  ،واػصاصث و جُىعث ؾغيٗا ئلى أن و نلذ ئلى505
ؾياعة ٚحر مغزهت بسُىٍ خًغيت و مابحن اإلاضن و هي يىميت مجها 187ؾياعة حٗمل ٖلى الخُىٍ الخًغيت  ،و ل٣ض جُىع
هٓام ٖمل الؿياعاث الٛحر اإلاغزهت مً الٗمل مؿااا و ليال جسىٞا مً الٗ٣ىباث و اإلاىاٞؿت ئلى الٗمل جهاعا و هي ألازغي لها
صوع ٗٞا ٫في حُٛيت ألاخياا التي الجىظض بها زُىٍ الى٣ل أو ٢غبها مشل (اإلادُت الكغ٢يت باججاٍ قٗبت الغنام ٢ ،غيت
بىهٟت  ،الجضوع،حي اإلاجاَضيً).
 )1-9أعذاد اإلاخىللحن وظُاساث ػحر اإلاشخطت الخػشٍت  :وهي مبيىت في الجضو: ٫
مدؿت الاهؿالق

الىحهت
مدؿت
الىضىٌ و
العىدة

عذد
ظُاساث
ألاحشة
للخـ

عذد الذوساث

رَاب

32

أًاب

عذد
اإلاخىللحن
للخـ
في الُىم

اليعبت

مخىظـ
عذد
اإلاخىللحن
للُىم في
العُاسة

مشهض حُل البدث العلمي

اإلاؿبذ

مغ٦ؼ اإلاضيىت(ٖىيىت
الٟى)٫

)(piscine
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40

10

10

320

% 4.58

80

مغ٦ؼ اإلاضيىت(ؾحرجا)

الض٢س ي

12

10

10

160

% 2.29

80

مغ٦ؼ اإلاضيىت(باعصو)

اإلادُت
الكغ٢يت

10

4

4

320

% 4.58

32

مغ٦ؼ اإلاضيىت(قاعٕ)

حي ألامحر ٖبض
ال٣اصع

20

12

12

1920

% 27.51

96

حي ألامحر ٖبض ال٣اصع

مغ٦ؼ اإلاضيىت

10

10

10

800

% 11.46

80

اإلادُت الكغ٢يت

قٗبت
الغنام

15

11

11

1320

% 18.91

88

اإلادُت الكغ٢يت

٢غيت بىهٟت

05

5

5

200

% 2.87

40

اإلادُت الكغ٢يت

الجضوع

05

5

5

200

% 2.87

40

اإلادُت الكغ٢يت

حي
اإلاجاَضيً

05

5

5

200

% 2.87

40

م٣ام الكهيض
(بىنى)ٝ

حي البحر

15

11

11

1320

% 18.91

88

م٣ام الكهيض
(بىنى)ٝ

الؼاوف

10

6

6

480

% 6.88

48

بىنىٝ

مغ٦ؼ اإلاضيىت

25

8

8

1600

% 22.92

64

الض٢س ي

ال٣مام

15

7

7

840

% 12.03

56

اإلاجمىٕ

/

187

/

/

6980

% 100

64

la breche

حذوٌ سكم ( : )06أعذاد اإلاخىللحن والعُاساث ػحر اإلاشخطت الجماعُت الخػشٍت .
2014
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 جًم مدُاث الاهُال ١للؿياعاث الٛحر مغزهت الخًغيت إلاضيىت ٢ؿىُيىت 09مدُاث بـ 13زِ وهي مىػٖت ٖلى جغاب 6980مخى٣ل  ،وَى ٖضص الباؽ به مً خيض الخى٣الث هٓغا ل٩ىن
البلضيت بـ 187ؾياعة ٚحر مغزهت و بٗضص مخى٣لحن و نل الى
الؿياعاث ٚحر مغزهت ،و حٗىص أٖلى وؿبت للخى٣الث لخِ ( مغ٦ؼ اإلاضيىت ̋ الكاعٕ ̏  -حي ألامحر ٖبض ال٣اصع)  ،و حٗمل مٗٓم
َظٍ الخُىٍ ليال جهاعا ٖلى ٖ٨ـ ؾياعاث ألاظغة التي حٗمل ئلى اإلاؿاا  ،ِ٣ٞأما ٞيما يسو ألاؾٗاع ٞهي هٟـ أؾٗاع
ؾياعاث ألاظغة الجماٖيت.
 )2-9أعذاد اإلاخىللحن وظُاساث الؼحرمشخطت إلاابحن اإلاذن(شبه خػشٍت( :وهي مبيىت في الجضو: ٫
اليعبت

عذد
اإلاخىللحن
للُىم في
العُاسة

عذد الذوساث

عذد
ظُاساث
ألاحشة رَاب
للخـ

مدؿت الاهؿالق

الىحهت
مدؿت
الىضىٌ و
العىدة

10

5

5

400

% 2.19

40

مغ٦ؼ اإلاضيىت(ٖىيىت
الٟى)٫

الغوٞا٥

10

4

4

320

% 1.75

32

مغ٦ؼ اإلاضيىت(ٖىيىت
الٟى)٫

ٖحن ال٨غمت

20

7

7

1120

% 6.13

56

مغ٦ؼ اإلاضيىت(ٖىيىت
الٟى)٫

الخامت

10

10

7680

% 42.07

64

مغ٦ؼ اإلاضيىت(َغي٤
ؾُي)٠

اإلاضيىت
الجضيضة

120

7

5600

% 30.67

56

مغ٦ؼ اإلاضيىت(باعصو)

الخغوب

100

7

336

% 1.84

56

ػواغي

اإلاضيىت
الجضيضة

06

7

7

% 1.53

40

ظبل وخل

٧ا ٝل٨دل

7

5

5

280

56

الض٢س ي

اإلاضيىت
الجضيضة

45

7

7

2520

% 13.80

50

اإلاجمىٕ

/

318

/

/

18256

% 100

ئًاب

عذد
اإلاخىللحن
للخـ في
الُىم

حذوٌ سكم ( : )07أعذاد اإلاخىللحن والعُاساث الؼحر مشخطت الجماعُت إلاا بحن اإلاذن.
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2014
اإلاطذس  :جدلُم مُذاوي
18256
 جًم اإلادُاث مابحن اإلاض ن لؿياعاث الٛحر مغزهت 06مدُاث اهُال ١بـ 08زُىٍ و بٗضص مخى٣لحن ٦بحر و نل ئلىمخى٣ل يىميا و يٗخبر َظا الٗضص ا٦بر مً مجمىٕ ٖضص اإلاخى٣لحن بؿياعاث ألاظغة للخُىٍ مابحن اإلاضن باإلاضيىت و بٗضص
باعصو  -الخغوب)
̏
ؾياعاث بل 318ٜؾياعة  ،و يٗخبر زُي ( مغ٦ؼ اإلاضيىت ̋ َغي ٤ؾُي - ̏ ٠اإلاضيىت الجضيضة ) و ( مغ٦ؼ اإلاضيىت ̋
 ، % 30.67و طل ٪للُلب ال٨بحر ٖلى َظيً الخُحن مما يٟؿغ الٗضص ال٨بحر مً
 % 42.07و
ا٦ثر زُحن َامحن بيؿب
الؿياعاث التي جسضم ٖلى َظا الخُحن بـ 120و 100ؾياعة ٖلى الخىالي.
)3-9ميان اهؿالق العُاساث الؼحر مشخطت هدى الخاسج:
 3500صط للمٗ٣ض و هي ٞىيىيت
يخىاظض ٢غب اإلادُت الكغ٢يت أو جدذ حي بً جليـ لها اججاٍ وخيض هدى جىوـ بؿٗغ ي٣ضع بـ
و ٚحر مىٓمت.
: )10ملاسهت بحن خؿىؽ الىلل بعُاساث ألاحشة و العُاساث ػحر اإلاشخطت :
مً زال ٫الجضاو ٫الؿاب٣ت و التي جبحن لىا اججاَاث الخُىٍ الخًغيت و مابحن اإلاضن لؿياعاث ألاظغة و الؿياعاث ٚحر
اإلاغزهت اجطر لىا ظليا أن بٌٗ الخُىٍ التي حٗمل ٖلحها الؿياعاث ٚحر اإلاغزهت ال جىظض في اججاَاث ؾياعاث ألاظغة
جهاةيا مشل الخُىٍ الخًغيت اإلاخىاظضة ٢غب اإلادُت الكغ٢يت باججاٍ قٗبت الغنام و ٢غيت بىهٟت و الجضوع و حي
اإلاجاَضيً و بالخالي حٗخبر الؿياعاث ٚحر اإلاغزهت م٨ملت لؿياعاث ألاظغة ووؾاةل الى٣ل الجمااي ؾىااا مً هاخيت الخُىٍ
أو في اؾخمغاع الى٣ل ليال .
مالخظت  :الؿياعاث الٛحر مغزهت حٗخبر ؾي ٠طو خضيً ٞالى ظاهب ٢يامها بسضمت الى٣ل ئال أجها ٚحر أمىت و ٚحر مًمىهت
زانت لؤلشخام الٛغباا و يٗخبر ؾاة٣ي الؿياعاث الٛحر مغزهت مٛخىمي للٟغم خيض خحن ي٨ثر الُلب ٖلى َظٍ الىؾيلت
مً الى٣ل يمخىٗىن ٖلى ه٣ل ألاشخام باإلاٗ٣ض و يك٩لىن ججمٗاث بدشا ٖلى الى٣ل الٟغصر الخام أو مايؿمى
بال٩ىعؾت،مشل م٩ان الخى ٠٢لىاص الخض.
 )11خطائظ ظائلي ظُاساث ألاحشة :وهي ٧الخالي :
 )1-11عمش و أعذاد العائلحن :و اإلامشلت في الجضو: ٫
ٖمغ
الؿاة٣حن

أ٢ل مً
30
ؾىت

مً40– 31
ؾىت

ٖضص
الؿاة٣حن

358

1128

مً 50– 41ؾىت

مً 60– 51ؾىت

682

986

أ٦ثر مً60
ؾىت
332

حذوٌ سكم( )10عمش و أعذاد العائلحن لبلذًت كعىؿُىت
 + 2015معالجت الباخث
اإلاطذس  :مذًشٍت الىلل لىالًت كعىؿُىت
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 1128ؾاة ٤و يليه ؾً مً (– 41
 مً زال ٫الجضو ٫ع٢م ()10يدبحن لىا أن اليؿبت ألاٖلى مً الؿاة٣حن هي مً ( ) 40- 31ؾىت بـ )50ؾىت بـ 986ؾاة ٤زم يأحي في اإلاغجبت الشالشت الؿً مً ( ) 60– 51ؾىت وحٗخبر َظٍ الؿىىاث مً ٖمغ الؿاة٣حن ألاًٞل
ألجها جديذ لهم ال٣ضعة ٖلى الٗمل الجيض و اإلاىٓم و اإلاؿخمغ باإلياٞت ئلى الغػاهت.
 )1-11الخبرة :و اإلامثلت في الجذوٌ:
ؾىىاث
الخبرة
ٖضص
الؿاة٣حن

أ٢ل مً
 5ؾىىاث

مً 6ئلى10
ؾىىاث

860

504

مً20– 11
ؾىت

مً 30– 21ؾىت

472

1129

 30+ؾىت

521

اإلاجمىٕ

3486

حذوٌ سكم ( )11الخبرة في اإلاهىت هعائلحن في العُاساث ألاحشة في بلذًت كعىؿُىت
 + 2014معالجت الباخث
اإلاطذس مذًشٍت الىلل لىالًت كعىؿُىت حىان
 حٗخبر الخبرة مُلىبت في ظمي٘ اإلاياصيً و زانت في ميضان الى٣ل خيض ي٣ىم الؿاة ٤بى٣ل اإلاخى٣لحن و اإلاؿاٞغيً و ئيهالهمئلى وظهتهم بؿالمت و أمان ،و حٗخبر زبرة ؾاة٣ي اإلاضيىت ظيضة بما ٞيه الٟ٨ايت خيض حٗىص ا٦بر وؿبت مً الخبرة لٟاةضة
 3486ؾاة.٤
 1129ؾاة ٤مً أنل
الؿاة٣حن مً ( )20-11ؾىت بمجمىٕ
 )12مشاول و خلىٌ و ؿاق الخاضت باإلاخىللحن و العائلحن :مً زال ٫ؤلاؾخماعة اإلا٣ضمت ميضاهيا لٗيىت مً اإلاخى٣لحن
وؾاة٣ي وؾاةل الى٣ل الجمااي بما ٞحهم ؾياعاث ألاظغة ئؾخُٗىا أن وؿخسلو مايلي :
 )1-12اإلاشاول الخاضت باإلاخىللحن :
)1-1-12أظباب ئخخُاس الخىلل بىظائل الىلل الجماعي  :ئن ئزخياع وؾاةل الخى٣ل يىم ٖليه ٖضة أؾباب التي مً قأجها أن
يسخاع اإلاخى٣ل وؾيلت الى٣ل اإلاًٟلت لضيه مشل الشمً و ألامً ،الؿغٖت ،الغاخت وفي خالت ٖضم وظىص جىىٕ لىؾاةل الى٣ل
ٞيهبذ الغ٧ىب ئظباعر زانت م٘ الًغوعة اإلالؼمت ٦ما ظاا في الك٩ل ع٢م ( )01خيض ظاا في ؤلاؾخبيان أن اليؿبت ألا٦بر مً
 %37.50حٗخبر ئؾخٗما ٫وؾاةل الى٣ل بأجها الىؾيلت اإلاخىٞغة
 % 42.70و
عا٦بي الخاٞالث و الؿياعاث ٚحر اإلاغزهت و اإلا٣ضعة بـ
 % 28.09هٓغا للشمً
وَظا ئن طٖ ٫لى قيئ ٞهى يضٖ ٫لى ٖلى يٗ ٠قب٨ت الى٣ل الجمااي يلحها ئزخياع الخى٣ل بالخاٞلت بـ
اإلاىس ، ٟٔوظااث اليؿبت ألا٦بر لؿياعاث ألاظغة وؾياعاث ٚحر اإلاغزهت بمٗضالث ٖاليتمً خيض الغاخت و الؿغٖت و هي
 )%10.71أما اليؿبت ألاصوى ٣ٞض ظااث مً ههيب الؿياعاث ٚحر اإلاغزهت و
، %33.93
 )%26.83و (
،%47.56
ٖلى الخىالي (
اإلاشمخل في ٖىهغ ألامً بـ. %0
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شكق رقم (:)01أسبيب إختيير التنعق بيٟتيفلة وسييرة األجرة و السييرة غَت ا١ترخصة

إختيار التنقل بالحافلة
بسبب
إختيار التنقل بسيارة
األجرة بسبب
إختيار التنقل بسيارة
غير المرخصة بسبب

47.56%
50%
42.70%
45%
37.50%
40%
33.93%
35%
28.09%
26.83%
30%
25%
14.29%
20% 12.36%
10.71%
15%
8.54%
3.57% 2.44% 6.74%
6.10%
6.10%
4.49%
10%
2.44% 1.12% 0.00%
4.49%
0.00%
5%
0%
سبب أخر

الوسيلة
المتوفرة

الراحة

السرعة

الحوادث

الثمن

األمن

2014
اإلاطذس  :جدلُم مُذاوي
 )2-1-12مذة ئهخظاس (الخاؿلت ،ظُاسة أحشة ،ظُاسة ػحر مشخطت) :يدبحن لىا مً زال ٫الك٩ل أن مضة
 % 37.78زم الخاٞلت بيؿبت
 % 43.28جلحها الؿياعاث ٚحر اإلاغزهت بـ
ئهخٓاع اإلاخى٣لحن التي يغوجها أ٦ثر مً ؾياعة ألاظغة بيؿبت
،%23.36
 ،%55.77ؾياعة ألاظغة
 ، %30أما الٟئت التي جغي مضة ؤلاهخٓاع لىؾاةل الى٣ل مخىؾُت ٣ٞض ظااث ٧اآلحي (الخاٞلت
%28.36
، %14.29ؾياعة ألاظغة
الؿياعة ٚحر اإلاغزهت، ) %20أما الٟئت التي جغي أن مضة ؤلاهخٓاع ٢هحرة ٞهي ٧اآلحي ( الخاٞلت
 ،)%42.22والك٩ل ع٢م ( )02يىضر طل.٪
 ،ؾياعة ٚحر اإلاغزهت
شكق رقم ( : )02مدة إنتظير اٟتيفلة وسييرة األجرة و السييرة غَت ا١ترخصة

58.21%

مدة إنتظار الحافلة
مدة إنتظار سيلرة األجرة
مدة إنتظار السيارة غير المرخصة

60%

43.28% 39.58%

39.58%
25.37%

31.34%

28.36%

40%

20.83%

13.43%

20%
0%
متوسطة

قصيرة

طويلة

2014
اإلاطذس  :جدلُم مُذاوي
 )3-1-12مذة الخىلل بىظائل الىلل (الخاؿلت ،ظُاساث ألاحشة ،العُاساث ػحر اإلاشخطت)  :خؿب هخاةج ؤلاؾخبيان ٞان وؿبت
 %52.78يغون أن مضة الخى٣ل َىيلت بالخاٞالث  ،أما باليؿبت لؿياعاث ألاظغة ٣ٞض ظاةذ اليؿبت ألا٦بر لٟاةضة ػمً الخى٣ل
 % 41.51مً اإلاخى٣لحن الظيً يغون
 % 49.06زم جلحها وؿبت
اإلاخىؾِ وَى هٟـ الكيئ باليؿبت للؿياعاث ٚحر اإلاغزهت بيؿبت
أن ػمً الخى٣ل ٢هحر وَظا يضٖ ٫لى ؾغٖت الؿياعاث م٣اعهت بالخاٞالث  ،والك٩ل ع٢م ( )03يىضر طل.٪
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شكق رقم (:)03مدة التنعق بيٟتيفلة و سييرة األجرة و السييرة غَت ا١ترخصة
100%

76.47%
مدة التنقل بالحافلة
مدة التنقل بسيارة األجرة

80%

55.22%

34.33%

34.07%

24.18%

14.71%

41.76%

40%

10.45%

8.82%

مدة التنقل بسيارة غير المرخصة

60%
20%
0%

متوسطة

طويلة

قصيرة

2014
اإلاطذس  :جدلُم مُذاوي
 )4-1-12الىلظ في خؿىؽ الىلل بالخاؿالث وظُاساث ألاحشة و العُاساث ػحر اإلاشخطت  :يٗاوي ال٨شحر مً اإلاىاَىحن و
الظيً يغيضون الخى٣ل بىؾاةل الى٣ل الجمااي مً ٢لت وه٣و في زُىٍ الى٣ل الجمااي لؿياعاث ألاظغة و الؿياعاث ٚحر
 )%55.10وحٗخبر َظٍ الٓاَغة زُحرة مما يُٗي ؾبب وظيه لٗضم الش٣ت في
اإلاغزهت خيض ظااث اليؿبت ٧األحي (، % 75
وؾاةل الى٣ل الجمااي و الخىظه هدى الؿياعاث الخانت  ،والك٩ل ع٢م ( )04يىضر طل.٪
شكق رقم( : )04النعص يف خطوط النعق بسييرات األجرة و السييرات غَت ا١ترخصة
75.00%

النقص في خطوط النقل بسيارات
األجرة
النقص في خطوط النقل بالسيارات
الغير مرخصة

80%

55.10%

44.90%

60%

25.00%

40%
20%
0%
يوجد نقص

اليوجد نقص

2014
اإلاطذس  :جدلُم مُذاوي
 %70.31حٗاوي مً ه٣و في ؾياعاث ألاظغة
 )5-1-12عذد ظُاساث آلاحشة  :خؿب ألاظىبت التي أصلى بها اإلاخى٣لىن ٞان وؿبت
ٖ %29.69لى أجها
وَظا عاظ٘ ئلى َغوب ؾياعاث ألاظغة مً ؤلاػصخام والبدض ًٖ الخىنيلت الٟغصيت و بأؾٗاع ملتهبت ٞيما أصلى
٧اٞيت  ،والك٩ل ع٢م ( )05يىضر طل.٪
شكق رقم( :)05دد سييرات األجرة
70.31%

100%

29.69%

50%
0%
كافي

غير كافي
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2014
اإلاطذس  :جدلُم مُذاوي
 )6-1-12عذد العُاساث ػحر اإلاشخطت :عٚم ٧ىن الؿياعاث ٚحر اإلاغزهت ٚحر ٢اهىهيت ئلى أن اإلاخى٣لحن يٗخبروجها وؾيلىت ه٣ل
 %59.18مً اإلاخى٣لحن ٖلى أجها ٚحر ٧اٞيت وَظا
مهمت و حٗخبر هي ألازغي مشل ؾياعاث ألاظغة ٚحر ٧اٞيت خيض أ٢غ ث وؿبت
عاظ٘ ئلى مُاعصة الكغَت و الخهاصم م٘ ؾاة٣ي الخاٞالث و ؾياعاث الاظغة و البدض مً ظهت أزغي ٖلى الخىنيلت الٟغصيت
ٖ% 40.82لى
ٞيما أصلى
أجها ٧اٞيت ،والك٩ل ع٢م يبحن طل.)06(٪
شكق رقم ( :)06دد السييرات غَت ا١ترخصة
59.18%

40.82%

100%
50%
0%

كافي

غير كافي

2014
اإلاطذس  :جدلُم مُذاوي
 )7-1-12الععش الخاص بالعُاساث ػحر اإلاشخطت:هٓغا للخُىعة التي حٗترى زضمت الى٣ل الجمااي للؿياعاث ٚحر اإلاغزهت
ليال وجهاعا ٞان الؿٗغ ي٩ىن أٖلى ب٣ليل مً ؾياعاث ألاظغة ال ً٦وؿبت %33جغاٍ جدايال ٞ ،يما يغي ال٨شحر مً اإلاخى٣لحن أن
، %66.67والك٩ل ع٢م ( )07يبحن طل.٪
الؿٗغ ٖاصر وَم بيؿبت
شكق رقم (:)07السعر بيلنسبة للسييرات غَت ا١ترخصة
66.67%
33.33%

100%
50%
0%

أكثر من سيارات األجرة

مثل سيارات األجرة

2014
اإلاطذس  :جدلُم مُذاوي
)2-12اإلاشاول الخاضت بعائلي ظُاساث ألاحشة :
)1-2-12مذة الشخلت في ألاوكاث العادًت وفي أوكاث الزسوة و ؤلاصدخام  :مً زال ٫اإلاُٗياث التي زم ظمٗها مً زال٫
ؤلاؾخماعة و باخدؿاب مخىؾِ الخى٣الث لؿاة٣ي ؾياعاث ألاظغة في في ألاو٢اث الٗاصيت و في أو٢اث الظعوة وؤلاػصخام أن
مخىؾِ الى٢ذ الؼاةض الظر يً٣يه ؾاة ٤ؾياعة ألاظغة خؿب ٧ل ٞئت في ؤلاػصخام لئلهُال٢ت الىاخضة َى بـ 22ص٢ي٣ت
،والك٩ل ع٢م ( )08يبحن طل.٪
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شكق رقم (: )8مدة التنعق يف األوقيت العيدإة و يف أوقيت الذروة
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اإلاطذس  :جدلُم مُذاوي
 %54.43مً ئػصخام خغ٦ت اإلاغوع و ٦شاٞتها
)2-2-12خالت العحر في الؿشكاث:اقخ٩ى أٚلبيت الؿاة٣حن و اإلا٣ضعة وؿبتهم بـ
 %13.92أن خالت الُغي ٤هي مخىؾُت ٞيما جغي أن
 %29.11و اإلاخمشلت في نٗىبت الخى ٠٢و جغي وؿبت
باإلياٞت ئلى وؿبت
اليؿبت ألايٗ ٠هي ظيضة ،والك٩ل ع٢م ( )09يبحن طل.٪
شكق رقم(:)09حيلة الطرإق
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اإلاطذس  :جدلُم مُذاوي
 )3-2-12خالت اإلادؿت  :عٚم وظىص ٖضص ٦بحر مً ؾياعاث ألاظغة في مضيىت ٢ؿىُيىت ئلى أن اإلاؿاخت اإلاؿخٛلت ٚحر ٧اٞيت وفي
 %55.56مً الؿاة٣حن ٖلى نٗىبت الضزى ٫و الخغوط مً اإلادُاث ٞيما ٖبر
الٛالب ئزخالٍ بالخاٞالث و مجهىا ٞل٣ض ٖبر
 %6.35مً الؿاة٣حن الظيً ٢الى أن اإلادُاث مهيئت،والك٩ل
ٖ %38.10لى عصااة اإلادُاث و جب٣ى اليؿبت ألايٗ ٠و اإلا٣ضعة بـ
ع٢م ( )10يبحن طل.٪
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شكق رقم(:)10حيلة احملطة
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اإلاطذس  :جدلُم مُذاوي
 ) 4-2-12هلاؽ اإلاشوس الطعبت التي حعترغً في اإلاعاس :يبحن لىا الك٩ل الخالي ه٣اٍ اإلاغوع الهٗبت التي حٗتري ٪في اإلاؿاع
 %16.67و اإلاخٗل٣ت بمضازل وؾِ اإلاضيىت زم ػواغي بيؿبت
 % 20.83جلحها وؿبت
بالضعظت ألاولى و هي  :وؾِ اإلاضيىت بيؿبت
ٖ %2.08لى ٧ل مً ( ظىان الؼيخىن ،
 %4.17ل٩ل مً ال٩لم 4و اإلاىيت ومساعط اإلادُاث  ،و
 %6.25و
 %8.33و ؾيؿاور بيؿبت
ج٣اَ٘ مؿاع الترامىار  ،الخىاظؼ ألامىيت  ،بىنى ، ٝاإلاىهىعة  ،ؾيضر مبرو ، ٥الض٢س ي ،باب ال٣ىُغة  ،الجامٗت ،حي
 ، 1955بىصعإ نالر) ،والك٩ل ع٢م ( )11يبحن طل.٪
الهىىبغ ،اإلاىُ٣ت الهىاٖيت  ،ابً ػياص 20،أوث
شكق رقم (:)11نعيط ا١ترور الصعبة اليت تعًتضك يف ا١تسير
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اإلاطذس  :جدلُم مُذاوي
 %11.76يىم
 %76.47يىم ُٖلتهم َى الجمٗت و
 )5-2-12أًام العؿل ألاظبىعُت  :ئن أ٦بر وؿبت مً الؿاة٣حن و اإلا٣ضعة بـ
 % 5.88الجلبي الٗمل اإلاُلىب مجها
 % 5.88ليىم الجمٗت و الؿبذ و جب٣ى وؿبت
الؿبذ زم جأحي اليؿبت اإلاىاليت و اإلا٣ضعة بـ
للى٣ل بل حٗمل ٖ ِ٣ٞلى الى٣ل الٟغصر لؤلشخام و بأؾٗاع ملتهبت ،ومً َىا يأحي صوع الؿياعاث الٛحر مغزهت للخلى٫
م٩ان ؾياعاث ألاظغة في أيام الغاختو الك٩ل ع٢م () يىضر أيام الُٗل ألاؾبىٖيت لؿاة٣ي ؾياعاث ألاظغة ،والك٩ل ع٢م ()12
يبحن طل.٪
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اإلاطذس  :جدلُم مُذاوي
 %41.51مً الؿاة٣حن الظر أ٢غو بىظىص مكا٧ل
)6-2-12اإلاشاول اإلاباششة التي ٌعاوي منها ظائلحن ظُاساث ألاحشة  :مً بحن
أزغي أزىاا جى٣لهم و بالضعظت ألاولى شجاعاث م٘ الؼباةً بيؿبت %38جلحها وؿبت %10مكا٧ل مخٗل٣ت باإلػصخام زم ال٣ل ٤و
الجرٞؼة و شجاعاث م٘ الؼباةً بيؿبت%6جلحها وؿبت %5مىػٖت ٖلى ٧ل مً نٗىبت الخى ٠٢في اإلادُت ونٗىبت الض ٘ٞمً
َغ ٝاإلاىاَىحن ،زم وؿبت % 3وهي أيًا مىػٖت بالدؿاور ٖلى ٧ل مً ( ٖضم وظىص مدُاث جابشت ٖ ،ضم ئخترام ٢اهىن اإلاغوع
،مكا٧ل م٘ ال ُ٘٣الى٣ضيت ،ه٣و ألامً) زم جأحي بٗضَا وؿبت % 2مىػٖت ٖلى ٧ل مً مك٩ل ( ؾىا الخىٓيم  ،الخىاظؼ
الامىيت ،ال٨الم الٟاخل َ،ى ٫ئؾخسغاط وزاة ٤ؤلاؾخٛال )٫زم اليؿبت ألازحرة و اإلا٣ضعة بـ  % 1مىػٖت بالدؿاور ٖلى ٧ل مً
مك٩ل ( الكاخىاث الطخمت ٦ ،ثرة اإلامهالث ٦ ،ثرة الًغاةب ،اإلاىاَىحن،الؿياعاث ٚحر اإلاغزهت ،ؾىا خالت الُغي٢، ٤لت
أما ً٦الى٢ى ٝو الخى، ٠٢يٗ ٠الؿٗغ) ،والك٩ل ع٢م ( )13يبحن طل.٪
شكق رقم (:)13ا١تشيزق ا٠تيصة بسييرات األجرة
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 )3-12ؤلاكتراخاث الخاضت بالعائلحن:
 ئن أَم وؿبت مً ؤلا٢تراخاث التي ظااث في ئَاع ؤلاؾخماعة هي ئوكاا مدُاث لؿياعاث ألاظغة وج٩ىن زانت بها بيؿبت %23.26زم في اإلاغجبت الشالشت جىٓيم اإلادُاث بيؿبت%9.30
 %27.91زم بٗضَا مباقغة ئنالح الُغ٢اث و جىؾيٗها بيؿبت
ووي٘ مسُُاث لىؾاةل الى٣ل بيؿبت ،%6.98وجأحي وؿبت %4.65مدؿاويت ٖلى ٧ل مً ( جىٓيم ؾياعاث ألاظغة  ،تهيئت
اإلادُاث  ،جىٞحر ال ُ٘٣الى٣ضيت  ،وفي ألازحر جأحي اليؿبت ألايٗ ٠و اإلا٣ضعة بـ %2.33مدؿاويت ٖلى ٧ل مً (ئيجاص خلى٫
لئلػصخام ،جىٓيم الؿحر  ،جىٓيم أو٢اث ؤلاهُال ، ١جىٞحر ألامً في اإلادُاث  ،ػياصة ألاؾٗاع َ ،غص الؿياعاث ٚحر اإلاغزهت
ٞ،خذ الُغي ٤الؿياع ،وي٘ خلى ٫للخىاظؼ ألامىيت ألجها في هٓغ الؿاة٣حن حُٗل خغ٦ت اإلاغوع وطل ٪مً زال ٫ئ٢امت َغي٤
ئظخىابي زام بها) ،والك٩ل ع٢م ( )14يبحن طل.٪
شكق رقم(:)14اٟتلول ا١تعًتحة من ورا سيئعك سييرات األجرة
27.91%
23.26%
9.30%
4.65%
6.98%
2.33%
2.33%
2.33%
2.33%
4.65%
4.65%
2.33%
2.33%
2.33%
2.33%

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

2014
اإلاطذس  :جدلُم مُذاوي
 )13الاكتراخاث الخاضت بالباخث :و هي م٣ؿمت ٧اآلحي:
 )1-13ؤلاكتراخاث الخاضت بعُاساث ألاحشة:
الٗمل ٖلى الخ٣ضيغ ّ
الجيض لخاظياث اإلاخى٣لحن خؿب ٧ل زِ و ٖلى ٧اٞت  ،لخٟاصر ؤلاهخٓاع الُىيل لؿياعاث ألاظغة .
الدصجي٘ ٖلى اؾدشماع الكغ٧اث في مجا ٫الى٣ل الجمااي لؿياعاث ألاظغة .
جدضيض أيام الغاخت للمكخٛلحن بالخىاوب لًمان ه٣ل صاةم للمىاَىحن وزانت في أيام الُٗل ألاؾبىٖيت والؿىىيت و الضيييت
و ٚحرَا .
 )2-13ؤلاكتراخاث العامت الخاضت بدىظُم و حعُحر الىلل الجماعي بعُاساث ألاحشة إلاذًىت كعىؿُىت:
ئ٢تراح لجىت مخابٗت و مغا٢بت لٗمليت الؿحر الخؿً لكب٨ت الى٣ل الخًغر ومابحن اإلاضن و ما بحن الىالياث مً أظل
ئخترام ٢ىاهحن ؤلاؾخٛال ٫اإلادضصة في صٞتر الكغوٍ .
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زلَ ٤يئاث أو ظمٗياث جمشل الؿاة٣حن و جضاٖ ٘ٞجهم مً أظل الخأمحن ،ئه٣ام ؾاٖاث الٗمل ...الخ.
ئوكاا مسُِ الى٣ل الخًغر و مابحن اإلاضن و ما بحن الىالياث للمضيىت يخماش ى م٘ عٚباث اإلاىاَىحن و جىظهاتهم.
ئُٖاا هٟـ ظضيض للمكاعي٘ التي مً قأجها جشمحن و الغقي و الجهىّ بهظا اإلاجا ٫الخؿاؽ وطل ٪بغبِ الجماٖاث اإلادليت و
اإلاؿدشمغيً و جش٣يٟهم ألاَميت ال٨بحرة ٖلى ٧اٞت اإلاجاالث ؤلا٢خهاصيت و ؤلاظخماٖيت.
مغا٢بت ألاؾٗاع الخانت بؿياعاث ألاظغة الظيً يؿخجزٞىن أمىا ٫اإلاىاَىحن .
ئظغاا صوعاث جضعيبيت جضعيبيت لؿاة٣ي ؾياعاث ألاظغة ل٨يٟيت الخٗامل م٘ اإلاخى٣لحن وٖضم مٗاملتهم ٦ؿلٗت.
جسهيو محزاهيت زانت لخدؿحن ويٗيت الى٣ل واإلاغوع ببلضيت ٢ؿىُيىت.
ه٣ل بٌٗ الخجهحزاث الٗمىميت مً مغ٦ؼ اإلاضيىت ئلى ألاخياا ألازغي أو ئوكاا ٞغوٕ لها لخسٟي ٠الًٖ ِٛلى اإلاغ٦ؼ.
خاجمت:
ئن الٗغى اإلاٟهل إلاسخل ٠اإلاكا٧ل التي يٗاوي مجها ُ٢إ الى٣ل الجمااي وزانت ؾياعاث ألاظغة و الؿياعاث ٚحر اإلاغزهت
اوٗ٨ؿذ ؾلبيا ًٖ هىٖيت الخضمت اإلا٣ضمت،الص يا الظر يىلض ٖضم عض ى اإلاخى٣لحن و الؿاة٣حن ٖلى خض ؾىاا عٚم ئخخىاا
مضيىت ٢ؿىُيىت ٖلى قب٨ت ه٣ل ظمااي َامت وٖمال٢ت ومخىىٖت ألاهماٍ (ؾياعاث أظغة ،ؾياعاث ٚحر مغزهت) ٖبر ٧امل
اإلاؿخىياث باإلياٞت ئلى اإلادُاث ال٦جها عٚم طل ٪لم جلبي الُلب اإلاتزايض ٖلى الى٣ل وَظا عاظ٘ باألؾاؽ لًٗ ٠اإلاخابٗت
واإلاغا٢بت مً الجهاث اإلاسخهت ،و٢ض اؾخسلهىا مايلي:
 2001يكغٕ ئوكاا قغ٧اث
 1988لىاليت ٢ؿىُيت و ْهىع مغؾىم
ٖ ضم حسجيل أر ػياصة في عزو ؾياعاث ألاظغة مىظ
لؿياعاث ألاظغة ،ووظىص ٖضص َام مً اإلادُاث الخًغيت و مابحن اإلاضن و مابحن الىالياث ٢ضع بـ 19مدُت جخىػٕ ٞحها963
ؾياعة أظغة بهٟت صاةمت و يب٣ى الٗضص ألاَم مً الؿياعاث يؿحر في مغ٦ؼ اإلاضيىت و٢ض ونل ٖضص اإلاخى٣لحن اليىمي لهظٍ
 %58.21مً
 38488م/ر ،أما باليؿبت ألَم مل يإع ١اإلاىاَىحن َى ٫مضة ئهخٓاع ؾياعة ألاظغة خيض ٖبرث وؿبت
الىؾيلت ئلى
 % 70.31مً ٖيىت اإلاخى٣لحن وَظا عاظ٘
اإلاخى٣لحن ٖلى َى ٫مضة ؤلاهخٓاع و الى٣و ال٨بحر في ؾياعاث ألاظغة ٦ماٖبر ٖليه
لهغوب ؾياعاث ألاظغة مً ؤلاػصخام الظر يإع٢هم َم أيًا و البدض ًٖ الخىنيلت الٟغصيت بأؾٗاع ملتهبت
 عٚم ٧ىن الؿياعاث الٛحر مغزهت يض ال٣اهىن ئلى أجها في جؼايض مؿخمغ خيض ونلذ أٖضاص الؿياعاث ٚحر مغزهت ئلى
 25236مخى٣ل وَظا صليل ٖلى اإلاؿاَمت ال٨بحرة التي يىلحها َظا
 505مىػٖت ٖلى 14مدُت مدُت خًغيت ومابحن اإلاضن بـ
 %59.18مً
الىمِ مً الخى٣الث لضا يجب ٖلى اإلاؿئىلحن ئٖاصة الىٓغ في ج٣ىحن َظٍ الىؾيلت  ،وعٚم طل٣ٞ ٪ض أ٢غث وؿبت
اإلاخى٣لحن ٖلى أجها ٚحر ٧اٞيت وَظا عاظ٘ ئلى مُاعصة الكغَت و الخهاصم م٘ ؾاة٣ي الخاٞالث و ؾياعاث الاظغة و البدض مً
ظهت أزغي ٖلى الخىنيلت الٟغصيت .و هٓغا للمكا٧ل اإلاىظىصة في َظا الُ٣إ مً الًغوعر ئصزا ٫ظملت مً الخٗضيالث و
الا٢تراخاث جمـ ٖضة ظىاهب ٦دؿيحر و جىٓيم الى٣ل ،و٧ل طل ٪الي٩ىن ئال باجساص ؤلاظغاااث الالػمت ٦اٖاصة بغمجت الخىٓيم
الٗام في اإلادُاث ،و ججهحز الهيا٧ل ال٣اٖضيت و الٟى٢يت و جدضيض وؾاةل الى٣ل الجمااي و اإلاغا٢بت الضوعيت مً َغٝ
الجهاث اإلاؿئىلت و ئٖاصة الىٓغ في جىظهاث الضولت ٞيما يسو الؿياعاث الٛحر مغزهت التي حٗخبر م٨ملت لؿياعاث ألاظغة و
وؾاةل الى٣ل الجمااي بهٟت ٖامت ،وب ٌٛالىٓغ ًٖ مسخل ٠الخضزالث و الخلى ٫و البضاةل اإلا٣ترخت و التي ؾدؿاَم في
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الخض مً مك٩ل الى٣ل الجمااي وئُٖاا ؾيىلت أ٦بر للخغ٦ت في َظٍ اإلاضيىت اإلاليىهيت ٞ،البض مً جٓاٞغ ظمي٘ الجهىص مً
مسخل ٠الٟاٖلحن.
كائمت اإلاشاحع :
 )1الهاقمي بىَالبي ،الؿالمت و ألامان في الى٣ل الجمااي هضوة ٖلميت  ،خى ٫الى٣ل الجمااي و الخل اإلاؿخ٣بلي إلاك٨الث
اإلاغوع في اإلاضن الٗغبيت ،مغ٦ؼ الضعاؾاث و البدىر ظامٗت هاي ٠الٗغبيت للٗلىم ألامىيت .2008/04/30
 )2اإلااصة الشاهيت والشالشت مً اإلاغؾىم الخىٟيضر ع٢م 230 -12اإلاإعر في  3عظب ٖام  1433اإلاىا ٤ٞلـ 24مايى ؾىت 2012
يخًمً جىٓيم الى٣ل بىاؾُت ؾياعاث ألاظغة.
 )3أخمض ٦ماٟٖ ٫يٟي ،الخسُيِ اإلاغوعر وٖال٢خه باإلاديِ الجٛغافي  ،هضوة الخجاعب الٗغبيت و الضوليت في جىٓيم اإلاغوع ،
ظامٗت هاي ٠الٗغبيت للٗلىم ألامىيت بالخٗاون م٘ وػاعة الى٣ل الجؼاةيت ،الُبٗت ألاولى الغياى 2010
٦ )4بيل ٖبض الخ٨يم  ،الخمضص الخًغر و الخغا ٥الخى٣لي إلاضيىت ؾُي،٠أَغوخت م٣ضمت لىيل صعظت ص٦خىعاٍ الٗلىم
في تهيئت اإلاجا٧ ٫ليت ٖلىم ألاعى الجٛغاٞيا و التهيئت الٗمغاهيت م .2011-2010، 21
)5مهلخت ؾياعاث ألاظغة بمضيغيت الى٣ل لىاليت ٢ؿىُيىت .2011
)6مهلخت ؾياعاث ألاظغة بمضيغيت الى٣ل لىاليت ٢ؿىُيىت .2016
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اإلاشأة العاملت بحن زلل ألادواس و سؿع معخىي الخدذًاث
دساظت مُذاهُت في مذًىت وَشان،الجضائش
أ.عمشي ؿاؾمت/حامعت وَشان ،2الجضائش

أ.د.ؿػُل عبذ الىشٍم/حامعت وَشان ،2الجضائش

ملخظ:
اإلاغأة الجؼاةغيت ٦ىٓحراتها مً اليؿاا ؾىاا ٖلى اإلاؿخىي الىًَ الٗغبي او اإلاؿخىي البلضان الٗغبيت جم٨ىذ اإلاغأة مً حٛيحر
صوعَا الىْيٟي الظر ٧ان ي٨مً في ؤلاَخمام  ِ٣ٞبأمىع البيذ  ،و أنبدذ اليىم حكاع ٥في الخياة الٗامت و زحر صليل ٖلى
طل ٪جٟى٢ها في وؿبت الىجاح في ألاَىاع الخٗليميت و لم يٖ ٠٣ىض طل ٪بل جابٗذ مؿحرتها با٢خدام ٖالم الكٛل ٞالٗضيض مً
الٗىامل اؾخُاٖذ أن جًٟي ٖلى م٩اهتها مؿإوليت و صوعا ظضيضا و هجاخها ي٨مل في مضي ٢ضعتها ٖلى الخىٞي ٤بحن ٖملها
صازل و زاعط البيذ .
اليلماث اإلاـخاخُت:الٗمل ،اإلاغأة الٗاملت ،أؾباب الٗمل.
ملذمت:
اؾخُاٖذ اإلاغأة الجؼاةغيت ٖلى ممغ الٗهىع الخىاظض ٟ٦غص ٗٞا ٫و بك٩ل مدهىع في البيذ ٞ ،م٘ جىالي الاؾخٗماع ٖلى
الجؼاةغ َغأث الٗضيض مً الخٛحراث  ،و أَم الٟتراث هجض بان م٩اهتها ٢بل الاؾخٗماع الٟغوس ي مخمحزة ؾىاا في ألاؾغة أو
اإلاجخم٘  ،و جمخٗذ باالخترام و خٓيذ بٗىايت و عٖايت  ،و مً ظهت أزغي جمؿ٨ها بال٣يم ؤلاؾالميت التي ظٗلذ لها مغ٦ؼ
أؾاا ي في ألاؾغة ألجها الخليت الاظخماٖيت التي جهلر بهالح اإلاغأة و وٖحها و خؿً ؾلى٦ها " ،ئياٞت ئلى طل٧ ٪اهذ حكاع٥
الغظل في م٩اٞدت الخياة و في ألاعيا٧ ٝاهذ حؿاَم في ظمي٘ ألاقٛا ٫الكا٢ت و يٗخبر ع٧ىبها للخيل و مكاع٦تها في الؼعاٖت و
الخغب أمغا ٖاصيا مشل اقخٗالها باألٖما ٫اإلاجزليت و جغبيت وكأَا"()01
أما م٩اهتها ئبان الاخخال ٫الٟغوس ي ججؿضث بك٩ل ٖٓيم باخخًاجها اإلا٣اومت،والاهسغاٍ في نٟى ٝاإلاجاَضيً  ،و الاٖتراٝ
،1956و الظر جًمً أَميت
ب٩ل ما ٢ضمخه جسلل الخُاباث الؿياؾيت  ،ومً أَمها "ميشا ١الهىمام اإلاىٗ٣ض في 20آوث
الخغ٦ت اليؿىيت و ه٣ال ًٖ مىهج الهىمام جًمىذ ال٣ٟغة الخاليت:
و -الخغ٦ت اليؿاةيت":جىظض ٞحها ئم٩اهياث واؾٗت جتزايض بؿغٖت و ج٨ثر بهىعة مؿخمغة،و ئها لىديي باعجاب و ج٣ضيغ طل٪
اإلاشل الباَغ الظر جًغبه في الصجاٖت الشىعيت للٟخياث و اليؿاا و اإلاتزوظاث و ألامهاث طل ٪اإلاشل الباَغ الظر هًغبه ظمي٘
أزىاجىا اإلاجاَضاث الالتي يكاع ً٦بيكاٍ ٦بحر و بالؿالح أخياها في الٟ٨اح اإلا٣ضؽ مً اظل جدغيغ الىًَ و ال يسٟى ئن
الجؼاةغياث ٢ض ؾاَمً مؿاَماث ٗٞالت في الشىعاث ال٨شحرة)02("...
م٩اهت اإلاغأة الجؼاةغيت بٗض الاؾخ٣ال ٫ازخلٟذ ٦شحرا مما ٧اهذ ٖليه ؾىاا يمً ألاؾغة أو اإلاجخم٘ ٞ،هظا ألازحر "٧ان يخمحز
بال٣بليت أيً يٗيل ألاٞغاص يمً اؾغ جغبُهم نالث ٢غابت ط٧ىعيت  ،و ييؿب َإالا ئلى ألاب الظر ٧ان يماعؽ ؾلُخه و
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يٟغى أوامغٍ ٖلحهم و طل ٪يما جمليه َبٗا الش٣اٞت الؿاةضة في بيئخه بمٗنى أن ٢يم و ٖاصاث اإلاجخم٘ و ج٣اليضٍ " ( )03التي
جٟغى و حؿً ال٣ىاهحن الخانت ب٩ل ٞغص.
و للمغأة الجؼاةغيت ههيب مً طل ٪زانت جيكئتها الاظخماٖيت التي ٖغٞذ'ج٨ييٟها م٘ مىٓىع الؼواط الخ٣ليضر بضايت مً
ٞهلها ًٖ الهبيان و ٖؼلها بلٗب زانت جخمشل في الضمى و أصواث الُبش و الخياَت" ليـ َظا ٞدؿب ٞاهخ٣لذ و في ؾً
نٛحر " بمكاع٦تها في جغبيت ئزىتها ألانٛغ مجها ؾىا" ()04
وَظا يغظ٘ أؾاؽ ئلى جغؾيش أ٩ٞاع جبٗيت اإلاغأة ئلى الغظل و ئلٛاا جىاظضَا ألهه ي٣خهغ ٖلى أصواعَا التي خضصث لها صازل
اإلاجز،٫و ئلؼاميت وعازتها ئلى بىاث ظيؿها الن َظا يٗض "بمشابت والصة اظخماٖيت زاهيت ئط جخأنل بضازل
اإلاغأة َظٍ ال٣يم ٞخى٣لها ئلى ابىتها زاهيت لخجٗلها زايٗت "ئلى اإلاجخم٘ الظر لُاإلاا عبِ ما بحن الكغ ٝو الٗاع في
زغوط اإلاغأة للخٗليم،الٗمل و ٚحرَا مً الخ٣ى ١التي لم حؿخُ٘ مؼاولتها بهٟت ٦بحرو م٣اعهت بالغظل الظر لُاإلاا "٧لما ٦بر
ػاصث خغيخه ٖ٨ـ الٟخاة ٞاجها حؿخمخ٘ بدغيت وؿبيت في مغخلت الُٟىلت وج٣ٟضَا جضعيجيا ٧لما ٦برث" ( )05الالمؿاواة التي
وكأث ٖلحها اإلاغأة الجؼاةغيت و الٗ٣باث التي ويٗذ مً َغ ٝالٗاصاث و الخ٣اليض التي لم ج ً٨جساَب اإلاغأة ؤلاوؿاهت ال٣اصعة
و ئهما ويٗتها في زاهت الخمى ٫الخام و ٖضم الغقض مهما بلٖ ٜمغَا.
ئال اهه م٘ ئصعا ٥الضولت الخسل ٠ال٨بحر الظر آلذ ئليه اإلاغأة بؿبب يٗ ٠جىاظض اإلاغأة في الخياة الٗامت ،الاظخماٖيت
،الا٢خهاصيت و الؿياؾيت ،وٖضم الاؾخٟاصة الٟٗالت مً هه ٠اإلاجخم٘ أصث ئلى ئٖضاص الٗضيض مً البرامج و الؿياؾاث التي
مً َضٞها الغ ٘ٞمً جىاظض اإلاغأة ا٢خهاصيا .
ٗٞمل اإلاغأة زاعط البيذ ق٩ل ظضال ٦بحرا ٖلى ٚغاع البلضان الٗغبيت و مً ظهت أزغي أيا ٝئلحها مؿإوليت ظضيضة ٞبالخالي
أنبدذ جدذ يٛىَاث ٦بحرة،مً َظا اإلاىُل ٤جُغح الىع٢ت البدشيت ؤلاشيالُت آلاجيت:
ما َى الىا ٘٢الظر ال يم ً٨ؾغصٍ مً صون اللجىا ئلى مٗغٞت ما هي أَم ألاؾباب و الٗىامل التي صٗٞتها ئلى الخغوط و اإلاُالبت
بالٗمل؟
َل اؾخُاٖذ اإلاغأة الٗاملت الخىٞي ٤بحن أصواعَا اإلاسخلٟت ؟ و ٦ي ٠ججؿض طل ٪؟
َل يم٨جها الخسلي ًٖ الؿبيل الُىيل التي ُٗ٢خه و ئب٣اا ٖملها صازل البيذ ؟
و َظٍ الدعاؤالث تهض ٝئلى عنض أَم أؾباب و صوا ٘ٞزغوط اإلاغأة ئلى الٗمل ئياٞت ئلى مٗغٞت مضي ٢ضعتها ٖلى الخىٞي ٤ما
بحن ٖملها صازل و زاعط البيذ.
أما ؿشغُاث الذساظت ٞخمشلذ في :
 الٗامل اإلااصر أَم صا ٘ٞلٗمل اإلاغأة مً ظهت و جمؿ٨ها به ألجها حؿمى ئلى البدض ًٖ عٞاَيت الٗاةلت و ًٖ أخؿًألاؾاليب لؼياصة الضزل وجلبيت الاخخياظاث .
 بالغٚم مً الخدى ٫ال٨بحر في اإلاجخم٘ الجؼاةغر زهىنا الاهٟخاح ٖلى ٧ل الش٣اٞاث و زهىنا الٛغبيت و ل ً٨لؤلؾ٠جب٣ى ٖضة َغ ١الخ٨ٟحر مىٛل٣ت ٞمؿاٖضة اإلاغأة في الكإون اإلاجزليت حٗخبر زِ اخمغ باليؿبت للغظل مما يهٗب ٖمليت
الخىٞي ٤ما بحن ٖملها صازل و زاعط البيذ.
 )1أدواث حمع البُاهاث اإلاعخخذمت في الذساظت:
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 مىهج الذساظت:
اٖخمضها ٖلى اإلاىهج الىضـي الظر يخالةم و ٤ٞمىيىٕ صعاؾدىا اإلاغأة الٗاملت و ٚحر الٗاملت ٞهظا اإلاىهج يضزل في ئَاع
الضعاؾاث الىنٟيت الخدليليت التي حٗخمض ٖلى اإلاالخٓت و الدصخيو الض٢ي ٤للمُٗياث و البياهاث اإلايضاهيت التي جم ظمٗها
و مً أظل طل ٪لم ه٨خٟي بجم٘ البياهاث و اإلاُٗياث  ِ٣ٞبل خاولىا جدليلها و جٟؿحرَا مً أظل اؾخسالم الىخاةج و٤ٞ
أَضا ٝو ئق٩اليت صعاؾدىا .
 الىزاق و السجالث:
اَلٗىا ٖلى ٖضة وزاة ٤و سجالث التي أ٦ؿبدىا مٗلىماث و مُٗياث خى ٫وخضاث الٗيىت و اإلاجا ٫اإلا٩اوي ٞهظا ما ؾهل لىا
هىٖا ما الخد٣ي ٤اإلايضاوي.
 اإلاالخظت:
حٗخبر مً أَم ألاصواث اإلاىهجيت اإلاؿخسضمت في البدىر الٗلميت و مهضع أؾاا ي للخهىٖ ٫لى اإلاُٗياث و البياهاث خى٫
أر ْاَغة ٞمً زالٖ ٫مليت الخد٣ي ٤الاؾخُالاي جم٨ىا مً ج٩ىيً نىعة واضخت ًٖ مضي مالةمت أو الٗ٨ـ ألؾئلت
ؤلاؾخبيان و َظا ما ظٗلىا ه٣ىم باٖاصة نياٚتها ئياٞت ئلى ألاظىبت الٟٗىيت لليؿاا الٗامالث أو ٚحر الٗامالث التي بضوعَا
أياٞذ لىا مٗلىماث جسو مىيىٕ صعاؾدىا .
 ؤلاظخبُان:
بٗض ئ٦ما ٫نياٚت ؤلاؾخماعة وئٖضاصَا وجىٓيمها الاٖخماص ٖلى الجاهب الىٓغر للضعاؾت و الٟغيياث،ل٣ض جم ٖغى
ؤلاؾخبيان ٖلى ألاؾخاط اإلاكغ ٝالظر ٢ام بخٗضيلها و جىٓيمها مىهجيا َظا ما ؾهل لىا نياٚت ؤلاؾخماعة في نىعتها الجهاةيت .
و ٢ض اخخىث ٖلى 40ؾإا ٫و ٢ؿمىاَا ئلى 04مداوس:


اإلادىع ألاو : ٫بياهاث شخهيت للمغأة الٗاملت و ٚحر الٗاملت و جخًمً 5أؾئلت.
اإلادىع الشاوي  :بياهاث مهىيت للمغأة الٗاملت و جًمىذ 16ؾإا.٫
اإلادىع الشالض  :بياهاث مهىيت للمغأة اإلاتزوظت و اخخىث ٖلى 05أؾئلت.
اإلادىع الغاب٘  :بياهاث مهىيت للمغأة اإلاُل٣ت/اإلاىٟهلت/ألاعملت و اخخىث ٖلى 06أؾئلت.
اإلاجاٌ الضماوي و البششي:

مً أظل ئهجاػ الخد٣ي ٤اإلايضاوي اٖخمضها ٖلى ٖيىت ألاؾغة الىىويت و اؾدىضها ٖلى الخٗغي ٠الخالي:
جخ٩ىن مً شخو واخض أو ٖضة أشخام يٗيكىن في هٟـ اإلاؿ ً٨و يدًغون و يأ٧لىن مٗا أَم الىظباث و جدذ
مؿإوليت عب ألاؾغة ٚالبا ما يغبِ َإالا ألاشخام عابِ ٢غابت صم أو مهاَغة أو ػواط.
صام البدض اإلايضاوي أ٦ثر مً قهغ و ٢ض ٢ؿم لٟترجحن :
الٟترة ألاولى :صامذ أ٦ثر مً أؾبىٕ زههذ للخد٣ي ٤الاؾخُالاي و قملذ 50امغأة ٖاملت و ٚحر ٖاملت و َظا بهض ٝمٗغٞت
مضي ويىح أؾئلت ؤلاؾخبيان.
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، 2014زههذ للخد٣ي ٤اإلايضاوي و َظا بمؤل الاؾخبياهاث
الٟترة الشاهيت:صامذ أ٦ثر مً قهغيً( 02ماعؽ 10-ظىان)ؾىت
يمً الٗيىت اإلادضصة و جم طل ٪بالظَاب ئلى ألاؾغ في مىاػلهم باالؾخٗاهت بأعبٗت َلبت.
 اإلاـاَُم اإلاخعللت بالخدلُم اإلاُذاوي:
أ .جدذیذ وخذة العیىت:
ألاؾغة  :وخضة الٗیىت أو الىخضة ؤلاخهاةیت ألا٦ثر مىاؾبت إلظغاا الضعاؾت اإلایضاهیت ألن ٧ل أؾغة جدىر الؼوظت أو عبت مجز٫
والتي جمشل اإلاغأة الٗاملت أو ٚحر الٗاملت ،واؾدىضها ئلى الخٗغي ٠الخالي :
''جخ٩ىن مً شخو واخض أو ٖضة أشخام يٗيكىن في هٟـ اإلاؿ ً٨و يدًغون و يأ٧لىن مٗا أَم الىظباث و جدذ
مؿإوليت عب ألاؾغة ٚالبا ما يغبِ َإالا ألاشخام عابِ ٢غابت صم أو مهاَغة أو ػواط و يكترٍ وظىص ٖلى ألا٢ل امغأة
واخضة جبل ٜمً الٗمغ ما بحن ( )59-15ؾىت".
أما ٖيىت البدض جخ٩ىن مً:
٧ ل امغأة بالٛت ؾً الٗمل أر ( )59-15ؾىت –حكمل ٧ل الخالت اإلاضهيت (ٖؼباا-متزوظت-مُل٣ت-أعملت –مىٟهلت).
 جماعؽ وكاٍ مأظىع أو ٚحر مأظىع و ي٩ىن طل ٪زاعط البيذ – ئمغأة ٖاملت–.
مالخظت  :لم نمه ٠اليؿاا اإلاا٦شاث بالبيذ و الالحي جماعؾً وكاَاث حؿخٟيض ماصيا مجها م٘ اليؿاا الٗامالث و َظا عاظ٘
ئلى أجهً يكخٛلً في الُ٣إ ٚحر الغؾمي ٞبالخالي يهٗب الخي ً٣بالخهىٖ ٫لى ئظاباث ص٢ي٣ت ٖلى ألاؾئلت اإلاخٗل٣ت بظل٪
ب .أظلىب اخخیاس العیىت:

 2008لىاليت وَغان في ازخياع
جم٨ىا مً اؾخسضام ٢اٖضة بياهاث الؿ ً٨الخانت باإلخهاا الٗام للؿ٩ان و الؿ ً٨ؾىت
الٗيىت (ألاؾغ).
 .1جدضيض وخضة الٗيىت (ألاؾغ ) :
ازترهاٖ 500يىت مً اظل الخد٣ي ٤اإلايضاوي ألهه ٧لما ٧اهذ الٗیىت أ٦بر حجما ٧لما ػاصث ص٢ت البدض ونض٢ذ هخاةجه.
ٞؿىىػٕ حجم ٖيىدىا ٖلى 12م٣اَٗت بُغي٣ت وؿبيت .
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حذوٌ ( : )01جىصَع ألاظش على ملاؾعاث دائشة وَشان
سكم
اإلالاؾعت
مج ألاظش()06

1

2

3

5

4

6

8

7

10

9

11

12

اإلاجمىع

8902 757 718 283 412 469 438 684 618 2009 779 7783 94
9
9
4
4
0
4
6
1
1
3
5
2 90

اليعبت

10
7،

8,8

8,8

22,6

6,9

7,7

4,9

5,3

4,6

3,2

8,1

8,5

100

عُىت ألاظش

53

43

43

112

35

39

25

27

23

16

41

43

500

اإلاطذس خعاباث شخطُت باالعخماد على بُاهاث الذًىان الىؾني لإلخطائُاث
 .1جدذًذ أخُاء ول ملاؾعاث العُىت:
في َظٍ اإلاغخلت ؾيكمل الخد٣ي ٤اإلايضاوي ٧ل م٣اَٗاث صاةغة وَغان و التي ٖضصَا،12لخدضيض ٖضص ألاخياا ل٩ل
م٣اَٗت،ؾى٣ىم بخ٣ؿيم اإلاجمىٕ الٗام لكىاعٕ (أخياا) ٧ل م٣اَٗت (ؾجرمؼ لها ''أ") ٖلى مجمىٕ اإلا٣اَٗاث( 12ؾجرمؼ لها
''ب'') ،و هخدهل ٖلى أ/ب و التي حٗني مضي و ؾجرمؼ لها ''ط''  ،زم هسخاع بهٟت ٖكىاةيت ع٢م و ؾجرمؼ له ''ص''و يكترٍ أن ال
يخجاوػ ٢يمت اإلاضي أرٞ. 12بالخالي ٢مىا بخىػي٘ مىخٓم ؾجرمؼ أخياا اإلا٣اَٗاث اإلاخدهل ٖلحها ''ٕ''  ،و ؾيخطر لىا مً
زال ٫الجضو. )02( ٫
حذوٌ( : )02جىصَع أخُاء اإلالاؾعاث الخاضت بالعُىت
اإلالاؾعت

أ

ب

ج = أ/ب

د

ع

ظُذي الهىاسي

56

12

5

3

10

ألامحر

49

12

4

2

10

ظُذي البشحر

48

12

4

3

10

اإلالشي

67

12

6

4

10

الطذًلُت

49

12

4

3

10

)06( Office national des statistiques , natalité ;fécondité et reproductivité en Algérie a travers les résultats par
commune du Recensement Général De La Population Et L’habitat 2008 statistiques sociales , Données statistiques
n°527/31

( )07قي دة بيينيت السكن ا٠تيصة بيإلحصيء العيم للسكين و السزن لوالإة وىران ل  2008لاٞتزائر
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ابً ظِىا

58

12

5

5

10

الخمشي

32

12

3

1

09

العثماهُت

36

12

3

2

09

اإلالشاوي

30

12

3

2

08

اإلاجزٍ

24

12

2

1

09

البذس

59

12

5

4

10

بىعمامت

58

12

5

3

10

اإلاطذس خعاباث خاضت بالباخثحن باالعخماد على بُاهاث الذًىان الىؾني لإلخطائُاث()07

 )2ؤلاحشاءاث الخدلُلُت لىخائج الذساظت اإلاُذاهُت:
بٗض ٖمليت مؤل ؤلاؾخماعاث يأحي صوع جٟغي ٜالبياهاث و ظضولتها باؾخٗما ٫هٓام  SPSSو ٦ظا الخدليل ال٨مي الىنٟي و َظا
مً أظل الىنى ٫ئلى أَضا ٝالضعاؾت ب٩ل مىيىٖيت.
)1

جـشَؽ البُاهاث و جدلُلها:

مً زال ٫بياهاث الخد٣ي ٤اإلايضاوي جم اؾخجىاب 500امغأة،و الخىػي٘ خؿب الخالت اإلاهىيت جبحن لىا بان وؿبت % 51مً
اليؿاا ٚحر الٗامالث بمجمىٕ 255امغأة ،في خحن بلٛذ وؿبت اليؿاا الٗامالث وؿبت % 49بمجمىٕ 245امغأة .
شيل بُاوي( )1جىصَع اليعاء العامالث خعب الخالت العملُت
امرأة عاملة

امرأة غير عاملة

%49

%51

اإلاطذس  :مً ئعذاد الباخثحن باالعخماد على هخائج الخدلُم اإلاُذاوي
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 اإلاشأة العاملت خعب الخالت اإلاذهُت
 % 54.7و يٗض
جأزغ الخالت اإلاضهيت بك٩ل ٦بحر ٖلى مٗضالث الٗملٞ،ىجض بأن ٞئت اليؿاا الٗاػباث سجلذ أٖلى وؿبت ٞبلٛذ
 % 34,3و
طلَ ٪بيٗيا هٓغا لٗضم وظىص التزاماث ٦بحرة و ٦ظا اإلاؿإولياث م٣اعهت بباقي الٟئاث و يلحها وؿبت اإلاتزوظاث بيؿبت
هجض أيًا وؿبت اإلاُل٣اث% 7,3أما اليؿبت الًٗيٟت في الٗيىت ٞسجلذ ٞئت اإلاىٟهالث بيؿبت.%1,6
ٞهظا التراظ٘ في وؿبت الٗمالت ٞيما يسو اإلاغأة اإلاتزوظت،اإلاُل٣ت واإلاىٟهلت،يغظ٘ ئلى مضي ٢ضعة اإلاغأة بالخىٞي ٤ما بحن ٖملها
صازل البيذ و زاعظه ألهه ليـ باألمغ الهحن ٞبمجغص صزىلها ئلى البيذ جتهيأ مباقغة ئلى حٗىيٌ الٛياب بغٖايت أٞغاص أؾغتها
خؿب خالتها الصخهيت،حٗغ ٝيٛىَاث ٦بحرة زهىنا بىظىص ألاَٟا ٫ألهه ٦ما ؾب٣ىا الظ٦غ الخيكئت الاظخماٖيت ال
حٗتر ٝبش٣ل اإلاؿإوليت اإلال٣اة ٖلى ٖاج ٤اإلاغأة ألجها جدملها طل ٪ل٩ىن ٖملها يمً أولىياتها .
شيل بُاوي( : )02جىصَع اليعاء العامالث خعب الخالت اإلاذهُت
54.7

34.3

7.3
2

1.6

أرملة

منفصلة

مطلقة

متزوجة

عزباء

النسبة %

اإلاطذس  :مً ئعذاد الباخثحن باالعخماد على هخائج الخدلُم اإلاُذاوي
اإلاشأة العاملت خعب عذد ألاؾـاٌ:
َٟ 2,83ل /امغأة ألن ٖملها يإصر ئلى ػياصة في مؿإولياتها
و طل ٪ما يبيىه لىا مخىؾِ ٖضص ألاَٟا ٫لليؿاا الٗامالث الظر بلٜ
صازل و زاعط البيذ،ألن ٖمل اإلاغأة زاعط البيذ و مؿاَمتها في ا٢خهاص اإلاجخم٘ يخُلب مجها جطخياث و مجهىصاث ٦بحرة و
ً٢اا ٞترة ػمىيت َىيلت و بهظا ال ج٩ىن ٖلى اؾخٗضاص إلهجاب ٖضص ٦بحر مً ألاَٟا ٫إلاا يدخاظىهه مً عٖايت و اٖخىاا و جيكئت
ئياٞت ئلى أٖباا ألاٖما ٫اإلاجزليت و عٖايت ػوظها ٞ.ىجض مً زال ٫الخد٣ي ٤اإلايضاوي بان مً 19مبدىزت ليـ لضحهً َٟل و30
امغأة مجهً ٖىضَاَٟ 1ل لخى٣و وؿبتهً م٘ ػياصة ٖضص ألاَٟا ٫و َظا ما يىضر ظليا الجضو)03( ٫

53

العذد  : 29ماسط– 2017

مشهض حُل البدث العلمي

حذوٌ( :)03جىصَع عذد ألاؾـاٌ للمشأة العاملت
الاخخماالث الخىشاساث
0

19

1

30

2

34

3

11

4

7

5+

9

اإلاجمىع

110

اإلاطذس  :مً ئعذاد الباخثحن باالعخماد على هخائج الخدلُم اإلاُذاوي
 اإلاشأة العاملت خعب العً
 % 22,4للٟئت الٗمغيت( ) 29-25و هجض
 % 22,9و جلحها وؿبت
ٖغٞذ الٟئت الٗمغيت ( ) 34-30وؿبت ٦بحرة لليؿاا الٗامالث جمشلذ
 %18,8جمشل الٟئت ( )24-20و َظا عاظ٘ ئلى أن اإلاغأة ازخاعث مخابٗت مؿاعَا اإلاملي ألهه يغوعة اظخماٖيت و ا٢خهاصيت لها و ما
يك٩له مً ئزباث لىظىصَا ٟ٦غص ٗٞا ٫في مديُها الٗاةلي و الخاعجي ٖلى خض ؾىاا .
حذوٌ( :)04جىصَع العً الخالي لليعاء العامالث وؿم الخالت اإلاهىُت
الـئاث العمشٍت

الخىشاساث

اليعبت %

19-15

5

2

24-20

46

18,8

29-25

55

22,4

34-30

56

22,9

39-35

39

15,9
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44-40

22

9

49-45

7

2,9

54-50

10

4,1

59-55

5

2

اإلاجمىع

245

100

اإلاطذس  :مً ئعذاد الباخثحن باالعخماد على هخائج الخدلُم اإلاُذاوي
 اإلاشأة العاملت خعب اإلاعخىي الخعلُمي
ٞىالخٔ مً زال ٫الك٩ل البياوي() وظىص ٖال٢ت َغصيت ما بحن اإلاؿخىي الخٗليمي ٖلى الخالت الٗمليت للمغأة ٦بحر ٞالؿىىاث
الُىيلت التي ً٢تها في الضعاؾت و الخهىٖ ٫لى مؿخىي حٗليمي ٖالي ؾاٖضَا ٖلى الخسٟيٌ مً مضة بدثها ًٖ الٗمل ،
ٞىجض ٧لما اعج ٟ٘اإلاؿخىي الخٗليمي باليؿبت للمبدىزاث الٗامالث ػاصث وؿبت ٖملها ٞيؿبت % 39,2مخدهلت ٖلى قهاصة
ليؿاوـ زحر صليل ٖلى طل ٪ئياٞت ئلى الىاي ال٨بحر بأَميت مىانلت الخٗليم ئلى أبٗض أَىاعٍ للىنى ٫ئلى مىانب ٖمل مهمت
 .و لَ ً٨ظا ال يلغي وؿب اإلاؿخىياث الخٗليميت ألازغي ٧اإلاؿخىي الشاهىر % 18و الخانالث ٖلى قهاصة مً الخ٩ىيً اإلاملي
. % 15,5
شيل بُاوي ( :)03جىصَع اليعاء العامالث خعب اإلاعخىي الخعلُمي
39.2

15.5
النسبة %

2

2

6.1

18
12.2
2.9

2

اإلاطذس  :مً ئعذاد الباخثحن باالعخماد على هخائج الخدلُم اإلاُذاوي
 اإلاشأة العاملت خعب الخالت الصخطُت (اإلاؿللت)
مً زال ٫بياهاث الجضو ٫يخطر لىا بأن وؿبت اليؿاا ٚحر الٗامالث ٢بل الُال ١بلٛذ % 2,4و هي وؿبت هىٖا ما ٦بحرة
 % 2,2و َظا يُٗيىا ؾبب آزغ لخغوط اإلاغأة ئلى ؾى ١الكٛل و َى الُال ١و
م٣اعهت باليؿاا الٗامالث ٢بل الُال ١التي جمشل
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ما يترجب ًٖ مً مؿإولياث اظخماٖيت و ماصيت جل٣ى ٖلى ٖاج ٤اإلاغأة ئياٞت ئلى مىاظهتها ئلى مكا٧ل ٖضيضة أَمها ويٗيت
اإلاغأة اإلاُل٣ت في مجخمٗىىا و التي ٚالبا ما ج٩ىن ؾلبيت وٚحر مىهٟت لها ألهه يخجاوػ واٗ٢ها ألاليم و جطخياتها مً اظل
حٗىيٌ أَٟالها ًٖ ٚياب ألاب و جىٞحر لهم ما يدخاظىهه مٗىىيا و ماصيا.
حذوٌ( : )05جىصَع اليعاء العامالث (ؿئت اإلاؿللاث) وؿم الخالت العملُت كبل الؿالق
الاخخماالث الخىشاساث
َل هىذ
حشخؼلحن كبل
الؿالق ؟

اليعبت %

وٗم

11

47,83

ال

12

52,17

23

100

اإلاطذس:مً ئعذاد الباخثحن باالعخماد على هخائج الخدلُم اإلاُذاوي
اإلاشأة العاملت خعب دواؿع العمل
يخطر لىا مً زال ٫بياهاث الٗيىت أن وؿبت  %48,98مً الٗامالث اإلاؿخجىباث يٗض الضا ٘ٞألاؾاا ي مً وعاا زغوظهً ئلى
الٗمل هاجج ًٖ حصجي٘ الٗاةلت ٞهظا ما يٗ٨ـ الخٛحراث ال٨بحرة التي َغأث ٖلى الٗاةلت الجؼاةغيت و زهىنا في هٓغتها ئلى
ٖمل اإلاغأة بديض ٧اهذ ٖضة اججاَاث في اإلااض ي ال٣غيب جغ ٌٞزغوط اإلاغأة للخٗليم و الٗمل ،إلاا جغاٍ مً مؿاؽ ب٣يمت و
قغ ٝالٗاةلت  .أما في و٢خىا الخالي يخطر أن َىا ٥اججاَا ايجابيت هدى يغوعة حٗليم و زغوط اإلاغأة ئلى ٖالم الكٛل .ئياٞت
ئلى طل ٪وؿبت  %35,92جمشل ازخياع اإلابدىزاث لخغوظهً ئلى الٗمل ٞهظا يضٖ ٫لى صعظت الىاي ال٨بحر لضحهً في زهىم
٢ضعتهً ٖلى الخهىٖ ٫لى وْيٟت .
حذوٌ) :(06جىصَع اليعاء العامالث خعب الذاؿع ألاظاس ي لعملهً
الخىشاساث

الاخخماالث

88

الزي ال اخض
مً
و
دؿعً
120
الٗاةلت
شجعً على
العمل ؟
خالت أزغي 37
اإلاجمىٕ

245

اليعبت %
35,92
48,98
15,10
100,00
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 اإلاشأة العاملت خعب أظباب العمل
مً زالَ ٫غخىا للؿإا ٫اإلاباقغأؾباب زغوظهً ئلى ٖالم الكٛلٞ ،ىجض بأن أٖلى وؿبت مسجلت  %48,98جخٖ ٤ٟلى أن
ألاؾباب الاظخماٖيت و الٗاةليت الؿبب الغةيس ي في ٖملهًٞ -هظا ما ي٨مل الجضو ٫الؿاب ٤بالضوع الغةيس ي للٗاةلت وعاا
زغوظها ئلى الٗملٞ.-بالخالي لم يٗض الضوع الخ٣ليضر للمغأة الجؼاةغيت بك٩ل ٖام و اإلاغأة في واليت وَغان بك٩ل زام ي٣خهغ
ٖلى ٖملها في البيذ و ئهما حٗضي ئلى ٚحر الٗاةلي بد٨م الًغوعة في الخًامً ألاؾغر اإلااصر.و يلحها وؿبت  % 35,92و يكمل
يغوعة ٖملها ألجها جدهلذ ٖلى قهاصة ٞهىا يخجلى جأزحر اإلاؿخىي الخٗليمي ٖلى الخمؿ ٪في مخابٗت مؿاعَا اإلاني بٗض مؿاعَا
الخٗليمي .أما باليؿبت لؤلؾباب اإلااصيت ٞهي حك٩ل ٞ ِ٣ٞ %15,10هظا َى الٟاع ١ما بحن الغظل الٗامل و اإلاغأة الٗاملت مً
ظهت و مً ظهت أزغي جشبذ بأجها ال حٗمل ألجها جغيض الخٟىٖ ١لى الغظل و ئهما جغيض جُىيغ و ج٣ضيم ألاًٞل و وي٘ بهمت
ممحزة في اإلاجخم٘ .
حذوٌ) :(07جىصَع اليعاء العامالث خعب أظباب العمل
الاخخماالث
ما هي
ألاظباب
التي
حعلخً
حشخؼلحن
؟

الخىشاساث

اليعبت
%

أؾباب اظخماٖيت و
ٖاةليت

79

15,8

أله ٪جدهلذ ٖلى
الكهاصة

76

15,2

أؾباب ماصبت

52

10,4

خالت أزغي

38

7,6

اإلاجمىٕ

245

49

اإلاطذس  :مً ئعذاد الباخثحن باالعخماد على هخائج الخدلُم اإلاُذاوي
 اإلاشأة العاملت خعب همـ اإلاهىت
% 45,71و َظا ما يإ٦ض مإَالتها
جمشل اإلابدىزاث الٗامالث بهٟت أظحرة صاةمت وؿبت مغجٟٗت م٣اعهت بباقي الخاالث ٢ضعث
% 38,78
اإلاىاؾبت للٟٓغ بٗمل صاةم و َظا هاجج ًٖ الٟترة الُىيلت في الضعاؾت و الغ ٘ٞمً مؿخىاَا الخٗليمي  ،و جلحها وؿبت
للٗامالث بهٟت أظحرة ٚحر صاةمت .أما ٞبما يسو لليؿاا اإلاؿخسضماث و الٗامالث في مهىت زانت مؿخ٣لت ٞلم جخٗضي
اليؿب. % 4
حذوٌ) :(08جىصَع اليعاء العامالث خعب هىع اإلاهىت اإلاماسظت
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الخىشاساث اليعبت
%

الاخخماالث
جلىمحن
بعملً
بطـخً مهىت مؿخ٣لت

1

0,41

9

3,67

112

45,71

–مؿخسضم

أظحرة صاةمت

أظحرة ٚحر صاةمت 95

38,78

خالت أزغي

28

11,43

اإلاجمىٕ

245

100,00

اإلاطذس  :مً ئعذاد الباخثحن باالعخماد على هخائج الخدلُم اإلاُذاوي
 اإلاشأة العاملت خعب اخخُاسَا لعملها
 % 39,2مخدهلت ٖلى قهاصة ليؿاوـ ٞمؿخىاَا الخٗليمي ظٗلها
٦ما جبحن لىا ؾاب٣ا مً زال ٫ظضو –٫الظر هخج ٖىه وؿبت
 % 11,6و َى ٖامل
 % 17,4و هجض أيًا ما يالةمها في ٖملها َى ٖمل مؿخ٣غ بيؿبت
جسخاع ٖملها يخالةم م٘ مإَالتها بيؿبت
مهم يى٨ـ باإليجاب ٖلى الىاخيت الىٟؿيت و الاظخماٖيت و الا٢خهاصيت للمغأة الٗاملت ٖلى خض ؾىاا في خحن بان الضزل
 % 10,8أما في ألازحر الخهىٖ ٫لى زبرة قمل وؿبت. % 9,2
اإلااصر ي٣ضع بيؿبت
حذوٌ ( :)09جىصَع اليعاء العامالث خعب اخخُاس العمل باليعبت للمشأة العاملت
الخىشاساث

الاخخماالث

اليعبت %

87

17,4

54

10,8

46

9,2

ٖمل مؿخ٣غ

58

11,6

اإلاجمىٕ

245

49

مىاؾب إلاإَالج٪
ما
الزي صزل ممخاػ
ًالئمً في َزا
الخهىٖ ٫لى زبرة
اإلاىطب ؟

اإلاطذس  :مً ئعذاد الباخثحن باالعخماد على هخائج الخدلُم اإلاُذاوي
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ئياٞت ئلى طل ٪يٗض وظىص الاخترام بحن الٗما ٫مً أَم الٗىامل اإلاؿاٖضة في ازخياع همِ الُ٣إ الظر حٗمل به اإلاغأة الن
َظا ألازحر ييخج ٖىه وظىص جىاػن في الٗمل و أ٦ثر ئعجياخيت للمغأة ٖلى ظمي٘ ألانٗضة الؾيما الىٟؿيت مجها ألهه وؾِ ٧ل
الًٛىَاث التي جل٣اَا بٗملها صازل و زاعط البيذ ئال أجها ج٣ىم بخجاوػَا و ؤلابضإ في ٖملها  ،و يخىػٕ بيؿب ٦بحرة ٖلى
مسخل ٠الُ٣اٖاث بديض هجض % 62,4في الُ٣إ الٗمىمي و % 58,3في الُ٣إ الخام و % 50في الُ٣إ الخام،أما
 % 16,7و هالخٔ أيًا وظىص الخميحز بحن الٗما٫
باليؿبت لىظىص البحرو٢غاَيت ٞىجضَا مغجٟٗت في الُ٣إ اإلاسخلِ بيؿبت
بيؿبت % 33,3في هٟـ الُ٣إ.
حذوٌ (:)10جىصَع اليعاء العامالث خعب ما ججذٍ اإلاشأة في العمل
ما َى اهتر ش ئ ججذًىه في العمل ؟
كؿاع
العمل

الاخترام
بحن
العماٌ

الخمُحز
البحروكشا
بحن
ؾُت
العماٌ

اإلاجمىع

عمىمي 62,4

12,7

24,9

100

خاص

58,3

13,3

28,3

100

مخخلـ

50

16,7

33,3

100

اإلاطذس  :مً ئعذاد الباخثحن باالعخماد على هخائج الخدلُم اإلاُذاوي
 اإلاشأة العاملت خعب الطعىباث التي ججذَا
مً زال ٫آعاا اليؿاا الٗامالث خىٖ ٫ال٢ت خالتهً اإلاضهيت و أَم الهٗىباث التي جىاظههً في البيذ ،الٗمل و اإلاجخم٘
ٞىظضها بأن الٗاملت اإلاتزوظت حٗغ ٝأٖلى وؿبت للهٗىباث في البيذ % 49,3إلاا لضحها مً مؿإولياث وجمشل في ؤلاَخمام
بكإون اإلاجز،٫عٖايت ػوظها و أوالصَا زهىنا ألجها ج٣ط ي و٢ذ زاعط البيذ مما يلؼمها بظ ٫ظهىص مً اظل حُٛيت ٖضم
وظىصَا  .و هجض وؿبت أزغي مغجٟٗت للمبدىزاث مً ٞئت ٖؼباا. %40
 % 62,1و جلحها وؿبت % 33,3لٟئت اإلاتزوظاث أما
أما في ما يسو الهٗىباث في الٗمل ٞاهىا هجض ٞئت ٖؼباا حٗغ ٝأٖلى وؿبت
 % 62,9في ما يسو الهٗىباث التي حٗغٞها
باقي الخاالث ٞخٗغ ٝوؿب يٗيٟت  .و هجض أيًا بان ٞئت ٖؼباا لضحهً أٖلى وؿبت
في اإلاجخم٘ ألجها جغيض مخابٗت مكىاعَا اإلاملي بٗض ٖىاا ٦بحر مً الضعاؾت .
أما ٞئت اإلاتزوظاث الٗامالث ج٣ضع وؿبت أعائهً خى ٫الهٗىباث في اإلاجخم٘ % 20الن هٓغة اإلاديِ مبييت في ٦شحر مً ألاخيان
ٖلى الخ٨م الخُأ ألهه في عأحهم – خؿب عأر اإلابدىزاث -بما أن اإلاغأة متزوظت ٞاألولى أن جم٨ض في البيذ و حٗخني بؼوظها و
أَٟالها .
و وسجل % 12,9مً اإلاُل٣اث و % 4,3و ألاعمالث يٗاهحن مً الىٓغة الؿاةضة في اإلاجخم٘ خى ٫ويٗيتهً و مخجاَلحن
اإلاؿإولياث اإلال٣اة ٖلى ٖاج٣هً .
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حذوٌ(:)11جىصَع اليعاء العامالث خعب العالكت بحن الخالت اإلاذهُت و الطعىباث التي جىاحهها اإلاشأة العاملت
ما هي الطعىباث ألاهثر التي جىاحهُنها ؟
الخالت اإلاضهيت

البيذ

في اإلاجخم٘

الٗمل

40

62,1

62,9

متزوظت

49,3

33,3

20

مُل٣ت

6,7

3

12,9

مىٟهلت

2,7

00

0

أعملت

1,3

1,5

4,3

اإلاجمىٕ

100

100

100

ٖؼباا

اإلاطذس  :مً ئعذاد الباخثحن باالعخماد على هخائج الخدلُم اإلاُذاوي
 اإلاشأة العاملت (اإلاتزوحت) خعب مذي و أهىاع معاعذة صوحها لها
مً زال ٫الضعاؾت التي ه٣ىم بها أعصها ٞخذ مىيىٕ يهى ٠زِ اخمغ في بٌٗ اإلاجخم٘ و يخمشل في مضي مؿاٖضة الؼوط
للمغأة الٗاملت ٞالخيكئت الاظخماٖيت ال حٗتر ٝبش٣ل اإلاؿإوليت اإلال٣اة ٖلى ٖاج ٤اإلاغأة ألجها جدملها طل ٪ل٩ىهه يضزل ٖملها
يمً أولىياتها ٞ.ىظضها بأن وؿبت  %51,35مً اإلاتزوظاث الٗامالث اظمًٗ ٖلى مؿاٖضة الغظا ٫لهً و َظا مإقغ ايجابي
لخٛحر اإلاٟهىم الخاَئ خىَ ٫ظا اإلاىيىٕ ألجها جمشل وؿبت مغجٟٗت م٣اعهت م٘ الامخىإ ٖلى اإلاؿاٖضة التي ٢ضعث بيؿبت 48,65
.%
حذوٌ ( :)12جىصَع اليعاء العامالث (ؿئت اإلاتزوحاث ) خعب معاعذة الضوج في الخىؿُم بحن العمل و البِذ
الخىشاساث

الاخخماال
ٌعاعذ ث
َل
في
صوحً
38
وٗم
بحن
الخىؿُم
36
العمل و البِذ ؟ ال
74

مج

اليعبت
%
51,35
48,65
100

اإلاهضع  :مً ئٖضاص الباخشحن باالٖخماص ٖلى هخاةج الخد٣ي ٤اإلايضاوي
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أما ٞيما يسو هىٕ اإلاؿاٖضة ٞترج٨ؼ في مؿاٖضة ألاَٟا ٫في ال٣يام بالىاظباث اإلاجزليت بيؿبت  % 44,74يلحها جخمشل و جلحها
ئٖضاص الُٗام بيؿبت  % 36,84و في ألازحر هجض جغجيب اإلاجز ٫و ٚؿل ألاواوي بيؿبت %18,42
و ٧ل َظٍ اليؿب جضٖ ٫لى الخ٣ضيغ ال٨بحر مً َغ ٝالؼوط و مؿاٖضتها في أمىع البيذ ما هي ئال اخض أَم ألاؾباب التي
حصج٘ اإلاغأة ٖلى ئ٦ما ٫مؿاعَا اإلاملي و الٗاةلي ٖلى أ٦مل وظه .
حذوٌ ( :)13جىصَع اليعاء العامالث (ؿئت اإلاتزوحاث ) خعب هىع معاعذة الضوج في ألاعماٌ اإلاجزلُت
الخىشاساث

الاخخماالث

اليعبت %

َل ٌعاعذ
في
صوحً
الخىؿُم بحن مؿاٖضة ألاَٟا ٫في ال٣يام 17
العمل و البِذ بالىاظباث اإلاجزليت
؟
7
جغجيب اإلاجز ٫و ٚؿل ألاواوي
ئٖضاص الُٗام

14

اإلاجمىٕ

38

36,84

44,74
18,42
100

اإلاطذس  :مً ئعذاد الباخثحن باالعخماد على هخائج الخدلُم اإلاُذاوي
و مً ظهت أزغي هجض اإلاؿخجىباث التي أصلحن باظابت ٖضم مؿاٖضة أػواظهً لهً اجطخذ ألاؾباب ٞيما يلي :
أوال  :ليـ مً قاهه أمىع البيذ بيؿبت  % 71,79ألن مٗٓم أػواظهً جىدهغ أصواعًَ في ؤلاهٟا ١اإلاالي و اإلاؿاٖضة في جغبيت
ألاَٟاٖ ٫ىض الًغوعة .
زاهيا :ئه٣ام مً ٢يمخه و َيبخه  % 28,21ألن همِ ج٨ٟحر أػواظهً ج٣ليضر و اٖخباع أٖما ٫البيذ مسههت  ِ٣ٞلليؿاا و
مكاع٦ت الغظل في طل ٪حٗخبر زِ أخمغ ال يم ً٨ججاوػٍ إلاا يدمله مً ئه٣ام ل٣يمخه و َيبخه صازل و زاعط البيذ .
حذوٌ) : (14جىصَع اليعاء العامالث أظباب عذم معاعذة الضوج للمشأة العاملت
الخىشاساث

إلاارا ال ٌعاعذن الاخخماالث
صوحً في ألامىس
ليـ مً قاهه أمىع البيذ
اإلاجزلُت؟

28

71,79

ئه٣ام مً ٢يمخه و َيبخه

11

28,21

اليعبت %

اإلاطذس  :مً ئعذاد الباخثحن باالعخماد على هخائج الخدلُم اإلاُذاوي
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 اإلاشأة العاملت خعب سػبتها في الاظخمشاس في عملها
هٓغا للهٗىباث التي جدط ى بها مٗٓم الٗامالث ٧ان البض مً الى٢ى ٝخى ٫عٚبت الٗمالث في الخى ًٖ ٠٢الٗمل أو
الاؾخمغاع ٞيه ٞ ،اجطر لىا اهه مً بحن 249امغأة ٖاملت هجض 202امغأة ٖاملت ال جغٚب في طل ٪أر وؿبت % 40,4و َظٍ
اليؿبت جبحن الخمؿ ٪ال٨بحر للمغأة الٗاملت بمخابٗت مؿاعَا اإلاملي و ئزباث جٟاهحها الخام في ال٣يام ب٩ل أصواعَا صازل و زاعط
البيذ بضون ج٣هحر أو ٞكل .
حذوٌ ( :)15جىصَع اليعاء العامالث خعب الشػبت في الخىكف عً العمل
الاخخماالث
َل جشػبحن
الخىكف عً
العمل ؟
ال

الخىشاساث
41

16,73

202

82,45

2

0,82

245

100

وٗم

مً صون ئظابت
اإلاجمىٕ

اليعبت %

اإلاطذس  :مً ئعذاد الباخثحن باالعخماد على هخائج الخدلُم اإلاُذاوي
و ٞيما يسو جأزحر الخالت اإلاضهيت في اجساط ٢غاع الخى ًٖ ٠٢الٗمل لليؿاا اإلابدىزاث الٗامالث يم٨ىىا أن ه٣ى ٫بىظىص قبه
جىا ٤ٞفي اليؿب في ظمي٘ خاالث اإلاضهيت بديض هجض ئظمإ % 100مً اإلاىٟهالث ال جغٚبن في الخى ًٖ ٠٢الٗمل و َظا
عاظ٘ لهٗىبت خالتهً بد٨م الاهٟها ٫ألجهً يٗخبرن مؿخ٣الث ماصيا ًٖ أػواظهً و َظا مك٩ل ٦بحر يهاصٞهً مما يجٗلهً
يخمؿ ً٨بٗملهً  ،أما ٞئت اإلاُل٣اث سجلىاَ % 94,3ظٍ اليؿبت جإ٦ض لىا أَميت الٗمل لهظٍ الٟئت ًٖ ٚحرَا ألجها ملتزمت
بٗضة مؿإولياث اججاٍ ٖاةلتها و أَٟالها زهىنا ئطا ٧اهىا جدذ خًاهتها و ال يؿخٟيضون مً الى٣ٟت ٞبالخالي ج٩ىن اإلاهضع
الىخيض  -بٗض هللا ٖؼ وظل  -مً الىاخيت الا٢خهاصيت اإلاٗيكيت لهم .
 % 94,1مً الٗامالث ألاعمالث ال جغٚبن ًٖ جغٖ ٥ملهً و ال جسخل ٠أؾباب ًٖ الٟئاث الؿاب٣ت ألهه بٗض مىث ػوظها
و هجض
الظر ٧ان اإلاٗيل ألاؾاا ي للٗاةلت يلؼمها ٖلى الخٟ٨ل بأٞغاص ٖاةلتها مً ٧ل الىىاحي الاظخماٖيت و الا٢خهاصيت .
 % 91,5جًٟلً مخابٗت مؿاعَا اإلاملي و الٗامل ألاؾاا ي مؿاٖضة الؼوط في
أما باليؿبت للمغأة الٗاملت اإلاتزوظت ٞيسجل وؿبت
مهاعي ٠البيذ – و ٤ٞجهغيداث اإلابدىزاث. -في خحن سجلىا أصوى وؿبت للمغأة الٗاملت الٗؼباا % 91,3و التي ج٣غ بٗضم
جسلحهً ًٖ الٗمل .
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شيل بُاوي(:)04جىصَع اليعاء العامالث خعب الخالت اإلاذهُت و سػبتهً في الخىكف عً العمل

ال

94.1

94.3

100

91.5

91.2

نعم

5.9
أرملة

0
منفصلة

5.7

8.5

8.8

مطلقة

متزوجة

عزباء

اإلاطذس  :مً ئعذاد الباخثحن باالعخماد على هخائج الخدلُم اإلاُذاوي
 اظخخذام اخخباس مشبع واي( )KHI 2إلاٗغٞت الٗال٢ت ما بحن ٖضص ؾىىاث ٖمل اإلاغأة و ويٗها الا٢خهاصر.
يؿخسضم ازخباع مغب٘ ٧ار في جدليل البياهاث الاؾميت و ال٨ميت،و حهض ٝئلى:
 جدضيض وظىص ٖال٢ت (اعجباٍ) بحن مخٛحريً مهىٟحن و ل٨ىه ال ي٣يـ َظٍ الٗال٢ت. ازخياع مضي جُاب ٤الخىػي٘ اإلاخى ٘٢م٘ الخىػي٘ الخ٣ي٣ي و يؿخسضم في صعاؾت مخٛحر مهى ٠واخض.اخخباس الـشغُاث:
الـشغُت الطـشٍت :
ال جىظض ٖال٢ت طاث صاللت ئخهاةيت في ما بحن ٖضص ؾىىاث ٖمل اإلاغأة و ويٗها الا٢خهاصر.
الـشغُت الثاهُت :
يىظض ٖال٢ت طاث صاللت ئخهاةيت ٞيما بحن ٖضص ؾىىاث ٖمل و اإلاغأة و ويٗها الا٢خهاصر.
حذوٌ ( : )16اخخباس مشبع واي  KHI 2للعالكت ما بحن عذد ظىىاث عمل اإلاشأة و وغعها الاكخطادي
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Tests du Khi-deux
Signif ication
asy mptot ique
)(bilatérale
,921

9

,821

9

ddl

Valeur
3, 850a
5, 145
247

Khi-deux de Pearson
Rapport de
v raisemblance
Nombre d'observ at ions
v alides

a. 9 c el lul es (56,3% ) ont un ef f ectif t héorique inf érieur à 5.
L'ef f ect if théorique minim um es t de ,02.

اإلاطذس  :مً ئعذاد الباخثحن باالعخماد على هخائج الخدلُم اإلاُذاوي
 3,850م٘ صعظت خغيت ج٣ضع ب 9ئياٞت ئلى مؿخىي صاللت حؿاور
جبحن لىا مً زال ٫هديجت ازخباع مغب٘ ٧ار بأن ٢يمخه حؿاور
 0,921و َظٍ ألازحرة حٗخبر ٢يمت ا٦بر م٣اعهت بضاللت الٟغييت الهٟغيت التي حؿاور
. 0,05
ٞبالخالي ه٣بل الٟغييت ألاولى و يم٨ىىا أن ه٣ى ٫بأهه ال جىظض ٖال٢ت ما بحن اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل ٖضص ؾىىاث الٗمل و الىي٘
الا٢خهاصر للمغأة الٗاملت .
اإلاؿخىي الا٢خهاصر للمغأة الٗاملت باألزظ بٗحن الاٖخباع صعظت الخٟاوث ئال أن مؿاٖضة الٗاةلت مغجٟٗت ظضا و ججاوػث
اليؿب أ٦ثر مً. % 70
أعصها مً زال ٫الٗال٢ت ما بحن جأزحر اإلاؿخىي ؤلا٢خهاصر للمغأة الٗاملت في وؿبت مؿاٖضتهً اإلااصيت لٗاةلتهً ٞىالخٔ بأهه
مهما ٧ان مؿخىاَا الا٢خهاصر ئال أهىا هجض اليؿب مغجٟٗت في ما يسو  -وٗم – إلاؿاٖضة الٗاةلت و َظا مً اظل جدؿحن
الٓغو ٝاإلااصيت و الاظخماٖيت و الصخيت لهم .
 % 93,1و َظا ما يٗ٨ـ الغوح الخًامىيت الا٢خهاصيت اإلاٗيكيت للمغأة
ٞاللىاحي لضحهً اإلاؿخىي يٗي ٠يسجلً أٖلى وؿبت
اججاٍ ٖاةلتها ئياٞت ٖلى ٧ل ما ج٣ضمه مً جٟاوي في أٖمالها صازل و زاعط البيذ و َظا يىٗ٨ـ أيًا ٖلى باقي اإلابدىزاث ٖلى
ازخال ٝمؿخىاَم اإلاٗيص ي .
حذوٌ ( )16جىصَع اليعاء العامالث خعب اإلاعخىي الاكخطادي للمشأة العاملت و مذي معاعذتها لعائلتها
اإلاؿخىي
الا٢خهاصر

مؿاٖضة
الا٢خهاصر
وٗم

الٗاةلت

ال

و

اإلاؿخىي

اإلاجمىٕ

ظيض

74,5

25,5

100

مخىؾِ

79,5

20,5

100

يٗي٠

93,1

6,9

100
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اإلاطذس  :مً ئعذاد الباخثحن باالعخماد على هخائج الخدلُم اإلاُذاوي
)2

عشع هخائج الذساظت :

مً زال ٫الضعاؾت اإلايضاهيت التي أظغيىاَا في واليت وَغان و التي ٧اهذ مبييت ٖلى ٞغيياث أؾاؾيت و مً أظل طل ٪ؾى٣ىم
بالخد ٤٣مً مضي جىا٣ٞها م٘ الىخاةج أو ٖضم طل. ٪
الـشغُت ألاولى:
 الٗامل اإلااصر أَم صا ٘ٞلٗمل اإلاغأة ألهه ال يسٟى ٖلى مجخمٗىا الغوح الخًامىيت التي جخدلى بها اليؿاا ٞسحر صليل ٖلى
طل ٪وؿبت اإلابدىزاث التي اظمًٗ ٖلى مؿاٖضتهً لٗاةالتهً مهما ٧ان مؿخىاًَ الا٢خهاصر و مً ظهت أزغي الٗمل باألظغ
وؾيلت لخأ٦يض شخهيت اإلاغأة و أَميتها ٟ٦غص ٗٞا ٫في اإلاجخم٘ لها واظباث و ٖلحها خ٣ىٞ ١لهظا يغوعة مخابٗت ٖملها البض مىه
.
و مً ظهت أزغي أْهغث لىا هخاةج الضعاؾت اإلايضاهيت ٖلى وظىص ٖضة ٖىامل أزغي ئلى ظاهب الٗامل اإلااصر جمشل صوا٘ٞ
وأؾباب زغوط اإلاغأة للٗمل و جمؿ٨ها به و جخمشل في ما يلي :
 هالخٔ بأن زغوط اإلاغأة للٗمل يهاخبه جدضر ٦بحر مً َغٞها بؿبب حٗضص أصواعَا صازل و زاعط البيذ و بما أن
مبدىزاث الٗيىت اظمًٗ ٖلى أن الؿبب الغةيس ي لٗملهً حصجي٘ الٗاةلت لهً في طل ٪يُٗي صٗٞا و ٖامل ٢ىر للجيـ
اللُي ٠زهىنا مً الىاخيت الىٟؿيت و قٗىعَا ال٣ىر بًغوعة مؿاَمتها الٟٗالت في البيذ و َظا ما يجٗلها ج٨مل
مؿاعَا اإلاملي ب٩ل اعجياح .
 الخالت اإلاضهيت أخض الٗىامل اإلاهمت التي حصج٘ اإلاغأة ٖلى مخابٗت و الخمؿ ٪بٗملها و ق٩ل مسهىم اإلاغأة الٗاملت
الٗؼباا ألهه بد٨م نٛغ حجم مؿإولياتها م٣اعهت بباقي الٟئاث حؿخُي٘ الٗمل بضون أر يٛىَاث.ئياٞت ئلى طل ٪هجض بأن
اإلاغأة اإلاُل٣ت و ٤ٞالبياهاث زغوظها للٗمل و ٖضم الخىٖ ٠٢ىه أخض الٗىامل التي حؿاٖضَا ٖلى جدمل اإلاؿإولياث اإلال٣اة
ٖلحها زهىنا اطا ٧اهذ خًاهت ألاَٟا ٫جدذ ونايتها .
 ئن ؾً صزى ٫اإلاغأة لؿى ١الكٛل ٚالبا ما ي٩ىن ٚحر مب٨غ م٣اعهت بالغظل ويغظ٘ طل ٪لٗىامل ٦شحرة أَمها مخابٗت ظمي٘
ألاَىاع الخٗليميت ٞهظا ما أ٦ضجه لىا البياهاث ألهىا وظضها الٟئت الٗمغيت ( )34-30جمشل أٖلى وؿبت لليؿاا الٗامالث% 22,9
.يم ً٨أن ه٣ى ٫بأن ٖامل الؿً للمغأة الٗاملت ال ي٣ل أَميت ًٖ باقي الٗىامل ألازغي ألهه يٗ٨ـ لىا اؾخمغاع َمىخاث
اإلاغأة ٚحر اإلاخىاَيت في ئزباث وظىصَا ٟ٦غص ٗٞا ٫صازل و زاعط البيذ .
 الخٛحراث الجظعيت ٖلى اإلاؿخىي الىاي الش٣افي و الاظخمااي الظر َغا ٖلى اإلاجخم٘ الجؼاةغر في الؿىىاث ألازحرة و الظر
حهض ٝئلى يغوعة حٗليم ؤلاهار و مخابٗت ظمي٘ أَىاع الخٗليم ئياٞت ئلى الضٖم ال٨بحر الظر ج٣ضمه الؿلُاث اإلاسخهت
بالتربيت و الخٗليم باإلاؿاواة بحن الجيؿحن في الخٗليم أُٖى هخاةج ايجابيت للمغأة ألهه اإلاٟخاح الظر ص ٘ٞبهإالا اليؿىة ئلى
مؿخىي أًٞل في ؾى ١الٗمل.
 ئن الٗىامل الاظخماٖيت و الٗاةليت أَم ألاؾباب التي صٗٞتها ئلى الٗمل و هغظ٘ طل ٪ئلى الخٛيحراث الايجابيت مً ٖمل اإلاغأة
زاعط بيتها ئياٞت ئلى مؿخىاَا الخٗليمي الظر يؿاٖضَا ٖلى الخهىٖ ٫لى الٗمل ئن جمؿ ٪اإلاغأة بالٗمل يإزغ ٖلى زهىبتها
ٞاإلابدىزاث الٗامالث جخ٣يض بمؿإولياث ٖضيضة صازل البيذ و زاعظه ئياٞت ئلى اعجٟإ اإلاؿخىي الخٗليمي الظر يخُلب ٖضة
ؾىىاث ٞييخج ٖىه جأزحر في الؼواط و ؤلاهجاب ٞيىٗ٨ـ طل ٪بخسٟيٌ ٖضص ألاَٟاٞ ٫بالخالي الخسٟيٌ مً حجم
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اإلاؿإولياث مً الاٖخىاا بأَٟالها و أٖمالها اإلاجزليت و ئُٖاا مغصوص ظيض في ٖملها و َظا ما أزبدخه لىا هخاةج مخىؾِ ٖضص
ألاَٟاٖ ٫ىض اإلاغأة الٗاملت الظر يؿاور
َٟ 2,83ل
 ازخياع اإلابدىزاث الٗامالث لُ٣إ ٖملهً له صا٦ ٘ٞبحر في اؾخمغاعيت ٖمل اإلاغأة خؿب ما يىٞغٍ لها مً ٖىامل حؿاٖضَا
ٖلى ئخضار الخىاػن ما بحن خياتها اإلاهىيت و الصخهيت ٖلى خض ؾىاا ٞ.هظا ما يىضر لىا ازخياع اإلاغأة للُ٣إ الٗمىمي ٖلى
أٖلى وؿبت مً اليض الٗاملت اليؿىيت وَظا عاظ٘ لل٨شحر إلاا يىٞغٍ لىا مً ٞغم ٖمل مً صون جميحز و يمان خ٣ى٢ها مشل
الُٗل الؿىىيت و ُٖلت ألامىمت اإلاضٞىٖت ألاظغ و خ ٤أزض ؾاٖخحن يىميا مً أظل ئعيإ َٟلها .
 ئن مؿاٖضة الؼوط للمغأة الٗاملت ؾبب و ٖامل مهمحن في مؿاعَا اإلاملي و الٗاةلي الن طل ٪يٗني باليؿبت لها ئزباث
اخترامه لها و ٦ظا اٖتراٞه بش٣ل حجم مؿإولياتها و الجهض الظر جبظله و ٦ظل ٪صَمه و حصجيٗه لها ما يىٗ٨ـ ايجابيا ٖلى
هٟؿيتها و جٟاهحها في الخىٞي ٤صازل و زاعط البيذ أ٦مل وظه .
 هجض بأن خهى ٫اإلاغأة الٗاملت ٖلى قٛل بهٟت صاةمت أخض أَم ألاؾباب ئ٦ما ٫مؿاعَا اإلاملي إلاا يترجب ٖىه مً الخمؿ٪
بٗملها و ما يترجب ٖىه مً اؾخ٣غاع اظخمااي و ماصر.
الـشغُت الثاهُت:
بالغٚم مً الخدى ٫ال٨بحر في اإلاجخم٘ الجؼاةغر زهىنا الاهٟخاح ٖلى ٧ل الخٟاٞاث و زهىنا الٛغبيت و ل ً٨لؤلؾ ٠جب٣ى
ٖضة َغ ١الخ٨ٟحر مىٛل٣ت ٞمؿاٖضة اإلاغأة في الكإون اإلاجزليت حٗخبر زِ اخمغ باليؿبت للغظل .
 مً زال ٫اؾخماعة الخد٣ي ٤اإلايضاوي َغخىا ؾإا ٫خى ٫ما وٗخبرٍ هىٖا ما في مجخمٗىا مىيىٕ مدغط َل يؿاٖض٥
ػوظ ٪في أمغ البيذ ؟ و ل ً٨بياهاث الضعاؾت أ٦ضث لىا ٖ٨ـ الٟغييت الن وؿب مؿاٖضة الؼوط للمغأة الٗاملت أٖلى مً
ٖضم مؿاٖضتها ٞبالخالي يخطر لىا بىظىص حٛيحر ٦بحر في ٞهم ألاصواع اإلاخباصلت صازل الخياة الؼوظيت ٞهل يم٢ ً٨ى ٫بان ألاب
بما اهه اإلاؿإو ٫ألاوٖ ٫لى الٗاةلت ماصيا َى أيًا مسى ٫باإلاكاع٦ت في الٗمل صازل البيذ مً اظل جىٞحر ْغو ٝاظخماٖيت و
ا٢خهاصيت للٗاةلت و أَم ش ئ ئُٖاا ٢ضوة لؤلوالص في يغوعة الخًامً ألاؾغر و ٦ظا ئخضار الخىاػن .
 الـشغُت الثالثت :
الغٚبت في الخى ًٖ ٠٢الٗمل ٚحر واعصة في ٢امىؽ اإلاؿخجىباث هٓغا لالوٗ٩اؾاث الايجابيت التي عا٣ٞذ زغوظهً للٗمل ٖلى
ٚغاع جدؿحن واٗ٢هً الاظخمااي،الا٢خهاصر و اإلاملي ٞ،بالغٚم مً ٧ل الًٛىَاث و حٗضص اإلاؿإولياث ئال ئهىا إلاؿىا زال٫
الخد٣ي ٤اإلايضاوي الخمؿ ٪بمىهبهً.
خاجمت :
جبىأث اإلاغأة الجؼاةغيت م٩اهت ٢يمت و جمحزث في ٧ل اإلاجاالث و الازخهاناث و ونلذ ئلى مىانب ٖليا و مغمى٢ت في اإلاجخم٘
و خ٣٣ذ ما ٧ان في اإلااض ي ال٣غيب مً الهٗب ئهجاػٍ،ولم ي ً٨جدىلها مً البيذ ئلى مجاَضة في ؾبيل اؾخ٣ال ٫بلضَا زم ئلى
البىاا والدكييض بٗض الاؾخ٣ال ٫أمغا ؾهال.ألن أصواعَا حٗضصث و أَمها صوعَا ؤلاهخاجي الظر يكمل ألاٖما ٫اإلاغجبُت بضوعَا
ألاؾغر،و٦ظل ٪ألاٖما ٫اإلاغجبُت بُبيٗت مهىتها ،و هجض أيًا صوعَا ؤلاهجابي ويكمل بهٟت ٖامت الخمل والىالصة وئعيإ
ألاَٟا ٫وخًاهتهم وجغبيتهم ئياٞت ئلى صوعَا اججاٍ اإلاجخم٘ الظر يخمشل في مكاع٦تها في الخياة الٗامت ٞالٗضيض مً الٗىامل
ؾاٖضث ٖلى ُٗ٢ها الٗضيض مً اإلاغاخل و مً أَمها ألاؾغة ٨ٞما حٗخبر هىاة اإلاجخم٘ ٞأيًا حك٩ل هُ٣ت ٢ىة للمغأة ئطا وٞغث
لها ٧ل الٓغو ٝاإلاؿاٖضة للخىٞي ٤ما بحن ٖملها صازل و زاعط البيذ.
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كائمت اإلاشاحع:
 .1أهيؿت بغ٧اث صعاع ،هًا ٫اإلاغأة الجؼاةغيت زال ٫الشىعة الجؼاةغيت ،اإلاإؾؿت الىَىيت لل٨خاب ،الجؼاةغ .1985،
 .2بؿام الٗؿيلي،اإلاجاَضة الجؼاةغيت و ؤلاعَاب الاؾخٗماعر ،صاع الىٟاتـ َ،بٗت زانت ،الجؼاةغ .2010،
2016
 .3مىا ٫ؾمحرة،الجزاٖاث اليؿىيت في اإلاسيا ٫الاظخمااي ،صاع خامض لليكغ و الخىػي٘ ،الُبٗت ألاولى ٖ،مان ،
الضيىان الىَني لئلخهاةياث (الجؼاةغ).
٢ .4اٖضة بياهاث الؿ ً٨الخانت باإلخهاا الٗام للؿ٩ان و الؿ ً٨لىاليت وٍ عان، 2008 ،الجؼاةغ.
5. Office national des statistiques , natalité ;fécondité et reproductivité en Algérie a travers les résultats par
commune du Recensement Général De La Population Et L’habitat 2008 statistiques sociales , Données
statistiques n°527/31

اطجبُان الذساظت اإلاُذاهُت
اإلاعلىماث الصخطُت للمشأة
(ط٦)1م ٖمغ ٥؟.........
(ط)2الخالت اإلاضهيت ٖ – 1 :ؼباا □  – 2متزوظت □ – 3مُل٣ت  /مىٟهلت □

 – 4أعملت□

(ط٦)3م ٖضص ألاَٟا ٫لضي ٪؟ (باليؿبت للمتزوظت/اإلاُل٣ت/اإلاىٟهلت/ألاعملت) ...:
(ط )4ما َى مؿخىي حٗليم ٪؟
 - 1ال ش ئ □

 -2ابخضاتي□

 -5قهاصة الخ٩ىيً اإلاملي□

مخىؾِ □

 - 4زاهىر □

 –-6قهاصة ظامٗيت  :ليؿاوـ □ ماظؿخحر □ ماؾتر □ ص٦خىعاٍ□

(طَ)5ل أهذ حٗملحن آلان ؟ – 1وٗم □

 -2ال □

 ئطا ٥اهذ ؤلاظابت -وٗم -اهخ٣لي مً ًٞل ٪ئلى الؿإا ٫ع٢م 06 ئطا ٧اهذ ؤلاظابت -ال – اهتهذ اإلا٣ابلت –ق٨غا ٖلى الخهغيذ-اإلادىع الشاوي  :بياهاث مهىيت للمغأة الٗاملت
(ط )6متى بضأث أو ٫مغة الٗمل (بالؿىىاث)؟ .........
(ط)7مً الظر ص ٪ٗٞو شجٖٗ ٪لى الٗمل ؟
 –1ال أخض □

 – 2الٗاةلت □

 – 3خالت أزغي □

(ط )8ما هي أَم ألاؾباب التي ظٗلخ ٪حكخٛلحن ؟
 – 1أؾباب ماصيت □

 – 2أله ٪جدهلذ ٖلى قهاصة ٗٞلي ٪الٗمل□

 - 3أؾباب اظخماٖيت □  –4أؾباب أزغي □
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(ؽ٦) 9ي ٠جدهلذ ٖلى اإلاىهب الخالي ؟
□

َ ًٖ – 1غي ٤ؤلاٖالن

ٖ –2ال٢اث شخهيت او ٖاةلي□
 –4مً َغ ٝو٧االث الدكٛيل أو البلضيت □

َ ًٖ – 3غي ٤اإلاؿاب٣ت أو الامخدان □
(ؽ )10في أر ُ٢إ حكخٛلحن ؟
ٖ –1مىمي □

 -2زام □

□

 -3مسخلِ

(ؽ ) 11أهذ ج٣ىمحن بٗمل ٪بهٟخ:٪
– 1-مؿخسضمت

□

 – 2مهىت مؿخ٣لت

– 3-أظحرة صاةمتٚ/حر صاةمت

□

 – 4خالت أزغي

□
□

(ط ) 12ماطا الظر بالةم ٪في َظا اإلاىهب ؟
 – 1مىاؾب إلاإَالج□٪

□

 –2صزل ممخاػ

–3الخهىٖ ٫لى زبرة

ٖ –4مل مؿخ٣غ□

□

(ؽَ) 13ل مؿاٞت م٣غ الٗمل باليؿبت إلاجزل ٪؟
٢ – 1غيبت □

 -2مخىؾُت □

 -3بٗيضة □

(ؽَ) 14ل جى٢يذ الٗمل مىاؾب ل ٪؟  -1وٗم □

 -2ال

□

(ؽَ )15ل ويٗ ٪الا٢خهاصر؟
 - 1ظيض □

 – 2مخىؾِ □

 - 3يٗي□ ٠

(ؽَ )16ل حؿاٖضيً اَل ٪ماصيا ؟-1وٗم □

□

 -2ال

(ؽَ)17ل ججضيً هٓغة ػمالة ٪في الٗمل (الغظا )٫؟
 –1هٓغة ايجابيت □

 – 2هٓغة ؾلبيت □

(طَ ) 18ل يىظض جميحز بالٗمل بحن الجيؿحن ؟  -1وٗم □
(ؽَ)19ل جغيضيً الخهىٖ ٫لى مىهب أٖلى؟ 1وٗم □

 -2ال □
 - 2ال □

(ؽ)20ما َى ا٦تر ش ئ ججضيىه في الٗمل ؟
 – 1الاخترام بحن الٗما□٫

 – 2البحرو٢غاَيت □  – 3الخميحز بحن الٗما□٫

(ؽ)21ما هي الهٗىباث ألا٦ثر التي جىاظهيجها ؟
 - 1في البيذ □ (خضص ) ..................................... :
 – 2في الٗمل □ (خضص ) ..................................... :
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 – 3في اإلاجخم٘ □ (خضص ) ..................................... :
(ؽَ)22ل جغٚبحن الخى ًٖ ٠٢الٗمل ؟
 -1وٗم □

 -2ال □

 اهتهذ اإلا٣ابلت باليؿبت للمغأة الٗاملت الٗاػبت . أما باليؿبت للمغأة اإلاتزوظت مً ًٞل ٪الاهخ٣ا ٫ئلى (ؽ – )23اإلادىع الشالض - أما باليؿبت للمغأة الٗاملت اإلاُل٣ت /ألاعملت مً ًٞل ٪الاهخ٣ا ٫ئلى( ؽ  – ) 28اإلادىع الغاب٘ -اإلادىع الشالض  :بياهاث مهىيت للمغأة اإلاتزوظت
 -2ال □

(ؽَ )23ل ٦ىذ حٗملحن ٢بل الؼواط ؟ – 1وٗم □

(ؽ )24ئطا ٧اهذ ؤلاظابت  -وٗمَ -ل ٢ابلذ اٖتراى مً َغ ٝالؼوط خىٖ ٫مل ٪؟
 -1وٗم □

 -2ال□
 -1وٗم □

(ؽَ) 25ل يؿاٖض ػوظ ٪في الخىٞي ٤بحن الٗمل و البيذ ؟

 -2ال □

(ؽ)26ئطا ٧اهذ ؤلاظابت  -وٗم  -في ما جخمشل َظٍ اإلاؿاٖضة ؟
 .1ئٖضاص الُٗام □  -2مؿاٖضة ألاَٟا ٫في الىاظباث اإلاجزليت □  -3جغجيب اإلاجز ٫و ٚؿل ألاواوي □
(ؽ ) 27ئطا ٧اهذ ؤلاظابت  -ال  -إلااطا ال يؿاٖض ٥؟
 .1ليـ مً قاهه أمىع البيذ
 .2ئه٣ام مً ٢يمخه و َيبخه

□
□

اهتهذ اإلا٣ابلت باليؿبت للمغأة الٗاملت اإلاتزوظت (ق٨غا للخهغيذ )
اإلادىع الغاب٘  :بياهاث مهىيت للمغأة الٗاملت اإلاُل٣ت /اإلاىٟهلت /ألاعملت
 -2ال □

(ؽَ)28ل ألاَٟا ٫في خًاهخ ٪؟  – 1وٗم □
(ؽَ)29ل يؿخٟيضون مً الى٣ٟت ؟  – 1وٗم □
(ؽ )30م٘ مً ج٣يمحن ؟  – 1م٘ ألاَل □

 -2ال □
 - 2ؾ ً٨مؿخ٣ل □

(ؽَ)31ل ٦ىذ حكخٛلحن ٢بل الُال ١؟  – 1وٗم □

 -2ال □

(ؽَ )32ل وا ظهذ ع ٌٞلخغوظ ٪للٗمل مً َغ ٝألاَل ؟  – 1وٗم □

 -2ال □

 -اهتهذ اإلا٣ابلت باليؿبت للمغأة الٗاملت اإلاُل٣ت /ألاعملت/اإلاىٟهلت (ق٨غا للخهغيذ )
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ئعذاد معلم الخعلُم ألاظاس ي في غىء اإلاخؼحراث العاإلاُت اإلاعاضشة
مىض ي ٖلي الجىىبيَ:البت ص٦خىعاٍ/ظامٗت اإلال ٪ؾٗىص،اإلامل٨ت الٗغبيت الؿٗىصيت

ملخظ:
يخم ئٖضاص مٗلم الخٗليم ألاؾاا ي ٢بل الخضمت في اإلاجا( ٫اإلاملي ،وألا٧اصيمي ،والش٣افي ،والاظخمااي ) ،وأزىاا الخضمت مً زال٫
الخضعيب والخىميت اإلاهىيت الظاجيت؛ ئال أن اإلاخٛحراث الٗاإلايت اإلاٗانغة واإلاخمشلت في مخٛحراث ( :مٗغٞيت ومٗلىماجيت وا٢خهاصيت
ً
ً
ً
ً
ً
ً
وؾياؾيت وز٣اٞيت ) ،جٟغى آزاعا ٦بحرة في ئٖضاص اإلاٗلم ،مٗغٞيا ومٗلىماجيا ومهىيا وؾياؾيا وز٣اٞيا ،وَظٍ اإلاخٛحراث حؿخلؼم
ؾغٖت الخدغ ٥في الخٗامل مٗها ،وئصزا ٫حٗضيالث جغبىيت ظىَغيت في ئٖضاصمٗلم الخٗليم ألاؾاا ي ٖلى مؿخىي ألاَضاٝ
ً
والخُِ والبرامج واإلاماعؾاث والىؾاةل ،وجىظحهها إلٖضاص مٗلم ٢اصع ٖلى الخٗامل م٘ اإلاٗغٞت باخشا ٖجها ،يخمخ٘ ب٣ضع ٖالي
مً مهاعاث اؾخسضام الخاؾىب والاهترهذ ،ويمخل ٪مهاعاث ٢ياصة الٗمل وجدمل اإلاؿإوليت ،ويخمشل الخغيت والضيم٣غاَيت في
ؾلى٦ه وحٗامله م٘ اإلاخٗلمحن ،ولضيه ؾٗت ز٣اٞيت ٖاليت جم٨ىه مً وكغ الؿالم والٗض ٫والدؿامذ واخترام آلاعاا.
وي٩ىن طل ٪مً زال ٫مخابٗت الخضعيب وئٖاصة الخضعيب أزىاا الخضمت ،وجُىيغ ٧لياث التربيت ومإؾؿاث ئٖضاص مٗلم الخٗليم
ألاؾاا ي ليهبذ مً أَم أَضاٞها ئٖضاص اإلاٗلم اإلاخمحز واإلاخٟى ١في ظمي٘ أصواعٍ الخٗليميت والتربىيت وؤلاصاعيت والاظخماٖيت
وؤلاوؿاهيت.
اٌولماث مـخاخُت :ئٖضاص اإلاٗلم -الخٗليم ألاؾاا ي -اإلاخٛحراث الٗاإلايت اإلاٗانغة.
ملذمت:
أن اإلاض ٤٢في اإلاخٛحراث الٗاإلايت اإلاٗانغة التي جدضر في خياجىا اليىم يدبحن له أجها أ٦ثر مً مجغص أػماث َاعةت جيخهي بضزى٫
الٗالم ال٣غن الخاصر والٗكغيً أو باخضار حٗضيالث َٟيٟت ٖلى ؾلى٦ياجىا ومهاعاجىا اليىميت ،بل ئجها حكحر ئلى اهبشاٖ ١هغ
ً
ً
ً
ظضيض ٨ٞغا ومٟهىما وجُبي٣ا.
ً
ً
ً
ول٣ض قهض الٗالم في الؿىىاث ألازحرة ج٣ضما مُغصا ملخىْا في جُىع اإلاٗاع ٝوالٗلىم والخ٨ىىلىظيا مما ٧ان له أٖٓم ألازغ في
ص ٘ٞال٨شحر مً اإلاجخمٗاث ئلى ئصزا ٫حٛيحراث ظظعيت ملمىؾت في ؾياؾاتها وا٢خهاصاتها ومسُُاتها وحٗليمها وأؾاليب
ج٨ٟحرَا وَغ ١خياتها( ).

1الزىراينل لك بن حبٍت بن ٤تمد آل سعد  .)2003(.إ داد معلم التعليم العيم يف ضوء بعض االٕتيىيت العي١تية ا١تعيصرةل رسيلة ميجستَتل غَت منشورةل
جيمعة أم العرىل مكة ا١تكرمةل ص.2
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ً
٦ما أن حؿاعٕ جض ٤ٞاإلاٗغٞت أصي ئلى الىٞغة و٣ٞضان الاججاٍ في البيئت الخٗليميت مٗا ( ) ،ئياٞت ئلى حٗ٣ض َغ ١جدضيض
اإلاك٨الث وئظغاااث الخىٟيظ والخلى ،٫والتي جشحر الخحرة وج٨ك ٠الخلل في اإلاىهج الٗلمي الخ٣ليضر ،وحؿخلؼم مٗايحر ظضيضة
لخأ٦يض الىىٖيت والهض ١والخ٣ي٣ت والخ٣بل اإلاٗغفي والخ٣ييم( ).
٦ما أصي الاؾخسضام اإلاتزايض للخ٨ىىلىظيا اإلاٗلىماجيت وعبُها بكب٩اث الاجها ٫اإلاخٟاٖلت ئلى حٛحر ظظعر في اإلاماعؾاث
ّ
الخٗليميت الخٗلميت هٟؿها ،ليـ  ِ٣ٞفي الؿغٖت واإلاغوهت واإلاضي الظر جىٞغٍ ،وئهما في الضعظت اإلاتزايضة للؿيُغة ٖلى ٖمليت
الخٗليم التي ج٣ضمها للمٗلمحن والُالب ( )٦ ،ما ال ي٣خهغ اؾخسضام اإلاٗلىماجيت ٖلى اإلاؿاٖضة اإلاباقغة في ٖمليت الخٗليم
 ،ِ٣ٞبل حكمل الخأزحر ٖلى ألاصواع التي ي٣ىم بها اإلاٗلم ،خيض ؾخ٩ىن الٗال٢ت بحن اإلاٗلم والُالب أ٣ٞيت ،والخٗليم ٖمليت
ً
ً
جٟاٖل ظمااي اإلاٗلم ًٖى ٞحها ومؿهل ،والُالب وكُا ومخٟاٖال ،والجماٖت م٩ان لالؾدكاعة ،ولم يٗض صوع اإلاٗلم ألاؾاا ي
"جىنيل اإلاٗغٞت " بل ّ
ّ
للخٗلم والخ٨ٟحر ،مً زال ٫جضعيب الُالب ٖلى حٗلم ٦يٟيت الخهىٖ ٫لى اإلاٗلىماث وج٣ىيمها
مىظه
ّ
وجدىيلها ئلى مٗغٞت م٘ الجماٖت ،وجغ٦حز اإلاٗلم ٖلى ج٣ىيم الٗملياث الخٗلميت وال٣ضعة ٖلى البدض والخ٨ي ٠والخٗاون( ).
ً
ومً زال ٫اؾخٗغاى الٗضيض مً الضعاؾاث اإلادليت والٗغبيت وألاظىبيت التي جمشل ظهىصا بدشيت ٢يمه في مجا ٫التربيت وئٖضاص
َ1424ـ ) ،وجىنياث (هضوة التربيت
اإلاٗلمحن ( )،وصعاؾاث (الل٣اا الخاصر ٖكغ ل٣اصة الٗمل التربىر "اإلاٗلم في ٖهغ مخجضص "،
والٗىإلاتَ1425،ـ ) ،والتي جإ٦ض هخاةجها ٖلى وظىص آزاع ٖضيضة للمخٛحراث الٗاإلايت ٖلى الخٗليم ،حكمل الىٓم الخٗليميت
بأَضاٞها ووْاةٟها وٖىانغَا "اإلاضعؾت واإلاٗلم واإلاخٗلم واإلاىهج " ،وٖلى أَميت جُىيغ ٧لياث اإلاٗلمحن وبغامج ئٖضاص اإلاٗلم
1

زإزل نيدي زميل2000(.م) .اإلنًتنت و و١تة التعليم وتطوإرهل ٣تلة الًتبيةل العددإن()134-133ل الدوحةل قطرل إونيو – سبتمربل ص .360 -349

2

Jalobin, Gilberto & Silvio, FontoWikeez & Martin, O'Connor & Jerry, Ravitz. (2001). Science for atheist and the
twentieth century social contract to the scientific boom, the magazine International of Social Sciences, N(168). P65.
3
Russell, Jane M.(2001). Scientific communication at the beginning of the twentieth century atheist and, the
magazine International of Social Sciences, N(168).P143.

4الزىراينل سعد بد اهلل بردي1423(.ىـ) .مواءمة التعليم العييل السعودي الحتييجيت التنمية الوونية من العوى العيملة وانعكيسيهتي االقتصيدإة
واالجتمي ية واألمنيةل مرزز أْتيث مكيفحة اٞترديةل وزارة الداخليةل الرإيضل ص.74
5من تلك الدراسيت:
 الصيإغل ٤تمد بن حسنل والعمرل بد العزإزل واٟتجيال نل والل 1424(.ىـ) .اختيير ا١تعلم وإ داده يف ا١تملكة العربية السعودإة "رؤإة مستعبلية"ل ٣تلة
ا١تعرفةل العدد(.)95
 قيديل منيل مير 1428(.ىـ) .مدى توافق برنيمج اإل داد الًتبوي مع معيإَت اٞتودة الشيملة وأىم صعوبيت التطبيق يف زلية الًتبية ّتيمعة أم العرى من
وجهة نظر أ ضيء ىيئة التدرإس .رسيلة ميجستَت .قسم ا١تنيىج وورق التدرإسل زلية الًتبيةل جيمعة أم العرىل جدة.
 اٟتواتل لك ا٢تيدي2004(.م) .الًتبية العربية رؤإة جملتمع العرن اٟتيدي والعشرإنل منشورات اللجنة الوونية الليبيةل دار الكتب الوونيةل بنغيزيل ليبيي.
 ا١تفرجل بد رإةل وا١تطَتيل فيال وٛتيدهل ٤تمد 2007(.م) .االٕتيىيت ا١تعيصرة يف إ داد ا١تعلم وتنميتو مهنييًل إدارة البحوث والتطوإر الًتبويل وزارة
الًتبيةل الكوإت.
 زنعينل أٛتد لك 2009(.م) .تعييم برامج تربية ا١تعلمُت و٥ترجيهتي وفق معيإَت اٞتودة من وجهة نظر ولبة السنة الراب ة يف قسم معلم الصف وأ ضيء
ا٢تيئة التعليميةل ٣تلة جيمعة دمشقل ٣تد()25ل العدد(.)4+3
 النيقول صالح أٛتدل وأبو وردل إإهيب ٤تمد 2009(.م) .إ داد ا١تعلم وتنميتو يف ضوء التحدإيت ا١تستعبليةل ْتث معدم للمؤ٘تر الًتبوي ا١تعلم الفلسطيٍت
الواقع وا١تأمول.

 Brunner, Jose Joaquin.(2001). Globalization, education and the technological revolution, Futures Magazine,
N(118).
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لخدىاؾب م٘ َظٍ اإلاخٛحراث و ٤ٞزىابذ ؾياؾت الخٗليم ،ومالامت بغامجها الخخياظاث اإلاجخم٘ ،وجدؿحن هىٖيتها وظىصتها،
وجىْي ٠الخ٣ىيت الخضيشت في ػياصة ٗٞاليتها وئزغاا مٟغصاتها لًمان زبراث مُىله ومىٓمت ومىهجيت إلاٗلم اإلاؿخ٣بل.
مما ؾب ٤يدبحن أَميت اإلاىيىٕ ويغوعة ئٖاصة الىٓغ خى ٫ئٖضاص مٗلم الخٗليم ألاؾاا ي في يىا اإلاخٛحراث الٗاإلايت اإلاٗانغة.
مشيلت الذساظت:
ئن مك٩لت الضعاؾت جيب٘ مً الاَخمام بخُىيغ ٢ضعاث اإلاٗلم والاهخ٣ا ٫به مً ٖالم الغجابت الخ٣ليضيت والخ ٟٔوالخل٣حن ئلى
ً
ً
ٖالم الى٣ض والابخ٩اع والخدليل والتر٦يب والخسُيِ الض٢ي ٤مؿخسضما ٧ل مؿخجضاث ٖهغٍ مخٟاٖال م٘ ٧ل الخدضياث
ً
لالؾخٟاصة وئزغاا الؿاخت التربىيت مما يجٗلها مٗلما يدٓى باإلا٩اهت والخ٣ضيغ لضي مجخمٗه وَالبه.
ول٣ض أ٦ضث الخ٣اعيغ الغؾميت واإلاإجمغاث الٗاإلايت ٖلى يغوعة ئٖاصة الىٓغ في بغامج ئٖضاص اإلاٗلم ليهل ئلى اإلاؿخىي اإلاىاؾب
إلاخٛحراث الٗهغ؛ مما يٟغى ٖلى مإؾؿاث ئٖضاص اإلاٗلم أن ججضص مً بغامجها ،وجُىعَا ،وجأزظ باالججاَاث الخضيشت التي
جم ً٨اإلاٗلم مً أصاا أصواعٍ في اإلاضعؾت واإلاجخم٘ ،وَظا يإ٦ض ٖلى الاَخمام باإلٖضاص الٗلمي والتربىر واإلاملي للمٗلم ليؿاٖض
ٖلى هجاخه في مهمخه وعؾالخه في الخيكئت والتربيت والخٗليم.
لظا جدىاو ٫الضعاؾت الخاليت ٖمليت ئٖضاص مٗلم الخٗليم ألاؾاا ي في يىا اإلاخٛحراث الٗاإلايت اإلاٗانغة.
أظئلت الذساظت:
حؿمى الضعاؾت الخاليت لئلظابت ًٖ ألاظئلت آلاجيت:
.1
.2
.3
.4
.5

ما ألاؾاليب اإلاخبٗت في ئٖضاص اإلاٗلم ٢بل وأزىاا الخضمت؟
ما هي أبغػ اإلاخٛحراث الٗاإلايت اإلاٗانغة؟
ما آلازاع اإلاترجبت ٖلى اإلاخٛحراث الٗاإلايت اإلاٗانغة في ئٖضاصمٗلم الخٗليم ألاؾاا ي؟
٦ي ٠يم ً٨ئٖضاص مٗلم الخٗليم ألاؾاا ي في يىا اإلاخٛحراث الٗاإلايت اإلاٗانغة؟
ما ألاصواع الخضيشت إلاٗلم الخٗليم ألاؾاا ي في يىا اإلاخٛحراث الٗاإلايت اإلاٗانغة؟

أَذاؾ الذساظت:
حؿمى الضعاؾت لخد٣ي ٤ألاَضا ٝالخاليت:
.1
.2
.3
.4
.5

الخٗغٖ ٝلى ألاؾاليب اإلاخبٗت في ئٖضاص اإلاٗلم ٢بل وأزىاا الخضمت.
جدضيض أبغػ اإلاخٛحراث الٗاإلايت اإلاٗانغة.
ال٨ك ًٖ ٠آلازاع اإلاترجبت ٖلى اإلاخٛحراث الٗاإلايت اإلاٗانغة في ئٖضاص اإلاٗلم.
وي٘ م٣ترح إلٖضاص مٗلم الخٗليم ألاؾاا ي في يىا اإلاخٛحراث الٗاإلايت اإلاٗانغة.
ئبغاػ ألاصواع الخضيشت إلاٗلم الخٗليم ألاؾاا ي في يىا اإلاخٛحراث الٗاإلايت اإلاٗانغة.

أَمُت الذساظت:
ج٨مً أَمُت الذساظت في آلاحي:
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 أجها جيب٘ مً وا ٘٢الٗهغ الظر وٗيكه ،خيض اإلاخٛحراث الٗاإلايت اإلاٗانغة في ظمي٘ مجاالث الخياة ،وج٣ضم عؤيت جغبىيت
إلٖضاص مٗلم الخٗليم ألاؾاا ي في يىا جل ٪اإلاخٛحراث والتي أزغث بضعظت ٦بحرة ٖلى ج٩ىيً اإلاٗلم.
٦ ما يخى ٘٢أن جثرر َظٍ الضعاؾت اإلايضان التربىر ،وحؿاٖض اإلاٗىيحن باٖضاص اإلاٗلم ٢بل وأزىاا الخضمت في وي٘ زُِ
وبغامج واؾتراجيجياث ظضيضة إلٖضاص اإلاٗلم في يىا اإلاخٛحراث الٗاإلايت اإلاٗانغة.
مىهج الذساظت:
اؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج الىنٟي لجم٘ البياهاث باٖخباعٍ أًٞل ألاؾاليب اإلاىهجيت إلاشل َظٍ الضعاؾت ،وطل ٪بىن٠
الىخاةج وجدليل البياهاث مً زال ٫الغؾاةل الٗلميت واإلاإجمغاث واإلا٣االث وال٨خب اإلاخسههت في ئٖضاص اإلاٗلم.
مطؿلخاث الذساظت:
اإلاخؼحراث العاإلاُت اإلاعاضش:
ج٣هض الضعاؾت باإلاخٛحراث الٗاإلايت اإلاٗانغة بأجها اإلاٟاَيم وألا٩ٞاع والخُبي٣اث الجضيضة التي َغأث واؾخجضث ٖلى ألابٗاص
الغةيؿت التي حك٩ل الٗالم اإلاٗانغ ،وهي ألابٗاص :اإلاٗغٞيت ،واإلاٗلىماجيت ،والا٢خهاصيت ،والؿياؾيت ،والش٣اٞيت.
ئعذاد اإلاعلم:
ي٣هض به اليكاٍ الظر ج٣ىم به اإلاإؾؿاث التربىيت اإلاخسههت إلٖضاص اإلاٗلم ٢بل الخضمت وجأَيلهم وجضعيبهم أزىاا الخضمت
٦جؼا مً ٖمليت ج٩ىيجهم.
مداوس الذساظت:
لئلظابت ًٖ أؾئلت الضعاؾت والؿمي لخد٣ي ٤أَضاٞها ،ؾيخم جىاو ٫اإلاىيىٖاث في زمؿت مداوع٧ ،ل مدىع يجيب ًٖ ؾإا ٫مً
أؾئلتالضعاؾتبالخدليلواإلاىا٢كتوطلٖ ٪لى الىدى آلاحي:
ً
أوال :الخعلُم ألاظاس ي:
ئن مغخلت الخٗليم ألاؾاا ي حٗض ال٣اٖضة الٗغيًت إلٖضاص الٟغص واإلاغخلت التي جىمي زاللها الاججاَاث والٗاصاث وجخأنل ٞحها
اإلاالمذ الغةيؿيت لصخهيت اإلاىًَ ويجم٘ ٧اٞت اإلاهخمحن والٗاملحن بكئىن التربيت ٖلى أن الغ٦حزة ألاؾاؾيت ألر هٓام حٗليمي
مد٨م جخمشل في الاَخمام بخٗليم اإلاغخلت ألاولى( ).
اإلاعلم في الخعلُم ألاظاس ي:
ً
ً
هٓغا ألَميت مغخلت الخٗليم ألاؾاا ي ٞاجها جخُلب مٗلم ي٩ىن لضيه مىٓىمت ٢يميت وأزال٢يت جد٨م أصااٍ ٧اٞت ،بٗيضا ًٖ
الدؿيب والتهاون؛ بديض يبضٕ في الخضعيـ والبدض ويماعؽ صوعٍ بٟٗاليت وٟ٦ااة.
ويٗضاإلاٗلم أَم مضزل في الىٓام الخٗليم بٗض الخالميظ ٞهى َا٢ت بكغيت مدغ٦ت لليكاَاث الٗمليت الخٗليميت وجخى٠٢
ٗٞاليخه ئلى خض ٦بحر ٖلى مضي ٟ٦ااجه خيض جإزغ ٟ٦اياث اإلاٗلمحن وٞاٖليتهم في الىٓم الخضعيؿيت وهٓم الخ٣ىيم وي٣ىم

1بدرانل شبق2007(.م) .التعليم األسيسك(الفلسفةل األىداا) .ط .1اإلسكندرإة :دار الوفيء للطبي ة والنشرل ص.79
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اإلاٗلم بمؿاٖضة الخالميظ في الخهىٖ ٫لى اإلاٗاع ٝواإلاهاعاث وال٣يم الالػمت لهم ٦أٞغاص و٦ظل٦ ٪أًٖاا في اإلاجخم٘ ٦ما ي٘٣
ٖلى اإلاٗلم ٖبا ٢ياصة ٖمليت الخٗليم والخٗلم للُالب.
ٞاإلاٗلم عوح الٗمليت الخٗليميت ولبها وأؾاؾها ألاو ٫وع٦جها الغ٦حن ٞيأحي اإلا٣غع اإلاضعا ي و٧اٞت ؤلام٩اهاث بٗض اإلاٗلم اإلا٣خضع
واإلاخمحز والهالر وال٣ىر وألامحن واإلاسلو في أصاا ٖمله ٞاإلاٗلمىن َم نىإ الخ٨ٟحر( ).
ئعذاد اإلاعلم في الخعلُم ألاظاس ي:
ً
ً
ً
ً
ئن بغامج ئٖضاص اإلاٗلمحن في الىًَ الٗغبي حؿمى ئلى جأَيل مٗلم اإلاؿخ٣بل أ٧اصيميا ومهىيا وز٣اٞيا وشخهيا في خحن أن ٦شحر
مً َظٍ الجىاهب ٚاةب ًٖ اإلاماعؾت الٗمليت ،وهجض أن مٗٓم بغامج ٧لياث التربيت حعجؼ ًٖ جؼويض الُالب اإلاٗلم بمهاعة
الخٗليم الظاحي ألامغ الظر يجٗله ٚحر ٢اصع ٖلى مخابٗت اإلاخٛحراث التي جُغأ ٖلى مدخىياث اإلاىهج هديجت للخ٣ضم الٗلمي
والخ٨ىىلىجي في الٗهغ الخضيض٦ ،ما أن َظٍ البرامج جغ٦ؼ ٖلى الضعاؾاث الىٓغيت وال يدٓى الجاهب الٗملي الخُبي٣ي
باالَخمام ال٩افي في بغهامج ئٖضاص اإلاٗلم( ).
وإلاا ٧ان للمٗلم مً ألاَميت في الٗمليت التربىيت ٞمً الًغوعر أن يىا ٫مً الٗىايت ال٣ضع الظر يدىاؾب م٘ صوعٍ الظر ي٣ىم
به في ئٖضاص اليلا وج٩ىيجهم ٦ظلْ ٪هغ اَخمام اإلاجخمٗاث باٖضاص اإلاٗلمحن في ئَاع الٟلؿٟت الؿياؾيت والاظخماٖيت للضولت
بديض يؿاَم في حك٨يل اإلاىاًَ الهالرٞ ،اإلاٗلم ال٠٨ا يمشل صون ق ٪طزحرة٢ىيت ٦بري لظا البض مً الاَخمام الكضيض
باٖضاص اإلاٗلم( ).
ئعذاد معلم الخعلُم ألاظاس ي كبل الخذمت:
ً
لئلٖضاص الجيض للمٗلم و٣ٞا إلاخُلباث الٗهغ ورظب ٖلى الخٗليم الٗالي جُىيغ بغامجه ومخابٗت ج٣ضيمها بك٩ل صاةم بديض
جخًمً اإلاٟاَيم الخاليت( ):
 .1اٖخماص أؾلىب الٗمل الجمااي الخٗاووي.
 .2الاَخمام بم٣ضاع ما يمخل٨ه الٟغص في اإلاإؾؿت مً ٢ضعاث ومىاَب وزبراث.
 .3الخغم ٖلى اؾخمغاع الخدؿحن والخُىيغ بك٩ل صاةم ومؿخمغ.
 .4ج٣ليل ألازُاع مً مىُل ٤أصاا الٗمل الصخيذ مً أو ٫مغة ألامغ الظر يإصر ئلى ج٣ليل الخ٩لٟت في الخض ألاصوى والخهىٖ ٫لى
عض ى اإلاؿخٟيضيًمً الٗمليتالخٗليميت.
 .5الخغم ٖلى ج٩امل ٧اٞت اإلاجاالث في الىٓام الخٗليمي ٧األَضا ٝوالهي٩ل الخىٓيمي وأؾاليب الٗمل والضاٗٞيت والخدٟحز
وؤلاظغاااث.
وٍخم ئعذاد معلم الخعلُم ألاظاس ي كبل الخذمت في اإلاجاالث آلاجُت:
 - 1ؤلاعذاد اإلانهي  :وي٣هض به ٢ضعة الُالب اإلاٗلم ٖلى الخٗغٖ ٝلى َبيٗت اإلاخٗلمحن وزهاةههم ومٗغٞخه باإلااصة
1الورثينل دنين أٛتد1428(.ىـ) .مدى تعبق ا١تعلمُت ١تعيإَت اٞتودة الشيملة يف التعليمل ْتث معدم إىل اللعيء السنوي الرابع شر للجمعية السعودإة للعلوم
الًتبوي والنفسية (جسنت) اٞتودة يف التعليم العيمل ص.12
2زنعين2009(.م) .ا١ترجع السيبقل ص.19-18
3ا١تفرجل وأخرون2007(.م) .ا١ترجع السيبقل ص.15
4قيدي1428(.ىـ) .ا١ترجع السيبقل ص.34-33
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الخسههيت واؾخسضامه إلاهاعاث الخضعيـ الخضيشت و٢ضعجه ٖلى خل مك٨الجه الهٟيت بدلى ٫مالةمت ومغاٖاجه للٟغو١
الٟغصيت واؾخسضام َغاة ٤جضعيـ مىىٖت واؾخسضام أؾاليب ج٣ىيم مخىىٖت( ).
 - 2ؤلاعذاد ألاوادًمي :وي٣هض به أن يمخل ٪الخغيج ٢ضعة ٖلميت ٖلى جىْيٖ ٠لمه واؾخسضامه ألامشل في ئهخاط أ٩ٞاع ظضيضة
ومخابٗت ما َى ظضيض في مجا ٫اإلاٗغٞت الٗلميت وبسانت مجاله وال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر الٗلمي وٞهم اإلاىهجيت الٗلميت وجُبي٣ها
في البدىر الٗلميت والخمخ٘ بٗ٣ليت ٖلميت ها٢ضة ٧االؾخيخاط والاؾخيباٍ والاؾخٗضاص والخدليل( ).
ً
ً
 - 3ؤلاعذاد الثلافي  :وي٣هض به أن يمخل ٪الخغيج مؿخىي ز٣اٞيا مىاؾبا مً خيض ئإلاامه باإلاٗلىماث الخاعيسيت والجٛغاٞيت
ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي واإلادلي ومٗغٞخه باإلاك٨الث الٗاإلايت واإلادليت وئإلاامه باألخضار الجاعيت وامخال٦ه ز٣اٞاث مىىٖت في ٖلىم
قتى وباألزو في مجا ٫جسههه( ).
ً
 - 4ؤلاعذاد الاحخماعي  :وي٣هض به أن ي٩ىن لضي الخغيج الكٗىع الخام باإلاؿئىليت الاظخماٖيت و٢اصعا ٖلى ٚغؽ طل ٪في
هٟىؽ َالبه واإلاكاع٦ت ؤلايجابيت في ألاوكُت وزضمت اإلاجخم٘ وال٣ضعة ٖلى الٗمل الجمااي وأن يىم الىالا والاهخماا الىَني
ويغسخ طل ٪في هٟىؽ َالبه وأن يكاع ٥في ئبضاا الغأر خيا ٫اإلاك٨الث الاظخماٖيت وي٩ىن لضيه عوح اإلاباصعة واإلاكاع٦ت ويٗؼػ
طل ٪في هٟىؽ َالبه( ).
ئعذاد اإلاعلم في الخعلُم ألاظاس ي ازىاء الخذمت:
ئن اإلاىٓمت الٗغبيت للتربيت والش٣اٞت والٗلىم ٢غعث ًٖ َغي ٤مإجمغاتها أن ج٩ىن ٖمليت ؤلاٖضاص ٢بل الخضمت والخضعيب في
ً
ً
ازىائها ٖمليت مؿخمغة ما صام اإلاٗلم ٢اةما بالٗمل في اإلايضان ومً َىا يأحي مٟهىم الخ٩ىيً ليبني ٦ال مً ؤلاٖضاص ٢بل الخضمت
والخضعيب في ازىائها ٞالخ٩ىيً ٧الىمى وهديجت للخُىعاث اإلاٗانغة في الخض ٤ٞاإلاٗغفي والخ٨ىىلىجي جم الغبِ بحن بغامج ؤلاٖضاص
ً
واإلاك٨الث اإلايضاهيت التي جخُلب خلىال أزىاا الخضمت والخ٩امل بحن ؤلاٖضاص والخضعيب ًٖ َغيٖ ٤مليت الخ٩ىيً اإلاؿخمغة
ومبضأ الخٗليم الظاحي وجد٣ي ٤الخىاػن بحن الجىاهب الىٓغيت والٗمليت والخأ٦يض ٖلى م٣ىماث الىمى اإلاملي ال٣اةم ٖلى اليكاٍ
الظاحي والغبِ بحن بغامج ؤلاٖضاص صازل ٧لياث التربيت وبغامج الخضعيب أزىاا الخضمت والغبِ ٦ظل ٪بحن الجاهبالىٓغرللبرامج
(
اإلاضاعؽ ).
والخضعيباإلايضاويصازل
وظائل ئعذاد اإلاعلم في الخعلُم ألاظاس ي أزىاء الخذمت:
2007م)( ) ٖضص مً الىؾاةل وألاؾاليب إلٖضاص وجدؿحن أصاا مٗلم الخٗليم ألاؾاا ي أزىاا الخضمت يمً٨
أوعص (اإلاٟغط وآزغون،
يم ً٨جلخيهها في آلاحي:
 .1الخضعيب لغ ٘ٞمؿخىي أصاا اإلاٗلم وجالفي ج٣هحر اإلاٗلمحن الظيً صزلىا اإلاهىت مً ٚحر عٚبت.
 .2الترزيو إلاماعؾت مهىت الخضعيـ وبم٣خًاَا يؿمذ له بمماعؾت الخٗليم والاؾخمغاع ٞحها.
 .3الخىميت اإلاهىيت ًٖ َغي ٤مغا٦ؼ اإلاٗلمحن وجؼويضَم ب٩ل ما َى ظضيض في اإلاهىت.
1زنعين2009(.م)ل ا١ترجع السيبقل ص.44
 2بد ا١تعطكل أٛتد حسُت2008(.م) .اٞتودة واال تميد بيلتعليم .مصر :دار السحيب للنشر والتوزإعل .201-192
3زنعين2009(.م)ل ا١ترجع السيبقل ص.49
 4بدا١تعطك2008(.م)ل ا١ترجع السيبقل ص.212-211
5النيقول وأبو ورد2009(.م) .ا١ترجع السيبقل ص.15-13
6ا١تفرجل وآخرون2007(.م)ل ا١ترجع السيبقل ص.77-40
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 .4الخىميت اإلاهىيت ال٣اةمت ٖلى الٟ٨اياث اإلاٗغٞيت وألاصاةيت والخىميت الىظضاهيت والاؾخ٣هاةيت.
 .5الخىميت اإلاهىيت في اإلاضعؾت مً زال ٫أصائهم صازل اله ٠وي٣ىم بدىٟيظٍ مٗلمىن طو زبرة ظيضة خيض يخم ٞحها مىا٢كت
أؾاليب الخضعيـ ومسُُاث الضعوؽ بحن اإلاٗلمحن طور الخبرة وػمالئهم خضيحي الخٗيحن.
 .6الخىميت اإلاهىيت مً زال ٫الهضا٢ت الىا٢ضة والخٗاون اإلاكتر ٥بحن الؼمالا بديض يهبذ الخضيض خى ٫الخضعيـ مً
اإلاىايي٘ اليىميت ٞيٗخاص اإلاٗلمىن مالخٓت بًٗهم البٌٗ وي٣ضمىن الخٛظيت الغاظٗت لؼمالئهم.
 .7جىْي ٠الخ٨ىىلىظيا والكب٨ت الٗى٨بىجيت في الخىميت اإلاهىيت للمٗلم مً زال ٫الاقترا ٥في البرامج الٗاإلايت خيض ججم٘
َظٍ البرامج بحن الخضعيب اإلاخىىٕ واإلاخجضص باؾخمغاع وبخ٩الي ٠ا٢خهاصيت بؿيُت ئلى ظاهب ئ٦ؿاب اإلاٗلم زبرة في البدض
والضزى ٫ئلى مىا ٘٢جغبىيت لالؾخٟاصة مجها ئياٞت ئلى جىىٕ مهاصع اإلاٗغٞت.
 .8جدضيض الاخخياظاث الخضعيؿيت للمٗلمحن بىؾاةل أ٦ثر ٗٞاليت وطل ٪مً زال ٫ج٣اعيغ اإلاىظهحن ومضعاا اإلاضاعؽ وجدليل
الضعوؽ و ٤ٞبُا٢ت مٗضة جدلل الؿلى ٥الخضعيس ي للمٗلم ي٣ىم به اإلاىظه أو مضيغ اإلاضعؾت أو عةيـ ال٣ؿم.
 .9عٟ٦ ٘ٞااة ال٣اةمحن ٖلى بغامج الخضعيب مً زال ٫الابخٗار في صوعاث زاعظيت وخًىع اإلاإجمغاث والىضواث ووعف الٗمل.
 .10الخىميت اإلاهىيت اإلاؿخضامت خيض يضع ٥اإلاٗلم أن الىمى اإلاملي في يىا الاججاَاث الٗاإلايت اإلاٗانغة ٖمليت مؿخمغة َىا٫
الخياة اإلاهىيت للمٗلم وال جخى ٠٢ئال باهتهاا زضمخه.
ً
ً
 .11الخضعيب اإلاىظه طاجيا ومؿئىليت اإلاٗلم في همىٍ اإلاملي بديض أن ج٩ىن الضاٗٞيت للمٗلم صازليه ل٩ي يُىع طاجه مهىيا،
ويلؼم اإلاٗلم هٟؿه باإلاُالٗت وال٣غااة في مجا ٫جسههه والاقترا ٥في اإلاىخضياث التربىيت اإلاخسههت واإلاإجمغاث ووعف
الٗمل.
ً
 .12مؿئىليت ٧لياث ئٖضاص اإلاٗلمحن في مخابٗت زغيجحها وجىميتهم مهىيا أزىاا الخضمت مً زال ٫بغامج جضعيبيت يخم الخٗاون
ٞحها بحن ال٩لياث واإلاضاعؽ وبٗشاث صازليت والخٗليم ًٖ بٗض.
ً
زاهُا :اإلاخؼحراث العاإلاُت اإلاعاضشة:
يم ً٨جىاو ٫اإلاخٛحراث الٗاإلايت اإلاٗانغة بص يا مً الخٟهيل ٖلى الىدى آلاحي:
 -1الخؼحر اإلاعشفي :ي٨مً َظا الخٛحر في الؿغٖت اإلاتزايضة التي يخم ٖىضَا ئهخاط اإلاٗغٞت وجغا٦مها ،وجىْي ٠اإلاٗغٞت وألاوكُت
اإلاٗغٞيت في ؤلاهخاط ،وػياصة مٗض ٫ال٣يمت اإلاًاٞت الىاججت ٖجها ( )٦ ،ما يكحر ئلى جؼايض واحؿإ ٞغوٕ اإلاٗغٞت ،وجىامي الخضازل
ٞيما بيجها ٞيما يٗغ" ٝبٗبىع الخسههاث والضعاؾاث البيييت"( ).
 -2الخؼحر اإلاعلىماحي  :ويكحر َظا الخٛحر ئلى ٦شاٞت وؾغٖت جباص ٫اإلاٗلىماث واإلاٗغٞت ،وجضوي ج٩اليٟها ،وجىامي ٖلم الخد٨م
ؤلال٨ترووي وبغمجياجه واعجباَه بخ٣ىيت الاجها ٫الخضيشت وئم٩اهاتها ٚحر اإلادضوصة "قب٨ت ؤلاهترهذ "( ) ،ألامغ الظر ٖؼػ مً
ٖمليت الاجها ٫وظٗلها أ٦ثر جٟاٖليت٦ ،ما ظٗل الا٢تراب مً الٗاإلايت زانيت ٦بحرة ومم٨ىت ل٩ل ش يا ( )٦ ،ما أن جُبي٣اتها
1

David, Bowl A. & VOREY, Dominique.(2002). Introduction to the knowledge society economy, the magazine
International of Social Sciences, N(171). P15.
2
MitelStrasse, Juergen.(2001). New challenges for education and research in light of the planetary economy, Futures
Magazine, N(119). P494.

3غليونل برىينل وأمُتل ٝتَت2000(.م) .ثعيفة العو١تة و و١تة الثعيفةل ط2ل دار الفكرل دمشقل ص.21

4

Petit, Pascal & Sweet, Locke.(1999). Looking for the future of globalization, the magazine International of Social
Sciences, N(160). P43.
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ً
ً
أخضزذ حٛيحرا ٖمي٣ا في مٟاَيم ؤلاوؿان وأؾاليب خياجه وأٖماله وَمىخاجه وفي ٧ل ظىاهب الخياة اليىميت( ).
 -3الخؼحر الاكخطادي  :ويكحر َظا الخٛحر ئلى ج٨شي ٠الاهخ٣ا ٫الضولي للمىاعص ،واعجباَها بٗضص متزايض مً اإلاٗامالث ٖابغة
الخضوص ،وجدغيغ ألاؾىا ١وصمجها في ؾى ١واخض ،وجؼايض جض٣ٞاث عأؽ اإلاا ٫والاؾدشماعاث ألاظىبيت اإلاباقغة والكغ٧اث
الٗاإلايت ٣٦ىة مدغ٦ت لال٢خهاص الٗالمي ،ومإزغة ٖلى الخهاةو الا٢خهاصيت اإلادليت ومىُ ٤حؿيحرَا ،وجهبذ ظمي٘ الؿل٘
والخضماث ٢ابلت لئلهخاط والبي٘ والخىاٞـ في ٧ل م٩ان مً الٗالم( ).
ً
 -4الخؼحر العُاس ي  :ويكحر ئلى ئٖاصة جدضيض هُا ١الؿلُت نٗىصا ئلى مؿخىياث أٖلى مً الضولت وعبُه بمإؾؿاث ٖاإلايت
ألاَضا ،ٝوججاوػ مٟهىم الاؾخ٣ال ٫والؿياصة ئلى مٟهىم اإلاكاع٦ت والخٟاٖليت في الكإون الٗاإلايت والؿالم الضولي ،وْهىع
مٟهىم اإلاىاَىت الٗاإلايت أو اإلاخٗضصة ألابٗاص للىًَ والٗالم ب٩اٞت ز٣اٞاجه ( )٦ ،ما أنبدذ مٟاَيم الضيم٣غاَيت والخغيت
وخ٣ى ١ؤلاوؿان واإلاىاَىت مىيىٖاث عةيؿت في ؾياؾاث الٗالم ،بل أجها في الى٢ذ الخايغ هي اإلاض الخاعيخي الظر جىُل٤
مىه ٧ل عياح الخٛيحر( ).
ً
 -5الخؼحر الثلافي  :ويكحر ئلى وكىا قب٩اث اجهاٖ ٫اإلايت جغبِ ٗٞال ظمي٘ البلضان واإلاجخمٗاث مً زال ٫جؼايض الخض٣ٞاث
الغمؼيت والهىع واإلاٗلىماجيت ٖبر الخضوص ال٣ىميت وبؿغٖت ئلى صعظت أنبدىا وٗيل في ٢غيت ٧ىهيت ( ) ،وليهبذ الىٓام
الؿممي -البهغر اإلاهضع ألا٢ىي إلهخاط ونىاٖت ال٣يم والغمىػ الش٣اٞيت ،ومً زم الاهضماط الٗالمي ألاٖم ،٤بازًإ
ً
ً
ً
اإلاجخمٗاث لخاعيسيت وم٩اهيت واخضة ز٣اٞيا واظخماٖيا وؾياؾيا( ).
ومما ؾب ،٤هجض أن اإلاخٛحراث الٗاإلايت اإلاٗانغة قاملت لجمي٘ ظىاهب خياة ؤلاوؿان اإلاٗغٞيت والخ٣ىيت والا٢خهاصيت
ً
ً
ً
ً
والؿياؾيت والش٣اٞيت ،وأن ٧ل مخٛحر مجها يخًمً ظضال ٖلميا و٨ٞغيا وجُبي٣يا ،بل ويإزغ ٧ل مخٛحر مجها في آلازغ ،وهي
ً
مخٛحراث حك٩ل البيئت اإلاديُت بالىٓام التربىر ،وجإزغ في ٧اٞت ٖىانغٍ وٖملياجه و٣ٞا إلاىهج الىٓم  ،وخيض أن اإلاٗلم يٗض
ً
الغ ً٦ألاؾاا ي في َظا الىٓام وجأزغٍ أمغا وا ٘٢وال مٟغ مىهٞ ،ان َظا يؿخضاي الخٗغٖ ٝلى آلازاع التي جدضثها َظٍ اإلاخٛحراث
في ج٩ىيً اإلاٗلم وئٖضاصٍ.
ً
زالثا:ألازاس اإلاترجبت على اإلاخؼحراث العاإلاُت اإلاعاضشة في ئعذاد معلم الخعلُم ألاظاس ي:
جٟغى اإلاخٛحراث الٗاإلايت اإلاٗانغة الؿاب٣ت الٗضيض مً آلازاع والخدضياث "الٟغم واإلاساَغ " ٖلى أَضا ٝووْاة ٠وبغامج
مإؾؿاث ئٖضاص اإلاٗلم "٧لياث اإلاٗلمحن وال٩لياث التربىيت " ،وٖلى أصواع ووْاة ٠اإلاٗلم والٟ٨اياث واإلاهاعاث ألاؾاؾيت
اإلاُلىب جىاٞغَا ٞيه ،ولظا ؾيخم جدضيض َظٍ آلازاع ليم ً٨الخٗامل مٗها بك٩ل ٖام ،وجم٨حن اإلاٗلم مً الخٟاٖل الجاص
والخال ١م٘ مُٗياث الٗهغ،بك٩ل زام ،وطلٖ ٪لى الىدى آلاحي:

1

Brunner, Jose Joaquin.(2001). Globalization, education and the technological revolution, Futures Magazine,
N(118). P165.

2ا٠تيلديل ذزيء ٥تلص1999(.م) .العو١تة "اافيىيم وا١تتطلبيت "ل اجمللة االقتصيدإة السعودإةل العدد()3ل ص.67
3ىيجوتل رإتشيرد1998(.م).العو١تة واألقلمة "إتيىين جدإدان يف السييسيت العي١تية"ل مرزز اإلميرات للدراسيت والبحوثل أبوظيبل ص.195
4الطوإقل ىيين بد الرٛتن2001(.م) .اإلدارة التعليمية "مفيىيم وآفيق"ل دار وائق للنشرل مينل ص.42
5غليونل وأمُت2000(.م)ل ا١ترجع السيبقل ص.16
6خرإسينل بيسم لك2001(.م) .العو١تة والتحدي الثعييفل دار الفكر العررل بَتوتل ص.21
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 -1آلازاس اإلاعشؿُت :جخمشل أبغػ آلازاع اإلاٗغٞيت ٖلى مإؾؿاث ئٖضاص اإلاٗلم،في آلاحي( ):
 .1حٛحر أَضا ٝالٗلم وجىظهه للخُبي٣اثٞ ،يما يٗغ" ٝبخ٩امل اإلاٗغٞت".
 .2حٛحر أؾاليب وأصواث الخهىٖ ٫لى اإلاٗغٞت وجىٓيم جغا٦مها واؾترظاٖها.
 .3اػصياص الغوابِ البدشيت وبغامج الخباص ٫الٗلمي ،مما أصي ئلى ػياصة ؤلاهخاظيت والٟ٨ااة البدشيت.
 .4جؼايض البدىر بحن الخسههاث لخباص ٫الخبرة واإلاٗغٞت وألاصاا.
 .5جؼايضالاؾدشماع الضولي في البدىر الخُبي٣يت والخُىيغ ،واؾخسضام ألاوكُت اإلاٗغٞيت.
 .6جؼايض وي٘ اإلاٗايحر الٗلميت في ٖالم ابخ٩اعر ،لخجىب الخ٨غاعووي٘ اإلابخ٨غ في اإلا٣ضمت.
ً
ً
 .7خمايت اإلال٨يت ال٨ٟغيت في الاجٟا٢ياث الضوليت ،وئُٖاا صوعا واؾٗا للٗلم والخبرة واإلاهاعة.
 .8ج٣اصم اإلاٗاع ٝواهسٟاى ٢يمت ما يخم ا٦دؿابه في الجامٗاث واإلاإؾؿاث الخٗليميت بك٩ل ٖام.
 .9الجامٗت لم حٗض اإلاهضع الىخيض للمٗغٞت ،ل٣يام مإؾؿاث زانت تهخم بخىليض اإلاٗغٞت وجُىيغَا ،وخضور اه٣ؿام بحن
مإؾؿاث الخٗليم في اإلاحزاهيت وؤلام٩اهاث واإلا٩اهت والخأزحر والخسهو.
 .10ئٞؿاص َبيٗت ألابدار الجاعيت في الجامٗت ،إلاا جشحرٍ مً ً٢ايا أزال٢يت وصيييت وجغبىيت.
 -2آلازاس اإلاعلىماجُت :جخطر آزاع اإلاٗلىماجيت ٖلى مإؾؿاث ئٖضاص اإلاٗلم ،في آلاحي( ):
 .1ػياصة ٖضص و٢ىة الغوابِ ٞيما بحن مإؾؿاث الخٗليم وألا٧اصيميحن ،مما ؾاٖض ٖلى ْهىع مجخم٘ أ٧اصيمي ٖالمي مترابِ
الٗال٢اثالٗلميتوالبدشيت،وبما يٗؼػ اإلاٗغٞت والبدىر اإلاكتر٦ت.
 .2ئٖاصة الخىٓيم اإلا٩اوي والؼماوي لؤلوكُت الخٗليميتٞ ،الخٗلم و٢خما يكاا الُالب /اإلاٗلم وبالؿغٖت اإلاغٚىبت ،والخىاظض
ً
ً
ظؿضيا في ٢اٖت الضعاؾت ليـ قغَا ،وال جىظض خاظت إلاباوي وججهحزاث حٗليميت.
 .3جىٞغ الضٖم والٟٗاليت والازخهام إلصاعة الٗمليت الخٗليميت.
 .4جمشل ه٣لت في الخٗليم مً نىاٖت ٦شيٟت الٗمل ئلى نىاٖت ٦شيٟت عأؽ اإلاا ،٫وه٣لت في الخٛيحر الٗام لىٓم الخٗليم هدى
الٗ٣الهيت وج٣ؿيم الٗمل وجىىي٘ اإلاىاعص ،وليهبذ الخٗليم أ٢ل ٧لٟت.
 .5أجها حصج٘ اإلاإؾؿاث الخٗليميت ٖلى صزى ٫أؾىا ١زاعظيت ،وئوكاا ٞغوٕ لها ،وجىػي٘ م٣غعاتها  ...ئلخ ،ليهبذ الخٗلم
1أنظر زالً من:
 التومل بداهلل ثمينل وآدمل بدالرؤوا ٤تمد1999(.م) .العو١تة "دراسة ٖتليلية نعدإة"ل دار الوراقل لندنل ص.88
 بوقحوصل خيلد أٛتد2000(.م) .إتيىيت تطوإر التعليم العييل يف ظق العو١تةل ٣تلة التعيونل العدد()51ل ص.60

 Brunner, Jose Joaquin.(2001). Globalization, education and the technological revolution, Futures Magazine,
N(118). P165.
 David, Bowl A. & VOREY, Dominique.(2002). Introduction to the knowledge society economy, the magazine
International of Social Sciences, N(171).p15.
 MitelStrasse, Juergen.(2001). New challenges for education and research in light of the planetary economy,
Futures Magazine, N(119). P494.

2أنظر زالً من:

 نوفقل ٤تمد نبيق2002(.م) .اٞتيمعة واجملتمع يف العرن اٟتيدي والعشرإنل اجمللة العربية للًتبيةل اجمللد()22ل العدد()1ل .170-152
 نصيرل سيمكل وتعكل لك 2002(.م) .جودة مؤسسيت التعليم العييل يف صر العو١تةل دراسة معدمة ١تؤ٘تر
الكوإتل 13-10ميرسل ص.12
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ً
والخضعيب ؾى٢ا ٖاإلايت يىدكغ بالخٛلب ٖلى ٖامل اللٛت والترظمت ،وججٗل الخىاٞـ ٖلى ج٣ضيم زضمت الخٗليم والخضعيب للٟغص
في أر م٩ان بالٗالم.
 .6أجها أيٟٗذ أَميت ومهاصع الخٗليم الخ٣ليضيت ،وْهىع أهماٍ حٗليميت جخىا ٤ٞم٘ الٗهغ ٧الخٗليم ًٖ بٗض والاٞتراض ي
واإلاؿخمغ ،مما يؼيض مً مضي اهدكاع الخٗليم واحؿإ الىُا ١الظر يُٛيه.
ً
 -3آلازاس الاكخطادًت:جخطر آلازاع الا٢خهاصيت ٖلى اإلاإؾؿاث الخٗليميت و٣ٞا لآلحي:
 .1ئٖاصة َي٩لت الٗملياث الخٗليميت ،وْهىع ٦ياهاث حٗليميت نٛحرة لل٣يام بمهام حٗليميت مخٟى٢ه ،ويؿمذ ب٣ضع أ٦بر مً
الخسهو وج٣ؿيم الٗمل والخأ٦يض ٖلى ال٣ياؽ والخ٣ىيم في ٧ل ظىاهب الخٗليم.
 .2اهضماط اإلاإؾؿت والكغ٧اث الخٗليميت التي جدٞ ٤٣اةٌ في الجاهباإلاالي والخ٨ىىلىجي والبكغر وؤلاصاعر ،والخهىٖ ٫لى
اإلا٩اهت والخأزحر والؿمٗت اإلاخىاٞغة لضي الكغ٧اا مجخمٗحن ،والاقترا ٥في ئهخاط وج٣ضيم الخضماث الخٗليميت( ).
 .3اإلاىاامت م٘ اخخياظاث اإلاجخم٘ وؾى ١الٗمل وحؿغي٘ اؾخجابت الخٗليم إلاُالب ؾى ١الٗمل( ).
 .4الخصخهت  :أر مكاع٦ت الُ٣إ الخام في ئوكاا اإلاإؾؿاث الخٗليميت بضا ٘ٞالغبذ ،وحٗني الىٓغ ئلى الخٗليم هٓغة
ا٢خهاصيت بدخت مً خيض ج٩لٟخه وه٣ٟاجه ،وجدميل ألاٞغاص ظؼا مً َظٍ الخ٩لٟت( ).
 -4آلازاس العُاظُت  :جخطر آلازاع الؿياؾيت في الخُبي ٤واإلاماعؾت إلاٟاَيم الضيمى٢غاَيت والخغيت والىَىيت ،ألجها ٢ض ال
جخىا ٤ٞم٘ الىا ٘٢وؤلاعر الاظخمااي والش٣افي لضو ٫الٗالم الشالض ،والتي حٗاوي مً َيمىت ٢يم الخٗهب وال٣بليت والُاةٟيت،
ومً اهدضاع الىاي الضيمى٢غاَي و٢يمه ( ) ،ومً َىا جبرػ الىْيٟت الؿياؾيت إلاإؾؿاث الخٗليم ،وطل ٪مً زال ٫حٗغي٠
ألاٞغاص بد٣ى٢هم وواظباتهم ،وجد٣ي ٤الخىاع الىَني واإلاكاع٦ت اإلاٟخىخت م٘ أٞغاص وظماٖاث ومإؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاديُت،
ً
وئيجاص ظظوع لها في ؾلى٦ياث ألاٞغاص وفي خياتهم الٗمليت ،وأيًا الخىاػن م٘ الؿلُت واإلاماعؾت الضيم٣غاَيت في اإلاجخم٘( ).
ً
 -5آلازاس الثلاؿُتَ :ىاٖ ٥ضصا مً آزاع الٗىإلات الش٣اٞيت ٖلى مإؾؿاث الخٗليم ،والتي مً أبغػَا آلاحي( ):
 .1ػياصة الخض ٤ٞالخغ للمٗاع ٝواإلاٗلىماث مما يٗؼػ وْيٟت جىميت الٗلم والخ٨ٟحر الٗلمي.
 .2جُىيغ وامخال ٥اإلاهاعاث الخ٣ىيت وؤلاصاعيت والدؿيحريت والخٟىٞ ١حها ،مً زال ٫الخٗليم الٗالي.
ّ
 .3جٟٗيل بٌٗ اإلاباصب التربىيت الٗاإلايت مشل "الخٗلم الظاحي" و"الخٗليم للجمي٘" و"الخٗليم اإلاؿخمغ".
1

McGinn, Noal.V.(1997). The impact of globalization on national education systems, Futures Magazine, N(27).p 5055.

2نيسل ٤تمدل و بد الكرميل هنى1999(.م) .اٞتيمعة والعو١تةل دراسة معدمة ١تؤ٘تر جيمعة العيىرة لتطوإر التعليم اٞتيمعك "رؤإة ٞتيمعة ا١تستعبق"ل 24-22
ميإول ص.6
3نوفق2002(.م) .ا١ترجع السيبقل ص .159
4ووفةل لك سعد2000(.م) .األداء الدديعراوك للجيمعيت العربيةل ٣تلة شؤون اجتمي يةل العدد()68ل ص.73
5الطوإق2001(.م)ل ا١ترجع السيبقل ص.430-429
6أنظر زالً من:
 خرإسين2001(.م)ل ا١ترجع السيبقل ص.153
 بوقحوص2000(.م) .ا١ترجع السيبقل ص.61
 نصيرل وتعك2002(.م) .ا١ترجع السيبقل ص.10
 ليميتل ٛتود2001(.م) .الثعيفة اإلسالمية وٖتدي العو١تةل ٣تلة إسالمية ا١تعرفةل العدد()24ل ص.110-108
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 .4جؼايض اإلا٣اعهت بحن الجامٗاث وجُىي٣ها بٗضص مً اإلاغظٗياث ألا٧اصيميت الٗاإلايت واإلاخىىٖت.
 .5ئخضار حٛيحراث في ق٩ل الضعاؾاث ومدخىي البرامج ،لدكب٘ اخخياظاث الٟئاث اإلادغومت.
ً
 .6جبني ٖضصا مً ال٣يم الٗاإلايت اإلاكتر٦ت ،والتي حؿاٖض ٖلى وكغ ز٣اٞت الؿالم ،و٦ك ٠الٗيىب اإلاىظىصة في البييت
ً
ّ
وال٣يميت اإلادليت بٗيضا ًٖ ٢يم الهيمىت أو الىنايت اإلاٗغٞيت والش٣اٞيت.
الؿلى٦يت
ً
 .7زلٖ ٤ضصا مً الخىاً٢اث بحن  :أهماٍ اإلاٗيكت الٗاإلايت واإلادليت ،وبحن الخضازت والخ٣اليض ،وبحن الخٗليم الٛغبي وئخياا
اإلاإؾؿاث الخٗليميت الترازيت ،والخىجغ بحن اإلااصر والغوحي.
ً
سابعا :ئعذاد معلم الخعلُم ألاظاس ي في غىء اإلاخؼحراث العاإلاُت اإلاعاضشة:
يم ً٨مىا٢كتئٖضاصمٗلم الخٗليمالؿاا يفي يىا اإلاخٛحراثالٗاإلايتاإلاٗانغةٖلى الىدىآلاحي:
في غىء اإلاخؼحراث اإلاعشؿُت:
ئن ج٩ىيً اإلاٗلم يجب أن يغ٦ؼ ٖلى اإلاٗلم الظر يمخل٢ ٪اٖضة ٖلميت مٗغٞيت نلبت وطاث احؿإ وٖم ٤مٗغفي ،ويضع٥
ال٨يٟيت التي جترابِ بها أظؼاا اإلاٗغٞت م٘ بًٗها البٌٗ ،ولضيه ال٣ضعة ٖلى ججضيض مٗاعٞه ،وجُىي٘ اإلاىاهج لخٗليم َالبه،
ً
ً
وي٩ىن مهضعا للمٗغٞت الخضيشت للمخٗلم ،وأن ي٩ىن ٢اصعا ٖلى ئعقاصَم ئلى مهاصع اإلاٗغٞت في اإلاديِ اإلاباقغ للمضعؾت وفي
ً
اإلاجخم٘ ال٨بحر ،وملتزما بخُبي ٤اإلاٗاع ٝالتي ي٣ضمها و٦يٟيت الاؾخٟاصة مجها والؿيُغة ٖلحها في خياة اإلاخٗلمحن ،ولضيه ال٣ضعة
ٖلى جضعيب اإلاخٗلمحن ٖلى مهاعة الخهىٖ ٫لى اإلاٗغٞت مً مهاصعَا بك٩ل مؿخ٣ل( ).
في غىء اإلاخؼحراث اإلاعلىماجُت:
ئن ج٩ىيً اإلاٗلم يجب أن يغ٦ؼ ٖلى اإلاٗلم اإلاخم ً٨مً مهاعاث اؾخسضام الخاؾب آلالي وؤلاهترهذ وؾاةغ وؾاةل وج٣ىياث
ً
ً
جدليل اإلاٗلىماث ومٗالجتها ومهاعاث الاجها ٫والخىانل ٖبرَا قٟهيا و٦خابيا بلٛت عا٢يت ومٟغصاث زغيت ،ويؿخُي٘
ً
اؾخسضامها في الخضعيـ ،ولضيه ال٣ضعة ٖلى جضعيب وتهيئت اإلاخٗلمحن ٖلى الخٗامل مٗها ،وجىْيٟها ظميٗا في الخياة الٗمليت( ).
في غىء اإلاخؼحراث الاكخطادًت:
ئن ج٩ىيً اإلاٗلم يجب أن يغ٦ؼ ٖلى اإلاٗلم الظر يمل ٪طزحرة واؾٗت مً اإلاهاعاث اإلاٗغٞيت واإلاهىيت الالػمت للخٗغٖ ٝلى
ّ
مسخل ٠الهٗىباث التي يىاظهها اإلاخٗلمحن في الخٗلم ،والظر ي٣ىم بضوع الىؾيِ بحن خاظاث اإلاخٗلمحن وخاظاث اإلاجخم٘
وخاظاث الىٓام الخٗليمي ،ويٗمل في ْل اإلاإؾؿاث الخٗليميت الخانت واإلاؿخ٣لت ( ) ،ئياٞت ئلى أهه يمخل ٪مهاعاث ٢ياصة
الٗمل وجدمل اإلاؿئىليت والٗمل جدذ ٢ياصة مهىيت ،ومهاعاث الٗمل يمً ٞغي ٤والٗمل اإلاكتر ٥بهٟت ٖامت ،ويمخل٪
مهاعاث الخٗامل م٘ ٧اٞت أٞغاص اإلاجخم٘ و٢اصع ٖلى بىاا ٖال٢اث ئوؿاهيت مٗهم ؾليمت وئيجابيت ،ومخ ً٣إلاهاعاث الٗغى
وؤلا٢ىإ ،وباعٕ في جسُيِ الجهض والى٢ذ واإلاا.) (٫

1الصيإغل وأخرون1424(.ىـ).ا١ترجع السيبقل ص.33-29
2الصيإغل وأخرون1424(.ىـ) .ا١ترجع السيبقل ص.33-29
3اٟتوات2004(.م) .ا١ترجع السيبقل ص.130-126
4ا٠تبيتل لك بن صيحل1424(.ىـ) .نظرة تطوإرإة للتنمية الذاتية للمعلمُت وذج " التعليم مدى اٟتيية للمعلمُت"ل ٣تلة ا١تعرفةل العدد()95ل ص.50-48
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في غىء اإلاخؼحراث العُاظُت:
ّ
ئن ج٩ىيً اإلاٗلم يجب أن يغ٦ؼ ٖلى اإلاٗلم الظر يخمشل الخغيت ألا٧اصيميت ٦ؿلى ٥ومماعؾت واٖيت وهاضجت في الخياة وفي
ً
الٗمليت الخٗليميت و ٤ٞالًىابِ والالتزام بالهالر الٗام ،ويٗمل بمىٓىمت ٢يميت وازال٢يت جد٨م أصااجه ٧اٞت بٗيضا ًٖ
ً
ً ً
ً
ً
ً
الدؿيب والتهاون ،وي٩ىن ٢اصعا ٖلى جىميت ال٣ضعة الى٣ضيت التي حؿخلؼم ج٨ٟحرا خغا وٗٞال مؿخ٣ال ،ويك٩ل خاٞؼا للمخٗلمحن
ٖلى البدض والى٣ض واإلاكاع٦ت واإلاىاْغة لآلزغيً واخترام أعائهم ،ويٗمل ٖلى ئقغا ٥ظمي٘ اإلاخٗلمحن في ٖمليت الخٗليم،
والخسلو مً الىماطط الؿلبيت في الىٓغ للؿلُت ( ) ،ئياٞت ئلى أهه يخٗامل م٘ اإلاخٗلمحن بمىيىٖيت ب ٌٛالىٓغ ًٖ أيت
أبٗاص ٖكاةغيت أو اظخماٖيت أو َاةٟيت ،ويغسخ مٟاَيم الخٗاون م٘ آلازغيً وال٣يام بالٗمل الخحرر الخُىاي والخضمي،
لي٩ىهىا أ٦ثر ٗٞاليت في الخياة الٗامت ،وأن ي٩ىهىا مىاَىحن مٗخمضيً ٖلى أهٟؿهم وٖلى م٣ضعاتهم ،ومٗتزيً بىَجهم وبىالة
أمغٍ وبىٓامه ومإؾؿاجه الاظخماٖيت ،ولضحهم ال٣ضعة ٖلى الخطخيت بالىٟـ واإلاا ٫في ؾبيل الضٞإ ٖىه( ).
في غىء اإلاخؼحراث الثلاؿُت:
ئن ج٩ىيً اإلاٗلم يجب أن يغ٦ؼ ٖلى اإلاٗلم الظر لضيه ؾٗت ز٣اٞيت في الٟىىن الٗ٣ليت والٗلىم واللٛاث ،وي٣ىص الخجضيض
ً
ً
ونىاٖت اإلاجخم٘ و٣ٞا إلا٣خًياث الٗهغ ،و٢اصع ٖلى الخٗامل م٘ ججضيض الش٣اٞت اإلادليت والخٟاٖل م٘ الش٣اٞت الٗاإلايت ،بضال
مً الخل٣حن أو الاهبهاع ،وأن ي٩ىن لضي اإلاٗلم الىاي ال٩امل بالٗىامل الؿياؾيت والش٣اٞيت والاظخماٖيت التي جإزغ ٖلى ٖمله،
ً
والظر ي٩ىن له صوعا في وكغ ز٣اٞت الؿالم ،والالتزام بمباصب الٗض ٫والدؿامذ والخىاع والاخترام بحن أٞغاص اإلاجخم٘
والجماٖاث والكٗىب اإلاسخلٟت بدىىٖها الٗغقي والضيني والش٣افي( ).
ً
وأزحرا ،جسلو الباخشت ئلى أَميت ئٖضاص اإلاٗلم وا٦ؿابه الٟ٨اياث اإلاهىيت اإلاالةمت للمخٛحراث الٗاإلايت ،والتي يًٟل ئياٞتها
ً
ئلى الشىابذ التي يخدلى بها اإلاٗلم اإلاخمشلت في ؤلايمان الغاسخ بٗ٣يضة ؤلاؾالم ،ئيماها يخجؿض في ٧ل جهغٞاجه وأٗٞاله وأ٢ىاله
ً
ً
٧ي ي٣خضر به َالبه  ،وؤلازالم وج٣ىي هللا في الؿغ والٗلً ،والتي ججٗل مً يمحرٍ ع٢يبا صازليا ٖلى ٖمله وؾلى٦ه.
ً
خامعا :أدوس اإلاعلم في الخعلُم ألاظاس ي في غىء اإلاخؼحراث العاإلاُت اإلاعاضشة:
في ْل اإلاخٛحراث الخضيشت اإلاىا٦بت لالججاَاث التربىيت الخضيشت ٞان صوع اإلاٗلم أنبذ عؾالت وليـ مهىت ٞدؿب وطل ٪مً
خيض ٢ضعة اإلاٗلم ٖلى اؾخسضام الىؾاةِ ؤلال٨تروهيت وال٣يام باألوكُت الخٗليميت ٞهى ٖىهغ أؾاا ي في اإلاىٓىمت
الخٗليميت لظا ٞان جُىيغ مهاعاجه وئم٩اهاجه يغوعر ليدىاؾب م٘ صوعٍ في الٗهغ الخضيض لظا حٗضصث أصواعٍ في يىا
اإلاخٛحراث الٗاإلايت اإلاٗانغة٦مٗلم إلاغخلت الخٗليم ألاؾاا ي ،ويم ً٨للباخشت – باالٖخماص ٖلى الضعاؾاث اإلاخٗل٣ت بأصواع اإلاٗلم
واإلاُٗياث الؿاب٣ت ًٖ اإلاخٛحراث الٗاإلايت اإلاٗانغة وأزغاَا ٖلى ئٖضاص اإلاٗلم  -يم٨ىاظما ٫جل ٪ألاصواع في اإلاجاالث الخاليت:
-1ألادواس الخعلُمُت:
وجخمشل في آلاحي:

1ووفة2000(.م) .ا١ترجع السيبقل ص.88
2الشرإدةل خيلد بد العزإز 1426(.ىـ) .صني ة ا١تواونة يف يا متغَت "رؤإة يف السييسة االجتمي ية "ل اللعيء ( )13لعيدة العمق الًتبوي بيلبيحة 28-26
٤ترمل ص.19-17
3نوفق2002(.م) .ا١ترجع السيبقل ص  .175و اٟتوات2004(.م) .ا١ترجع السيبقل ص.49
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 ]1دوس اإلاعلم في حعلُم الخالمُز كذساث الخـىحر:
 .1يؼيض مً ئوؿاهيت الخلميظ.
 .2يؼيض مً ٢يمخه وأَميخه وز٣خه بىٟؿه.
 .3يؿغٕ في جأَيله وئٖضاصٍ للمجخم٘.
 .4حهظب ٢ضعاجه ويجٗله أ٦ثر مالةمت إلاُالب اإلاؿخ٣بل.
 .5يؼيض مً وكاَه وخيىيخه.
 .6يؼيض مً ئيجابيت ٞهمه لظاجه الخدهيليت والاظخماٖيت.
 .7يى٣له مً مخل ٤ئلى ٞغص وكِ ٞاٖل مىٓم.
ً
 .8يدىله ئلى باخض ًٖ اإلاٗغٞت ومٗالج لها وليـ خآٞا لها.
 .9جضعيب الخلميظ ٖلى الاهخ٣ا ٫الظَني مً مى ٠٢آلزغ.
 .10جد٣ي ٤نٟت اإلاغوهت للخلميظ.
 .11الخضعيب اإلاٗغفي اللٛىر بهض ٝعبِ ألا٩ٞاع بمٟغصاث مخىاؾ٣ت.
 .12الخىٓيم اإلاىُ٣ي والخأمل في مىا ٠٢حؿخضاي الخ٨ٟحر.
 .13الخضعيب ٖلى خل اإلاك٨الث وحٗضص اإلاىا ٠٢والابخ٩اع.
 .14جد٣ي ٤نٟت الُال٢ت الظَىيت للخلميظ.
 ]2دوس اإلاعلم في اهعاب الخالمُز اإلاعاسؾ والخلائم واإلاـاَُم:
.1
.2
.3
.4

ا٦دكا ٝالخالميظ بأهٟؿهم للمٗاع ٝواإلاٗلىماث وجىْيَ ٠ظٍ اإلاٗاع ٝفي خياة الخالميظ.
الجم٘ بحن ز٣اٞت ٖامت واؾٗت بضعظت ٧اٞيت وئم٩اهيت البدض اإلاخٗم ٤في مىاص جسههه.
مغاٖاة الخ٩امل بحن اإلاىاعص الضعاؾيت اإلاسخلٟت.
الخضعيب ٖلى الخٗلم الظاحي والخٗلم اإلاؿخمغ والخٗلم مضي الخياة لخل ٪الجىاهب اإلاٗغٞيت.

 ]3دوس اإلاعلم في اهعاب الخالمُز اإلاهاساث اإلاخخلـت ورلً إلعذادَم للخُاة العملُت:
أ -مهاعاث ٖ٣ليت.

ب -مهاعاث أ٧اصيميت.

ط – مهاعاث يضويه.

ص  -مهاعاث اظخماٖيت.

 ]4صوع اإلاٗلم ٦ممهض ومىٓم لليكاَاث الهٟيت ،خيض يخٟاٖل اإلاٗلم م٘ جالميظٍ في ٖمليت الخٗلم والخٗليم وطل ٪مً زال٫
اإلاىا ٠٢الخٗليميت.
 ]5صوع اإلاٗلم ٦مالخٔ ومصخو ومٗالج ٟ٨ٞااة اإلاٗلم حٗخمض ٖلى ٢ضعجه في مالخٓت جالميظٍ ًٖ ٢غب ومالخٓت أٗٞالهم
وعصوصَا وجٟاٖلها.
 ]6صوع اإلاٗلم في ئزغاا بيئت الخٗلم :خيض يك٩ل اإلاٗلم بيئت حٗلم زغيت ؾغيٗت الاؾخجابت جخطر في الجىاهب الخاليت:
 .1وظىص ٖال٢ت حٗاوهيت مٟخىخت ٢اةمت ٖلى الىص والاخترام اإلاخباص ٫بحن اإلاٗلم والخالميظ.
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 .2جىىٕ أوكُت الخٗلم ٞهىا ٥جٟاٖل صازل اله ٠الضعاا ي وَىا ٥ججاعب مٗلميه في مسخبر أو في مغ٦ؼ ج٨ىىلىظيا الخٗليم
وَىا ٥ػياعاث ميضاهيت.
 .3حٗليم ظمااي أ٢ل وحٗليم اؾخ٣اللي أ٦ثر.
 .4الخلميظ ي٣ىم بضوع اإلا٨دك ٠واإلاجغب الٟاٖل في الٗمليت الخٗليميت.
ً
 .5جىٞغ ظىا مً الش٣ت وال٣بى ٫والخ٣ضيغ واإلاغح بحن اإلاٗلم وجالميظٍ.
 .6ػياصة صاٗٞيت الخٗلم لضي الخالميظ.
 .7ج٣ىيم ٖلمياث الخٗليم.
 .8الاؾخٟاصة مً الخٛظيت الغاظٗت في جد٣ي ٤مؼيض مً ألاَضا ٝالخٗليميت اإلايكىصة.
 ]7صوع اإلاٗلم ٦مدٟؼ ومٗؼػ للخالميظ خيض ي٣ىم اإلاٗلم بضوع اإلادٟؼ إلزاعة اَخمام الخالميظ وصواٗٞهم وخٟؼَم ٖلى الخٗلم
ويؿمى ئلى الخٗؼيؼ لخ٣ىيت وػياصة الؿلى ٥اإلاغٚىب ٞيه وطل ٪بجاهبيه ؤلايجابي والؿلبي (الشىاب والٗ٣اب).
 ]8صوع اإلاٗلم ٦مؿدكاع ومىظه للخالميظ.
 ]9صوع اإلاٗلم ٦م٣ىم للخ٣ضم اإلاٗغفي والٗ٣لي للخالميظ وطل ٪للى٢ىٖ ٝلى مضي جدهيلهم وج٣ضمهم الضعاا ي.
-2ألادواس التربىٍت:
وجخلخو في آلاحي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

مغاٖاة الٟغو ١بحن الخالميظ.
جىميت ال٣يم والاججاَاث واإلايى ٫والاَخماماث لضي الخالميظ.
عبِ اإلاضعؾت باإلاجخم٘.
جد٣ي ٤الًىابِ ألازال٢يت.
صوعٍ ٦مشل أٖلى و٢ضوة لخالميظٍ.
صوعٍ في تهيئت الخالميظ لٗالم الٛض.
صوعة في جغٚيب جالميظٍ في الٗلم والخٗلم.
صوعٍ في جُىيغ اإلاىهج اإلاضعا ي.
صوعة في ج٣ضم وجُىيغ طاجه.

-3ألادواسؤلاداسٍت:
وجخلخو في:
ئصاعة اله ،٠قغي ٪إلاضيغ اإلاضعؾت ،عاةض الٟهل ،مكغٖ ٝلى بٌٗ ألاوكُت اإلاضعؾت ،مكغ ٝئصاعر ٖلى أخض أظىدت
اإلاضعؾت ،صوعة في حُٛيتخهو الاخخياٍ.
-4ألادواس الاحخماعُت:
وجخلخو في آلاحي:
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.2
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.4
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.6
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عاةض اظخمااي ي٣ضم ز٣اٞت اإلاجخم٘ لخالميظٍ.
جغؾيش خب الىًَ والاهخماا ئليه لضي جالميظٍ.
صوعة في الخٗاون م٘ ػمالةه والٗاملحن باإلاضعؾت.
صوعة ٦كغي ٪ألولياا ألامىع في جغبيت أوالصَم.
صوعة ٗ٦ىهغ ئيجابي في ئٖالا قأن مهىت الخٗليم.
صوعٍ في جىظيه الخٗاون م٘ اإلاإؾؿاث الاظخماٖيت ألازغي.
صوعٍ ًٗ٦ى ٞاٖل في اإلاجالـ الخٗليميت والجمٗياث الٗلميت.

-5ألادواس ؤلاوعاهُت:
وجخلخو ٞيضوعٍ في جد٣ي ٤الضٖىة ئلى (ؤلايمان باهلل ٖؼ وظل ،والٗمل ،والؿالم ،والدؿامذ ،والخٗاون ،والىٓام).
ولخد٣ي ٤جل ٪ألاصواع ولخُىيغ بغامج ئٖضاص اإلاٗلمحن في يىا اإلاخٛحراث الٗاإلايت اإلاٗانغة ،يجب الالتزام بٗضص مً ألاَضاٝ
لبرامج ئٖضاص اإلاٗلمحن ،وهي آلاحي( ):
 .1جُىيغ بغامج ؤلاٖضاص لخدىاؾب م٘ اإلاؿخجضاث اإلاٗغٞيت والاظخماٖيت والا٢خهاصيت والش٣اٞيت و ٤ٞزىابذ ؾياؾت الخٗليم.
 .2جدؿحن هىٖيت البرامج ومالامتها الخخياظاث اإلاجخم٘.
 .3جىْي ٠الخ٣ىيت الخضيشت في ػياصة ٞاٖليت بغامج ؤلاٖضاص وئزغاا مٟغصاتها.
 .4حٗغيٌ الُالب/اإلاٗلم لخبراث مُىلت مىٓمت ومىهجيت في اإلايضان التربىر.
 .5جىميت ٢ضعاث أًٖاا َيئت الخضعيـ والاعج٣اا بمؿخىياث أصائهم .
 .6يمان مؿخىي مالةم مً الجىصة في بغامج ؤلاٖضاص يؼوص الُالب /اإلاٗلم بالؿماث والخهاةو الصخهيت والٟ٨اياث
اإلاهىيت ألاؾاؾيت.
وبعذ عشع ومىاكشت اإلاخؼحراث العاإلاُت اإلاعاضشة وأزاسَا في ئعذاد اإلاعلم وأدواس معلم الخعلُم ألاظاس ي في غىئها ،جلذم
الباخثت عذد مً الخىضُاث واإلالترخاث راث عالكت باعذاد معلم الخعلُم ألاظاس ي في غىء اإلاخؼحراث العاإلاُت اإلاعاضشة
وهي واآلحي:
 .1أن حٗنى عؾالت ٧لياث اإلاٗلمحن بازاعة الىاي التربىر وبض الخ٨مت وٞهم الىظىص والخٟاٖل مٗه.
 .2أن حٗمل بغامج ٧لياث اإلاٗلمحن ٖلى ػياصة أههبت م٣غعاث الخضعيب اإلايضاوي والبدض التربىر واؾخسضام اإلاٗلىماجيت.
 .3ييبغي أن حٗمل بغامج ئٖضاص مٗلم الخٗليم ألاؾاا ي ٖلى ئيجاص اإلاٗلم اإلاإَل واإلاضعب ٖلى اؾخسضام الخاؾىب وقب٨ت
ؤلاهترهذ الٗاإلايت والبريض ؤلال٨ترووي والخٗليم ؤلال٨ترووي والاٞتراض ي.
 .4ييبغي ٖلى مٗلمي اإلاٗلمحن اؾخسضام اؾتراجيجياث جضعيؿيت ٞاٖلت٧،الخٗلم الخٗاووي،والخٗلم الاج٣اوي ،والخٗلم بالخد،٤٣
والخٗلم ًٖ بٗض ،والخٗلم ؤلال٨ترووي...،الخ.
 .5أن يخم التر٦حز ٖلى جُىيغ ٢ضعاث اإلاٗلم ٖلى ج٣ىيم ٧اٞت ألاَضا ٝالتربىيت (اإلاٗغٞيت واإلاهاعيت والىظضاهيت ) ،وجؼويضَم
بالُغ ١واإلاٗايحر الخضيشت في ج٣ىيم َظٍ ألاَضا.ٝ
1الصيإغل وآخرون1424(.ىـ) .ا١ترجع السيبقل ص.32
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 .6أن يخم جبني الخىاٞؿيت والٟ٨ااة والٟٗاليت والجىصة في جىٟيظ وج٣ىيم وْاة ٠وبغامج مإؾؿاث ئٖضاص اإلاٗلمحن ،وأن
يهبذ مً أَم أَضاٞها َى ئٖضاص اإلاٗلم اإلاخمحز واإلاخٟى.١
 .7ئياٞت ئلى جٟٗيل وْاة٧ ٠لياث ئٖضاص اإلاٗلمحن ،لخىُل ٤مً آلاحي:
 .1وكغ اإلاٗغٞت،بالتر٦حز ٖلى الخٗليم اإلاخسهو والكامل والخضعيب اإلاؿخمغ للمٗلم.
ً
ً
ً
ً
 .2جىميت اإلاٗغٞت،باالَخمام بالبدض والخُىيغ التربىر مٟهىما وجُبي٣ا وجىظحها وصٖما.
 .3جُبي ٤اإلاٗغٞت،باخضار حٛيحراث ؾلى٦يت وجىمىيت في البيئت اإلاضعؾيت.
ٖ .4ىإلات اإلاٗغٞت،بخضويل بغامج البدض الٗلمي والخ٨ىىلىظيا وألا٩ٞاع واإلاىا ٠٢وألاوكُت التي ج٣ىم بها مإؾؿاث الخٗليم
ً
ً
الٗالي،والخٗاون الضولي م٘ اإلاإؾؿاث اإلامازلت ٖغبيا وٖاإلايا.
كائمت اإلاشاحع:
 .1بضعان ،قبل2007(.م) .الخعلُم ألاظاس ي(الـلعـت ،ألاَذاؾ).1ٍ.ؤلاؾ٨ىضعيت:صاع الىٞاا للُباٖت واليكغ.
 .2بى٢دىم ،زالض أخمض2000(.م) .اججاَاث جُىيغ الخٗليم الٗالي في ْل الٗىإلات ،مجلت الخعاون ،الٗضص(.)51
 .3الخىمٖ ،بضهللا ٖشمان ،وآصمٖ ،بضالغؤو ٝمدمض1999(.م) .العىإلات "دساظت جدلُلُت هلذًت" ،صاع الىعا ،١لىضن.
 .4الخىاثٖ ،لي الهاصر 2004(.م) .التربُت العشبُت سؤٍت إلاجخمع اللشن الخادي والعششًٍ ،ميشىساث اللجىت الىؾىُت
اللُبُت ،صاع ال٨خب الىَىيت ،بىٛاػر ،ليبيا.
 .5الخالضر ،ط٧اا مسلو1999(.م) .الٗىإلات "اإلاٟاَيم واإلاخُلباث" ،اإلاجلت الاكخطادًت الععىدًت ،الٗضص(.)3
 .6الخبتيٖ ،لي بً نالر َ1424(.ـ ) .هٓغة جُىيغيت للخىميت الظاجيت للمٗلمحن همىطط " الخٗليم مضي الخياة للمٗلمحن "،
مجلت اإلاعشؿت ،الٗضص(.)95
 .7زغيؿان ،باؾم ٖلي2001(.م) .العىإلات والخدذي الثلافي ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،بحروث.
 .8الؼَغاوي ،ؾٗض ٖبض هللا بغصر َ1423(.ـ ) .مىاءمت الخعلُم العالي الععىدي الخخُاحاث الخىمُت الىؾىُت مً اللىي
العاملت واوعياظاتها الاكخطادًت والاحخماعُت وألامىُت ،مغ٦ؼ أبدار م٩اٞدت الجغيمت ،وػاعة الضازليت ،الغياى.
 .9الؼَغاويٖ ،لي بً خبني بً مدمض آ ٫ؾٗض  .)2003(.ئعذاد معلم الخعلُم العام في غىء بعؼ الاججاَاث العاإلاُت
اإلاعاضشة ،عؾالت ماظؿخحرٚ ،حر ميكىعة ،ظامٗت أم ال٣غي ،م٨ت اإلا٨غمت.
 .10الكغيضة ،زالض ٖبض الٗؼيؼ َ1426(.ـ ) .ضىاعت اإلاىاؾىت في عالم مخؼحر "سؤٍت في العُاظت الاحخما عُت " ،الل٣اا ()13
ل٣اصة الٗمل التربىر بالباخت  28-26مدغم.
 .11الهاي ،ٜمدمض بً خؿً ،والٗمغٖ ،بض الٗؼيؼ ،والدجيالنَ ،الَ1424(. ٫ـ ) .ازخياع اإلاٗلم وئٖضاصٍ في اإلامل٨ت
الٗغبيت الؿٗىصيت "عؤيت مؿخ٣بليت" ،مجلت اإلاعشؿت ،الٗضص(.)95
 .12الُىيلَ ،اوي ٖبض الغخمً2001(.م) .ؤلاداسة الخعلُمُت "مـاَُم و ؿاق" ،صاع واةل لليكغٖ ،مان.
ٖ .13بض اإلاُٗي ،أخمض خؿحن2008(.م) .الجىدة والاعخماد بالخعلُم .مهغ :صاع السخاب لليكغ والخىػي٘.
ٖ.14ؼيؼ ،هاصر ٦ما2000(. ٫م) .ؤلاهترهذ وٖىإلات الخٗليم وجُىيغٍ ،مجلت التربُت  ،الٗضصيً ( ،)134-133الضوختُ٢ ،غ،
يىهيى – ؾبخمبر.
ٖ.15ليماث ،خمىص2001(.م) .الش٣اٞت ؤلاؾالميت وجدضر الٗىإلات ،مجلت ئظالمُت اإلاعشؿت ،الٗضص(.)24
ٚ.16ليىن ،بغَان ،وأمحن ،ؾمحر2000(.م) .زلاؿت العىإلات وعىإلات الثلاؿت ،2ٍ ،صاع ال٨ٟغ ،صمك.٤
٢.17اصر ،مىاٖ ٫ماع َ1428(.ـ ) .مذي جىاؿم بشهامج ؤلاعذاد التربىي مع معاًحر الجىد ة الشاملت وأَم ضعىباث
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الخؿبُم في ولُت التربُت بجامعت أم اللشي مً وحهت هظش أعػاء َُئت الخذسَغ  .عؾالت ماظؿخحر ٢ .ؿم اإلاىاهج وَغ١
الخضعيـ٧ ،ليت التربيت ،ظامٗت أم ال٣غي ،ظضة.
٦.18ىٗان ،أخمض ٖلي 2009(.م) .ج٣ييم بغامج جغبيت اإلاٗلمحن ومسغظاتها و ٤ٞمٗايحر الجىصة مً وظه ة هٓغ َلبت الؿىت
الغابٗت في ٢ؿم مٗلم اله ٠وأًٖاا الهيئت الخٗليميت ،مجلت حامعت دمشم ،مجض( ،)25الٗضص(.)4+3
ً
 .19اإلاٟغط ،بضعيت ،واإلاُحررٟٖ ،ا ،ٝوخماصٍ ،مدمض 2007(.م) .الاججاَاث اإلاعاضشة في ئعذاد اإلاعلم وجىمُخه مهىُا ،
ئصاعة البدىر والخُىيغ التربىر ،وػاعة التربيت ،ال٩ىيذ.
 .20هاؽ ،مدمض ،وٖبض ال٨غيم ،ههى 1999(.م) .الجامعت والعىإلات  ،صعاؾت م٣ضمت إلاإجمغ ظامٗت ال٣اَغة لخُىيغ الخٗليم
الجاممي "عؤيت لجامٗت اإلاؿخ٣بل" 24-22 ،مايى.
 .21الىا٢ه ،نالح أخمض ،وأبى وعص ،ئحهاب مدمض 2009(.م) .ئعذاد اإلاعلم وجىمُخه في غىء الخدذًاث اإلاعخلبلُت  ،بذ ر
م٣ضم للمإجمغ التربىر اإلاٗلم الٟلؿُيني الىا ٘٢واإلاأمى.٫
.22ههاع ،ؾامي ،وج٣يٖ ،لي2002(.م) .حىدة مإظعاث الخعلُم العالي في عطش العىإلات  ،صعاؾت م٣ضمت إلاإجمغ "الجىصة
الٟ٨ااة وؤلاج٣ان والخمحز" ،ال٩ىيذ 13-10،ماعؽ.
.23هىٞل ،مدمض هبيل 2002(.م) .الجامٗت واإلاجخم٘ في ال٣غن ا لخاصر والٗكغيً ،اإلاجلت العشبُت للتربُت  ،اإلاجلض (،)22
الٗضص (.)1
َ.24يجىث ،عيدكاعص 1998(.م).العىإلات وألاكلمت "اججاَان حذًذان في العُاظاث العاإلاُت " ،مغ٦ؼ ؤلاماعاث للضعاؾاث
والبدىر ،أبىْبي.
 .25الىعزانٖ ،ضهان أخمض َ1428(.ـ ) .مذي جلبل اإلاعلمحن إلاعاًحر الجىدة الشاملت في الخعلُم  ،بدض م٣ضم ئلى الل٣اا
الؿىىر الغاب٘ ٖكغ للجمٗيت الؿٗىصيت للٗلىم التربىر والىٟؿيت (ظؿتن) الجىصة في الخٗليم الٗام.
.26وَٟتٖ ،لي ؾٗض2000(.م) .ألاصاا الضيم٣غاَي للجامٗاث الٗغبيت ،مجلت شإون احخماعُت ،الٗضص(.)68
27. Brunner, Jose Joaquin.(2001). Globalization, education and the technological revolution, Futures
Magazine, N(118).
28. David, Bowl A. & VOREY, Dominique.(2002). Introduction to the knowledge society economy, the
magazine International of Social Sciences, N(171).
29. Jalobin, Gilberto & Silvio, FontoWikeez & Martin, O'Connor & Jerry, Ravitz. (2001). Science for atheist
and the twentieth century social contract to the scientific boom, the magazine International of Social
Sciences, N(168).
30. McGinn, Noal.V.(1997). The impact of globalization on national education systems, Futures Magazine,
N(27).
31. MitelStrasse, Juergen.(2001). New challenges for education and research in light of the planetary
economy, Futures Magazine, N(119).
32. Petit, Pascal & Sweet, Locke.(1999). Looking for the future of globalization, the magazine International
of Social Sciences, N(160).
33. Russell, Jane M.(2001). Scientific communication at the beginning of the twentieth century atheist and,
the magazine International of Social Sciences, N(168).
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الخىمُت اإلاعخذامت في الجضائش بحن الىاكع والخدذًاث واإلاأمىٌ:دساظت هظشٍت
جدلُلُت
بً مىطىس ؿػُلت هشٍمت/حامعت معخؼاه ــم

بً حجىبت خمُذ/حامعت معخؼاه ــم

ملخظ:
حؿمى َظٍ الىع٢ت البدشيت ئلى ئبغاػ وا ٘٢الخىميت اإلاؿخضامت في الجؼاةغ وأَم الخدضياث التي ج٣ٖ ٠٣بت في ؾبيل جد٣ي٣ها،
ول٣ض جمشلذ الىديجت ألاؾاؾيت لهظا البدض في الخأ٦يض ٖلى يغوعة جبني اؾتراجيجت وَىيت للخىميت اإلاؿخضامت.
ملذمت:
يٗض مىيىٕ الخىميت اإلاؿخضامت مً بحن اإلاىايي٘ الهامت التي ل٣يذ اَخمام الباخشحن في اإلاياصيً الا٢خهاصيت ،الاظخماٖيت،
البيئيت والؿياؾيت ،وهي ال جمشل ْاَغة أو اَخمام ظضيض خيض أن الاَخمام بالبيئت والخٟاّ ٖلى اإلاىاعص وجىميتها ٧ان مً
ألاَضا ٝالتي ؾمى ئلحها الىاؽ في الخًاعاث ال٣ضيمت .وأنبدذ اليىم الخىميت اإلاؿخضامت مضعؾت ٨ٞغيت ٖاإلايت جىدكغ في
مٗٓم صو ٫الٗالمي الىامي والهىااي ٖلى خض ؾىاا جخبىاَا َيئاث قٗبيت وعؾميت وجُالب بخُبي٣ها ٣ٗٞضث مً أظلها
ال٣مم واإلاإجمغاث والىضواث.
ل٣ض اٖخمضث ججاعب الخىميت ٖلى ؤلاَاع الىٓغر الظر ويٗه ا٢خهاصيى الٛغب الظيً لم ج ً٨لضحهم هٓغيت أو عؤيت
٧املت ًٖ الخىميت وبالخالي اهُل٣ىا في صعاؾت وي٘ َظٍ ألاَغ مً زال ٫الخجغبت الٛغبيت في الىمى .و هديجت للخبٗيت ال٨ٟغيت
ٞل٣ض أزظ مشٟ٣ى اإلاجخمٗاث اإلاخسلٟت ما ٢ضم ئلحهم ٖلى أهه الىنٟت الجاَؼة والالػمت للخىميت .
جغج٨ؼ ٞلؿٟت الخىميت اإلاؿخضامت ٖلى خ٣ي٣ت َامت مٟاصَا أن الاَخمام بالبيئت َى ألاؾاؽ الهلب للخىميت بجمي٘
ظىاهبها ٞهظا الىىٕ مً الخىميت َى الظر يغ٦ؼ ٖلى بٗضيً مهمحن َما الخايغ واإلاؿخ٣بل خيض ج٨مً أَميت الخىميت
اإلاؿخضامت في ٢ضعتها ٖلى ئيجاص الخىاػن بحن مخُلباث الخىميت لؤلظيا ٫الخايغة صون أن ي٩ىن طلٖ ٪لى خؿاب ألاظيا٫
ال٣اصمت ٞهي ج٣ىم أؾاؾا ٖلى وي٘ خىاٞؼ ج٣لل مً الخلىر وحجم الىٟاياث واإلاسلٟاث والاؾتهال ٥الغاًَ للُا٢ت وجً٘
يغاةب جدض مً ؤلاؾغا ٝفي اؾتهال ٥اإلااا والهىاا واإلاىاعص الخيىيت ألازغي٦ .ما أن ؾىا حؿيحر ؤلاوؿان للبيئت وج٣لو وؿبت
اإلاىاعص ٖلى ألاعى وئيٗا٢ ٝضعتها ٖلى ججضيض طاتها وئن ظىَغ ؾياؾاث الخىميت التي اجبٗتها الضو ٫اإلاخسلٟت ي٨مً في الؿمي
للىنى ٫ئلى همِ الخياة الٛغبي صون مغاٖاة لُبيٗت الهي٩ل الا٢خهاصر والاظخمااي في مجخمٗاتها مما زل ٤هىٖا مً الخىميت
اإلاكىَت والخسلخل الاظخمااي و صٖم مً طلٖ ٪ضم الٗضالت في جىػي٘ الضزل ال٣ىمي ول٩ي ج٩ىن جىميت هاجخت ال بض أن ج٩ىن
ميسجمت م٘ قغوٍ ويىابِ البيئت .
1

إٖتيد االقتصيدإُت العربل "ا١تشكالت االقتصيدإة ا١تعيصرة و مستعبق التنمية العربية"ل دار الرازي ل الكوإتل اٞتزء الثيينل 198ل ص .38
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مً َىا جبرػ أَضاَ ٝظٍ الىع٢ت البدشيت اإلاخمدىعة أؾاؾا مً أظل صعاؾت وجدليل ججغبت الجؼاةغ في مجا ٫الخىميت
اإلاؿخضامت ،ومً اظل طل ٪ؾيؿمى في البدض ئلى ؤلاخاَت باإلق٩اليت الخاليت :
ئلى أي مذي ظاَمذ العُاظاث الجضائشٍت في ججعُذ الخىمُت اإلاعخذامت؟ وماهي أَم مجهىداث الذولت الجضائشٍت
لخدلُلها؟
أَذاؾ الذساظت
الخُغ ١ئلى أَضا ٝواإلاباصب اإلادضصة للخىميت اإلاؿخضامت.حؿليِ الًىا ٖلى مسخل ٠مإقغاث الخىميت اإلاؿخضامت.الخٗغ ٝوجدضيض اإلاٟاَيم اإلاخٗل٣ت ب ـ ـ ( :الخىميت .الخىميت اإلاؿخضامت).ئبغاػ ئؾهاماث الخىميت اإلاؿخضامت في ا٢خهاصياث الضو.٫ئْهاع وا ٘٢الخىميت اإلاؿخضامت في الجؼاةغ مً زال ٫الى٢ىٖ ٝلى مسخل ٠الاهجاػاث اإلاد٣٣ت وآٞا٢ها اإلاؿخ٣بليت.وإلخاَت واٞيت بجىاهب اإلاىيىٕ ٢ؿمىا الىع٢ت البدشيت ئلى مداوع أؾاؾيت:
اإلادىس ألاوٌ :ماَُت الخىمُت اإلاعخذامت
 .Iظهىس ؿىشة الخىمُت اإلاعخذامت
ئن ْهىع مٟهىم الخىميت اإلاؿخضامت للىظىص لم ي ً٨وليض الهضٞت بل هديجت مجهىصاث ظباعة ومؿخمغة للمىٓماث
والهيئاث الضوليت والخبراا والٗلماا وٚحرَم خى ٫أَميت البيئت الُبيٗت بجاهب البيئت الا٢خهاصيت والاظخماٖيت في جد٣ي٤
الخىميت اإلاؿخضامت وؾيخُغ ١ئلى َظا مً زال:٫
 2002اؾخ٨ملذ ألامم اإلاخدضة ٖ٣ض زالزت مإجمغاث صوليت طاث أَميت زانت ألاو٣ٖ ٫ض في اؾخى٦هلم
 1972و ٖام
بحن ٖام
 1992جدذ اؾم
 1972جدذ اؾم "مإجمغ ألامم اإلاخدضة خى ٫بيئت ؤلاوؿان " والشاوي ٖ٣ض في عيى صر ظاهحرو ٖام
(الؿىيض) ٖام
 2002جدذ اؾم " مإجمغ ألامم
"مإجمغ ألامم اإلاخدضة خى ٫البيئت والخىميت"،والشالض اوٗ٣ض في ظىَاوؿبىع ٙفي ؾبخمبر
اإلاخدضة خى ٫الخىميت اإلاؿخضامت".
حٛحر ألاؾماا يٗبر ًٖ جُىع مٟاَيم الٗالم و اؾديٗاب الٗال٢ت بحن ؤلاوؿان و اإلاديِ الخيىر الظر يٗيل ٞيه ويماعؽ
وكاَاث الخياة.
 1972أنضعث ألامم اإلاخدضة ج٣غيغا خى( ٫خضوص الىمى) الظر قغح ٨ٞغة مدضوصيت اإلاىاعص الُبيٗيت وأهه ئطا اؾخمغ
في ٖام
جؼايض مٗضالث الاؾتهالٞ ٥ان اإلاىاعص الُبيٗيت لً جٟي اخخياظاث اإلاؿخ٣بل وأن اؾخجزا ٝاإلاىاعص البيئيت اإلاخجضصة (
اإلاؼاعٕ،اإلاغااي،الٛاباث واإلاىاعص ٚحر اإلاخجضصة (خ٣ى ٫الى،ِٟالٛاػ) حهضص اإلاؿخ٣بل .
 1980نضعث وزي٣ت ؤلاؾتراجيجيت
َ 1973ؼث أػمت البترو ٫الٗالم و هبهذ ئلى أن اإلاىاعص مدضوصة الدجم ،و في ٖام
و في ٖام
الٗاإلايت للهىن ،هبهذ َضٍ الىزي٣ت ألاطَان ئلى أَميت جد٣ي ٤الخىاػن بحن ما يدهضٍ ؤلاوؿان مً مىاعص البيئت و ٢ضعة الىٓم
 1أٝتيء مطوريلالرابطة الوالئية للفكر واالبداعلالثعيفة البيئية الو ك الغيئبل مطبعة مزوارل الواديل 2008ل ص .109
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 1987أنضعث اللجىت الٗاإلايت للخىميت والبيئت ج٣غيغ" مؿخ٣بلىا اإلاكتر٧ ٥اهذ عؾالخه الضٖىة
البيئيت ٖلى الُٗاا ،و في ٖام
ئلى أن جغااي جىميت اإلاىاعص البيئيت جلبيت الخاظاث اإلاكغوٖت للىاؽ في خايغَم مً صون ؤلازال ٫ب٣ضعة الىٓم البيئيت ٖلى
 ،1992بغػث
الُٗاا اإلاىنى ٫لخلبيت خاظاث ألاظيا ٫اإلاؿخ٣بليت ،وإلاا اوٗ٣ض مإجمغ ألامم اإلاخدضة ًٖ البيئت والخىميت ٖام
٨ٞغة الخىميت اإلاؿخضامت أو اإلاخىانلت ٧ىاخضة مً ٢ىاٖض الٗمل الىَني و الٗالمي ووي٘ اإلاإجمغ أظىضة " 21جًمىذ40
ٞهال جىاولذ ما ييبغي الاؾترقاص في مجاالث الخىميت الا٢خهاصيت  ،الخىميت الاظخماٖيت  ،وفي مكاع٦ت ُ٢اٖاث اإلاجخم٘ في
مؿااي الخىميت.
والجضو ٫الخالي يىضر مسخل ٠اإلاغاخل والخُىعاث الخاعيسيت التي أونلذ مهُلر الخىميت اإلاؿخضامت:
الجذوٌ( :)1-1جدىالث الىمى ئلى الخىمُت اإلاعخذامت عبر الضمً.
الاَخمام

العىت
1950

وكغ أو ٫ج٣غيغ خى ٫خالت البيئت الٗاإلايت

1968

ئوكاا هاصر عوما

1972

ج٣غيغ هاصر عوما خى ٫خضوص الىمى

1972

٢مت ألامم اإلاخدضة خى ٫البيئت والخىميت (ؾخى٦هىلم)

1982

ج٣غيغ بغهامج ألامم اإلاخدضة للبيئت ًٖ خالت البيئت
الٗاإلايت

1987

ج٣غيغ "مؿخ٣بلىا اإلاكتر "٥مً َغ ٝاللجىت الٗاإلايت
للبيئت والخىميت

1992

مإجمغ ٢مت ألاعى بغيى صر ظاهيحرو

1997

بغوجى٧ى٦ ٫يخى

2002

مإجمغ ألامم اإلاخدضة خى ٫الخىميت اإلاؿخضامت

2005

ٖىصة بغوجى٧ى٦ ٫يىجى للىاظهت

2007

مإجمغ بالي

2010

٢مت اإلاىار ( ٧ىبجها)ًٚ

اإلاطذس:مً ئعذاد الباخثحن( بىاء على ؤلاخطائُاث والخؿىساث الخاسٍخُت للخىمُت اإلاعخذامت).
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 .IIمـهىم الخىمُت اإلاعخذامت
يخ٩ىن انُالح الخىميت اإلاؿخضامت مً :الخىميت ،واإلاؿخضامت.
الخىميت في اللٛت مهضع مً الٟٗل ( ّهمى) ي٣ا:٫أهميذ الص يا ّوهميخه  :ظٗلخه هاميا .
اإلاؿخضامت  :مأزىطة مً اؾخضامت الص يا أرَ:لب صوامه .يٗىص أنل الاؾخضامت ئلى ٖلم الاي٩ىلىجي خيض اؾخسضمذ الاؾخضامت للخٗبحر ًٖ حك٩ل وجُىع الىٓم الضيىامي٨يت التي
حٗغيذ ئلى حٛحراث َي٩ليت جإصر ئلى خضور حٛحر في زهاةهها وٖىانغَا وٖال٢اث َظٍ الٗىانغ ببًٗها البٌٗ وفي
اإلاٟهىم الخىمىر اؾخسضم مهُلر الاؾخضامت للخٗبحر ًٖ َبيٗت الٗال٢ت بحن ٖلم الا٢خهاص وٖلم الاي٩ىلىجي .
حٗغي" :Edwerd barbier ٠بأجها طل ٪اليكاٍ الظر يإصر ئلى الاعج٣اا بالغٞاَيت الاظخماٖيت ا٦بر ٢ضع مم ً٨م٘ الخغم ٖلى
اإلاىاعص الُبيٗيت اإلاخاخت وبأ٢ل ٢ضع مم ً٨مً ألايغاع وؤلاؾااة ئلى البيئت  ،ويىضر طل ٪بان الخىميت اإلاؿخضامت جسخلًٖ ٠
الخىميت في ٧ىجها أ٦ثر حٗ٣يضا وجضازال ٞيما َى ا٢خهاصر واظخمااي و بيئي .
 1987ئلى حٗغي ٠الخىميت اإلاؿخضامت ٧األحي " الخىميت اإلاؿخضامت هي ٖمليت الخىميت التي جلبي
حٗغي ٠ج٣غيغ جغوهخالهض ٖام
أماوي وخاظاث الخايغ صون حٗغيٌ ٢ضعة أظيا ٫اإلاؿخ٣بل ٖلى جلبيت خاظاتهم للخُغ .
":1989الخىميت اإلاؿخضامت هي ئصاعة وخمايت ٢اٖضة اإلاىاعص الُبيٗيت وجىظيه الخٛحر الخ٣ني
حٗغي ٠الٟاو (الظر جم جبييه في ٖام
واإلاإؾس ي بُغي٣ت جًمً جد٣ي ٤واؾخمغاع ئعياا الخاظاث البكغيت لؤلظيا ٫الخاليت واإلاؿخ٣بليت.ئن جل ٪الخىميت اإلاؿخضامت
(في الؼعاٖت والٛاباث واإلاهاصع الؿم٨يت) جدمي ألاعى واإلاياٍ واإلاهاصع الىعازيت الىباجيت والخيىاهيت وال جًغ بالبيئت وجدؿم
بأجها مالةمت مً الىاخيت الٟىيت ومىاؾبت مً الىاخيت الا٢خهاصيت وم٣بىلت مً الىاخيت الاظخماٖيت " .
بضأ َظا اإلاٟهىم يٓهغ في ألاصبياث الخىمىيت الضوليت في أواؾِ الشماهييياث جدذ جأزحر الاَخماماث الجضيضة بالخٟاّ
ٖلى البيئت وهديجت لالَخماماث التي أزاعتها صعاؾاث وج٣اعيغ هاصر عوما الكهحرة في الؿبٗييياث خى ٫يغوعة الخٟاّ ٖلى
اإلاىاعص الُبيٗيت وٖلى البيئت والخىاػهاث الجىَغيت في ألاهٓمت البيئيت ( .)Ecosystemsو٢ض اهدكغ اؾخٗما ٫اإلاٟهىم بؿبب
ج٩ازغ ألاخضار اإلاؿيئت للبيئت واعجٟإ صعظت الخلىر ٖاإلايا .واهدكغ أيًا في ألاصبياث الا٢خهاصيت الخانت بالٗالم الشالض هٓغا
لخٗثر ال٨شحر مً الؿياؾاث الخىمىر اإلاٗمى ٫بها التي أصث ئلى جٟا٢م اإلاضيىهيت الخاعظيت وجغصر ؤلاهخاظيت وزانت في الُ٣إ

 1لسين العربل ابن منظورل دار صيدرل بَتوتل اٞتزء ا٠تيمس شرل ص .341
 2لسين العربل نفس ا١ترجعل اٞتزء الثيين شرل ص.213
 3ميجدة اٛتد أبو زنط وع ٙتين ٤تمد غنيمل "التنمية ا١تستدامة فلسفتهي وأسيليب ٗتطيطهي وأدوات قييسهي "ل دار الصفيء للنشر والتوزإعل األردنل 2007ل
ص . 23
4

مير ميريل "إشكيلية التنمية ا١تستدامة وأبعيدىي "ل ورقة ْتث معدمة ضمن ا١تؤ٘تر العلمك الدويل حول التنمية ا١تستدامة والكفيءة اإلستخدام إة للموارد

ا١تتيحةل  08-07أفرإق  2008ل جيمعة سطيفل ص .4
 5دوجالس موسشُتل"مبيدئ التنمية ا١تستدامة"ل ترٚتة هبيء شيىُتل الدار الدولية لالستثميرات الثعيفيةل مصرل2000ل ص .63
 6دونيتو رومينول "االقتصيد البيئك والتنمية ا١تستدامة"ل وزارة الزرا ة وإلصالح الزرا كل ا١ترزز الووٍت للسييسيت الزرا يةل ص .56
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الهىااي ،و٦ظل ٪ئلى جىؾ٘ الٟغو٢اث الاظخماٖيت في ٖضص ٦بحر مً الضو ،٫بل ئلى اإلاجاٖت أو ٢لت الخٛظيت في بٌٗ ألاخيان
لضي الٟئاث ال٣ٟحرة التي ؾااث أخىالها في الشماهييياث بالغٚم مً ٧ل الاؾدشماعاث التي هٟظث في الٗ٣ضيً الؿاب٣حن .
 .IIIأبعاد الخىمُت اإلاعخذامت:
مما ؾب ٤يخطر أن للخىميت اإلاؿخضامت زالر أبٗاص مخ٩املت ومترابُت والتي يجب التر٦حز ٖلحها ظميٗها بىٟـ اإلاؿخىي
وألاَميتٞ ،دكمل الجاهب البيئي ،الجاهب الا٢خهاصر والجاهب الاظخمااي :
 .1البعذ البُئي :يخمشل في الخٟاّ ٖلى اإلاىاعص الُبيٗيت والاؾخسضام ألامشل لها ٖلى أؾاؽ مؿخضيم والخيبإ لها بٛغى
الاخخياٍ والى٢ايت ،ويخمدىع البٗض البيئي خى ٫مجمىٖت مً الٗىانغ هظ٦غ مجها:
الُا٢ت.الخىىٕ البيىلىجي.ال٣ضعة ٖلى الخ٨ي.٠ؤلاهخاظيت البيىلىظيت.وجخمشل أَم الاَخماماث البيئيت في ْاَغة اعجٟإ صعظت خغاعة اإلاىار ،ازخالَ ٫ب٣ت ألاوػون ،الاؾخٛال ٫اإلاٟغٍ للمىاعص
الُبيٗيت والٗضيض مً اإلاكا٧ل اإلاخٗل٣ت بخلىر الهىاا.
 .2البعذ الاكخطادي:يخمدىع البٗض الا٢خهاصر للخىميت اإلاؿخضيمت خى ٫الاوٗ٩اؾاث الغاَىت واإلاؿخ٣بليت لال٢خهاص ٖلى
البيئت،ئط يُغح مؿألت ازخياع وجمىيل وجدؿحن الخ٣ىياث الهىاٖيت في مجا ٫جىْي ٠اإلاىاعص الُبيٗيت .وجمشل الٗىانغ
الخاليت البٗض الا٢خهاصر:
الىمى الا٢خهاصر اإلاؿخضيم.الٗضالت الا٢خهاصيت.ئقبإ الخاظاث ألاؾاؾيت.وجى ٤ٞالخىميت اإلاؿخضامت بحن البٗضيً الؿاب٣حن مً زال ٫يغوعة اإلادآٞت ٖلى الُبيٗت مً ظهت ويغوعة ج٣ضيغ هخاةج
ألاٖما ٫البكغيت ٖلى الُبيٗت مً ظهت أزغي.
 .3البعذ الاحخماعي:جخمحز الخىميت اإلاؿخضيمت بهظا البٗض الظر يمشل البٗض ؤلاوؿاوي ،ئط ججٗل مً الىمى وؾيلت لاللخدام
الاظخمااي ويغوعة ازخياع ؤلاهها ٝبحن ألاظيا. ٫ئط يخىظب ٖلى ألاظيا ٫الغاَىت ال٣يام بازخياعاث الىمى و٣ٞا لغٚباتها

 1بد العزإز بن بد اهلل السنبقل "دور ا١تنظميت العربية يف التنمية ا١تستدامة"ل ورقة مق معدمة إىل مؤ٘تر التنمية واألمن يف الوون العررل ( األمن مسئولية
اٞتميع )ل أزيدديية نيإف العربية للعلوم األمنيةل الرإيضل 2001ل ص .07
 2زرمين زرميل " التنمية ا١تستدامة يف اٞتزائر من خالل برنيمج اإلنعيش االقتصيدي " 2009 - 2001ل ٣تلة أْتيث اقتصيدإة وإدارإة ل العدد السيبع ل
ا١ترزز اٞتيمعك خنشلةل جوان 2010ل ص ص .198 -197 :
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وعٚباث ألاظيا ٫ال٣اصمت ،وَ٨ظا ٞان ٧ل مً البٗض البيئي والا٢خهاصر يغجبِ بك٩ل ٦بحر بالبٗض الاظخمااي ،وهظ٦غ ٞيما يلي
أَم ٖىانغ البٗض الاظخمااي:
اإلاؿاواة في الخىػي٘.اإلاكاع٦ت الكٗبيت.الخىىٕ الش٣افي.ؤلاهها ٝوالٗض ٫في ازخياعاث الىمى.اإلادىس الثاوي :الاهجاصاث العشبُت في مجاٌ الخىمُت اإلاعخذامت:
مىظ ٢مت عيى جد٣٣ذ في اإلاىُ٣ت الٗغبيت بٌٗ الاهجاػاث الٟٗليت في مجا ٫الخىميت اإلاؿخضامت وزانت في مجا٫
الصخت والخٗليم ومؿخىياث اإلاٗيكت ،ل٣ض جبيذ الجامٗت الٗغبيت اهُال٢ا مً ؤلاٖالن الىػاعر الٗغبي ًٖ الخىميت اإلاؿخضامت
ً
 2001مضزال ئ٢ليميا مخ٩امال مً زال ٫مجلـ الىػعاا الٗغب اإلاؿإولحن ًٖ قإون البيئت
الهاصع في ال٣اَغة 25أ٦خىبغ
واإلاجالـ الىػاعيت اإلاخسههت ألازغي ،وبالخٗاون م٘ اإلاىٓماث الٗغبيت وؤلا٢ليميت والضوليت ،لخُىيغ البرهامج ؤلا٢ليمي
للخىميت اإلاؿخضامت.
حؿمى الضو ٫الٗغبيت ئلى جٟٗيل وحٗؼيؼ مكاع٦ت الضو ٫الٗغبيت مً أظل ئبغاػ اإلاجهىص التي ج٣ىم بها هدى جد٣ي ٤الخىميت
اإلاؿخضامت وزهىنا في ْل الٗىإلات وأزاعَا و٢ض جًمىذ اإلاباصعاث اإلاجاالث الخاليت :
 .1العالم وألامً:
ويٗني ئيجاص بيئت مىاةمت ٖلى اإلاؿخىي ؤلا٢ليمي لضٖم الجهىص الغاميت لخد٣ي ٤الؿالم وألامً بما في طل ٪ئجهاا الاخخال٫
وهبظ التهضيض بالٗضوان والخضزل في الكإون الضازليت للضو ٫و٣ٞا ل٣غاعاث الكغٖيت الضوليت ومبضأ ألاعى م٣ابل الؿالم وٖلى
أؾـ ٖاصلت لخٗؼيؼ مؿاع الخىميت اإلاؿخضامت.
 .2ؤلاؾاس اإلاإظس ي:
جضٖيم وحٗؼيؼ البييت اإلاإؾؿيت في الضو ٫الٗغبيت في مجا ٫الخىميت اإلاؿخضامت بما في طل ٪جُىيغ وجىٟيظ الؿياؾاث
والدكغيٗاث الالػمت .وصٖم ظهىص ظامٗت الضو ٫الٗغبيت لبىاا آليت للخٗامل م٘ الخىميت اإلاؿخضامت ٖلى اإلاؿخىي ؤلا٢ليمي.
 .3الخذ مً الـلش:
صٖم زُِ الٗمل والبرامج ؤلا٢ليميت وقبه ؤلا٢ليميت ،والىَىيت واإلادليت وزانت مً زال ٫جمىيل اإلاكغوٖاث الهٛحرة،
والخٗاون الٟني واإلاإؾس ي للىنى ٫ئلى الخسٟي ٠مً خضة ال٣ٟغ م٘ ئُٖاا اَخمام زام لضوع اإلاغأة.

 1رواء ززك إونس الطوإقل " التنمية ا١تستدامة واألمن االقتصيدي(يف ظق الدديعراوية وحعوق اإلنسين)"ل دار زىران للنشر والتوزإعل العراقل 2009ل ص :
.109-104
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 .4العيان والصخت:
حٗؼيؼ وجُىيغ ؾياؾاث ؾ٩اهيت مخ٩املت والاعج٣اا بالخضماث الصخيت ألاوليت وجضٖيم بغامج الخىٖيت للجهىى بدىٓيم ألاؾغة
وعٖايت الُٟىلت وألامىمت .وصٖم الجهىص لخىميت صخت الؿ٩ان مً زال ٫جىٞحر اإلااا الىٓي ٠والٛظاا آلامً ،والهغٝ
الهخي والخد٨م في أزُاع ال٨يماوياث والخلىر ب٩اٞت أق٩اله.
 .5الخعلُم والخىعُت والبدث العلمي وهلل الخىىىلىحُا:
صٖم وجُىيغ البرامج واؾتراججياث وَىيت للخٗليم ومدى ألاميت ٦جؼا مً ئؾتراججيت الخض مً ال٣ٟغ وصٖم جد٣ي٤
ألاَضا ٝاإلاخٖ ٤ٟلحها ٖاإلايا بكأن الخٗليم ،بما في طل ٪اإلاىهىم ٖلحها في ئٖالن ألالٟيت .وحصجي٘ ه٣ل الخ٨ىىلىظيا اإلاالةمت
ئلى وصازل اإلاىُ٣ت الٗغبيت وجُىيغ ال٣ضعاث الٗغبيت ومإؾؿاث البدض الٗلمي والخ٨ىىلىجي إلاىاظهت الخدضياث التي جىاظهها
اإلاىُ٣ت الٗغبيت والاؾخٟاصة مً الضٖم الخ٨ىىلىجي إلاىاظهت الخدضياث التي جىاظهها اإلاىُ٣ت الٗغبيت والاؾخٟاصة مً الضٖم
الٟني اإلاخاح مً اإلاإؾؿاث واإلاىٓماث الضوليت في َظا الخهىم وصٖىة الضو ٫الهىاٖيت لخىٟيظ التزاماتها الىاعصة بهظا
الخهىم في الاجٟا٢ياث الضوليت.
 .6ئداسة اإلاىاسد:
حصجي٘ ؤلاصاعة اإلاخ٩املت إلاىاعص اإلاياٍ بما ٞحها أخىاى ألاجهاع ومؿخجمٗاث اإلاياٍ و ٤ٞأخ٩ام ال٣اهىن الضولي والاجٟا٢ياث
ال٣اةمت ٖلى اإلاىاب٘ واإلاجغي ألاوؾِ واإلاهباث.
ً
٦ظل ٪مُالبت اإلاجخم٘ الضولي حٗؼيؼ ظهىص الضو ٫الٗغبيت لخُبي ٤اؾتراججياث ؤلاصاعة اإلاخ٩املت للمىاَ ٤الؿاخليت ،أزظا
في الاٖخباع التر٦ؼ الؿ٩اوي في اإلاىاَ ٤الؿاخليت في اإلاىُ٣ت الٗغبيت وأَميت الخُبي ٤ؤلا٢ليمي للبرهامج الٗالمي لخمايت البيئت
البدغيت مً الخلىر مً اإلاهاصع البريت والبرامج ألازغي يمً مىاَ ٤البداع ؤلا٢ليميت لخمايت واإلادآٞت ٖلى هىٖيت البيئت
البدغيت والخىىٕ البيىلىجي .ومُالبت اإلاجخم٘ الضولي حٗؼيؼ ظهىص الضو ٫الٗغبيت لخد٣ي ١الخىميت اإلاؿخضامت للمىاَ ٤الجبليت.
٦ظل ٪مُالبت اإلاجخم٘ الضولي بدمايت الخىىٕ البيىلىجي ويخًمً طل ٪ئوكاا بى ٪ئ٢ليمي للجيىاث وجُبي ٤بغوجى٧ى٫
٢غَاظىت الجٟا٢يت الخىىٕ البيىلىجي في اإلاىُ٣ت.
.7الاظتهالن وؤلاهخاج:
جغويج مٟهىم أهماٍ ؤلاهخاط والاؾتهال ٥اإلاؿخضام في اإلاىُ٣ت الٗغبيت،وحصجي٘ اؾخسضام اإلاىخجاث التي حؿاَم في خمايت
اإلاىاعص الُبيٗيت.
 .8العىإلات والخجاسة والاظدثماس:
مُالبت اإلاجخم٘ الضولي حٗؼيؼ ظهىص الضو ٫الٗغبيت لخجىب الخأزحراث الؿلبيت الىاججت ًٖ الٗىإلات ٖلى اإلاؿخىياث الخ٣ىيت
والا٢خهاصيت والبيئيت والاظخماٖيت .وحٗؼيؼ الجهىص الٗغبيت ججاٍ جدؿحن الخجاعة البيييت ًٖ َغي ٤ج٣ىيت وصٖم مىُ٣ت
الخجاعة الخغة الٗغبيت ال٨بري.
َىا ٥زالزت مجاالث أُٖيذ ألاولىيت في الخىٟيظ وظاعر خاليا بالخٗاون بحن اإلاىٓماث الٗغبيت وؤلا٢ليميت طاث الٗال٢ت
جدضيض اإلاكاعي٘ التي ؾيكغٕ في جىٟيظَا يمً بغهامج ؤلاصاعة اإلاخ٩املت للمىاعص اإلااةيت ،بغهامج ئصاعة جضَىع ألاعاض ي وم٩اٞدت
الخصخغ وبغهامج ؤلاصاعة اإلاخ٩املت للمىاَ ٤الؿاخليت واإلاىاعص البدغيت.
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ئياٞت ئلى َظا َىا ٥مجمىٖت مً الاجٟا٢ياث واإلاإجمغاث اإلاىٗ٣ضة وهي :
 2002باٖخماص مباصعة الخىميت اإلاؿخضامت للضو ٫الٗغبيت بالخيؿي٤
 2001و
 .1اجٟا ١مجلـ ظامٗت الضو ٫الٗغبيت في صوعجه ٖام
م٘ اإلاىٓماث الضوليت.
 .2الٗمل ٖلى ئوكاا بىٖ ٪غبي للمٗلىماث لخٗؼيؼ جُبي ٤الضو ٫الٗغبيت للخىميت اإلاؿخضامت.
 .3اوٗ٣اص أ٦ثر مً مإجمغ ٖغبي لىػعاا البيئت والخىميت لخيؿي ٤الجهىص الٗغبيت في مجا ٫الخىميت اإلاؿخضامت الكاملت.
 2006إلاغا٢بت مؿحرة الخىميت اإلاؿخضامت الٗغبيت وج٣ييمها.
 .4جأؾيـ اإلاىخضي الٗغبي للخىميت اإلاؿخضامت ٖام
2009م ونضوع ٢غاعاث ال٣مت الٗغبيت التي حٗؼػ ؾبل جد٣ي٤
 .5اوٗ٣اص اإلاإجمغ الا٢خهاصر الٗغبي ألاو ٫في ال٩ىيذ يىايغ ٖام
ج٩امل وجىميت مؿخضامت ا٢خهاصيت واظخماٖيت ٖغبيت ،زم جالٍ مإجمغ ٢مت الضوخت في ماعؽ في هٟـ الٗام والظر أ٦ض جهميم
الضو ٫الٗغبيت ٖلى الجهىى بالخىميت اإلاؿخضامت في قتى اإلاجاالث.
اإلادىس الثالث :ججشبت الجضائش في جدلُم الخىمُت اإلاعخذامت:
 .Iئظتراجُجُت الجضائش في مجاٌ الخىمُت اإلاعخذامت:
 2011جتر٦ؼ خى ٫جد٣ي ٤ألاَذاؾ الخاليت:
-2001
ويٗذ ئؾتراججيت للٗكغيت مً
ئصماط الاؾخمغاعيت البيئيت في بغامج الخىميت الاظخماٖيت والا٢خهاصيت خيض يخم حك٨يل ألاٖمضة ال٣اٖضيت الٟ٨يلت بًمانجىٟيظ البرامج اإلاؿُغة التي ي٩ىن ٞحها اؾخٗما ٫اإلاىاعص الُبيٗيت وج٣ضيم زضماث بيئيت ؾليمت مخىا٣ٞت م٘ مخُلباث نالخيت
البيئت والخىميت اإلاؿخضامت.
الٗمل ٖلى جد٣ي ٤الىمى اإلاؿخضام وج٣ليو خضة ال٣ٟغ مً زال ٫ال٣اهىن اإلاخٗل ٤بالتهيئت والخىميت اإلاؿخضامت مىيىٕٖ٣لىت ألاٖماع والخُىع البكغر الظر ج٣ىم ٖليه الخىميت اإلاؿخضامت والتي أنبذ الاؾدشماع ٞحها أمغا يغوعيا خيض حؿمذ
باإلؾهام في بىاا مجخم٘ مخًامً والخسٟي ٠مً ْاَغة ال٣ٟغ.
خمايت الصخت الٗمىميت للؿ٩ان مً زال ٫التربيت والخدؿـ البيئي لخض اإلاىاَىحن ٖلى اخترام ال٣ىاٖض البيئيت ٞيٛحرواؾلى٦ياتهم بهٟت ئعاصيت ججاٍ البيئت ؾىاا بىاؾُت اإلاٗلمحن واإلاغبيحن أو الجمٗياث الٟاٖلت أو الصخهياث اإلادليت ...لىهل
لخد٣ي ٤اإلاشل ال٣اةل صعَم و٢ايت زحر مً ٢ىُاع ٖالط ".
ئن الخىميت اإلاؿخضامت ج٣ىم ٖلى أعبٗت ع٧اةؼ أؾاؾيت حٗمل الضولت الجؼاةغيت ٖلى جُىيغَا ومخابٗتها وهي الغ٦حزة البكغيت،
الغ٦حزة اإلاإؾؿاجيت ،الغ٦حزة ال٣اهىهيت ،والغ٦حزة اإلااليت .

 1اجمللس األ لى للتعليمل" التنمية المستدامة"ل نفس ا١ترجع السيبقل ص .65

 2خبيبة صهيبل " دور ا١تنيوق الصني ية يف ٖتعيق التنمية ا١تستدامة يف األورو مغيربية "ل "دراسة معيرنة بُت فرنسي واٞتزائر "ل مذزرة ميجستَتل زلية العلوم
االقتصيدإة والعلوم التجيرإة و لوم التسيَتل ٗتصص االقتصيد الدويل والتنمية ا١تستدامةل جيمعة فرحيت بيس سطيف 1ل اجل زائرل 2012 /2011ل ص
.156
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 .IIؿاق الخىمُت اإلاعخذامت في الجضائش:
 36.5ملياع صيىاع ٛ٦ال ٝمالي لضٖم الخىميت
باصعث وػاعة اإلااليت في ؤلاَاع اإلاىظه لضٖم الىمى و تهيئت ؤلا٢ليم بخسهيو
اإلاؿخضامت مً زال ٫اإلاكاعي٘ الخاليت :
 مكغوٕ خمايت الؿاخل.مكغوٕ خمايت الخىىٕ البيىلىجي.ئهجاػ مكغوٕ زام بالبيئت.وي٘ صعاؾت زانت بالبيئت و تهيئت ؤلا٢ليم.مكغوٕ زام بخىٞحر اإلااا الكغوب. ٖملياث جدؿحن اإلاديِ الخًغر . مكغوٕ إلٖاصة جهغي ٠الًٟالث اإلاجزليت . 2020بام٩اجها اؾخُ٣اب ما ال
وفي ئَاع اإلاإؾؿاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت ٢غعث الىػاعة ئوكاا 600أل ٠مإؾؿت ٖلى آٞا١
ي٣ل ًٖ 6ماليحن مىهب قٛل م٘ ألازظ بٗحن الاٖخباع ٖامل الىىٖيت و ؤلاهخاظيت ،وجدضيض بٌٗ الٟغوٕ ؤلاهخاظيت طاث اإلاحزة
اليؿبيت بٛغى ئٖضاصَا لضزى ٫الؿى ١الٗاإلايت .
و في ئَاع ؤلاوٗاف الا٢خهاصر  ،جم اهجاػ ٖملياث جسو ئجهاا أقٛا ٫ا٦بر مً 10مغا٦ؼ ص ًٞالىٟاياث في أَم اإلاغا٦ؼ
الخًغيت للبالص ئياٞت ٚلى َضا َىا ٥أٖما ٫أهجؼث و أٖما ٫في ٢يض ؤلاهجاػ هظ٦غ مجها
حصخيو الىخضاث اإلالىزت ٢هض جدىيلها مً أما٦جها.وي٘ ظهاػ مغا٢بت الهىاا.مكغوٕ ئهجاػ الخٓحرة الىَىيت "صهيا" و التي جمخض ٖلى مؿاخت جٟى٨َ 200١خاع بحن الجؼاةغ و اإلاضيىت الجضيضة بؿيضرٖبض هللا.
ئٖضاص مسُِ تهيئت الكاَئ في ئَاع مسُِ ٖمل تهيئت البدغ ألابيٌ اإلاخىؾِ و الظر حهض ٝئلى الخمايت و الاؾخٗما٫الٗ٣الوي والضاةم إلاىاعص الكىاَئ في مىُ٣ت الجؼاةغ الٗانمت.
حسجيل 26مى ٘٢للمىاَ ٤الغَبت طاث أَميت صوليت بٗىىان اجٟا٢يت "عام ؾاع"في أخىاى البحرة،الٗهاٞحر مالح  ،وَىه٣ابىاليت الُاع.ٝ
أما الٗملياث اإلاىظهت لخمايت الترار الش٣افي ألازغر ٞيخٗل ٤ألامغ بـ٢ :هبت الجؼاةغ٢،هغ الضار بىَغان و٢ؿىُيىت،خًحرة
الُاؾيلي،ألاَ٣اع،مىُ٣ت محزاب٢،لٗت بني خماص...الخ.
 مششوع جؿبُم الؿاكت الشمعُت في الجىىب الىبحر بالجضائش:يسخو َظا البرهامج بايها ٫ال٨هغباا ل ـ٢ 20غيت بالجىىب طاث اإلاٗيكت ال٣اؾيت بؿبب نٗىبت ئيها ٫ال٨هغباا لها
بالىؾاةل الخ٣ليضيت ٧البترو ٫وَظٍ ال٣غي هي والياث الجىىب (جىضو،ٝجمجراؾذ،أصعاع ،الحزر) ،حٗخبر قغ٦ت ؾىهالٛاػ
 1أوشن حنينل " الطيقة البدإلة وٛتيإة البيئة يف إوير التنمية ا١تستدامة بيٞتزائر"ل جيمعة بيس لغرور خنشلةل ص .25
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اإلاإؾؿت اإلاؿإولت ًٖ ئهجاػ َظا البرهامج،لظل ٪باصعث بٟخذ مجا ٫اإلاكاع٦ت أمام الكغ٧اث ألاظىبيت و٦ظا مغا٦ؼ البدض
والخىميت،وحهضَ ٝظا البرهامج ئلى :
ئيجاص مهضع بضيل للُا٢ت ٧ىن اإلاهاصع الخ٣ليضيت في َىع الىٟاط.اؾخسضام مهضع الُا٢ت ه٣ي وهٓي ٠وٚحر هايب باؾخسضام الُا٢ت الكمؿيت يم ً٨جسٟيٌ ؾٗغ ج٩لٟت ؤلاهاعة فيال٣غي الىاةيت و٦ظا جغ٢يت ألاصاا في اإلاؿدكٟياث واإلاغا٦ؼ الصخيت واإلاضاعؽ.
جىٞحر مىانب قٛل ظضيضة وفي مسخل ٠الُ٣اٖاث المخهام البُالت.الا٢خهاص في الٗملت الهٗبت وجدىيلها ئلى ئ٢امت اإلاكاعي٘ الخىمىيت.جم٨حن ؾ٩ان اإلاىاَ ٤الىاةيت مً الاؾخٟاصة مً الخضماث الٗمىميت صون اللجىا ئلى  ُ٘٢مؿاٞاث َىيلت لاللخدا ١باإلاضن.ومً بحن وا ٘٢ئهجاػ َظا اإلاكغوٕ٢:غيت مىالر لخؿً بخمجراؾذ٢ ،غيت ٚاع ظبيالث٢،غيت خاا ي مىحر٢،غيت جاخيٟاثٖ،حنصال.ٙ
 .IIIؿاق الخىمُت اإلاعخذامت في الجضائش:
أصع٦ذ الجؼاةغ ٖلى ٚغاع باقي صو ٫الٗالم أَميت ئ٢امت جىاػن بحن واظباث خمايت البيئت و مخُلباث الخىميت مً زال ٫ؤلاصاعة
الخ٨يمت للمىاعص ،ولخجؿيض َظا الهض ٝاجسظث ئظغاااث وؾياؾاث مً قأجها جدؿحن ألاويإ اإلاٗيكيت والا٢خهاصيت
والاظخماٖيت والصخيت للمىاًَ ل٨جها انُضمذ بمٗى٢اث خالذ صوجها جد٣ي ٤الهض ٝاإلايكىص ومً بحن اإلاٗى٢اث هجض :
مشيل الخصخش:يٗض الخصخغ مك٩لت عةيؿيت جإزغ في مؿخ٣بل الؼعاٖت بالجؼاةغ ٞهىا ٥ال٨شحر مً مؿاخاث ألاعاض ياإلاٗغيت ئلى َظا الخُغ.
مشيلت الخىظع العمشاوي على خعاب ألاساض ي الضساعُتَ:ىا ٥مؿاخاث َاةلت يخم جدىيلها ئلى مباوي ،م٘ ٣ٞضان ٦مياث 1962م
٦بحرة مً الٛاباث بٟٗل الخغاة ٤والُٟيلياث ول٣ض اهس ٌٟههيب الٟغص مً ألاعاض ي الؼعاٖيت مً٨َ 1.1خاع في ٖام
٨َ 0.15خاع م٘ مىخه ٠ال٣غن الخالي.
٨َ 0.35خاع في ٖام  1980م ،ويخى ٘٢أن ي٣ل ًٖ
ئلى
جلىر البِئت :جٟا٢م مك٩ل الخلىر في الجؼاةغ بك٩ل م٣ل ،٤وهٓغا للىمى الؿ٩اوي اإلاتزايض ،ئط يىمى الؿ٩ان بك٩ل ال يمً٨للمىاعص البيئيت اإلاخىٞغة أن جخدملهًٞ ،ال ٖما جىلضٍ مً يٛىٍ في مجاالث الؿ ً٨والٗىايت الصخيت الُا٢ت واإلاياٍ،
 1962م –
والخضماث وٚحرَا مً اإلاخُلباث ألاؾاؾيتٞ .ل٣ض جًاٖٖ ٠ضص الؿ٩ان في الجؼاةغ أ٦ثر مً 5مغاث ما بحن ٖامي
ً
 30.6مليىن وؿمت بمٗض ٫ػياصة يٟى % 0.3١ؾىىيا ،خيض يخى ٘٢أن يهل خىالي 42مليىن
 2002م مً 6مليىن ئلى أ٦ثر مً
 2020م.
وؿمت م٘ خلىٖ ٫ام
: 1وزارة الطيقة وا١تنيجمل مدإرإة الطيقة اٞتدإدة وا١تتجددةل" دليق الطيقيت ا١تتجددة"2007 ،ل ص .41

 2أسيي قيسيمكل" التنمية ا١تستدامة بُت اٟتق يف استغالل ا١توارد الطبيعية وا١تسؤولية ن ٛتيإة البيئة مع اإلشيرة إىل التجربة اٞتزائرإة " مداخلة ضمن ا١تلتعى
الدويل الثيين (السييسيت والتجيرب التنموإة بيجمليل العرر وا١تتوسطك )التحدإيت لالتوجهيت ل األفيق لبيجة (تونس )  27-26أفرإق 2012ل ص ص :
.16 -15
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جلىر الهىاء:حك٩ل الؿياعاث زانت ال٣ضيمت مجها أَم ملىر للبيئت في اإلاضن ال٨بريٟٞ ،ي الجؼاةغ َىا ٥وؿبت ٖاليت مًالؿياعاث اإلاٟترى ئبٗاصَا ًٖ الاؾخٗما ،٫ئياٞت ئلى الدجم الهاةل للىٟاياث الُبيت التي يخم خغ٢ها بُغي٣ت ٚحر ؾليمت
وٚحر صخيت لخ٣ليل الخ٩لٟت والتهغب مً ص ٘ٞالًغاةب ،وي٣ضع حجمها بدىالي 124أل ًَ ٠ؾىىيا ،مجهاًٞ ًَ 22الث
مخٟٗىت قضيضة الخُىعة ٖلى الصخت ،و 29ألًٞ ًَ ٠الث ؾامت.
جلىر اإلاُاٍ :يجم٘ ٖلماا البيئت ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي أن ألالٟيت الشالشت هي ألٟيت الظَب ألابيٌ (اإلااا الهالر للكغب)،َظا هٓغا لخى ٘٢ه٣و في ٖغى َظا ألازحر م٣ابل الؼياصة في الُلب الٗالمي ٖليه ،ومً أَم ٖىامل جلىر اإلاياٍ ٢هىع
زضماث الهغ ٝالهخي والخسلو مً مسلٟاجه ،الخسلو مً مسلٟاث الهىاٖت بضون مٗالجتها وئن ٖىلجذ ٞيخم طل٪
بك٩ل ظؼتي وحؿغب اإلاىاص ال٨يمياةيت واإلابيضاث الخكغيت في ألاعى وجلىيض اإلاياٍ الجىٞيت .وجبحن صعاؾت خضيشت ٢امذ بها
الى٧الت الىَىيت للمىاعص اإلااةيت في الجؼاةغ ًٖ هىٖيت اإلاياٍ اإلاؿتهل٨ت أن % 40مجها طاث هىٖيت ظيضة و % 45طاث هىٖيت
مغييت بيىما %15طاث هىٖيت عصيئت .وٞيما يسو الخض مً مك٩ل ه٣و اإلاياٍ ٖلى مؿخىي الجؼاةغ الٗانمت وبٌٗ اإلاضن
الؿاخليت ال٨بري ،لجأث الخ٩ىمت ئلى ئوكاا مدُاث جدليت مياٍ البدغ والتي ٧لٟذ خىالي 25مليىن صوالع أمغي٩ي ،جهل
٢ضعتها ئلى 200أل ٠متر مٗ٨ب يىميا.
 .IVجدذًاث الخىمُت اإلاعخذامت في الجضائش:
َىا ٥مجمىٖت مً الخدضياث التي جدى ٫صون جد٣ي ٤الخىميت اإلاؿخضامت واإلاخمشلت في :
كُام ضىاعت حعخمذ على الاظتهالن اإلاىثف للؿاكت  :جمخل ٪الجؼاةغ زغوة هُٟيت وٚاػ َبيمي َام .مما أزغ ٖلى الىمِالهىااي الظر يٗخمض ٖلى الاؾتهال ٥اإلا٨ش ٠للُا٢ت مشل ُ٢إ الخضيض والهلب وُ٢إ البترو٦يمياا ،وجغجب ٖلى طل٪
جلىر البيئت الهىاةيت هٓغا الهبٗار الٛاػاث الىاججت ًٖ اخترا ١الُا٢ت اإلاؿخسضمت في َظٍ الهىاٖاث و٢ض جٟا٢م الىي٘
زُىعة م٘ ٚياب أظهؼة الخد٨م مً ئهبٗار الٛاػاث؛
الىمى الذًمؼشافي  :حك٩ل الًٛىَاث الضيمٛغاٞيت مً أَم أؾباب اإلاكا٧ل البيئيت ،و٢ض أصي جىؾ٘ الٗمغان ئلى ج٣ليوالٛاباث باإلياٞت ئلى جغ٦حز ٚاػ زاوي أ٦ؿيض ال٨غبىن في الجى هديجت لؼياصة اؾتهال ٥الُا٢ت.
ظىء التهُئت العمشاهُت اإلاىجضةٖ:ضم مغاٖاة للم٣اييـ الٗهغيت للمضن ٦اهجاػ اإلاغا ٤ٞالًغوعيت مشل قب٩اث الهغٝالهخي واإلاؿاخاث الخًغاا.
خاجمت:
مً زالَ ٫ظٍ الىع٢ت البدشيت جىنلىا ئلى أن الخىميت اإلاؿخضامت تهض ٝئلى جىٞحر الغٞاَيت الا٢خهاصيت ألظيا ٫الخايغ
واإلاؿخ٣بل والخٟاّ ٖلى البيئت ونياهتها وطل ٪بخد٣ي ٤جىميت ا٢خهاصيت ومؿخىي مٗيص ي ال يًٗ ٠مً ٢ضعة البيئت ٖلى
جىٞحر اخخياظاث الؿ٩ان في اإلاؿخ٣بل.
ئن الخىميت اإلاؿخضامت جب٣ى بٗيضة ٧ل البٗض ًٖ ألاَضا ٝواإلاؿااي التي ؾُغث مً أظلها َظا في ازخال ٝوجًاعب
اإلاهالر لبٌٗ البلضان وزانت اإلاخ٣ضمت و٦ظل ٪في جًاعب مهالر صو ٫الكما ٫والجىىب اهُال٢ا مً أن الضو ٫اإلاخسلٟت
 1مراد نيصر  "،التنمية المستدامة وتحدياتها في الجزائر"ل زلية العلوم االقتصيدإة و لوم التسيَت لجيمعة البليدةل ٣تلة التواصق دد  /26جوان 2010ل
ص ص.151 -150 :
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حؿمى للخ٣ضم ومىا٦بت الكما ٫وطل ٪بخُىيغ وج٣ىيت ا٢خهاصَا والظر يخٗاعى في بٌٗ ألاخيان م٘ خمايت البيئت .ئياٞت
ئلى أن الضو ٫اإلاخسلٟت جدمل الضو ٫اإلاخ٣ضمت مؿإوليت جضَىع البيئت في بلضاجها وٖلحها أن جض ٘ٞمً أظل الخسلو مً ألايغاع
التي ؾببتها .ولخد٣ي ٤الخىميت الٗغبيت اإلاؿخضامت صون الىٓغ ئلى اإلاجخمٗاث اإلاخ٣ضة واهخٓاع يض اإلاؿاٖضة هىظؼ بٌٗ الخلى٫
في مجمىٖت الىخاةج الخاليت:
حٗضيل مؿاع الٗىإلات لخهبذ أ٦ثر مالةمت للبيئت والٗضالت الاظخماٖيت م٘ يغوعة عبِ خغيت الخجاعة بالخىميت اإلاؿخضامتوظٗل الٗىإلات ٖىهغا ئيجابيا للخىميت الاظخماٖيت والا٢خهاصيت.
وي٘ ئؾتراججيت ٖغبيت مكتر٦ت ومخ٩املت لخدؿحن ألاويإ اإلاٗيكيت والا٢خهاصيت والاظخماٖيت والصخيت للمىاًَالٗغبي ونىن البيئت في اإلاىُ٣ت الٗغبيت.
صٖم وجُىيغ اإلاإؾؿاث الخىمىيت البيئيت وحٗؼيؼ بىاا ال٣ضعاث البكغيت وئعؾاا مٟهىم اإلاىاَىت البيئيت.جُىيغ الُ٣اٖاث ؤلاهخاظيت الٗغبيت وج٩املها وئجبإ هٓم ؤلاصاعة البيئيت اإلاخ٩املت وأؾاليب ؤلاهخاط ألاهٓ ٠وجدؿحنالٟ٨ااة ؤلاهخاظيت.
وي٘ ؾياؾاث ا٢خهاصيت وبيئيت جأزظ بٗحن الاٖخباع اإلادآٞت ٖلى مهاصع الُا٢ت اإلاخجضصة وجُىيغَا وجغقيض اؾخٛاللهاوالخض مً آزاعَا الؿلبيت.
الاهًمام ئلى الاجٟا٢ياث الضوليت البيئيت اإلاخٗضصة ألاَغا ٝلخضمت اإلاهالر الٗغبيت؛حٗؼيؼ الخٗاون الا٢ليمي في مجا ٫اإلادآٞت ٖلى البيئت.جد٣ي ٤اإلاىاامت بحن مٗضالث الىمى الؿ٩اوي واإلاىاعص الُبيٗيت اإلاخاخت.صٖم مباصعاث الكغا٦ت بحن الضو ٫الىاميت والضو ٫الهىاٖيت والكغا٦ت بحن الضو ٫ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي والُ٣إالخام ٖلى أن ج٩ىن َظٍ الكغ٧اث ٖاصلت وٚحر اهخ٣اةيت وال جخًمً قغوٍ ؾياؾيت وا٢خهاصيت.
جىٞحر اإلاؿاٖضاث الٟىيت لخ٣ىيت ٢ضعاث الضو ٫الٗغبيت بما في طل ٪ال٣ضعاث البكغيت واإلاإؾؿيت لئلصاعة الٟٗالت لل٩ىاعرجخًمً اإلاغا٢بت وؤلاهظاع اإلاب٨غ.
كائمت اإلاشاحع:
 - 1ئجداص الا٢خهاصيحن الٗغب" ،اإلاك٨الث الا٢خهاصيت اإلاٗانغة و مؿخ٣بل الخىميت الٗغبيت " ،صاع الغاػر  ،ال٩ىيذ ،الجؼا
الشاوي.
 - 2أؾماا مُىعر) ،الغابُت الىالةيت لل٨ٟغ والابضإ ) ،الش٣اٞت البيئيت الىاي الٛاةب ،مُبٗت مؼواع ،الىاصر.2008 ،
 - 3لؿان الٗغب ،ابً مىٓىع ،صاع ناصع ،بحروث ،الجؼا الخامـ ٖكغ.
- 4لؿان الٗغب ،هٟـ اإلاغظ٘ ،الجؼا الشاوي ٖكغ.
- 5ماظضة أخمض أبى ػهِ وٖشمان مدمض ٚىيم" ،الخىميت اإلاؿخضامت ٞلؿٟتها وأؾاليب جسُيُها وأصواث ٢ياؾها "،صاع
الهٟاا لليكغ والخىػي٘ ،ألاعصن.2007 ،
100

العذد  : 29ماسط– 2017

مشهض حُل البدث العلمي

ٖ- 6ماع ٖماعر" ،ئق٩اليت الخىميت المؾخضامت وأبٗاصَا " ،وع٢ت بدض م٣ضمت يمً اإلاإجمغ الٗلمي الضولي خى ٫الخىميت
اإلاؿخضامت والٟ٨ااة ؤلاؾخسضاميت للمىاعص اإلاخاخت 08-07 ،أٞغيل  ، 2008ظامٗت ؾُي.٠
- 7صوظالؽ مىؾكحن"،مباصب الخىميت اإلاؿخضامت" ،جغظمت بهاا قاَحن ،الضاع الضوليت لالؾدشماعاث الش٣اٞيت ،مهغ.2000،
- 8صوهاجى عوماهى" ،الا٢خهاص البيئي والخىميت اإلاؿخضامت" ،وػاعة الؼعاٖت وإلنالح الؼعااي ،اإلاغ٦ؼ الىَني للؿياؾاث
الؼعاٖيت.
ٖ- 9بض الٗؼيؼ بً ٖبض هللا الؿيبل" ،صوع اإلاىٓماث الٗغبيت في الخىميت اإلاؿخضامت " ،وع٢ت ٖمل م٣ضمت ئلى مإجمغ الخىميت
وألامً في الىًَ الٗغبي (،ألامً مؿئىليت الجمي٘ ) ،أ٧اصيميت هاي ٠الٗغبيت للٗلىم ألامىيت ،الغياى.2001 ،
 - 10ػعمان ٦غيم " ،الخىميت اإلاؿخضامت في الجؼاةغ مً زال ٫بغهامج ؤلاوٗاف الا٢خهاصر  ،" 2009 - 2001مجلت أبدار
ا٢خهاصيت وئصاعيت  ،الٗضص الؿاب٘  ،اإلاغ٦ؼ الجاممي زيكلت ،ظىان .2010
 - 11عواا ػ٧ي يىوـ الُىيل"،الخىميت اإلاؿخضامت وألامً الا٢خهاصر ( في ْل الضيم٣غاَيت وخ٣ى ١ؤلاوؿان )" ،صاع ػَغان
لليكغ والخىػي٘ ،الٗغا.2009 ،١
 - 12زبابت نهيب" ،صوع اإلاىاَ ٤الهىاٖيت في جد٣ي ٤الخىميت اإلاؿخضامت في ألاوعو مٛاعبيت "" ،صعاؾت م٣اعهت بحن ٞغوؿا
والجؼاةغ" ،مظ٦غة ماظؿخحر٧ ،ليت الٗلىم الا٢خهاصيت والٗلىم الخجاعيت وٖلىم الدؿيحر ،جسهو الا٢خهاص الضولي
والخىميت اإلاؿخضامت ،ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ ؾُي ،1٠الجؼاةغ.2012 /2011 ،
 - 13أوقً خىان " ،الُا٢ت البضيلت وخمايت البيئت في ئَاع الخىميت اإلاؿخضامت بالجؼاةغ" ،ظامٗت ٖباؽ لٛغوع زيكلت.
 - 14وػاعة الُا٢ت والمهاظم ،مضيغيت الُا٢ت الجضيضة واإلاخجضصة "،صليل الُا٢اث اإلاخجضصة".2007 ،
 - 15أؾيا ٢اؾيمي " ،الخىميت اإلاؿخضامت بحن الخ ٤في اؾخٛال ٫اإلاىاعص الُبيٗيت واإلاؿإوليت ًٖ خمايت البيئت م٘ ؤلاقاعة
ئلى الخجغبت الجؼاةغيت " مضازلت يمً اإلالخ٣ى الضولي الشاوي (الؿياؾاث والخجاعب الخىمىيت باإلاجا ٫الٗغبي واإلاخىؾُي
)الخدضياث ،الخىظهاث  ،ألاٞا، ١باطة (جىوـ )  27-26أٞغيل .2012
 - 16مغاص هانغ" ،الخىميت اإلاؿخضامت وجدضياتها في الجؼاةغ "٧ ،ليت الٗلىم الا٢خهاصيت وٖلىم الدؿيحر ،ظامٗت البليضة،
مجلت الخىانل ٖضص/26ظىان .2010
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الخُاة الُىمُت بأخُاء اللىُؿشة الشعبُت:اسجبان وغعف الخماظً الاحخماعي
د.ؿهذ ضبرو/حامعت أبي شعُب الذوالي ،الجذًذة ،اإلاؼشب د.أخمذ الؼضوي/حامعت ابً ؾـُل،اللىُؿشة ،اإلاؼشب

ملخظ:
مضيىت ال٣ىيُغة هي مضيىت خضيشت ،اهُل٣ذ مً ال ش يا ،وفي ْغ٢ ٝغن مً الؼمً اعج٣ذ ئلى مها٦ ٝبرياث اإلاضن
اإلاٛغبيت .هي مضيىت جىؾ٘ مجالها بىجحرة ؾغيٗت ،وفي ٚالب ألاخيان ،بضون جهىع قمىلي إلاا يٟترى أن ج٩ىن ٖليه اإلاضيىت،
ومً َىا قضة الخجؼؤ ،ؾىاا الٗمغاوي مىه أو الاظخمااي .جماعؽ ال٣ىيُغة اليىم وْاة ٠ظهىيت ػاصث مً ٢ىة اؾخُ٣ابها
واقٗاٖهاٚ ،حر أجها مضيىت يخٛظي همىَا في ظؼا ٦بحر مىه وب٨يٟيت مدؿىؾت مً جياعاث الهجغة ،مما ال يديذ الى٢ذ لغؾىر
الؿ٩ان اظخماٖيا ومجاليا .وبالخاليْ ،هىع َىيت ٖلى مؿخىي التراجبيت الاظخماٖيت اإلاجاليت .الخالت َظٍ ،جإؾـ لٟغييخان:
اهٟجاع الهىيت؛ وظىص َىيت جأؾؿذ ٖلى مىاظهت ؤلاؾخٗماع.
اليلماث اإلاـخاحًت  :الؿياؾت الخًغيت ،مماعؾت اإلاضيىت ،الهىيت ،الخي ،الجىاع ،اإلاجز ،٫مضيىت ال٣ىيُغة.
ملذمت:
هاصعة هي الغوابِ التي حكبه اليىم في مشاهتها،جل ٪التي ظمٗذ ختى ػمً ٢غيب بحن أٞغاص اإلاجخم٘ الخًغر ،في اإلاضن الخ٣ليضيت
الٗغي٣ت باإلاٛغب.وختى بمضيىت خضيشت اليكأة ٧ال٣ىيُغة،لم يَ ً٨ىال ٪مٗنى خ٣ي٣ي "إلاماعؾاث ؾىؾيى -مجاليت"،جخم في
ئَاع جغاب ي٣ىم ٖلى أؾاؽ الخًامً والغؾىر الاظخمااي واإلاجالي ،والظر مً زالله ،يؿخُي٘ الخًغيىن جدضيض خضوصٍ
واؾديٗاب مماعؾاجه بك٩ل واضر.ل٣ض ٧ان مً الالػم اهخٓاع ٖ٣ض ألاعبٗيىاث مً ال٣غن الٗكغيً،لغنض وكأة "ش يا ٢ليل"
مً عوح الخًامً وبضايت حك٩ل "هىٕ مً الهىيت" لضي ظؼا مً ؾا٦ىت ال٣ىيُغة ،وهي التي جألٟذ في ٚالبيتها الٗٓمى مً
اإلاهاظغيً ،واؾخ٣غث في ما ٖغ ٝآهئظ بخي اإلاٛاعبت أو "اإلاضيىت الخ٣ليضيت" .خيض لٗبذ خغ٦ت اإلا٣اومت في جل ٪الٟترة اإلادغ٥
الغةيس ي ل٣يام مشل َظا الىىٕ مً الخًامً ،وؤلاخؿاؽ باالهخماا إلاجا ٫الظر وئن ٧ان يسً٘ لؿيُغة ألاظىبي ،ئال أن الغٚبت
في جدغيغٍ والخد٨م ٞيه ٧اهذ أ٦ثر خماؾت وقضة.
بٗض خهى ٫اإلاٛغب ٖلى الاؾخ٣ال،٫ؾغٖان ما بضأث جالخٔ مجمىٖت مً الخدىالث الاظخماٖيت ،هديجت جدى ٫البيياث
ألاؾغيت وجدضيض همِ الٗيل صازل ال٣ىيُغة ،وألن َظٍ اإلاضيىت الخضيشت حٛظي همىَا في ظؼا ٦بحر مىه مً الهجغة ،لم يً٨
طل ٪ليديذ في مشل َظٍ الخاالث الى٢ذ لغؾىر الؿ٩ان اظخماٖيا ومجاليا ،وبالخالي ْهىع َىيت ٖلى مؿخىي التراجبيت
الاظخماٖيت اإلاجاليت .في الىاَ ،٘٢ظا ألامغ ي٣ىص ئلى ٞغييخان ،اهٟجاع الهىيت الترابيت ،والشاهيت وظىص َىيت جغابيت جأؾؿذ ٖلى
مىاظهت ؤلاؾخٗماع.
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ً
ئن التراب الظر يك٩ل ظؼاا مً اإلاجا ٫الظر ججغر ٞيه الخياة اليىميت ،ألر مجخم٘ بكغر ،يم ً٨جدضيضٍ اهُال٢ا مً
زمـ زانياث هي :
 ٧ىهه مجا ٫يخم ج٣ضيمه مً زال ٫جغ٦يبخه في مسيلت الٟغص أو الجماٖت واإلادضصة بىٓام ال٣يم التي جىٓم الٗال٢اث صازلاإلاجخم٘؛
 َى مىيىٕ اعجباٍ يك٩ل لضي الٟغص مٗنى اإلا٩ان ،أو ٦ما ؾماٍ ٖالم الىٟـ ألامغي٩ي HALL, Edward T.بالبٗض الخٟي ( La. )dimension cachée
 يكخٛل التراب ٦مجا ٫مٗاف ،وَى بظل ٪يك٩ل ٖامل صٖم لكب٨ت الترصصاث ومغآة للغمىػ التي حٗبر ًٖ ال٣يم الجماٖيت. يم ً٨حٗغيٟه ٦ظل ٪ب٩ل م٣ابل إلاا َى زاعجيٞ،هى ي ٘٣في ٢لب الهغاٖاث وخضوصٍ ٚحر واضخت ،ئط جسخل ٠خؿب َبيٗتألاٞغاص (عظا ،٫وؿاا ،أَٟا ،٫قباب )..وخؿب الؿيا٢اث؛
 َى ،أزحرا ،مجاٞ ٫ؿيٟؿاتي حك٩ل الخل٣اث اإلادكاب٨ت صازله (اإلاجز ،٫م٩ان الٗمل ،الجىاع ،الخي ،اإلاضيىت) خ٣ال يدميؤلاوؿان مً التهضيضاث الخاعظيت ،وحؿمذ له بخىلي ال٣يام بمهامه وامخال ٥الكٗىع بالظاث.
ئن الغوابِ م٘ اإلااض ي بمضيىت ال٣ىيُغة ،هي َكت ،يٗيٟت ،وئن صعاؾت الخياة اليىميت مً زال ٫التراب ؾدؿمذ ب٣ياؽ
حجم الخدىالث التي جمذ ٖلى َظا اإلاؿخىي ،وعنض الاؾخمغاعيت اإلام٨ىت ،زهىنا باإلاضيىت ال٣ضيمت ،م٘ مالخٓت ئن ٧اهذ
َىا ٥ؾحروعة ظضيضة ألق٩ا ٫الخًامً والهىيت وهىٖيت الؿا٦ىت اإلاٗىيت .ولظل ،٪يب٣ي مً الًغوعر جدليل اإلاماعؾاث
الؿىؾيىمجاليت مً زال ٫مؿخىياث مجاليت مسخلٟت هي :اإلاجز ،٫والجىاع ،زم الخي.
 - 1اإلاجزٌ اإلاؼشبي :حعبحر عً اسجبان زلافي
يك٩ل اإلاجز ٫الخليت ألاؾاؾيت لليؿيج الاظخمااي واإلاجاليٞ .مً زال ٫اإلاجز ،٫يم٨ٖ ً٨ـ نىعة مهٛغة ًٖ همِ ٖيل
مسخل ٠الكغاةذ الاظخماٖيت.
يٗخبر اإلاجز ٫اإلاٛغبي الٗهغر (الضاع اإلاٛغبيت) هخاظا مباقغا لضزى ٫الاؾخٗماع ،بٗضما أن عوط ج٣ىياث مٗماعيت ظضيضة ،يمً٨
ال٣ى ٫أجها لم جخالةم في البضايت م٘ بييت الؿا٦ىت الخًغيت وال٣يم التي جىٓمها .طل ،٪أن اإلاهىضؽ اإلاٗماعر ECOCHARD, M.
أ٢ضم ٖلى وي٘ بغهامج اؾخلهم مما يٗغ ٝبميشا ١أزيىا ( ،)Charte d’Athènesلىي٘ جهاميم جىُي٢ ٤ؿمذ ٖلى ئزغَا اإلاضيىت
ئلى ُ٢اٖاث وْيٟيت ،خيض يم ٧ل حي وْيٟت مٗيىت ،و٧اهذ أبغػَا ألاخياا الؿ٨ىيت لٟاةضة اإلاٛاعبت.وؾمى ئي٩ىقاع ٖلى ئزغ
طل ٪ئلى جُىيغ مىٓىع الؿ ً٨اإلاٛغبي الخ٣ليضر الظر ؾاص في اإلاضن الٗخي٣ت ٟ٦اؽ،باالٖخماص ٖلى أؾاؽ الخهميم الظر
جمحزث به الضوع الٗخي٣ت بىظىص ٚغ ٝخىٞ ٫ىاا صازليٚ .حر أن أَم ما محز َظٍ اإلاىاػ ٫الجضيضة أجها وظهذ لؤلؾغ الهٛحرة،
ٖلى زال ٝاإلاىاػ ٫الٗخي٣ت التي ٧اهذ جأور ألاؾغ اإلامخضة.
ل٣ض بضأ ألامغ بٗضما أن جىامذ اإلاخاٖب وؤلا٦غاَاث التي ال٢تها الؿلُاث الٟغوؿيت في أخياا ؾ ً٨اإلاٛاعبت ،زهىنا م٘
اعجٟإ ال٨شاٞاث ئزغ جض ٤ٞالٗماَ .٫ظا ألامغ ص ٘ٞباإل٢امت الٗامت ئلى اٖخماص "ئؾتراجيجيت الؿ ً٨أل٦بر ٖضص مم ً٨مً ٢ىي
1

. FEJJAL, Ali : Fès: Héritages et dynamiques urbaines actuelles. Thèse de Doctorat d’Etat en Géographie.
Université de Tours, Tours 1993. P 45
2. HALL, Edward Twitchell: La dimension cachée. (The Hidden Dimension, Doubleday & C°, New York 1966.
Traduit de l’américain par Amélie PETITA), Editions du Seuil, Paris 1971. P 08
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اليض الٗاملت" ،وبىيذ اإلاؿا ً٦اإلاٛغبيت بمبضأ جُىعرٖ ،لى أؾاؽ أن جىدكغ وجدؿ٘ عٗ٢تها .و٧ان الخل باٖخماص ع ٘٢مغبٗت
جبل ٜمؿاخت الىاخضة مجها 64متر مغب٘ ( ،)8x8والتي ؾخٗغ ٝالخ٣ا بيؿيج ئي٩ىقاع (َ .)Trame Ecochardظٍ ألاحجام أُٖذ
وؿيجا ٖلى ق٩ل زاليا مىخضة " ُثوظهذ للمٛغبي اإلاٗانغ" ٖلى خض حٗبحر أخض الباخشحن ،ؾٗض بجزا٧ىع  .خيض يًي" ٠أن
ٞغي ٤ئي٩ىقاع ٖمل ٖلى جىؾي٘ ع ٘٢الؿ ً٨اإلاٛغبي للخض مً اهدكاع الؿ ً٨الهل" .ول٣ض ق٩لذ مداولت ئي٩ىقاع َاجه ،خال
إلاًٗلت الؿ ً٨اإلاٛغبي اؾخمغ في الاٖخماص ٖليه ئلى ما بٗض ٖهض الاؾخٗماع .
وئطا ٧اهذ أخياا الؿ ً٨اإلاٛغبي ٢ض م٨ىذ الٗضيض مً ألاؾغ مً قغاا مىاػلها الظاجيتٞ ،ان اؾخمغاع اعجٟإ ال٨شاٞاث البكغيت
بها ٢ض أصزلها في مؿلؿل مً الخضَىع أزغ بك٩ل ؾلبي ٖلى هىٖيت الخياة للم٣يمحن ٞحها .ولٗل أبغػ الؿلبياث التي جٟا٢مذ
ٖلى ئزغ َظا الىي٘ َى ئزٟاَ ١ظٍ ألاخياا في حصجي٘ الخىىٕ الاظخمااي والا٢خهاصر ،ألن ٚالبيت ٢اَني َظٍ اإلاؿا٧ ً٦اهىا
وال ػالىا مً َب٣ت اظخماٖيت واخضة.
ئلى طل ،٪ال يم ً٨ججاَل الخضَىع اإلاؿخمغ وجغاظ٘ ظىصة زضمت قب٩اث ججهحزاث البييت الخدخيت مً ئهاعة ٖمىميت ،ونغٝ
نخي ،..ػياصة ٖلى جضَىع واظهاث البىاياث التي ال حك ٪٨وظىص خياة بك٩ل الة.٤
جذَىس واحهاث اإلاعاهً اإلاؼشبُت (شاسع مدمذ الخامغ  -الشماٌ)

 ،2011نىعة شخهيت
البدض اإلايضاوي 29:يىهيى

٦ظلٞ ،٪هظٍ الضوع بك٩لها اإلاىٟخذ ٖلى الخاعط ،مً زالٖ ٫ضص الىىاٞظ والكغٞاث اإلاُلت ٖلى ألاػ٢ت والكىاعٕ ،ؾاَم في
جغاظ٘ صوع الٟىاا الظر لم يٗض يك٩ل هىاة اإلاجز ٫بد٨م ج٣لو مؿاخخه وا٢خهاع ظل ألاؾغ ٖلى ظٗله م٩ان اؾتراخت ،مؼيىا
ببٌٗ ألازار في أخؿً ألاخىا .٫أما ٞيما يسو الٛغٞ ،ٝخسخل ٠وْاةٟها وأحجامها وختى أق٩الها خؿب الٟئاث
الاظخماٖيتٟٞ ،ي مىاػ ٫الٟئاث اإلادضوصة الضزل ،جبرػ مجمىٖت مً ؤلا٦غاَاث اإلاخٗل٣ت بًي ٤اإلاؿاخت أمام حجم ألاؾغة،
وَظا ما يض ٘ٞئلى الاؾخٗما ٫اإلاخٗضص للٛغ.ٝ

1

. BENZAKOUR, Saad : Essai sur la politique urbaine au Maroc 1912 – 1975 Sur le rôle de l’Etat, Les Editions
Maghrébines, Casablanca 1978. P. 127

 .2شوإككل ا١تصطفى :الدار البيضيءل معيربة سوسيو٣تيلية .جيمعة اٟتسن الثيين ُت الشق .منشورات زلية اآلداب و العلوم اإلنسينيةل سلسلة األوروحيت و الرسيئق1 :ل
الدار البيضيء  .1996ص 72
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شيل .جطمُم مجزٌ مؼشبي عطشي (98م)2

 ،2012جطمُم شخص ي
البدث اإلاُذاوي:

وحٗمل ظل الٗاةالث ،مهما ٧اهذ مؿخىياث صزلهاٖ ،لى ؤلاب٣اا ٖلى ٚغٞت مسههت الؾخ٣با ٫الًيىٖ ،ٝلى اٖخباع أجها
حٗ٨ـ "نىعة مشاليت" للمجز ٫وصعظت "٦غم ألاؾغة" .وَظا ما يض ٘ٞألاؾغ ئلى جأَيل َظٍ الٛغٞت وججهحزَا بأًٞل ما يم،ً٨
والٗمل ٖلى اإلادآٞت ٖلى هٓاٞتهاٞ .ال عجب ئن ون ٠أخضَم ٚغٞت الاؾخ٣باَ ٫اجه ،بأجها "أحمل ما ًىحذ في اإلاجزٌ."..
وَظا الخمشل ئن ٧ان يديل ئلى ش ياٞ ،هى يديل باألؾاؽ ئلى ز٣اٞت الخٓاَغ والخٟازغ التي جمحز مٗٓم اإلاجخم٘ اإلاٛغبيٖ ،الوة
ٖلى أَميت ال٨غم وخؿً اؾخ٣با ٫الًي ٠في الخ٣اليض وألاٖغا.ٝ
 - 2الجىاس باألخُاء الشعبُت :خُىما ٌؼزي الـلش ػنى الخُاة الاحخماعُت:
جخىا ٤ٞألاخياا الكٗبيت بمضيىت ال٣ىيُغة بمىاَ ٤اهدكاع الؿ ً٨الٗكىاتي،أو الؿ ً٨اإلاٛغبي ٖلى وظه الخهىم .وٖاصة
ما ج ًُ٣بها الٟئاث الاظخماٖيت اإلاخىؾُت ،ئلى الهكت واإلاهمكت أوالىاٞضة.
وي ًُ٣باألخياا الكٗبيت إلاضيىت ال٣ىيُغة خىالي %96مً الؿا٦ىت،في ما يٗغ ٝبالضوع اإلاٛغبيت الٗهغيت ،والتي جدبايً خالتها
اإلاٗماعيت واإلاغٞلىظيت خؿب ألاخياا وخؿب الٟئاث الاظخماٖيتٚ.حر أن الٛالبيت الٗٓمى مً الؿا٦ىت اإلاؿخ٣غة بهظٍ ألاخياا
جيخمي للمؿخىياث الضهيا للتراجبيت الاظخماٖيت،وجىاظه ْغو ٝؾ ً٨مخبايىت الهٗىبت ،يم ً٨خهغَا بحن نٛغ ويي٤
اإلاؿا ً٦واعجٟإ صعظاث الازخالٍ ،ويٗ ٠أو ٚياب اإلاغا ٤ٞوالخجهحزاث ،باإلياٞت ئلى مجمىٖت مً ؤلا٦غاَاث ألازغي
اإلاالػمت ٖاصة العجٟإ ال٨شاٞاث البكغيتَ .ظٍ الٓغو ٝاإلادكابهت واإلاخ٣اؾمت بحن الؿ٩ان ،هي أنل وكىا جل ٪اإلاماعؾاث
اإلادكابهت ٞيما يسو الخيكئت الاظخماٖيت للٟخيان ولٗال٢اث الجىاع .خيض يك٩ل ألاَٟاٖ ٫اصة أَم خل٣ت جضوع خىلها
ٖال٢اث الجىاع اليىميت ،في ألاخياا ال٣ٟحرة زانت ،بد٨م اعجٟإ أٖضاصَم وحٗضص ٞغم الخ٣ائهم ؾىاا في الخي (اللٗب) أو
ختى في اإلاضعؾتٞ ..الٗضيض مً ألاشخام اإلاىخمحن للجيل الشاوي والشالض يٗؼون الؿبب الغةيس ي في وظىص ٖال٢ت جىانل بحن
الجحران ئلى "خغ٦يت ألاَٟاٞ ٫يما بيجهم" ،ؾىاا حٗل ٤ألامغ بٗال٢اث الهضا٢ت واللٗب التي ججمٗهم ،أو ختى الٗال٢اث
اإلادكىجت التي جيخج ٖاصة بٟٗل نغاٖاث الهٛاع أو ٖضم اخترامهم للجحران في بٌٗ ألاخيان ..ل ً٨يب٣ى أ٢ىي مإقغ ل٣ياؽ
الٗال٢اث الاظخماٖيت بحن الجحران في مشل َظٍ ألاخياا َى ٞئت اليؿاا عباث البيىث ،الالحي ج ً٨مًُغاث لالهٟخاح ٖلى
بًٗهً البٌٗ ،زانت ئطا ما حٗل ٤ألامغ بمغا٣ٞت ألاَٟا ٫ئلى اإلاضعؾت ،أو جباص ٫الخضماث ؤلاظباعيت في مجخم٘ الخهام.
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وٖلى الغٚم مً أن الىاؽ يدهغون ٖال٢اث ظىاعَم بحن يغوعة الاخترام وجباص ٫الخضماث وٖال٢اث ألاَٟا ،٫ئال أهه ال جؼا٫
بٌٗ ألاؾغ اإلاخمؿ٨ت بالٗاصاث ال٣ضيمت في ما يسو الخًامً الاظخمااي والا٢خهاصر بحن الجحران ،والتي محزث اإلاجخم٘
اإلاٛغبي مىظ ػمً .ويم ً٨إلاـ طل ٪مً زال ٫خاالث الا٢تراى اإلاؿخمغة لبٌٗ ألاصواث أو لىاػم أو مىاص الُبش..
والخالت َظٍ ،ئطا ٧اهذ َظٍ اإلاماعؾاث حٗبر ًٖ مؿخىياث يٗ ٠وَكاقت ا٢خهاصيت ئال أجها حك٩ل في اإلا٣ابل ٢اٖضة مخيىت
لخيكئت اظخماٖيت ج٣ىم ٖلى عوح الخ٩اٞل والخًامً والختػع وؤلاخؿانٖ .ىض جباص ٫أَغا ٝالخضيض م٘ بٌٗ الىاؽ مً
الجيل ألاو ٫وختى مً الجيل الشاوي،يم ً٨إلاـ مً زال ٫ؾحرَم الظاجيت وطا٦غاتهم خىيىا واضخا لٟتراث مغث مً جاعيش
اإلاضيىت٧،ان ٢ض ق٩ل آهئظ،في هٓغَم،الىاػٕ الضيني أَم خل٣ت يضوع خىلها الجىاع ومٗه الخيكئت الاظخماٖيتٟٞ .ي خضيشه ًٖ
الجىاع ،نى ٠أخضَم ٖال٢اث الجىاع التي ؾاصث ؾاب٣ا بديه (اإلاالح)،في زالزت مغاجب:ألاولى جخجلى في  ٠٦ألاطي ًٖ
الجاع؛والشاهيت في اخخما ٫ألاطي مىه ،والخٛاض ي ٖىه،وختى الخٛاٞل ًٖ ػالجه أخياها؛ أما الشالشتٞ ،هي ئ٦غام الجاع وؤلاخؿان
ئليه.
ئن ؤلاخؿان ئلى الجاع له مٗنى واؾ٘ جضزل ٞيه أهىإ ٦شحرة مً اإلا٩اعم والًٟاةل ،وَظا ما يجٗل مً ألاخياا ال٣ٟحرة مجاال
زهبا لخبايً ال٣يم الاظخماٖيت وحٗ٣ضَاٖ .لى زال ٝباقي ألاخياا التي ج ًُ٣بها الٟئاث اإلاخىؾُت واإلايؿىعة ،زهىنا في
هُا٢اث الؿ ً٨الجمااي الغاقي والٟغصرٞ .جل ما يُب٘ َظٍ ألاخياا ،وٖلى مضاع الى٢ذ َى "الهمذ والٟغا ٙقبه اإلاُل."٤
َظٍ الىيٗيت ال جٟؿغَا ال٨شاٞاث الًٗيٟت وخؿب ،وئهما اهدكاع ز٣اٞت أزغي مٛايغة إلاا َى في ألاخياا الكٗبيت ،ز٣اٞت
ج٣ىم ٖلى "الخد "ٟٔهٓغا لًٗ ٠و٢لت ٞغم الخىانل ،زهىنا وأن ظل أٞغاص َظٍ ألاؾغ ي٣ط ي أو٢اث أَى ٫زاعط اإلاجز٫
ؾىاا للٗمل باليؿبت لآلباا ،أو الخمضعؽ باليؿبت لؤلَٟا ،٫والظيً ٢ض يهاص ٝفي أخيان ٖضة وال جىظض بيجهم ٖال٢اث
نضا٢ت أو لٗب أو ختى أجهم يجهلىن أؾماا بًٗهم البٌٗ،وَم يُ٣ىىن بىٟـ الٗماعة.و٦ما ٢ا HALL, Edward T.٫في
جٟؿحرٍ لضوااي جد ٟٔألاؾغ ًٖ لٗب نٛاعَم في أخياا الؿ ً٨الجمااي "أنها أماهً ال ًمىً ؿيها جشبُت أظشة ،ألن ألام ال
حعخؿُع مشاكبت أبىائها وَم ًلعبىن في سكعت جبعذ خمعت عشش ؾابلا ئلى أظـل اإلاجزٌ" .
 - 3الخي بحن الخمىلت العاؾـُت وغعف الخماظً الاحخماعي:
الخي مىُ٣ت ظٛغاٞيت جىظض يمً اإلاضيىت٢ .ض ي٣خهغ اؾخسضام مجاله ٖلى الؿ ً٨الخام ٦ ،ِ٣ٞما ٢ض يًم ٦ظل٪
الخجهحزاث واإلاغا ٤ٞالخجاعيت والخضماجيت .وجسخل ٠ألاخياا في مٗياعَا الغاقي أو اإلاخضوي جبٗا لؿ٩اجها أو ٢يمت أعايحها ،وحٗض
ظىصة البيئت بالخي مإقغا ٖلى مؿخىي ظىصة الخياة ،بيىما جخُلب جىميت الخي وجدؿحن مؿخىاٍ صٖم الؿ٩ان وؾياصة
ؤلاخؿاؽ بغوح الجماٖت.
يٗخبر ٖلماا الاظخمإ أو ٫مً اَخم بالخيٖ،لى اٖخباع أن خضوصٍ ال جىي٘ ٖلى أؾـ َبىٚغاٞيت أو ئصاعيت ..ئط ي٣ىم الخي
"الؿىؾيىلىجي" ٖلى مٟهىم ال٣غب والجىاع .طل ،٪ألن مٓاَغ الخ٣ؿيم الاظخمااي والؿياا ي أو ختى الا٢خهاصر جخجم٘ في
أهماٍ ؾ ً٨جمحزَا ٞئاث مخ٩املت ٞيما بيجها أو مخ٣اعبت اظخماٖيا .
ئن الخي أو "الخىمت" ،أو "الخاعة" في بٌٗ البلضان الٗغبيت ،يك٩ل الىخضة الاظخماٖيت ألا٦ثر جأزحرا ٖلى الٟغص  ،بديض أن
الىْيٟت ألاولى للخي جخمشل في الخيكئت الاظخماٖيت للٟغص التي جًمجها وخضجه الاظخماٖيت .وبظل ،٪ي٩ىن الخي أ٦ثر مً وخضة
1

. HALL, Edward Twitchell, 1966: Op. Cit. P. 208
. BERTRAND, Michel- Jean : Pratique de la ville. Ed. Masson, Collection Géographie, Paris 1977. P. 19
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ظىاعٞ .هى ٦اَاع اظخمااي ييبني ٖلى جغابِ ؾ٩اهه ليك٩ل خ٣ال زهبا للٗال٢اث الاظخماٖيتٞ .الىخضة الاظخماٖيت التي
يك٩لها الخي ،ال حٗني ٢ ِ٣ٞيام ٖال٢اث يٟغيها الاهخماا الاظخمااي ،ب٣ضع ما حٗني وظىص عوابِ زانت ٢ض جغقى ئلى مؿخىي
خ٣ى ١وواظباث .واعج٣اا الغوابِ ئلى َظا اإلاؿخىي يجٗل الخي "يهبذ يك٩ل ٢ىة صازل مديُه" .
وبظل ،٪يك٩ل الخي مغظٗيت لهىيت مٗيىت ،ليـ ٖ ِ٣ٞلى مؿخىي مًمىهه الاظخمااي ،بل ٖلى ٧ل ألانٗضة .وجهبذ خياة
الخي جخٛظي مً َظٍ الهىيت ،التي حٛظر بضوعَا طا٦غة ظماٖيت جؼيض مً جغابِ ؾ٩اهه .وَظا الترابِ ٧ان مً اإلام ً٨إلاؿه في
أ٢ص ى خضوصٍ ،زهىنا في ألاخياا الخ٣ليضيت باإلاضن اإلاٛغبيت الٗخي٣ت ٟ٦اؽٞ .مشال ،يمان وخضة وجماؾ ٪ؾ٩ان الخي ٧ان
ليض ٘ٞبأخضَم أو بٌٗ ألاٞغاص مً هٟـ الؼ٢ا( ١الؼه٣ت) أو "الضعب" ،ئلى ع ٌٞاؾخ٣غاع أؾغة أو ٖاةلت "صزيلت" ظضيضة
وٚغيبت بىٟـ الخي ،مساٞت اإلاؿاؽ بىخضة خياتهم الجماٖيت صازل َظا ؤلاَاع أو حٗغيًها للخلل ،بمٗنى ئن صر الخٗبحر
"ع ٌٞأر ًٖى صزيل ًٖ الىخضة" ،و٢ض يضٗٞهم َظا أخياها ختى لض ٘ٞمؿاَمت ماليت ظماٖيت ألصاا عؾىم ئيجاع اإلاجز٫
اإلاٟغ . ٙوَظا ئن صٖ ٫لى ش ياٞ ،هى باألؾاؽ الغٚبت في الخٟاّ ٖلى جماؾ ٪هٓام ليـ مً الؿهل ٢يامه في أر م٩ان وػمان.
ل٣ض جىٞغث بٌٗ مً مىانٟاث خياة الخي الجماٖيت ال٣غيبت مً َاجه ،صازل الٗضيض مً أػ٢ت "اإلاضيىت اإلاٛغبيت ال٣ضيمت"
بال٣ىيُغة خؿب بٌٗ الىاؽ ال٣ضامى ،وئن لم ج ً٨بُبيٗت الخاٖ ٫لى هٟـ الضعظت مً ألاَميت والخؿاؾيت والخٗ٣ضٚ .حر
أهه لىال الخُغ الظر أنبدذ حك٩له خياة ظماٖيت مً َظا اإلاؿخىي ،إلاا جم الخهضر لها مً َغ ٝالاؾخٗماع بىؾاةل
مسخلٟت وبك٩ل جضعيجي٦ ،ما َى الخا ٫في ظل اإلاضن اإلاٛغبيت.
ل٣ض جمشلذ أو ٫زُىة في َظا الهضص في جبني "ؾياؾت حٗمحر مبييت ٖلى اإلاغصوصيت الا٢خهاصيت وٚياب اإلاغصوصيت الاظخماٖيت" .
وعٚم الخأ٦يضاث اإلاخ٨غعة ٖلى الخٟاّ ٖلى خياة الخي في ئَاع ٖملياث ئؾ٩ان اإلاٛاعبتٞ ،ان طل ٪ال يخد ٤٣بٟٗل قؿاٖت
ألاخياا ئلى خض ق٩ل الٗضيض مجها مضها مىٗؼلت بالهىامل .وعبما ٧ان الهضٚ ٝحر اإلاٗلً مً َظا الخٗمحر َى ججغيض الخي مً
ق٩له ومدخىاٍ  .ولم يس ECOCHARD, M. ٠جىظه الخٗمحر الظر أقغٖ ٝليه هدى الً٣اا ٖلى الخي ،ختى ٖلى مؿخىي
الدؿميت التي أجذ "وخضة الجىاع" (٦ )voisinage de Unitéبضيل لها  .وجمذ مداعبت خياة الخي ٖلى مؿخىي آزغ ًٖ َغيٞ ٤خذ
اإلاجا ٫أمام ج٨خالث بضيلت إلاًمىن خياة الخي.
ئن ج ٪٨ٟالخي هاظم ًٖ آلياث ًٖىيت٦ ،دغ٦يت الؿ٩ان (الهجغة الىاٞضة والهجغة اإلاىُل٣ت) ،وأزغي مسُِ لهاٞ .الخٗمحر
الٗهغر يإصر في ٚالب ألاخيان ئلى الً٣اا ٖلى الخي ٧ىخضة اظخماٖيت ومجاليت طاث َىيت ،يؿىص صازلها خض أصوى مً
الخًامً .وعبما يجىػ الظَاب بٗيضا وال٣ى ٫بأهه "٧ان مً مهلخت الاؾخٗماع جضمحر اإلاًمىن الاظخمااي والش٣افي
للخي،لخجىب وظىص ٢ىة مًاصة له" .

1

. NACIRI, Mohamed: Les politiques urbaines: Instruments de pouvoir ou outils de développement? In politiques
urbaines dans le monde Arabe. Ed. Maison de l’Orient, Lyon 1984, P. 22

 .2شوإككل ا١تصطفىل  :1996ا١ترجع نفسول ص.429 .
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. FEJJAL, Ali, 1993: Op. Cit. P. 659
. HENSENS, Jean: La villa comme habitat urbain. Bulletin Economique et Social du Maroc, N°122, 1971. P. 130
DETHIER, Jean : Soixante ans d’urbanisme au Maroc. Princeton University, New Jersey, NJ. USA 1970. P. 35.5
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 .6شوإككل ا١تصطفىل  :1996ا١ترجع نفسول ص430 .
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ئن ؾحروعة "جضمحر الخي ٧ىخضة مجاليت ٢اةمت الغوح" يم ً٨عبُها بـ "هٓغيت ؾ٣ىٍ أو جأزحر الضوميىى" ،الظر َى جٟاٖل
حؿلؿلي يدضر ٖىضما يؿبب ؾ٣ىٍ ُٗ٢ت واخضة ؾ٣ىٍ ال ُ٘٣اإلاىاليت .بمٗنى أن ٧ل حٛيحر نٛحر يؿبب حٛيحرا ممازال
بجىاعٍ ،والظر بضوعٍ ؾيدضر حٛيحرا ممازال وَ٨ظا ،في حؿلؿل زُي ٢ض يدب٘ ٖضة اججاَاثٞ .ل٣ض ٧ان ٧اٞيا زغوط ئخضي
الٗاةالث مً الخي واهخ٣الها ئلى اججاٍ آزغ ،وحٗىيًها بأزغي ظضيضة ٚحر مٗغوٞت ،بضٖ ٘ٞاةالث أزغي لخدضوا خضوَا وحٛاصع
هي ألازغي في اججاٍ أخياا عا٢يت باإلاضيىت الٗهغيت ،أو ختى في اججاٍ مضن أزغي ٦ما و ٘٢م٘ ظل الٗاةالث الٟاؾيت ،التي
ي ًُ٣أخٟاصَا اليىم في مضن الضاع البيًاا والغباٍ وٚحرَا ..أو ٦ظل٦ ،٪ما و ٘٢بال٣ىيُغة إلاا ٚاصع الاؾخٗماع وجم ئخال٫
اإلاٛاعبت اإلايؿىعيً ،الظيً اهخ٣لىا مً اإلاضيىت ال٣ضيمت ،م٩ان ألاوعبيحن باإلاضيىت الجضيضة .ئن الخالت َظٍ ،جديل ئلى ئخضي
أبغػ ؤلاق٩الياث التي يُغخها الىا ٘٢الخًغر باإلاٛغب ،وهي اؾخ٣غاع "الىسبت" في ألاخياا ألاوعبيت و"حٗىيٌ" الخٟغ٢ت ؤلازييت
التي ههجها الاؾخٗماع بالخٟغ٢ت الاظخماٖيت ،بٗضما أن جغ٦ذ أبىاب ألاخياا ال٣ضيمت مٟخىخت في وظه ؾا٦ىت ظضيضة ،هي في
ٚالبيتها الؿاخ٣ت مً الىاٞضيً ،ومدضوصة الضزل .ئن َظٍ الخٟغ٢ت يؼيض مً وٗ٢ها اليىم ،قبه ٚياب الهىيت لضي الؿىاص
ألآٖم مً ؾا٦ىت جل ٪ألاخياا ال٣ضيمت.
َ٨ظا ،ي٩ىن ٖهض الاؾخٗماع ٢ض ظاا ببضيل لخياة الخي ٖلى مؿخىي الهيا٧ل اإلاجاليت أو الهيا٧ل الخىٓيميت لخياة الؿ٩ان.
ٚحر أن الخ٨ٟي ٪اإلاجالي للخي لم ي ٌ٣جهاةيا ٖلى الىخضة الاظخماٖيت للخجمٗاث الؿ٨ىيت التي ظااث ٦بضيل له .و٧ان الخخ٩اع
الؿلُت الؿياؾيت مً َغ ٝألاظاهب صوع في حٛظيت الخماؾ ٪الاظخمااي يض الىظىص الاؾخٗماعر .وَظا ما ؾاٖض ٖلى
اؾخمغاع خياة الخي عٚم الدكىيه الظر حٗغيذ له .وماػالذ بٌٗ أظيا ٫أبىاا ال٣ىيُغة جخدضر بدىحن ٦بحر ًٖ أخيائها.
وماػالذ بٌٗ ألاخياا حٗيل ئلى يىمىا َظا ٖلى َظا ؤلاعر٨ٞ .شحرا ما يؿم٘ " :هدً أوالص صيىع نييا ،٥أوالص اإلاالح ،أوالص
الخباػاث "..وَظا ما يٛظر خياة الخي ٦ظا٦غة ظماٖيت.
زالٖ ٫هض الاؾخ٣ال،٫أصث ؾياؾت الخٗمحر بىاؾُت الخجؼةاث والخجمٗاث الؿ٨ىيت الطخمت بالهىامل ئلى مؼيض مً
الخ٨ٟي ٪اإلاجالي.وبالخالي ئلى مداعبت الخ٨خالث في ق٩ل أخياا ٢اةمت الظاث .وظااث ؾياؾت الخهجحن بىاؾُت الٟئاث الىؾُى
لخدض مً الخجاوـ الاظخمااي الظر ْل يك٩ل الجاهب الىخيض الظر "هجي مً هجمت الؿلُاث الاؾخٗماعيت" ٖلى خياة الخي
بال٣ىيُغة .وطل ٪بهض ٝظٗل الىخضاث اإلاجاليت بالهىامل ج٣ٟض ٖم٣ها الاظخمااي وحؿ ِ٣في ٚمىى الهىيت.
ئن حٗضص مداوالث وأق٩ا ٫مداعبت خياة الخي ٢ض اجسظث مً اإلاجا ٫الخًغر وؾيلت للً٣اا ٖلى الخي ٦هىيت اظخماٖيت.
بمٗنى أن "اإلاؿتهض ٝألاو ٫ليـ َى الخي ٦اَاع للخياة ،بل اإلاجخم٘ الظر يؿاَم الخي في ئٖاصة ئهخاظه" ٦ .ما أن الخي الظر
يم ً٨مً الخٟاّ ٖلى عوابِ وٖال٢اث اظخماٖيت ج٣ليضيت ،ويك٩ل ملجأ وخمايت للٟغص ومىبخا لؿلى٧اث ومماعؾاث ظماٖيت
مىعوزت ًٖ اإلااض ي ،يك٩ل ئَاعا للًبِ الاظخمااي زاعط الؿلُت الؿياؾيت والا٢خهاصيت .وبالخاليًٞ ،غوعة يبِ جُىع
اإلاجخم٘ مً َغَ ٝاجحن الؿلُخحن هي التي أملذ مداعبت خياة الخي.
وخيض ئن الًبِ الاظخمااي اإلاغٚىب ٞيه ي٩ىن في زضمت الؿلُت الا٢خهاصيت ،أر الىٓام الؿاةضٞ ،ان ألاق٩ا ٫اإلاجاليت
اإلاإَغة للمجخم٘ يجب أن ج٩ىن مُاب٣ت لهظا الىٓام ولهظٍ الؿلُت .وفي َظا ؤلاَاع حك٩ل الخجؼةاث ٦اَاع للمباصعة الخغة
الطخمت ،وؾيلت مً وؾاةل ظٗل الؿ ً٨يهبذ َى اإلالجأ ألاؾاا ي للٟغص بض ٫الخي .وَ٨ظا يخم ج٨ٟي ٪اإلاجخم٘ بىاؾُت
اإلاجا ٫مً أظل ئٖاصة جغ٦يبه بك٩ل يؿمذ بًبِ جُىعٍ مً َغ ٝمغا٦ؼ الىٟىط والؿلُت.
 .1شوإككل ا١تصطفىل  :1996ا١ترجع نفسول ص .431
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ئن جأَيل الخي مً َغ ٝؾ٩اهه ال ي٩ىن بال مباالة ،خيض أجهم ُثيٗغٞىٍ مً زال ٫زلٟيتهم ؤلاظخماٖيتٞ .اإلهخماا ئلى جغاب ما
يمىذ الٟغص وؾيلت ج٨ي ٠خ٣ي٣يت ،جًمً همِ ٖيل وأؾاؽ مغظمي ز٣افي ،وبهٟت ٖامت ٞهى يجٗل مً اإلاغا "مدبا لخيه"
وئن ٧اهذ جخسلله أ٦ثر الٓغو٢ ٝؿاوة  .ل ً٨اإلاالخٔ أن َظٍ اإلاؿلمت في جغاظ٘ مؿخمغ في ْل ٚياب ز٣اٞت اإلاىاَىت لضي
ٚالبيت ألاوؾاٍ الكٗبيت ،وَظا ما يإزغ ٖلى الاعجباٍ بالخي وعوح الاهخماا ،ولغبما يٗؼي طل ٪باألؾاؽ ئلى صعظت الازخالٍ
اإلاخىاميت ظغاا الهجغة والخغ٦يت الؿ٩اهيت.
خاجمت:
اإلاماعؾت الخًغيت هي مسخل ٠الُغ،١وألاهماٍ،وألاٖغا ،ٝوالؿلى٧اث،الىاٗ٢يت واإلالمىؾت،التي حٗ٨ـ ٦يٟيت اؾخٗما٫
الخًغيحن اإلاضيىت وحٛيحر مكاَض اإلاجاالث الىْيٟيت .وبظلٞ ٪ان الهىع واإلاماعؾاث الخًغيت حك٩ل خ٣ل بدض مليا
باإلزاعة والخٗ٣يضاث في آن واخض،ئط يمـ مجمىٖت مً الٓىاَغ اإلاخٟاٖلت صازل الخياة اليىميت باإلاضيىت ،ؾىاا باليؿبت
للمجا ٫الخًغر ٖيىه،أو باليؿبت للمجخم٘ ،أو ختى باليؿبت للٗال٢اث التي جغبِ اإلاىاَىحن باإلاضيىت ٖلى خض ؾىاا.
وٖليه ،حؿخمض صعاؾت اإلاماعؾت الخًغيت أَميتها مً ال٣ىاٖت الظر وظب أن يخمخ٘ بها نىإ ال٣غاع ،بًغوعة ألازظ بٗحن
الاٖخباع مىا ٠٢مؿخٗملي اإلاضيىت في أر جضزل ،أو ٖمليت جمـ اإلاجا ٫الخًغرٞ .الهىع الظَىيت والظا٦غة الجماٖيت
ً
للمىاَىحن أنبدذ ظؼاا مخ٩امال ويغوعيا صازل الؿياؾاث الخًغيت وتهيئت وجضبحر اإلاضن ،ألامغ الظر يم ً٨مالخٓخه
بجالا في الؿياؾاث الٗمىميت للبلضان ألاوعبيت وألامغي٨يت الكماليت.
وبال٩اص يؿخُي٘ اإلاىاَىىن في اإلاٛغب اليىم ئبضاا آعائهم ووظهاث هٓغَم في ٖملياث التهيئت اإلاىجؼة أو اإلاخىٗ٢ت صازل اإلاضن،
بد٨م الاخخ٩اع اإلاُل ٤إلايضان الخٗمحر مً َغ ٝالضولت.ل ً٨وفي ْل الخدىالث الؿغيٗت والاهؼال٢اث الخُحرة التي باجذ تهضص
اؾخ٣غاع مضن الضو ٫الىاميت بك٩ل ٖام،أنبذ مً الالػم ئٖاصة الىٓغ في ؾياؾاث جضبحر اإلاضن والخسُيِ لها،بك٩ل يأزظ
بٗحن الاٖخباع مىا ٠٢وخاظياث اإلاىاَىحن.
كائمت اإلاشاحع:
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الخأَُل اإلاعشفي وحىدة الخُاة ألاظشٍت لزوي ضعىباث الخعلم في مشخلت
الؿـىلت اإلابىشة
د.مدمذ داودي معإوٌ مُذان الخىىًٍ في العلىم الاحخماعُت/حامعت ألاػىاؽ
أ.د.الخجاوي بً الؿاَش عمُذ ولُت العلىم ؤلاوعاهُت والاحخماعُت/حامعت ألاػىاؽ

ملخظ :
أنبذ الاَخمام باألَٟا ٫طور نٗىباث الخٗلم مً أَم ألامىع التي حكٛل با ٫الباخشحن وألازهاةيحن في ٖلم الىٟـ وفي ٚحرٍ
مً الٗلىم ،هٓغا الػصياص ٖضصَم في اإلاجخمٗاث الخضيشت مً ظهت ،ولخُىع أؾاليب الغٖايت والخٟ٨ل بهم مً ظهت أزغي.
ويٗخبر الخأَيل اإلاٗغفي لظور نٗىباث الخٗلم في مغخلت الُٟىلت اإلاب٨غة مً أَم ألاؾاليب الىاظٗت لخدؿحن مؿخىياتهم
اإلاٗغٞيت والٗ٣ليت ،وبالخالي ج٩ىيً شخهياتهم ،وع ٘ٞمؿخىي أصائهم في اإلاغاخل الالخ٣ت مً خياتهم.
ويإ٦ض ٖضص مً الٗلماا ٖلى أَميت الخأَيل اإلاٗغفي في مغخلت مب٨غة مً خياة الُٟل ،ألن الخأَيل في َظٍ اإلاغخلت ي٩ىن أ٦ثر
يؿغا وٗٞاليت ٦ ،ما ي٩ىن الُٟل أ٦ثر جٟاٖال واؾخجابت للمىا ٠٢والخضماث التي ج٣ضم له ،وبالخالي ج٩ىن الىخاةج أًٞل ،في
خحن يغي ٖلماا آزغون ٖلى أن الاَخمام باألَٟا ٫طور نٗىباث الخٗلم وجأَيلهم مٗغٞيا في َظٍ اإلاغخلت اإلاب٨غة مهم ،ول٨ىه
ٚحر ٧ا ٝئطا لم وِٗ أَميت لخدؿحن مؿخىي ظىصة الخياة ألاؾغيت للُٟل ،مً زال ٫جىٞحر مىار أؾغر آمً ،وبيئت أؾغيت
زغيت ومؿخ٣غة.
ئن ألاؾغة في هٓغَم هي اإلاإؾؿت ألاولى اإلاؿإولت ٖلى هجاح الخأَيل اإلاٗغفي لؤلَٟا ٫طور نٗىباث الخٗلم ،وهي اإلاؿإولت
ًٖ الُٟل وجىميت ٢ضعاجه ،وئصاعة ئهجاػاجه ،ومً زم ج٣ىم بضوع أؾاا ي في ٖمليت الخسلو مً نٗىباث الخٗلم التي جىاظهه،
أو ٖلى ألا٢ل الخسٟي ٠مجها ما أم.ً٨
ولظا ظااث َظٍ الضعاؾت لخدضص مٟهىم الخأَيل اإلاٗغفي ،والخٗغي ٠باإلا٣اعباث الىٓغيت اإلاٟؿغة لٗمليت الخأَيل اإلاٗغفي
لؤلَٟا ٫طور نٗىباث الخٗلم ،وجىضر زُىاث الخأَيل اإلاٗغفي ،وجإ٦ض ٖلى أَميت الخأَيل اإلاٗغفي اإلاتزامً م٘ ظىصة الخياة
ألاؾغيت للُٟل ،وجبحن مٗي٣اث هجاح الخأَيل اإلاٗغفي ،وأزحرا ج٣ضم ا٢تراخاث ٖمليت لىجاح الخأَيل اإلاٗغفي.
اليلماث اإلاـخاخُت :الخأَيل اإلاٗغفي  -الخىْي ٠اإلاٗغفي  -نٗىباث الخٗلم  -ظىصة الخياة ألاؾغيت  -مغخلت الُٟىلت اإلاب٨غة –
ال٨ك ٠اإلاب٨غ.
ملذمت:
حٗخبر مغخلت الُٟىلت اإلاب٨غة مً أَم مغاخل الىمى ؤلاوؿاوي ،ومً أ٦ثرَا جأزحرا في شخهيخه و٢ضعاجه ومىاَبه ،بل وفي ٧ل
مجاالث خياجه اإلاؿخ٣بليت ،ألهه ي٨دؿب ٞحها مجمل الخهاةو الىٟؿيت والاظخماٖيت التي حؿاٖضٍ ٖلى الىمى  ،ولهظا يإ٦ض
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ٖلماا الىٟـ ٖلى زُىعة الؿذ ؾىىاث ألاولى مً خياجه ،و٢ض قهضث الؿىىاث ألازحرة اَخماما متزايضا بهظٍ اإلاغخلت مً
ظمي٘ الىىاحي الىٟؿيت واإلاٗغٞيت واللٛىيت وٚحرَا ،وػاصث مٗه أصواع ألاؾغة أَميت وحٗ٣يضا،خيض لم حٗض جغبيت الُٟل
٢انغة ٦ما ٧اهذ ٖلى الاَخمام به مً الىاخيت الجؿميت والغٖايت الصخيت ٓٞ،ِ٣ٞهغث مهام أزغي أ٦ثر أَميت وأ٦ثر
حٗ٣يضا ،ومً َظٍ اإلاهام التي أنبدذ أؾاؾيت ويغوعيت في و٢ذ مب٨غ مً خياة الُٟل،التزوص بش٣اٞت هٟؿيت وجغبىيت
حؿاٖض ٖلى الا٦دكا ٝاإلاب٨غ للمك٨الث والهٗىباث التي يم ً٨أن جىاظهه في بضايت خياجه.
ل٣ض أزاع مىيىٕ ا٦دكا ٝألاَٟا ٫طور نٗىباث الخٗلم في مغخلت الُٟىلت اإلاب٨غة اَخمام الباخشحن وألازهاةيحن التربىيحن،
ووايمي اإلاىاهج الضعاؾيت،مً خيض أهه يدخاط ئلى ٞهم ٖمي ٤بالخهاةو الىماةيت للُٟل في َظٍ اإلاغخلت ومٓاَغَا،وصعايت
بالٗىامل اإلاؿببت لهظٍ الهٗىباث،وجضزل مب٨غ يؿاٖض ٖلى الدصخيو الصخيذ والؿليم لهظٍ اإلاك٨الث ،لظا ٣ٞض قهض
الٗ٣ضان ألازحران خغ٦ت واؾٗت جضٖى ئلى جيكيِ الاَخمام بظور نٗىباث الخٗلم بهٟت زانت ،وطور الاخخياظاث الخانت
بهٟت ٖامت،وج٣ضيم الخأَيل اإلاىاؾب لهم.
ئن ألاؾغة طاث الىاي التربىر اإلاغج ٟ٘جضع ٥مً و٢ذ مب٨غ زهاةو أَٟالها والٟغو ١الٟغصيت بيجهم ،وحٗمل ٖلى جىميت
٢ضعاتهم و ٤ٞجل ٪الخهاةو والٟغو ،١وحٗتر ٝب٣ضعاتهم  ،وحؿمى لخىميتها و ٤ٞعؤيت واٖيت مضع٦ت لدجم جل ٪ال٣ضعاث
وهىٖها،وحؿمى مجمال ئلى جىٞحر بيئت أؾغيت صاٖمت للىمى الؿليم  ،وَظا ما أ٦ضٍ الٗضيض مً الٗلماا مً زال ٫البدىر
والضعاؾاث مشل بلىم وجىعاوـ)، (Bloom , 1985)(Torrance,1962وبغو٦ـ)(Brooksالظر يغي أن ٞكل ألاؾغة في طل٢ ٪ض يإصر
ئلى اهدغا ٝالُٟل ويياٖه  ،وٖلى َظا ألاؾاؽ ٞان البدض في مجا ٫الخأَيل اإلاٗغفي ومغا٣ٞخه لجىصة البيئت ألاؾغيت
لؤلَٟا ٫طور نٗىباث الخٗلم يهبذ مً البدىر طاث ألاَميت ال٣هىي.
أَمُت الذساظت :ج٨مً أَميت الضعاؾت الخاليت في أجها جغ٦ؼ ٖلى أَميت الخأَيل اإلاٗغفي لظور نٗىباث الخٗلم في مغخلت
الُٟىلت اإلاب٨غة  ،وأَميت الا٦دكا ٝاإلاب٨غ لهظٍ الهٗىباث في َظٍ اإلاغخلت ٦ ،ما جإ٦ض ٖلى أن ٖمليت الخأَيل ال جد٤٣
الىخاةج اإلاُلىبت ئال ئطا ٧اهذ مغج٨ؼة ٖلى اؾتراجيجيت ئقغا ٥ألاؾغة ٞحها مً ظهت  ،ومً ظهت أزغي جدؿحن ظىصة الخياة
ألاؾغيت التي يٗيل ٞحها َظا الُٟل .ومً زم ٞان الاؾخيخاظاث والخىنياث اإلاخىنل ئلحها يؿخٟيض مجها ٦شحر مً ألازهاةيحن
والتربىيحن الظيً يخٗاملىن م٘ ألاَٟا ٫في ُ٢اٖاث مسخلٟت صازل ألاؾغة وعياى ألاَٟا ٫بهٟت ٖامت ،وفي اإلاغا٦ؼ
البيضاٚىظيت اإلاخسههت في جىظيه ألاَٟا ٫طور نٗىباث الخٗلم وأؾغَم ،وأزحرا ٞان أَميت َظٍ الضعاؾت ج٨مً أيًا في
أن ماصتها الٗلميت ٢ض حؿاٖض الضاعؾحن وألازهاةيحن في بىاا بغامج ئعقاصيت وجغبىيت وج٩ىيييت زانت باألَٟا ٫الظيً لضحهم
مكا٧ل جغبىيت في مغخلت ما ٢بل الخٗليم الابخضاتي.
أَذاؾ الذساظت :جخلخو أَضاَ ٝظٍ الضعاؾت في جدضيض مٟهىم الخأَيل اإلاٗغفي ،والخٗغي ٠باإلا٣اعباث الىٓغيت اإلاٟؿغة
لٗمليت الخأَيل اإلاٗغفي لؤلَٟا ٫طور نٗىباث الخٗلم٦ ،ما جىضر زُىاث الخأَيل اإلاٗغفي ،وجإ٦ض ٖلى أَميت الخأَيل
اإلاٗغفي اإلاتزامً م٘ ظىصة الخياة ألاؾغيت للُٟل ،وجبحن مٗي٣اث هجاح الخأَيل اإلاٗغفي ،وأزحرا ج٣ضم ا٢تراخاث ٖمليت لىجاح
الخأَيل اإلاٗغفي.
حعاؤالث الذساظت :اهُال٢ا مما ط٦غهاٍ ؾاب٣ا جخدضص مك٩لت الضعاؾت الخالية في الدعاؤالث الخاليت:
 -1موسى ٤تمد ٧تيب ()2003ل أسيليب ا١تعيملة الوالدإة لألوفيل ا١توىوبُتل رسيلة ميجستَت غَت منشورةل مصر  .جيمعة حلوان.
 -2الشربيٍت ززرإيء وإسرإة صيدق ()2002ل أوفيل ند العمة  -ا١توىبة والتفوق الععلك واإلبداع -العيىرةل دار الفكر العررل ص .55
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 ماطا وٗني بالخأَيل اإلاٗغفي؟ ماطا وٗني بجىصة الخياة ألاؾغيت؟ ما طا وٗني بنٗىباث الخٗلم؟ ما أَم اإلا٣اعباث الىٓغيت اإلاٟؿغة لٗمليت الخأَيل اإلاٗغفي لؤلَٟا ٫طور نٗىباث الخٗلم؟ ماهي زُىاث الخأَيل اإلاٗغفي؟ ما أَميت ظىصة الخياة ألاؾغيت اإلاتزامىت م٘ الخأَيل اإلاٗغفي لؤلَٟا ٫طور نٗىباث الخٗلم؟ ما هي مٗي٣اث هجاح الخأَيل اإلاٗغفي؟مىهج الذساظت وخؿىاتها :بالىٓغ ئلى الُبيٗت الىٓغيت للبدض ٣ٞ ،ض اٖخمض الباخشان ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدليلي ،وطل٪
إلاالامخه إلاشل َظا الىىٕ مً الضعاؾاث ،مً زال ٫ون ٠جدليلي للترار ألاصبي وللضعاؾاث اإلاخٗل٣ت بجىصة الخياة ألاؾغيت
والخأَيل اإلاٗغفي لظور نٗىباث الخٗلم في مغخلت الُٟىلت اإلاب٨غة.
ويأحي َظا البدض في مجمىٖت مً الٗىانغ ٖلى الىدى الخالي:
أوال :ؤلاؾاس اإلاـاَُمي:
 -1الخأَُل اإلاعشفي٢:بل أن وٗغ ٝالخأَيل اإلاٗغفي ال بأؽ أن وُٗي مٟهىما للخأَيل بهٟت ٖامت.
ؿالخأَُل عمىماَ :ى مجمىٖت مً الخضماث اإلاخ٩املت في اإلاجا ٫التربىر والاظخمااي والهخي والىٟس ي اإلاىظهت للُٟل الظر
يٗاوي مً نٗىباث حٗلميت أو مك٨الث ج٨يٟيت أزغيَ ،ظٍ الخضماث ييبغي أن ج٩ىن مترا٣ٞت ومتزامىت م٘ الضٖم الىٟس ي
والخىظيه التربىر وؤلاعقاص ألاؾغر ألولياا َظا الُٟل وأٞغاص أؾغجه ،ختى جخم ٖمليت الخأَيل بهىعة ٧املت بما يد ٤٣للُٟل
الخٛلب ٖلى اإلاك٨الث التي جىاظهه.
والخأَيل أهىإ ٦شحرة في مجا ٫التربيت الخانت ،مجها :الخأَيل الاظخمااي – الخأَيل التربىر – الخأَيل ألا٧اصيمي – الخأَيل
الُبي – الخأَيل البضوي – الخأَيل الىٟس ي – والخأَيل اإلاٗغفي الظر َى مىيىٖىا.
الخأَُل اإلاعشفيَ:ى مهُلر خضيض ْهغ لضي اإلاسخهحن للضاللت ٖلى ما ي٣ابلها في اللٛت ألاظىبيت )(Remédiation Cognitive
ازخهاعا) (R.Cوالٛايت مىه الخ٣ليل مً الهٗىباث اإلاٗغٞيت وألاٖغاى اإلاغييت،وَى مجمىٕ البرامج الٗالظيت التي ج٣لل مً
ألاٖغاى الضالت ٖلى نٗىباث التر٦حز  ،والهٗىباث التي حٗ٨ـ ايُغاباث الاهدباٍ والظا٦غة والخسُيِ في الخياة اليىميت
لضي ألاَٟا ٫والغاقضيً ٖلى الؿىاا ،والتي ٢ض جمخض مً أبؿِ الايُغاباث ئلى أٖ٣ضَا.
والخأَيل اإلاٗغفي يٗغ ٝبأهه جضزل الٛايت مىه الخضعيب الىااي والهاصَ ًٖ ٝغي ٤اؾخسضام ج٣ىياث وزُِ ٖالظيت للخٗلم
اإلا٨ش ٠ال٣اةم ٖلى ج٨غاع الخماعيً واإلاهام  ،وحٗلم اؾتراجيجياث ٗٞالت في خل اإلاك٨الث اإلاٗ٣ضة ،وجُىيغ وؾاةل خل
نٗىباث الظا٦غة الٗاملت وطل ٪للخ٣ليل مً العجؼ اليىمي الظر يٗاوي مىه اإلاهاب وحكحر

1

- Isabelle Amado,&Loyd L. Sedrer(2013) in http://www.huffingtonpost.fr/isabelle-amado-md-phd/quest-ce-que-laremediation-cognitive_b_3728095.html.
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ماصيلياوؾابحرؾديا) (Madelia&Saperstien 2013أن الخأَيل اإلاٗغفي يىَْ ًٖ ٠غي ٤بغامج وزُِ ٖالظيت مً زال ٫خهو
جضعيبيت مىظهت ئلى ألاشخام الظيً َم في خاظت ماؾت ئلى جدؿحن مؿخىي الٗملياث اإلاٗغٞيت.
 -2حىدة الخُاة ألاظشٍت:
أ -الجىدة لؼت :الجىصة مً الٟٗل ظاص ،ظىص  ،ظىصة أر ناع ظيضا  ،وَى يض الغصرا  ،وظىص الص يا  :أر خؿىه وظٗله
ظيضا .
و٢ا ٫ابً مىٓىع:الجىصة في اللٛت مً الٟٗل ظىص ،وظاص الص يا ظىصة  :أر ناع ظيضا  ،و٢ض ظاص ظىصة وأظاص:أر أحى بالجيض
مً ال٣ى ٫أو الٟٗل .
ب -حىدة الخُاة ألاظشٍت :يٗغ ٝؾميض ) (Smith, 2005ظىصة الخياة ألاؾغيت بأجها الخاظت ئلى الترابِ ال٣ىر ألٞغاص ألاؾغة.
ويغي ٧ل مً بغاون وبغاون ) (Brown & Brown, 2006أن ظىصة الخياة ألاؾغيت هي الضعظت التي يدخاط ٞحها أٞغاص ألاؾغة ئلى
الالخ٣اا  ،واإلاضي الظر يؿخمخٗىن ٞيه بى٢تهم مٗا  ،واإلاضي الظر ي٩ىهىن ٞيه ٢اصعون ٖلى ٗٞل أقياا َامت م٘ بًٗهم
البٌٗ.
ويٗغ ٝئيؼا٦ـ وآزغون )(Isaacs,2008ظىصة الخياة ألاؾغيت بأجها ألاصاا الجيض للىالضيً في ألاؾغة أو هي الؿٗاصة ألاؾغيت .وهي
أيًا هىٖيت الخياة ألاؾغيت اإلاؿخ٣غة ،والتي جًمً ؾٗاصة أٞغاصَا إلصعا٦هم أن خياتهم طاث مٗنى ،ويخىٞغ ٞحها اخخياظاتهم
اإلاسخلٟت ،ويخد ٤٣طلَ ًٖ ٪غي ٤الخىا ٤ٞبحن الؼوظحن ،و٢ضعتهم ٖلى الخىانل ومىاظهت نٗىباث الخياة مٗا ،و٢ضعتهم ٖلى
الىجاح في عٖايت أبىائهم بضهيا هٟؿيا واظخماٖيا ،مما يىٞغ الٓغو ٝالبيئيت اإلاالةمت لخىميت ٢ضعاث ومهاعاث ألاَٟا ٫إلٖضاص
ظيل ناٖض للمجخم٘ .
 -3ضعىباث الخعلم :مً اإلاٗغو ٝجغبىيا أن نٗىباث الخٗلم ال يم ً٨عؤيتها أو مالخٓتها ٦ما َى الخا ٫في ؤلاٖا٢اث الجؿضيت
والٗ٣ليت،لظا ٣ٞض ُثٖغٞذ جغبىيا باإلٖا٢ت الخٟيت  ،و٢ض واظه َظا الخ٣ل نٗىباث أؾاؾيت أَمها ٖضم وظىص جىا ٤ٞأو
ئظمإ ٖام ٖلى حٗغي ٠نٗىباث الخٗلم ،ول٣ض ا٢ترخذ الٗضيض مً الخٗغيٟاث التي خاولذ جٟؿحر َظٍ الٓاَغة ختى ونلذ
ئلى زماهيت وزالزحن حٗغيٟا  .و٧ل َظٍ الخٗغيٟاث جضوع خى ٫الاٞتراى بأن الٟغص طا الهٗىبت الخٗلميت ٖاصة ما يخمخ٘ بمؿخىي
ط٧اا خى ٫اإلاخىؾِ،أو أٖلى ،وجخىاٞغ له ٞغم حٗلم مىاؾبت ،وبيئت أؾغيت ظيضة ،ول٨ىه عٚم طل ٪ال يؿخُي٘ ا٦دؿاب
اإلاهاعاث الضعاؾيت .
 -1البستيين فؤاد أفرامل منجد الطالب ل (وبعة )38ل بَتوت ل دار ا١تشرق.
 -2ابن منظور أر الفضق ٚتيل الدإن()1993للسين العربل بَتوتل وبع دار الكتب العلميةل ط1ل جزء أل ص.215

 -3أميين يد ا١تعصود وٝتَتة ٤تمد شندل ()2010ل جودة اٟتيية األسرإة و القتهي بفي لية الذات لدى ينة من األبنيء ا١تراىعُتل ا١تؤ٘تر السنوي ا٠تيمس
شرل جيمعة ُت مشسل مرزز اإلرشيد النفسكل ص.498
 -4منير بد الرٛتن خضرل أحالم بد العظيم مربوك ()2011ل جودة حيية األسرة وتأثَتىي لى قدرة األم الزتشيا وتنمية الذزيءات ا١تتعددة لدى
األوفيل يف سن مي قبق ا١تدرسةل ٣تلة ْتوث الًتبية النو يةل ل ا١تنصورة :العيىرة ل العدد 23ل أزتوبر 2011ل ص.90
5

- - Hornsby, B. (1994). The Hornsby correspondence course, Module 1-4, (5thed). London: The Hornsby
International Centre.

 -6ا٠تطيب ٚتيل ومٌت اٟتدإدي ()1998ل ا١تدخق إىل الًتبية ا٠تيصةلالكوإت ل مكتبة الفالح.
 -7صبيح العنيزات ()2009ل نظرإة الذزيءات ا١تتعددة وصعوبيت التعلم ل مين ل دار الفكر ل ص.10
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وبازخهاع ٞان نٗىباث الخٗلم حٗغ ٝبأجها اهسٟاى في أصاا الُٟل باإلا٣اعهت بؼمالةه الٗاصيحن،م٘ الخمخ٘ بظ٧اا مخىؾِ أو
ٞى ١اإلاخىؾِ،ئال أهه يٓهغ نٗىبت في بٌٗ الٗملياث اإلاخهلت بالخٗلم٧،الٟهم،أو الخ٨ٟحر،أو ؤلاصعا،٥أو الاهدباٍ،أو
ال٣غااة،أو ال٨خابت،أو التهجي،أو الىُ،٤أو ئظغاا الٗملياث الخؿابيت،ويؿدبٗض مً خاالث نٗىباث الخٗلم طور ؤلاٖا٢ت
الٗ٣ليت ،واإلاًُغبحن اهٟٗاليا ،واإلاهابحن بأمغاى وٖيىب الؿم٘ والبهغ ،وطور ؤلاٖا٢اث اإلاخٗضصة .
زاهُا :اإلالاسباث الىظشٍت اإلاـعشة لعملُت الخأَُل اإلاعشفي لألؾـاٌ روي ضعىباث الخعلمَ :ىا ٥مجمىٖت مً اإلا٣اعباث
الىٓغيت التي اَخمذ ب٨يٟيت ال٣يام بٗمليت الخأَيل اإلاٗغفي لؤلَٟا ٫طور نٗىباث الخٗلم ،و٧لها جغ٦ؼ ٖلى مٗالجت
الهٗىباث والى٣و وال٣هىع لضي الُٟل،ؾىداوٞ ٫يما يلي ٖغى أَم ألا٩ٞاع التي ع٦ؼث ٖلحها بازخهاع:
 -1اظتراجُجُت جىمُت اللذساث (جذسٍب العملُاث الىـعُت) :يىاصر أههاع َظٍ الاؾتراجيجيت باألزظ بمٟهىم الٗملياث
الىٟؿيت ألاؾاؾيت ٧الخ٨ٟحر والاهدباٍ وؤلاصعا ٥والظا٦غة ،والىمى اللٛىر ،والىمى الخغ٧يٖ ،ىض الخسُيِ للبرامج التربىيت
لظور نٗىباث الخٗلم ،اهُال٢ا مً أن الهٗىباث الخٗلميت ،جيخج ًٖ ايُغاب في واخض أو أ٦ثر مً َظٍ الٗملياث ،وأهه مً
اإلام ً٨جضعيب ألاَٟاٖ ٫لى َظٍ الٗملياث مً زال ٫بغامج حٗض لظل ،٪ويٗض بغهامج ٦يٟاعث) (Kefartمً ألامشلت ٖلى َظٍ
البرامج  ،خيض يغ٦ؼ ٖلى الىىاحي البهغيت  ،والخغ٦يت  -البهغيت أزىاا ؤلاظغاااث الٗالظيت لهإالا ألاَٟا ،٫مً زال ٫التر٦حز
ٖلى جتػع ؤلاصعا ٥الخغ٧ي لضحهم .
 -2اظتراجُجُت الخىاط اإلاخعذدة:جغ٦ؼ َظٍ الاؾتراجيجيت ٖلى اؾخسضام الخىاؽ اإلاسخلٟت في ٖمليت الخضعيـُ٦،غي٣ت
ٞغهاهض ) (Fernandالتي حؿمى بأؾلىب (VAKT)Visual-Auditory-Kinesthetic-Tactileئقاعة ئلى أعب٘ خىاؽ يؿخٗحن بها َظا
ألاؾلىب،وهي البهغ والؿم٘ والخغ٦ت واللمـ،ومً ألامشلت ٖلى جُبيَ ٤ظٍ الاؾتراجيجيت ،أن يد٩ي اإلاٗلم ٢هت للُٟل،زم
ي٣ىم اإلاٗلم ب٨خابت ال٣هت ٖلى الؿبىعة،ويُلب مً الُٟل أن يىٓغ ئلى ال٩لماث،زم يؿخم٘ ئلى اإلاٗلم ٖىضما ي٣غأ َظٍ
ال٩لماث،زم ي٣ىم ب٣غااتها مىُى٢ت،وأزحرا ي٣ىم ب٨خابتها ،ولؼياصة الاؾدشاعة اللمؿيت الخغ٦يت حؿخسضم الخغو ٝالباعػة
والخغو ٝالٛاةغة (اإلاٟغٚت) وألاؾُذ الخكىت .
 -3اظتراجُجُت حعذًل العلىن اإلاعشفي:يٗغ ٝحٗضيل الؿلى ٥اإلاٗغفي بأهه وؾيلت لل٨ك ًٖ ٠الُا٢اث ال٩امىت لضي
ألاَٟا ٫طور نٗىباث الخٗلم ،وحٗالج َظٍ الاؾتراجيجيت مؿألخحن عةيؿيخحن لضحهم وَما :الخىٓيم الظاحي والضاٗٞيت ،ويٗخبر
أؾلىب الخٗلم الظاحي وأؾلىب مغا٢بت الظاث أمشلت ٖلى َظٍ الاؾتراجيجيت ،خيض ي٣ىم أؾلىب الخٗلم الظاحي ٖلى مالخٓت
اإلاٗلم وج٣ليضٍ (الىمظظت) ،أما أؾلىب مغا٢بت الظاث ٞي٣ىم ٖلى مغا٢بت الُالب لؿلى٦ياجه اإلاىاؾبت وٚحر اإلاىاؾبت .
 -4اظتراجُجُت الزواءاث اإلاخعذدة :ئن ما يمحز هٓغيت الظ٧اااث اإلاخٗضصة خؿب )(Armstrong, 2003أجها جىٓغ للٟغص ٩٦ل
مخ٩امل٨ٞ ،ما يىظض للٟغص هىاحي عجؼ أو يٗ٦ ،٠ظل ٪يمخل ٪هىاحي مً ال٣ىة في مجاالث مخٗضصة مً الظ٧اااث التي يمً٨
أن حؿخسضم وجىْ ٠بٟٗاليت في ٖمليت الخٗلم ،وبالخالي ٞهي جلخ٣ي م٘ واخض مً أَم مباصب التربيت الخانت  ،وَى التر٦حز ٖلى
ظىاهب ال٣ىة لضي الٟغص وحٗؼيؼَا  ،وٖضم الىٓغ ئلى الٟغص مً زال ٫ظىاهب عجؼٍ ووؾمه بها.
-1بطرس حيفظ بطرس ()2008ل صعوبيت التعلم ل الرإيضل دار الزىراءل ص .23
 -2السرويوي زإدان ل والسرويوي بد العزإزل وخشين أدينل وأبو جودة وائق ()2001ل مدخق إىل صعوبيت التعلملالرإيضل أزيدديية الًتبية ا٠تيصة.
 -3الروسين فيروقل وا٠تطيب ٚتيل ل والنيوور مييدة ()2004ل صعوبيت التعلم ل الكوإتل اٞتيمعة العربية ا١تفتوحة.
 -4الزإيت فتحكل ()1998ل صعوبيت التعلم :األسس النظرإة والتشخيصية والعالجيةل مصرل دار النشر للجيمعيت.
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ويدٟل الخاعيش بالٗضيض مً الخاالث التي ٧اهذ حٗاوي مً اخخياظاث زانت ،ول٨جها عٚم ما حٗاهيه مً مىاًَ الًٗ٠
وال٣هىع َظٍ ،ئال أجها جمحزث في مجا ٫أو أ٦ثر ،واؾخُاٖذ أن جخٛلب ٖلى ما حٗاهيه مً نٗىباث مشل :أظازا ٦غيؿتي ٧اهذ
حٗاوي مً نٗىباث حٗلم  ،ول٨جها جٟى٢ذ في الظ٧اا اللٛىر.
ليىهاعصو صاٞييص ي ٧ان يٗاوي مً نٗىباث حٗلم ول٨ىه جٟى ١في الظ٧اا اإلا٩اوي.
حكاعلؼ صاعويً ٧ان يٗاوي مً ايُغاباث ؾلى٦يت واهٟٗاليت  ،ول٨ىه جٟى ١في الظ٧اا الُبيمي.
ٖباؽ مدمىص الٗ٣اص ٧ان يٗاوي مً ئٖا٢ت بهغيت ،ول٨ىه جٟى ١في الظ٧اا اللٛىر والظ٧اا الصخص ي .
ئن اإلاخأمل في َظٍ اإلا٣اعباث ألاعبٗت يجض أهه ٖلى الغٚم مً حٗضص وازخال ٝألاؾـ الىٓغيت التي ج٣ىم ٖلحها ،ئال أجها حكتر٥
ظميٗا في أجها جغ٦ؼ وحٗالج ظىاهب الًٗ ٠والعجؼ وال٣هىع لضي الٟغص .وهدً في َظٍ الضعاؾت لً هغ٦ؼ اَخمامىا ٖلى
اؾتراجيجيت بٗيجها،بل ؾىداو ٫الاؾخٟاصة مجها ظميٗهاٖ ،لى اٖخباع أن َظٍ الاؾتراجيجياث مجخمٗت جٟؿغ نٗىباث الخٗلم
ومك٨الث الخ٨ي ٠لضي ألاَٟا ٫في اإلاغاخل اإلاب٨غة مً خياتهم ،خؿب هىٕ الهٗىبت وصعظت خضتها.
زالثا :كىاعذ وخؿىاث الخأَُل اإلاعشفي :يٗخبر الخأَيل اإلاٗغفي لؤلَٟا ٫طور نٗىباث الخٗلم في مغخلت الُٟىلت اإلاب٨غة أمغا
بال ٜألاَميت لخد٣ي ٤الىمى اإلاٗغفي الؿليم مً ظهت  ،ومً ظهت أزغي مؿاٖضة الُٟل ٖلى خل مك٩لت الهٗىبت أو
الهٗىباث التي جىاظهه ،ويم ً٨جلخيو ال٣ىاٖض ألاؾاؾيت التي ي٣ىم ٖلحها هجاح الخأَيل اإلاٗغفي خؿب ) (Jérôme Bianachi
ٞيما يلي:
 -1الخ٣ييم الىٟس ي اإلاٗغفي لُبيٗت الايُغاباث التي يٗاوي مجها الُٟل.
 -2جىٖيت الُٟل بُبيٗت الايُغاباث التي يٗاوي مجها وئم٩اهيت ججاوػَا.
 -3جدٟحز الُٟل ٖلى جىْي ٠الخ٣ىياث والخضعيباث في الخياة اليىميت وحٗميمها.
 -4الٗمل اإلاكتر ٥مً زال ٫الخٟ٨ل اإلاخٗضص الخسههاث (هٟس ي– جغبىر – َبي– اظخمااي).
َظا باليؿبت ئلى ال٣ىاٖض التي حؿاَم في هجاح الخأَيل اإلاٗغفي ،أما باليؿبت لخُىاث الخأَيل اإلاٗغفي مً وظهت هٓغها ٞهي
ٖلى الىدى الخالي:
الخؿىة ألاولى :الا٦دكا ٝاإلاب٨غ لهٗىباث الخٗلم لضي الُٟل.
الخؿىة الثاهُت :الدصخيو الصخيذ والض٢ي ٤للهٗىباث التي جىاظه الُٟل.
الخؿىة الثالثت :بىاا بغهامج للخأَيل اإلاٗغفي يخىا ٤ٞم٘ هىٕ الهٗىبت أو الهٗىباث اإلاصخهت.
الخؿىة الشابعت :جُبي ٤بغهامج الخأَيل اإلاٗغفي ئلى ٚايت جد٣ي ٤أَضاٞه.
الخؿىة الخامعت :ج٣ييم ٖمليت الخأَيل اإلاٗغفي ،ومالخٓت مضي الخ٣ضم في ٖالط نٗىباث الخٗلم لضي الُٟل.

 -1جيبر جيبر ()2003ل الذزيءات ا١تتعددة والفهمل العيىرةل دار الفكر العرر.
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سابعا :أَمُت حىدة الخُاة ألاظشٍت الذاعمت ٌلخأَُل اإلاعشفي لألؾـاٌ روي ضعىباث الخعلم :جؼايض الاَخمام في الٗ٣ضيً
اإلااييحن بخأَيل ألاَٟا ٫طور نٗىباث الخٗلم  ،وزانت ٖىضما اهخ٣لذ ٖمليت الخأَيل مً اإلاغا٦ؼ البيضاٚىظيت
اإلاخسههت ،ومً اإلاإؾؿاث التربىيت الٗامت ئلى ئقغا ٥ألاؾغ اإلاخٗلمت واإلالتزمت بخُبي ٤البرامج واإلاىاهج اإلاىظهت لهإالا
ألاَٟا.٫
واإلا٣هىص بجىصة الخياة ألاؾغيت الضاٖمت لٗمليت الخأَيل اإلاٗغفي لؤلَٟا ٫طور نٗىباث الخٗلم ،هي اإلاىار الٗام الؿاةض في
ألاؾغة ،واإلاخًمً أؾاليب الغٖايت الخانت،واإلاٗاملت الؿىيت اإلاخبٗت مً ٢بل الىالضيً زهىنا ،وأٞغاص ألاؾغة ٖمىما٦ ،ما
حكمل الىاي بأَميت مؿاٖضة ألاَٟاٖ ٫لى ا٦دكا ٝشخهياتهم،وجىميت ٢ضعاتهم ،والخ٣ليل مً أزُائهم ،وػياصة الش٣ت
بأهٟؿهم ،ومىاظهت الهٗىباث التربىيت التي جىاظههم في مؿاعَم الخٗليمي ،مً زالٞ ٫هم زهىنيت أبىائهم مً ظهت،
وئصعا٦هم مخُلباث جغبيتهم،وجىٞحر اخخياظاتهم اإلااصيت ،والجى الىٟس ي والاظخمااي الٗام اإلاغيذ واإلاصج٘ ٖلى الىمى والخُىع
الؿليمحن ...ومً زم ٞان ظىصة الخياة ألاؾغيت أنبدذ مً أَم اإلاخٛحراث التي جلٗب صوعا عةيؿيا في خياة ألاٞغاص بهٟت ٖامت
وألاَٟا ٫بهٟت زانت،و٢ض ػاص الاَخمام بها في آلاوهت ألازحرة ،طل ٪ألَميتها في جىا ٤ٞألابىاا ٖلى اإلاؿخىي الاظخمااي
والاهٟٗالي والىٟس ي،ومً زم جدؿحن مؿخىي الصخت الىٟؿيت لضحهم ،و٢ض أ٦ض َظا بىجىام )ٖ (Putnam 1990ىضما اٖخبر ظىصة
الخياة ألاؾغيت مً أ٦ثر اإلاىيىٖاث أَميت ،خيض اٞترى أن ألاؾغة هي اإلاىٓمت ألاؾاؾيت ألا٦ثر جماؾ٩ا في اإلاجخم٘،وهي
جمشل عأؽ اإلاا ٫الاظخمااي في اإلاجخم٘ .
ئن ألاؾغة التي جخدمل مؿإوليت جغبيت وجيكئت أَٟالها ،وجخاب٘ مغاخل همىَم وزهاةههمَ ،ب٣ا إلصعا ٥ومٟهىم ٖلمي ،
يجب أن يخىاٞغ لها الىاي إلٖضاص أبىائها للخياة ألاؾغيت الؿليمت  ،ويخأ٦ض الىالضان مً ؾحر الىمى الؿليم للُٟل ،وما ٢ض
يٓهغ مً مٓاَغ ٚحر ٖاصيت للُٟل ،مً خيض البهغ والؿم٘ وؤلاصعا ٥والاؾخجابت والخٗلم إلاا ٢ض ي٣ضم للُٟل في ٧ل ظاهب
مً ظىاهب خياجه ،وٖىضما جٓهغ أر ْاَغة جدىافى م٘ الىمى الؿليم يجب ٖضم ؤلاَما ٫والخضزل اإلاب٨غ  ...خيض أن ال٣اٖضة
ألاؾاؾيت في الخضزل اإلاب٨غ هي عٖايت ألاَٟا ٫وَم يٗيكىن في أؾغَم ،ألن ألاؾغة أًٞل م٩ان لغٖايتهم وخمايتهمٟٞ ،ي
ألاؾغة يجضون الغٖايت الٟغصيت التي حكب٘ خاظاتهم الجؿميت والىٟؿيت والٗ٣ليت والاظخماٖيت .
٦ما أهه مً اإلاٗلىم بالًغوعة أن اإلاديِ الاظخمااي الظر يديا ويٗيل ٞيه الُٟل ،يجب أن يدؿم بالىٓام والاهخٓام
والاؾخ٣غاع ،ختى يكٗغ الُٟل بالهضوا والاَمئىان والخُىع ؤلايجابي.
ئن ئقغا ٥ألازهاتي الىٟس ي والتربىر لؤلؾغة ٖامت والىالضيً بهٟت زانت في ٖمليت الخأَيل اإلاٗغفي لؤلَٟا ٫طور
نٗىباث الخٗلم يٗخبر مً أَم ألامىع اإلاؿاَمت في هجاخه ،طل ٪أن َظا الخٗاون ؾيىٗ٨ـ ال مدالت ئيجابيا ،ؾىاا ٖلى
ألازهاةيحن الىٟؿاهيحن والتربىيحن ال٣اةمحن ٖلى ٖمليت الخأَيل بدؿهيل مهمتهم ،أو ٖلى ألاَٟا ٫أهٟؿهم الظيً ؾيخهغٞىن
بُغي٣ت ئيجابيت هدى ما ي٣ضم لهمٖ ،لى اٖخباع أن الىالضيً وعبما بٌٗ أٞغاص ألاؾغة يكاع٧ىن بُغي٣ت مباقغة أو ٚحر
مباقغة في َظٍ الٗمليت.

 -1أميين يد ا١تعصود ل وٝتَتة ٤تمد شند ()2010ل جودة ا ٟتيية األسرإة و القتهي بفي لية الذات لدى ينة من األبنيء ا١تراىعُتل ا١تؤ٘تر السنوي ا٠تيمس
شرل جيمعة ُت مشسل مرزز اإلرشيد النفسكل ص .498
 -2أشرا أٛتد بد العيدر ()2005ل ٖتسُت جودة اٟتيية زمنبئ للحد من اإل يقة  ،ندوة تطوإر األداء يف ٣تيل الوقيإة من اإل يقة ل جيمعة الزقيزإقل
2005/03/ 16-14ل ص.100
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وٖلى اٖخباع أن الُٟل في مغخلت ما ٢بل اإلاضعؾت ٢ض يخىاظض في عويت لؤلَٟاٞ ، ٫ان مؿإوليتها ال ج٣ل أَميت ٖما ج٣ىم به
ألاؾغةٞ ،لغويت ألاَٟا ٫أَميتها التربىيت والىٟؿيتٞ ،يما جىٞغٍ مً مىار جغبىر مىاؾب ي٨دؿب مىه الُٟل ال٨شحر مً
اإلاٟاَيم والاججاَاث الايجابيت هدى هٟؿه وآلازغيً والٗالم اإلاديِ به ،وهي بيئت مٗضة ومىٓمت لخيص ئ الُٟل ظؿميا
وخغ٦يا ،وجىميخه ٖ٣ليا ومٗغٞيا واهٟٗاليا ،وججٗله مخىا٣ٞا اظخماٖيا ،خيض جلٗب الخبراث البا٦غة ٞحها صوعا أؾاؾيا في همىٍ
يىاػر الضوع الظر جلٗبه الىعازت ...ئن بيئت الغويت التي حصج٘ ألاَٟاٖ ٫لى ال٣يام باإلاهاعاث بضون ئظباعَم ٖلى طل ،٪حؿاٖض
ٖلى جُىع اإلاهاعاث لضي ألاَٟا ٫في و٢ذ مب٨غ مً ٚحرَم مً ألاَٟا ٫الظيً لم يل٣ىا هٟـ الدصجي٘ .
وأهج٘ وؾيلت لخٗليم ألاَٟا ٫طور نٗىباث الخٗلم في مغخلت الُٟىلت اإلاب٨غة ،هي حٗليمه ًٖ َغي ٤اللٗب ،ويم ً٨لؤلم أن
حٗلم َٟلها أقياا ٦شحرة ًٖ َغي ٤اللٗب،خيض يكٗغ الُٟل أهه يلٗب ويلهى وَى ؾٗيض ،ومً زالَ ٫ظٍ اإلاكاٖغ يخٗلم
ال٨شحر مً اإلاهاعاث ...وٖىضما يخ٩لم الُٟل ٢ض يسُئ في هُ ٤ألالٟاّ،أو يٗ٨ـ ويٗها ،أو يٗ٨ـ بٌٗ الخغو ،ٝفي َظٍ
الخالت يجب ٖلى ألام أن جُلب مىه الىُ ٤بالُغي٣ت الصخيدت ،ألن طل ٪ؾيإزغ هُ٣ه ،وٖلى ألام في َظٍ الخالت ئٖاصة
هُ ٤ال٩لمت بالُغي٣ت الصخيدت .
وجغي (مشٍم ظلُم) أن الُٟل في مغخلت الُٟىلت اإلاب٨غة ي٩ىن أ٦ثر ٢ابليت لخٗضيل الؿلىٞ ،٥الُٟل في خالت مً الدك٩ل
والخ٩ىيً،وبالخالي َى ٢ابل للخٛحر والخٗضيل في َظٍ اإلاغخلت أ٦ثر مً أر مغخلت هماةيت أزغي ،لظل ٪ي٩ىن حٗضيل الؿلى ٥أ٦ثر
يؿغا وٗٞاليت٦ ،ما ي٩ىن الُٟل أ٦ثر اؾخجابت للمىا ٠٢والخضماث والخضزالث الٗالظيت وؤلاعقاصيت والى٢اةيت التي ج٣ضم
له ...زانت ئطا ٧ان َظا الُٟل يخمخ٘ باألمان والاَمئىان صازل أؾغجه ،ويخٟاٖل بك٩ل ئيجابي ونخي م٘ أٞغاصَاَ ،ي ْٗ ِّخبر
أؾغجه ؾىضا و٢ىة جضٗٞه صاةما لالهُال ١في الخياة ،خيض ُثي ّ
دٟؼ ُثوي ُث
صج٘ مً ألاؾغة التي يجض في ٦ىٟها ٧ل الخب والغٖايت
وألامً والاؾخ٣غاع ،أؾغة جٟغح لىجاخاجه وج٣يمها .
ويم٨ىىا بٗض َظا الٗغى الخأ٦يض ٖلى أن بغامج الخأَيل اإلاٗغفي ،وظىصة خياة ألاؾغة ،مً خيض أمجها واؾخ٣غاعَا ،وأؾاليب
التربيت الؿليمت اإلاخبٗت ٞحها ،وقب٨ت الٗال٢اث الاظخماٖيت ؤلايجابيت ٞحها ،مً قأهه أن يؿاٖض الُٟل الظر يٗاوي نٗىباث
الخٗلم بُغي٣ت أًٞل ٖلى جُىيغ ئم٩اهاجه ،وجىميت ٢ضعاجه ،وجدؿحن أصاةه ومهاعاجه في اإلاجا ٫الظر ٧ان يك٩ى مىه ،بل وفي
قتى اإلاجاالث ،ولهظا وظضها أن أٚلب اإلابضٖحن الظيً ٧اهىا يٗاهىن مً نٗىباث الخٗلم وكأوا في بيئاث اظخماٖيت مدٟؼة،
ومىار أؾغر زغر ومخٟخذ ،مما م٨جهم مً الخٟى ١والخمحز والغياصة وؤلابضإ.
خامعا :معُلاث هجاح الخأَُل اإلاعشفي :ل٣ض أ٦ضها ؾاب٣ا أن ٖمليت الخأَيل اإلاٗغفي ٖمليت مخ٩املت  ،جد ٤٣أَضاٞها ٖىضما
يكترٞ ٥حها ٧ل مً ألازهاتي الىٟس ي وألازهاتي التربىر وألازهاتي ألاعَىٞىوي وأزهاتي التربيت الخانت بمؿاٖضة أٞغاص
ألاؾغة ظميٗهم  ،ومً زال ٫جدؿحن ظىصة الخياة ألاؾغيت لضحهم  ،وأن الٗمل م٘ ألاَٟا ٫طور نٗىباث الخٗلم مً زال٫
الخجغبت اإلايضاهيت بحن أن مٗي٣اث هجاح الخأَيل اإلاٗغفي مغجبُت بالٗىامل الخاليت:
 -1جأزغ ٖمليت الخضزل في الى٢ذ اإلاىاؾب.
 -2الدصخيو الخاَئ لهٗىباث الخٗلم التي يٗاوي مجها الُٟل.
 -1ا١ترجع السيبقل ص.110
 -2نعمة مصطفى رقبين ( )2006ل ا١تهيرات اٟتييتية وتأىيق ا١تعيقُت ل ا١تلتعى الثيلث للمهيرات اٟتييتية ل دولة اإلميرات ل وزارة الًتبية والتعليمل ص.10
 -3خليق ٤تمد بيومك ()2000ل سيكولوجية العالقيت األسرإةل العيىرةل دار قبيء للطبي ة والنشرلص.28
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ٖ -3ضم مالامت بغهامج الخأَيل اإلاٗغفي لىىٕ نٗىبت الخٗلم.
 -4الاهُ٣إ اإلاخ٨غع في ٖمليت ئهجاػ بغهامج الخأَيل اإلاٗغفي.
 -5مٗاهاة الُٟل مً اٖخالالث صخيت مهاخبت لهٗىباث الخٗلم.
ظادظا :اكتراخاث وجىضُاث :يم٨ىىا أن وؿخسلو مً ٧ل ؾب ٤مجمىٖت مً الا٢تراخاث والخىنياث هىظؼَا ٞيما يلي:
 -1ئن جىٖيت آلاباا وألامهاث بأَميت الا٦دكا ٝاإلاب٨غ لهٗىباث الخٗلم وأبٗاصَا ،وهخاةجها التربىيت والىٟؿيت والاظخماٖيت،
ُثي ْؿهم في ٗٞاليت الخضزل اإلاب٨غ للخض مً زُىعتها ،واوٗ٩اؾاتها ٖلى ألاَٟا٢ ٫بل الضزى ٫ئلى اإلاضعؾت.
 -2أَميت الدصخيو الصخيذ والض٢ي ٤لضعظت نٗىبت الخٗلم التي يٗاوي مجها الُٟل وٖم٣ها ومضتها  ،ختى هدب٘ الاؾتراجيجيت
ألاؾلم للٗالط  ،ومىاظهت الُىاعب.
 -3ػياصة الاَخمام بمغخلت الُٟىلت اإلاب٨غة مً زال ٫ئوكاا وخضاث البدض الجامٗيت )(Les unités de rechercheاإلاُث ّ
خسههت في
مجا ٫نٗىباث الخٗلم ،والتي حٗالج اإلاك٨الث الخ٣ي٣يت التي جىاظه ألاَٟا ٫في مغخلت الُٟىلت اإلاب٨غة.
الؿإوّ – ٫
الؿً ّ
ٖ -4لى آلاباا أن يخ٣بلىا حؿاؤالث ألابىاا  -زانت في ّ
ألن طل ٪مً أَم ألامىع التي حصج٘ ألاَٟاٖ ٫لى ّ
خب
اإلاٗغٞت والخ٨ٟحر الابخ٩اعر مً ظهت  ،ومً ظهت أزغي حؿاٖض آلاباا ٖلى ا٦دكا ٝالهٗىباث الىماةيت أو ألا٧اصيميت التي ٢ض
جىاظههم.
 -5جدؿحن ظىصة الخياة ألاؾغيت لؤلَٟا ٫طور نٗىباث الخٗلم ،ألن طل ٪يؿهم في ٖالط اإلاك٨الث التي جىاظههم ،ويؿاٖضَم
ٖلى الخىا ٤ٞالىٟس ي والخ٨ي ٠الضعاا ي.
 -6الاَخمام بالبدىر التي جدىاو ٫مىيىٖاث لها ٖال٢ت بهٗىباث الخٗلم في الُٟىلت اإلاب٨غة ،ألهىا هالخٔ بأن أٚلب الباخشحن
ٖيىاث مخمضعؾت في الخٗليم) :الابخضاتي أو اإلاخىؾِ أو الشاهىر أو الجاممي(ّ ،
في الىًَ الٗغبي ّ
يخىظهىن لضعاؾت ّ
ل٨ىىا ّ
٢ل ما
هجض صعاؾاث ٖلى ّ
ٖيىاث زانت بالُٟىلت اإلاب٨غة.
 -7بىاا بغامج ئعقاصيت حؿاٖض ٖلى ّ
ج٨ي ٠ألاَٟا ٫طور نٗىباث الخٗلم ،واهضماظهم م٘ ٚحرَم مً أهضاصَم في اإلاجخم٘،
ُث
زانت ٖىض ٚياب اإلاغا٦ؼ اإلاخسههت التي حٗنى باألَٟا ٫طور الاخخياظاث الخانت.
ّ
 -8الٗىايت بخ٩ىيً وجأَحر ّ
مغبياث ّ
أصواعًَ الاؾتراجيجيت
الغويت ومٗلماث ألاَٟالٟي الُىع الخدًحرر بما يخىا ٤ٞم٘
ّ
هً بد٨م جسهههً ُثي ّ
الهامت،ألج ّ
إصيً أصوا ًعا ُثم ّ
همت في الا٦دكا ٝاإلاب٨غ لؤلَٟا ٫الظيً يٗاهىن مً نٗىباث
اإلاؿخ٣بليت
ً
ً ًّ
ّ
الخٗلم٦،ما أجهً يلٗبن صوعا مهما أيًا في عٖايتهم،وجىميت ٢ضعاتهم ،وحؿهيل ٖمليت اهضماظهم.
خاجمت:
ّ
ئن الُٟل ٦ما ي٣ى ٫بياظيه مخٗلم ماَغ بُبيٗخه ،ختى ولى ٧ان يٗاوي مً مك٩لت نٗىبت الخٗلم  ،واإلاُلىب َى أن
يخد ٤٣له مً البضايت مجمىٖت مً ألامىع التي حؿاٖضٍ ٖلى ٞهم واٗ٢ه وشخهيخه وئم٩اهاجه و٢ضعاجه ،ومً بحن َظٍ ألامىع
وخ ّبهما ،وَغي٣ت مٗاملتهما البجهما ،وأؾاليب جغبىيت ؾليمت ،وخياة أؾغيت آمىت ومؿخ٣غة  ،وأن ُثه ّ
هجض :ز٣اٞت الىالضيًُ ،ث
ىظهه
بما يؿاٖضٍ ٖلى اؾخٛال ٫أو٢اجه ؾىاا ٧ان في الغويت ،أو في ال٨خاجيب ال٣غآهيت ،أو في البيذ ،أو ختى في أو٢اث الٟغا ،ٙل٩ي
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ي٣لل مً أزُاةه ويخجاوػ الهٗىباث التربىيت التي جىاظهه ،وَظا يخدّ ٤٣ئما ّ
بالضعاؾت الٗامت أو ببرامج زانت  ،باإلياٞت ئلى
ّ
اللٗب الهاص ٝواإلاُث َّ
ىظه الظر يؼيضٍ ز٣ت في هٟؿه وفي ٢ضعاجه ومهاعاجه.
كائمت اإلاشاحع:
 -1ابً مىٓىع أبي الًٟل ظما ٫الضيً ( ،)1993لعان العشب ،بحروثَ ،ب٘ صاع ال٨خب الٗلميت ،1ٍ ،ظؼا أ.
 -2أقغ ٝأخمض ٖبض ال٣اصع ( ،)2005جدعحن حىدة الخُاة همىبئ للخذ مً ؤلاعاكت  ،هضوة جُىيغ ألاصاا في مجا٫
الى٢ايت مً ؤلاٖا٢ت ،ظامٗت الؼ٢اػي. 2005/03/ 16-14 ،٤
 -3أماوي ٖيض اإلا٣هىص  ،وؾمحرة مدمض قىض ( ،)2010حىدة الخُاة ألاظشٍت وعالكتها بـاعلُت الزاث لذي عُىت مً
ألابىاء اإلاشاَلحن ،اإلاإجمغ الؿىىر الخامـ ٖكغ ،ظامٗت ٖحن قمـ ،مغ٦ؼ ؤلاعقاص الىٟس ي.
 -4بُغؽ خا ٔٞبُغؽ ( ،)2008ضعىباث الخعلم  ،الغياى ،صاع الؼَغاا.
 -5البؿخاوي ٞإاص أٞغامَ( ،بٗت  ،)38مىجذ الؿالب  ،بحروث  ،صاع اإلاكغ.١
 -6ظابغ ظابغ ( ،)2003الزواءاث اإلاخعذدة والـهم ،ال٣اَغة ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي.
 -7الخُيب ظما ٫ومنى الخضيضر ( ،)1998اإلاذخل ئلى التربُت الخاضت ،ال٩ىيذ  ،م٨خبت الٟالح.
 -8الغوؾان ٞاعو ،١والخُيب ظما ، ٫والىاَىع مياصة ( ،)2004ضعىباث الخعلم  ،ال٩ىيذ ،الجامٗت الٗغبيت اإلاٟخىخت.
 -9الؿغَاور ػيضان  ،والؿغَاور ٖبض الٗؼيؼ ،وزكان أيمً ،وأبى ظىصة واةل ( ،)2001مذخل ئلى ضعىباث الخعلم،
الغياى ،أ٧اصيميت التربيت الخانت.
 -10الكغبيني ػ٦غياا ،ويؿغيت ناص ،)2002( ١أؾـاٌ عىذ اللمت –اإلاىَبت والخـىق العللي وؤلابذاع -ال٣اَغة ،صاع
ال٨ٟغ الٗغبي.
 -11زليل مدمض بيىمي ( ،)2000ؾي٩ىلىظيت الٗال٢اث ألاؾغيت ،ال٣اَغة ،صاع ٢باا للُباٖت واليكغ.
 -12الؼياث ٞخخي ،)1998( ،ضعىباث الخعلم :ألاظغ الىظشٍت والدصخُطُت والعالحُت ،مهغ ،صاع اليكغ للجامٗاث.
 -13نباح الٗىحزاث ( ،)2009هظشٍت الزواءاث اإلاخعذدة وضعىباث الخعلم ٖ ،مان  ،صاع ال٨ٟغ.
 -14مدمضٖبضالٗؼيؼالُالب (،)2012البيئت ألاؾغيت الضاٖمت لىمى اإلاىَبت ،مج لت الٗغبيت لخُىيغ الخٟى ،١الٗضص ،5
نىٗاا ،2012 ،م.29مغيم ؾليم ( ،)2003علم هـغ الىمى  ،بحروث  ،صاع الجهًت الٗغبيت.
 -15مىاع ٖبض الغخمً زًغ ،أخالم ٖبض الٗٓيم مبرو ،)2011( ٥ظىصة خياة ألاؾغة وجأزحرَا ٖلى ٢ضعة ألام ال٦دكاٝ
اإلاىهىعةال٣اَغة ،
:
ر ؾً ما ٢بل اإلاضعؾت ،مجلت بدىر التربيت الىىٖيت، ،
وجىميت الظ٧اااث اإلاخٗضصة لضي ألاَٟاٝ ٫
الٗضص ، 23أ٦خىبغ. 2011
 -16مىا ى مدمض هجيب( ،)2003أؾاليب اإلاٗاملت الىالضيت لؤلَٟا ٫اإلاىَىبحن ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ،مهغ.
ظامٗت خلىان.
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 صولت، ى الشالض للمهاعاث الخياجيت٣ اإلالخ،  اإلاهاساث الخُاجُت وجأَُل اإلاعاكحن، )2006( بان٢ى عُٟ وٗمت مه-17
. وػاعة التربيت والخٗليم، ؤلاماعاث
1- Charles A. Nelson, Bloom, F. Gifted Child Development & Family Organization Philips press, London 2002,
p. (32-26).
2- Hornsby, B. (1994). The Hornsby correspondence course, Module 1-4, (5thed). London: The Hornsby
International Centre.
:مىاكع أهترهِذ
1- http://www.huffingtonpost.fr/isabelle-amado-md-phd/quest-ce-que-la-remediationcognitive_b_3728095.html
2- Jérôme Bianchi, Remédiation neuropsychologique, Théorie et pratique : http://www.acnice.fr/ienash/ash/file/Formation/Dys/7_REMEDIATION_NEUROPSYCHOLOGIQUE_J_Bianchi.pdf
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الخدىالث الاكخطادًت في اإلاؼشب ألاوظـ خالٌ العهذًً اإلاىخذي و الضٍاوي مً اللشهحن
(َ 10 – 06ـ16 – 12/م) -مشاخل الاصدَاس و الخؿىس-
أ.ظياهى خىسٍت/حامعت الجُاللي الُابغ ظُذي بلعباط
أ.أمعاصٍض عبذاللادس /اإلاشهض الىؾني للبدىر CNRPAH

ملخظ:
جىاوبذ ٖلى بالص اإلاٛغب ألاوؾِ زال ٫الٗهضيً اإلاىخضر زم الؼياوي مغاخل ا٢خهاصيت ٖغٞذ الاػصَاع أخياها،و التراظ٘ و
الًٗ ٠أخياها أزغي ،أٞغػث في الجهايت جل ٪الخدىالث في ا٢خهاص اإلاىُ٣ت ػعاٖيا و نىاٖيا و ججاعيا،و ال يم ً٨مٗغٞت
مٓاَغ جل ٪الخدىالث ئال مً زال ٫جدب٘ جل ٪اإلاغاخل ٖلى َىٖ ٫مغ الضولخحن،و إلاٗغٞت طل ٪البض مً ؤلاظابت ٖلى مجمىٖت
مً الدعاؤالث:
 ماهي أَم الٗىامل و اإلا٣ىماث التي ؾاَمذ في الاػصَاع الا٢خهاصر باإلاىُ٣ت؟
 ما أبغػ مٓاَغ الاػصَاع الهىااي و الؼعااي؟ أو بهيٛت أزغي٦ ،ي٧ ٠ان الخدى ٫ئلى الا٢خهاص اإلاخٗضص ،و جىىٕ مهاصع
ا٢خهاص بالص اإلاٛغب ألاوؾِ.
٦ي٧ ٠ان اهٟخاح ججاعة اإلاٛغب ألاوؾِ،م٘ جدىَ ٫غ ١الخجاعة؟
اليلماث اإلاـخاخُت :اإلاٛغب ألاوؾِ ،ا٢خهاص،اإلاىخضون،الؼياهيىن،الخدىالث،الاػصَاع.
جىاوبذ ٖلى بالص اإلاٛغب ألاوؾِ زال ٫الٗهضيً اإلاىخضر زم الؼياوي مغاخل ا٢خهاصيت ٖغٞذ الاػصَاع أخياها ،والتراظ٘
والًٗ ٠أخياها أزغي أٞغػث في الجهايت جل ٪الخدىالث في ا٢خهاص اإلاىُ٣ت ػعاٖيا ونىاٖيا وججاعيا ،وال يم ً٨مٗغٞت مٓاَغ
جل ٪الخدىالث ئال مً زال ٫جدب٘ جل ٪اإلاغاخل ٖلى َىٞ ٫ترة الضعاؾت.
اإلابدث ألاوٌ:مشاخل الاصدَاس الاكخطادي
- 1العىامل واإلالىماث :
٧ان البض مً جىٞغ مجمىٖت مً الٗىامل واإلا٣ىماث ٟ٦يلت باػصَاع الخياة الا٢خهاصيت ومً أَمها:
الضوع الظر ٢ام به زلٟاا اإلاىخضيً وؾالَحن بني ػيان في حصجي٘ وجُىيغ الك ٤الا٢خهاصر والٗمل ٖلى ئقاٖت ألامً بٗمىم
( )1
البالص  ،و٧ان مىه أيًا جىٞحر ألامً ختى صازل اإلاجاالث الا٢خهاصيت الخيىيت مً أَمها ألاؾىا ، ١وزال ٫مغاخل الغزاا
 -1مع مطلع العرن السيبع ا٢تجري  /الثيلث شر ميالدي ل دخلت الدولة يف دور اال٨تالل وحدد تيرإخ وفية إوسف ا١تنتصر أو ا١تستنصر خيمس خلفيء
ا١توحدإن (620ىـ 1223 /م) "آخر ضخيمة" الدولة ا١توحدإة ١تي أ عبهي من نزاع قى ا٠تالفة بُت أفراد األسرة ا١تؤمنية ل ؤتوتو انتهى هد االستعرار وابتدأ
هد التفكك وبدأت الدولة تسَت بيوراد ٨تو السعوط ل وإرى ز الدإن موسى أن نعطة بداإة اال٨تدار زينت أواخر فًتة النيصر رابع خلفيء ا١توحدإن والذي
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التي ٖاقتها الضولت اإلاىخضيت وبًٟل الخٟىٖ ١لى ألاٖضاا في الخاعط والشاةغيً في الضازل م٨جهم طل ٪مً ٞغى ألامً
والاؾخ٣غاع خيض جبحن زلٟاؤَم الاعجباٍ الىزي ٤بحن خالت ألامً والىي٘ الا٢خهاصر(. )1
ٞىجض أن ٖبض اإلاإمً بً ٖلي ألغى ظمي٘ اإلاٛاعم وال٣باالث واإلا٩ىؽ( ، )2والتي ٧ان ٢ض ٞغيها ٢بلهم اإلاغابُىن ( ، )3إلاا لظل ٪مً
صوع ٦بحر في خ ٟٔألامً ومى٘ ظغ سخِ وًٚب الٗامت ٖلى الؿلُت الخا٦مت مىٗا للٟتن.
و٢ض ط٦غ طل ٪ابً اللؿان ب٣ىله  " :و٢ض ط٦غ لىا في أمغ اإلاٛاعم واإلا٩ىؽ وال٣باالث وجذجحر اإلاغاا ي وٚحر ما عأيىا أهه أٖٓم
ال٨باةغ ظغما وئ٩ٞا " (٦ ، )4ما حكضص ٖبض اإلاإمً بً ٖلي في أمغ ُ٢إ الُغ ، ١خيض ط٦غ أهه ٢بل خٟاّ مدلت ٢غب بجايت
ؾغ٢ذ ٞحها أمخٗت أظض ججاع اإلاهضيت (. )5
و٢ض ؾاع زلٟاا ٖبض اإلاإمً بً ٖلي ٖلى َظٍ الؿياؾت ليـ ٧لهم وئهما زلٟاا ٖهغ الاػصَاع والظيً ٧ان مجهم يىؾ٠
واإلاىهىع ،ط٦غ ابً ناخب الهالة طلٖ ٪ىض خضيشه ًٖ هبي يٗ٣ىب يىؾ ٠والظر ط٦غ أهه " ٧ ...ان ٧امال ٞايال ٖاصال ...
هٓم بىىع هللا حٗالى ٞأنلر الٗضوة وأمجها  ...وها ٫الىاؽ مٗه في ئماعجه وبٗض طل ٪في زالٞت مً ظمي٘ الُب٣اث مً ال٨خاب
والٗما ... ٫والغٖيت بهالح أخىالهم وهماا أمىالهم ما لم يٗ٣ض مشلها في ػمان  ، )6( " ...وهديجت ئقاعة مً أنبذ اإلاغا ال يساٝ
ئال هللا أو الظةب " ( ، )7اإلاجابي وبلٛذ الضولت في اػصَاعَا الا٢خهاصر خالت لم يٗغ ٝأَل اإلاٛغب مشلها (. )8
ولٗل زحر مشاٖ ٫لى الضوع ال٨بحر في مداولت مً اإلاىخضيً إلقاٖت ألامً َى ٖملهم ٖلى ئوكاا أؾُى٢ ٫ىر ٢اصع ٖلى
الخد٨م في ألاويإ ألامىيت مً ظهت ،وخمايت زُىٍ الخجاعة البدغيت ٞ " ،لما اؾخٟدلذ صولت اإلاىخضيً في اإلااةت الؿاصؾت
ومل٩ىا الٗضوجحن أ٢امىا زُت َظا ألاؾُىٖ ٫لى أجم ما ٖغ ٝوأٖٓم ما ٖهض " ( ، )9وئلى ظاهب أوكاا ألاؾاَيل البدغيت التي

فشق يف إدارة الدولة ا١تًتامية األوراا إوم ُت واليي لى إفرإعية ل بسلطيت استثنيئية ؛ إنظر  :ا١ترازشك ل ا١تعجب  ...ل ص 411.415 .؛ مؤلف ٣تهول
ل اٟتلق ا١توشية  ...ل ص 162 .ل ز الدإن مر موسى ل ا١توحدون يف الغرب  ...ل ص  55ل مراجع عيلة الغنيي ل سعوط  ...ل ص . 245
 -1ز الدإن مر موسى ل ا١توحدون يف الغرب اإلسالمك  ....ل ص. 51 .
 -2ا١تكوس  :وىك ضرائب إضيفيىة نشأت ن حيجيت وظروا جدإدة اضطرت الدولة إىل فرضهي وىك تفرض يف العيدة لى التجير وأصحيب
الصني يت التعليدإة ل وتبعى ا١تكوس أإضي ا١تيل ا٢تاليل ألهني ٕتيب مع ىالل زق شهر رر ل بعكس ا١تيل ا٠تراجك الذي إج ي زق سنة ل وقد زين فعهيء
ا١تسلمُت ال إنظرون إليهي بعُت الرضي ألهني ضرائب غَت شر ية استمت بيلكثرة والتنوع و دم الثبيت لى حيل دائمة ل إنظر  :أبو العبيس أٛتد العلعشدي ل
صبح األ شى يف صني ة األنشي ل دار الكتب ا٠تيدإوإة العيىرة 1332ىـ  1914 /م ل ج ل ص 468 .ومي بعدىي ؛ إوزإيين الدراجك ل نظم اٟتكم  ...ل
ص 220 .؛ نواا بد العزإز اٞتحمة ل رحيلة الغرب اإلسالمك وصورة ا١تشرق العرر من العرن  6إىل ق 8ىـ (14 -12م) ل دار السوإدي ل األىلية
للنشر والتوزإع ل اإلميرات ل بَتوت ل 2003ل ص .251.
 -3سيمية مصطفى مسعد ل ا١ترجع السيبق ل ص..86 .
 -4ا١تصدر السيبق ل ص . 194 .193
 -5سيمية مصطفى مسعد ل ا١ترجع السيبق ل ص . 86.
 -6بد ا١تيلك بن صيحب الصالة ل ا١تن بيإلميمة – تيرإخ بالد ا١تغرب واألندلس يف هد ا١توحدإن ل تح  :بد ا٢تيدي التيزيل دار الغرب اإلسالمك ل
بَتوت ل ط ل  1987ل ص . 168 -165

 -7ابن صيحب الصالة ل ا١تصدر نفسو ل ص 139
 -8ز الدإن مر موسى ل ا١توحدون يف الغرب  ...ل ص ..52
 -9بد الرٛتن خلدون ل ا١تعدمة ل ص. 261 .
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زضمذ الخجاعة اإلاالخيت وظه اإلاىخضون أيًا اَخمامهم ئلى جيكيِ الخجاعة الضازليت والخاعظيت وطل ٪بدصجي٘ الخجاع ٖلى
اإلاجيا ئلى البالص (. )1
َظا و٧ان بٌٗ الخلٟاا ي٣ىمىن بخيكيِ خغ٦ت الخجاعة بمىاؾبت جىلي الخالٞت أو ججضيض البيٗت مشلما ٗٞل الخليٟت يىؾ٠
1163م(، )2ومً طل ٪أيًا ٧ان الاَخمام ٦بحرا باوكاا اإلاغا ٤ٞطاث ألاَميت الا٢خهاصيت ومجها أماً٦
/ ٌ569
بً ٖبض اإلاإمً ؾىت
أما ً٦ئ٢امت الخجاع مً زال ٫ئوكاا الٟىاص )3( ١والتي ٧اهذ مىظىصة ؾىاا زال ٫مغخلت الخ٨م اإلاىخضر أو الؼياوي ٞيما بٗض.
بٗض.
٦ما اَخم زلٟاا اإلاىخضيً بالهىإ وأمىاا ألاؾىاٞ ١أبى يىؾ ٠يٗ٣ىب بً يىؾ ٠بً ٖبض اإلاإمً " ٧ان ٢ض أمغ أن يضزل
ٖليه أمىاا ألاؾىا ١وأقيار الخًغ في ٧ل قهغ مغجحن يؿألهم ًٖ أؾىا٢هم وأؾٗاعَم وخ٩امهم " ( ، )4وجىٞحر ألامً صازل
ألاؾىا٧ ١ان مً أولى أولىياث الضولت مً زال ٫ئنالح ألاؾىا ١وحٗيحن ألامىاا واإلاددؿبحن (ٖ )5لحها  ،زم جىٞحر الخمايت وألامً
ٞحها وطل ٪بدكضيض وجىٞحر الغ٢ابت الالػمت زانت بٗض اهدكاع ْاَغة ٚل الٗملت وزانت في ٖهغ اإلاىخضيً ،بديض ال ي٩ىن
الٛل بخ٣ليض الٗملت  ِ٣ٞبل ٖاصة ما ي٩ىن باياٞت مٗاصن عزيهت ئلى ًٞتها و٢ض امخض َظا الٛل ٞكمل ههاعي ئؾباهيا
٩ٞاهىا يؼعون الٗملت اإلاىخضيت أيًا (. )6

 -1سيمية مصطفى مسعد ل ا١ترجع السيبق ل ص  85 .؛ وقد أزد ذلك بد ا١تؤمن بن لك ووالتو من خالل ٛتيإة ال ٕتير وتأمُت ورق التجيرة ل حيث
تكررت ا١تراسالت سنيت  596و 597ىـ 1200 -1199 /م من ورا وايل تونس السيد أر زإد بن بد ا١تؤمن أو زبير ا١تسؤولُت إىل حكومة بيزة
لتحرإض ٕتيرىي لى الوفود إىل إفرإعية وتأزيد التأمُت ٢تم ؛ إنظر  :مؤلف ٣تهول رسيئق موحدإة ل ٣تمو ة جد إدة ل تع  :أٛتد زاوي منشورات زلية
اآلداب والعلوم اإلنسينية ل ا١تغربل  2001ل ص  91.ل ج ص.178 .

 -2ابن صيحب الصالة ل ا١تصدر الييبق ل ص  258ل سيمية مصطفة مسعد ل ا١ترجع السيبق ل ص . 86
 -3الفنيدق  :زينت بيرة ن مبٌت أو ٣تمو ة مبين منظمة حو٢تي ٦تر رئيسك توج د بو ٣تمو ة ملحعيت من ا١ترافق الضرورإة اليت ٗتدم النزالء مثق ا١تتيجر
الكربى والدزيزُت الصغرى  ...ل ولتتزاإد النشيط التجيري وزثرة التجير األجينب زثر بنيء الفنيدق داخق األسواق التجيرإة ل وفنيدق بالد ا١تغرب ا ٗتتلف
ن بيقك ا١تدن اإلسالمية ل وإرى بعض البيحثُت أن دور الفنيدق ا إعتصر لى اإلإواء فحسب بق زينت ٗتصص ٠تزن ا١تواد النفيسة وا١تواد ا١تخصصة
للتصدإر واالستَتاد ؛ إنظر  :إبراىيم العيدري بوتشيش ل ا١ترجع السيبق ل ص  101.؛ سيمية مصطفى مسعد ل ا١ترجع السيبق ل ص  152ل  153؛ٚتيل
أٛتد وو ل دراسيت يف التيرإخ االقتصادي واالجتمي ك للغرب اإلسالمك ل دار الوفيء لدنيي الطبي ة والنشر ل مصرل  2008ل ص. 30 .
 -4بد الواحد ا١ترازشك ل ا١تعجب  ...ل ص .362.
 -5احملتسب  :حيث اٗتذت حكومة ا١توحدإن مث الزإينيُت بعدىي نظيمي دقيعي لإلشراا لى األسواق والتجير وزين ىذا النظيم إتشكق يف ا١تح تسب فعرفت
إدارة األسواق بيسم اٟتسبة وقد را احملتسب يف بالد األندلس وا١تغرب بيسم صيحب السوق وصيحب اٟتسبة ل وقد لعبت اٟتسبة دورا ظيمي بج انب
وظيفيت العضيء وا١تظيا يف إقرار العدل بُت النيس فهك " من الوظيئف اإلسالمية من بيب األمر بي١تعروا والنهك ن ا١تنكر ل إنظر  ( :أبو اٟتسن لك بن
٤تمد حبيب ) ا١تيوردي ل زتيب األحكيم السلطينية والوالإيت الدإنية ل تع  :أٛتد مبيرك البغدادي ل دار ابن قتيبة ل الكوإت ل  1989ل ص  315 .ومي
بعدىي ؛ بد الرٛتن بن خلدون ل ا١تعدمة ل ص  233 .؛ أبو بد اهلل بن سعيد الععير ل زتيب ٖتفة الني ظر وغنية الذازر يف حفظ الشعيئر وتغيَت ا١تنيزر ل
تح :لك الشنويف ل ا١تطبعة الكيثوليكية ل لبنين  1967ل ص  165ومي بعدىي ؛ و١تزإد من التفصيق حول نشأة نظيم اٟتسبة وتطوره تيرخييي بداإة من هد
رسول اهلل صلى اهلل ليو وسلم ؛ إنظر  :موسى لعبيل اٟتسبة ا١تذىبية يف بال د ا١تغرب العرر – نشأهتي وتطورىي ل الشرزة الوونية للنشر والتوزإعل اٞتزائرل
 1971ل ص  21ومي بعدىي ؛ ٤تمد ا١تبيرد نظيم اإلسالمك – االقتصيد (مبيدئ وقوا د يمة ) ل دار الفكر ل بَتوتل  1972ل ص  67 .66 .؛
ج.ا.ب ىو بكنزل النظم اإلسالمية يف ا١تغرب يف العرون الوسطى ل تر :أمُت توفيق الطييب ل الدار العربية للكتيب ل تونس 1980ل ل ص . .227ح
 -6إبراىيم العيدري بوتشُت ل ا١ترجع السيبق ل ص  100؛ سيمية مصطفى مسعد ل ا١ترجع السيبق ل ص. 194 .
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وٖلى الٗهض الؼياوي خغم ؾالَحن بني ػيان مً ظهتهم ٖلى ئقاٖت ألامً وحٗميم الغزاا بالغٚم مً ما قهضجه َظٍ اإلاغخلت
مً يٛىَاث وأويإ أمىيت مترصيت ،ج٨غعث ٞحها جضزالث بني خٟو وخمالث بني مغيً وجمغص ال٣باةل اإلاسخلٟت ٞ ،كهضث
ٞحها َظٍ اإلاغخلت أيًا ٞتراث مً التراظ٘ والاهدضاع الا٢خهاصر جسللتها مغاخل اػصَاع وبىاا ا٢خهاصر (. )1
وٖلى ٖهض يٛمغاؾً بً ػياص مشال قهضث جلمؿان ٢اٖضة اإلاٛغب ألاوؾِ زالَ ٫ظٍ اإلاغخلت واإلاضن الخابٗت لها عواظا
ا٢خهاصيا ٦بحرا ،ويغظ٘ طل ٪بالضعظت ألاولى ئلى ألامً الظر ؾاص اإلاضيىت ويىاخحها  ،خيض خاعب ٖىانغ الٟؿاص والٟىض ى
وأعٚم زهىمه ٖلى الُاٖت والخًىٕ بديض " ْ ...هغث به أبهت الخالٞت في بيخه  ...وهاػٖه بىى مُهغ وبىى عاقض ٞ ،أْهغ هللا
ٖلى الجمي٘" ( )2حٗبحرا ٖلى ئخ٩امه الؿيُغة و٢ضعجه ٖلى حٗميم ألامً باإلاىاَ ٤التي يد٨مها.
ويم ً٨ئصعا ٥م٩اهت وأَميت طل ٪مً زال ٫ما ط٦غٍ أبى خمى مىا ى ( )2خحن ٢ا " : ٫لى ال الكىاٖت لم أػ ٫في بالصر جاظغا مً
ٚحر ججاع الصخغاا الظيً يظَبىن بسبض الؿل٘ ويأجىن بالخبر الظر ٧ل أمغ الضهيا له جب٘ ومً ؾىاَم يدمل مجها الظَب
ويأحي ئلحها بما يًمدل ًٖ ٢غيب ويظَب" (، )3وأيًا يخجلى خغم الؿالَحن ٖلى ج٣ىيت البييت الا٢خهاصيت مً زال ٫ما
أ٢امىٍ مً َيا٧ل صٖمذ ا٢خهاص اإلاٛغب ألاوؾِ وػاصث مً ٢ىجه  ،خيض جضزلذ الضولت اإلاىخضيت لبىاا الخىاهيذ
والض٧ا٦حن و٦غائها للخجاع  ،خيض ٧ان ٖما ٫الضولت يخ٩لٟىن باإلقغاٖ ٝلى ال٨غاا ويشبخىن اإلابل ٜفي ٖ٣ىص زانت يدخٟٓىن
بيسخ مجها  ،و٢ض بلٛذ ٢يمت ٦غاا خاهىث في ؾى ١الُٗاعيً بخلمؿان مشال ٖىض بضايت ال٣غن الخاؾ٘ الهجغر ؾخحن صيىاعا (. )4
 -1شهدت ىذه ا١ترحلة من تيرإخ ا١تغرب األوسط فًتات رخيء والعكس فكين لى هد إغمراسن بصفة يمة (633ىـ 1236 /م) االزدىير والعوة ل وفيو
زينت أول ٛتلة سَتىي السلطين اٟتفصك أبو ززرإي إىل تلمسين واليت زينت أواخر سنة ( 639وأوائق 640ىـ  )1241 -1242 /حوصرت ا١تدإنة وزين
فيهي العتق والنهب والتخرإب وفيهي زينت بداإة الد وة للحفصيُت ل مث الصراع مع العبيئق ا لرببرإة والعربية ا١تعيدإة وفتح البيب وول مر ىذه الدولة للصراع
مع اٞتيرتُت اٟتفصية وا١ترإنية ل ومي زين لو من انعكيسيت وخيمة لى ٚتيع مظيىر اٟتيية االقتصيدإة فكين الصراع مع بٍت حفص قيئمي وع ىل بعض األقيليم
وا١تدن ل منو لى ّتيإة أو لفرض الشر ية زحمالت  827 :ـه 1432/م ل 832ىـ 1428 /ل 835ىـ 1431 /م ل 866ىـ 1461 /م ل 870ىـ /
 1465م ل زينت تلمسين ا إعتصر ذلك لى الصراع واٟتروب بق حصير ا١تدن الطوإق مي أدى إىل تأدي السكين يف اٟتواضر والبوادي بنهب ا١تزرو ي ت
وحرقهي وإتالا اآلبير و يون ا١تييه وتعطيق اإلنتيج ل مثلمي زي ن ذلك مع بٍت مرإن ل فنجد حصير إوسف بن إععوب بن بد اٟتق ا١ترإٍت حيصر تلمسين
سنة 689ه 1290 /م ل دام اٟتصير  16إومي مث سنة 697ه ل وبعدىي ثالثة أشهر أفرج نهي مث حصير سنة 698ىـ1298 /م ثن خاللو بنيء ا١تنصورة
لطول فًتة اٟتصير ل مث وفية ثمين بن إغمراسن خلفو أبو زإين ٤تمد األول (707 -703ىـ 1308 -1304 /م) زين ىذا اٟتصير ووإال أثر لى اٟتيية
االجتمي ية واالقتصيدإة دام  8سنُت و  3أشهر وأإيمي ليأيت أبو ٛتو موسى (718 -707 ( )1ىـ 1318 -1308 /م) ٘تيزت مرحلة حكمو بيالزدىير
وإ يدة البنيء مث أبو تيشفُت بن أر ٛتو (737 -718( )1ىـ 1336 -1318 /م) ٘تيزت أإضي فًتة حكمو بيلبنيء والتعمَت ل ليكون احتالل تلمسين من
ورا أر اٟتسن ا١ترإٍت والذي دخلهي سنة 737ىـ  1339 /م مث اختفيء ا١تدإنة وإحييؤىي فيمي بعد من سنة 737ه 1336 /م 749 /ىـ1348 -م بعدىي
زين االحتالل ا١ترإٍت (760 -753( )2ىـ 1359 -1352 /م) وإىل سنة 760ه  1359 /زين الصراع ا١ترإٍت الزإيين من جدإد وٖتيلف أبو تيشفُت من
بٍت مرإن دون إغفيل دور بٍت حفص يف ز ز ة أمن واستعرار الدولة ل لى أن ذلك الصراع زين أشد مع بٍت مرإن لتدخق الدولة فيمي بعد وور اال٨تالل
واالهنيير (962 -791ىـ 1554 -1388 /م) مث السعوط يف النهيإة ومي صيحب ذلك من تراجع اقتصيدي ؛ إنظر  :بد الرٛتن بن خلدون ل تيرإخ ...
ل ص 111 .ل 106ل 120ل 125ل 135ل 139ل 146ل  161؛ بد اٟتميد حيجييت وآخرون ل زتيب مرجعك  ...ل ص  185ومي بعدىي ؛ ٠تضر
بديل ل ا١ترجع السيبق ل ص .؛رشيد بوروبية وآخرون ل اٞتزائر يف التيرإخ  ...ل ص  381.ومي بعدىي .
٤ -2تمد بن بد اهلل التسٍت ل ا١تصدر السيبق ل ص  .115؛ ٤تمد بن مرو الطمير ل تلمسين بد العصور ل دورىي يف سييسة وحضيرة اٞتزائر ل ا١تؤسسة
الوونية للكتيبل اٞتزائر ل 1984ل ص. 91 .
 -3ا١تعري ل ا١تصدر السيبق ل ج 5ل ص  206.؛ جورج ميرسك ل ا١ترجع السيبق ل صز . 101
 -4إبراىيم العيدري بوتشُت ل ا١ترجع السيبق ل صز . 102
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ولخ٣ىيت الخجاعة أَخم اإلاىخضون اَخماما ٖٓيما باألؾاَيل٣ٞ ،ض وظه ٖبض اإلاإمً ٖلي ٖىايت هدى ئوكاا وحٗمحر اإلاغاا ي وصوع
الهىاٖت اإلاىدكغة ٖلى َى ٫الؿىاخل اإلاٛغبيت وألاهضلؿيت ( ، )1ومً ظهتهم ٢ام ؾالَحن بني ػيان بدصجي٘ الا٢خهاص ٞمشال
٢ام الؿلُان أبى خمى مىا ى ( )1بخأؾيـ ؾى ١ال٣يهاعيت (ٞ )2ى ١ؾاخت ٦بحرة بىؾِ مضيىت جلمؿان  ،بال٣غب مً اإلاكىع
وبجىاع مسجض ؾيضر ئبغاَيم اإلاهمىصر  ،خيض ٧اهذ الٗضة الا٢خهاصيت بها وكيُت ومخُىعة بًٟل اإلاساػن واإلاهاو٘
وألاؾىا ١الضاةمت وألاؾبىٖيت واإلاىؾميت ال٣اةمت باإلاضيىت وزاعظها وجىٞغث ٖلى اإلادالث الخجاعيت ،والتي ٧اهذ جإظغ مً
الخىام وأصخاب الٗماعاث واإلاىاػ ٫ومً ألاو٢ا ٝومً الٗما ٫والىالة و٦ظا جىٞغ ألاٞغان اإلاخٗل٣ت بُهي الخؼ ٝوالٟساع
وال٣غميض زاعط أؾىاع اإلاضيىت ،ومٗانغ الؼيخىن والتي جخجم٘ خى ٫ألابىاب وزانت في الجىىب الكغقي مً اإلاضيىت (. )3
جىًا ٝئلى طل ٪الٗىايت با٢امت الُغ ١واإلاغا ٤ٞاإلالخ٣ت بها مجها  ،اإلاداعؽ  ،واإلادُاث لدؿهيل ٖمليت الخى٣ل وه٣ل الؿل٘
وجأمحن الُغ ، )4( ١وئياٞت ئلى الٗضة الا٢خهاصيت يم ً٨ال٣ى ٫أن اٖخماص مٗايحر ناعمت في اإلاباصالث الخجاعيت ؾاَم وشج٘
َظٍ ألازحرة الضازليت مجها والخاعظيت ٞ ،دكضصث الضولت اإلاىخضيت في مغا٢بت ألاؾىا ١والخٟاّ ٖلى هٓامها وهٓاٞتها ،
وبال٣يهاعياث أيً ٧اهذ ج٣ام بىعنت خ٣ي٣يت لؤل٢مكت ٧اهذ اإلاٗامالث مغا٢بت بهغامت ٟٞي خالت مىاػٖت خى ٫ال٣ياؽ
باإلاتر ٧ان باإلم٩ان الغظىٕ ئلى مٗياع في مخىاو ٫الجمي٘ ( )5ؾىاا زال ٫مغخلت الخ٨م اإلاىخضر أو الؼياوي.
ولٗل ما ؾاٖض طلَ ٪ى هؼاَت الخجاع اقتهغث بها خايغة بني ػيان خيض ٧اهذ ٖملياث الٛل هاصعة وخغنىا ٖلى خؿً
ؾمٗت مضهتهم  ،بديض أجهم ٧اهىا أهاؾا مىهٟحن ومسلهحن ظضا وأمىاا في ججاعتهم و " يدغنىن ٖلى أن ج٩ىن مضيىتهم مؼوصة
باإلاإن ٖلى أخؿً وظه " (. )6

 -1سيمية مصطفى مسعد ل ا١ترجع السيبق ل ص. 83 .
 -2العيصيرإة  :تعٍت سوق السلطين أو العيصر وىك اسم قدمي من قيصر أزرب ملوك صره بأوربي وجيمع سيحق مورإتينيي زين خيضعي أوال للرومين مث للعوط
وزق واحدة من ىذه ا١تدن زينت ٖتتوي لى سوق حيمق ىذا االسم حيث زين للموظفُت الرومين العوط فنيدق و٥تيزن مبعثرة يف ا١تدإنة خيزنون فيهي زق مي
جينونو من ا١تدإنة من ضرإبة وأتيوات وغيلبي مي زين السكين إنهبون ىذه ا١تستود يت لذلك فكر أحد األبيورة يف إحداث شبو مدإنة صغَتة داخق زق
مدإنة جيتمع فيهي التجير ا١تتميزون إىل جينب بضيئهم وخيزن فيهي ا١توظفون ا١تكلفون بيلضرائب زق مي حصلوا ليو وديكن ا تبير سوق الق إصيرإة حك ٕتيري
زبَت إتكون من ٣تمو ة من البنيإيت هبي دزيزُت و٤تالت ٕتيرإة لوورشيت صني ية لو٥تيزن يف بعض األحيين من زق فوق اٟتوانيت وهبي فنيدق إؤمهي التجير
األجينب ل وذاك اٟتيل قيصيرإيت أو قسيرإيت ا١توحدإن وبٍت زإين ؛ إنظر ٤ :تمد الوزان الفيسك ل ا١تصدر السيبق ل ج

ص  242؛ بد العزإز فياليل ل

ا١ترجع السيبق ل ج ل ص. 135 .
 -3بد العزإز فياليل ل ا١ترجع السيبق ل ص 135 .134 .؛ ٤تمد بن رمضين شيوش ل ا١ترجع السيبق ؛ ص  323ومي بعدىي .
 -4يشور بوشيمة ل ا١ترجع السيبق ل ص. 327 .
 -5إبراىيم العيدري بوتشيش ل ا١ترجع السيبق ل ص  102؛وبيٟتدإث ن ا١تعيير ا١تستخدم لذلك فعد ذزر ا١تعيير الذي وضع بأمر من السلطين أر تيشفُت
األول يف شهر فيفري 1328م ا١توافق لربيع ( 728 )2ىـ ل ْتيث حيتفظ متحف مدإنة تلمسين هبذا ا١تعيير والذي إثبت أن الذراع الشر ك إعيس بيلضبط
بسبعة وأربعُت سنتمًتا ل وزين ا١تعيير مد٣تي يف أحد أسوار العيصرإة ىذا وٕتدر اإلشيرة إىل وجود أربعة أذرع ملكية  :ذراع غرنيوة استخدمو فعهيء ا١تيلكية
آنذاك ذرا ين استخدمهمي بنو مرإن بفيس يف هد أبو نين فيرس وقد فعدتي سنة  1917م يف ظروا غيمضة وا١تتبعك ٔتدإنة تلمسين ل إنظر جورج ميرسك
ل ا١ترجع االسبق ل ص  101شرقك رزقك ل " ا١تتحف األثري ٔتدإنة تلمسين  ..مسَتة حيفلة وآفيق وا دة " ٤تيضرة ألعيت خالل إوم دراسك حول اليوم
العي١تك للمتيحف ٖتت شعير  :ا١تؤسسة ا١تتحفية بيٞتزائر من تنظيم ا١تتحف العمومك الووٍت للفن والتيرإخ بيلتنسيق مع متحف سطيف تلمسين إوم 18
ميي . 2013
 -6الوزان الفيسك ل ا١تصدر السيبق ل ج ل ص. 21 .
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ووسجل أهه ختى في أيام الخهاع ٖمل ؾالَحن بني مغيً ٖلى ئ٢امت اإلايكتث طاث ألاَميت الا٢خهاصيت خيض ط٦غ أن
الؿلُان أبا الخؿً " ٖمل في جلمؿان في ميكغ الجلض وؾىي٣ت ئؾماٖيل وٚحرَا  ...في مىاي٘ لم يٗض ٞحها ظغر اإلااا
والاهخٟإ به " و " أما ال٣ىاَغ ٞال يسٟى ما ٞحها ٣ٞض ٖمل ٞحها ألاٖما ٫العجيبت . )1( " ...
صون ئٟٚا ٫أَميت الىٓغة ؤلاؾالميت للٗمل خيض خٌ اإلاىلى ٖؼ وظل الىاؽ ٖلى مماعؾت الهىاٖت وهسخل ٠اإلاهً  ،ومً
زال ٫الخهً ٖلى الٗمل مً طل٢ ٪ىله حٗالى  " :و٢ل اٖملىا ٞؿحري هللا ٖمل٨م وعؾىله واإلاإمىىن وؾترصون ئلى ٖالم الٛيب
والكهاصة ٞيىبئ٨م بما ٦ىخم حٗملىن " (. )2
جىًا ٝئلى جل ٪اإلا٣ىماث ،اؾتراجيجيت مى ٘٢بالص اإلاٛغب ألاوؾِ وصوعٍ في الغواط الخجاعر ومً الٗىامل التي ؾاَمذ في
جُىيغ الٗال٢اث الخجاعيت م٘ البلضان ألاوعبيت َ ،ى طل ٪الازخال ٝفي اإلادانيل واإلاىخجاث الؼعاٖيت بؿبب ازخال ٝاإلاىار،
م٘ ازخال ٝاإلاؿخىي الهىااي بحن الٗالم ؤلاؾالمي واإلاؿيخي  ،ئط ٧اهذ بٌٗ اإلاىاَ ٤أوعبا حكهض ج٣ضما ا٢خهاصيا مىظ مُل٘
ال٣غن الخاصر ٖكغ ميالصر  /الخامـ الهجغر  ،م٘ اَخمام ملى ٥الضو ٫ألاوعبيت بالخجاعة م٘ بلضان اإلاٛغب ألاوؾِ إلاا ٧اهذ
جضعٍ ٖلحهم مً أعباح ( ، )3صون ئٟٚا ٫ظىصة بٌٗ الهىاٖاث الخ٣ليضيت اإلاىدكغة باإلاٛغب ألاوؾِ مً طل ٪مشال اإلايؿىظاث
الهىٞيت إلاضيىت جلمؿان.
- 2مظاَش الاصدَاس الطىاعي والضساعي الخدىٌ ئلى الاكخطاد اإلاخعذد :
ليـ طل ٪الخُىع الظر ٖغٞه اإلاٛغب ألاوؾِ زال ٫الخ٨م اإلاىخضر ػعاٖيا ونىاٖيا وزال ٫مغاخل الاػصَاع مً ٖمغ َظٍ
الضولت ،ئال حٗبحرا ناص٢ا ٖلى مضي خغم اإلاىخضيً ٖلى الغقي باال٢خهاص والخىاٞـ م٘ باقي ألامم بما يسضم نالر ألامت
ؤلاؾالميت  ،لظل ٪جُىعث الهىاٖاث الخ٣ىيت والهىضؾيت في طل ٪الٗهغ ٩ٞان مً مٓاَغ الخُىع الهىااي الٗمل ٖلى نى٘
آالث " عجيبت " بمٟهىم طل ٪الٗهغ بخ٣ىياث لم ج ً٨مىدكغة أو مٗغوٞت.
مما ظاا في طل ٪أن ٖبض اإلاإمً بً ٖلي نى٘ م٣هىعة مً الخكب لها ؾخت أيالٕ وجخدغ ٥بهىعة آليت جغجٖ ٟ٘ىض زغوط
ٖبض اإلاإمً وجيؿضٖ ٫ىض صزىله  ،و٧اهذ البؿِ جغ ًٖ ٘ٞمىي٘ اإلا٣هىعة ٞترج ٟ٘ألايالٕ في هٟـ الى٢ذ ،وئطا ٧ان باب
بيذ اإلاىبر مٟ٣ال ٞاطا ٢ام الخُيب اهٟخذ الباب وزغط اإلاىبر وخضٍ  ،و٢ض ٧اهذ َظٍ اإلا٣هىعة مىظىصة أيام اإلاىهىع ( ، )4و٢ض
ونَ ٠ظٍ اإلا٣هىعة ال٩اجب أبى ب٨غ ابً مجبر يخي الٟهغر :
َىعا ج٩ىن بمً خىجه مديُه

٨ٞأجها ؾىع مً ألاؾىاع

٤ -1تمد مرزوق الت١تسيين ل ا١تسند الصحيح يف مأثر و٤تيسن موالني أر اٟتسن ل تح
ل 1981ل ص. 418 .417 .
 -2سورة التوبة ل اآلإة . 105
 -3إرى أحدىم أن أحد أسبيب الرئيسية يف انتعيل وتوسيع ا١تسلمُت ىو سهولة تطبيق الشرإع ة اإلسالمية االقتصيدإة لى ملييت التبيدل التجيري وفعي
لعة بيلشرازة
للشرائع اليت وضعهي الفعهيء ا١تسلمون والذإن زينوا الكثَتون منهم إعملون يف التجيرة فعد قدم ىؤالء ٣تمو ة قوإة من التسهيالت ا١تتع
والتسليف والتوزيق اليت مدت ٕتير العرون الوسطى بكق مي إلزم لتفعكل التبيدل التجيري ؛ إنظر  :جُت ىيك لاٞتذور العربية للرأٝتيلية األوروبية ل تر ٤ :تمود
 :ميرإي خسيوس بيغَتا ل الشرزة الوونية للنشر والتوزإع ل اٞتزائر

حدادل الدار العربية للعلوم ل ط

ل  2007ل ص  14 .ل إدرإس بن مصطفى العالقيت السييسية واالقتصيدإة للمغرب األوسط مع إإطيليي وشبو اٞتزإرة

األإبَتإة يف هد الدولة الزإينية ل (مذزرة معدمة لنيق شهيدة ا١تيجستَت يف التيرإخ يف قسم التيرإخ ل جيمعة تلمسين  2007 -2006ل ص 87 .ومي بعدىي
.
4
 -مؤلف ٣تهول ل اٟتلق ا١توشية  ...ل ص  145 . 144؛ اٟتسن السيئح ل ا١ترجع السيبق ل ص. 243 .
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وج٩ىن َىعا ٖجهم مسبىاة

و٦أجها ؾغ مً ألاؾغاع

ٞاطا أخؿذ باألمحر يؼوعَا

في ٢ىمه ٢امذ ئلى الؼواع

يبضو ٞخبضو زم جسٟى بٗضٍ

ٞخ٩ىن ٧الهاالث لؤل٢ماع (. )1

العذد  : 29ماسط– 2017

ومً ق ٠ٛاإلاىخضيً باالزتراٖاث اإلاي٩اهي٨يت ما ازترٖه لهم أخض اإلاهىضؾحن في ٖهض يىؾ ،٠وَى ٢ىؽ بٗيضة اإلاضي جدمل
ٖلى أخض ٖكغ بٛال ٦ ،ما وي٘ أخض اإلاهىضؾحن لخاظغ ظىىر شجغة ممىَت بالظَب ٖلحها أَياع جهىث بدغ٦ت َىضؾيت
 512مهباخا (. )2
وأَضاَا ئلى الؿلُان يىؾ٦ ٠ما نىٗذ في ٖهضٍ زغيا ٦بري مً الىداؽ جؼن٢ 32ىُاعا وبها
٦ما ججلذ الجهًت الهىاٖيت في ٖهض اإلاىخضيً مً زال ٫اؾخٛال ٫اإلاٗاصن ونىاٖت الؿ ًٟالتي اهدكغث صوعَا في الؿىاخل
،خيض ٖٓم ألاؾُى٫
في اإلاٛغب ٖلى ٖهض اإلاىخضيً والظر اؾدىجض به نالح الضيً ألايىبي لحرص ٖضوان الهليبيحن( )3وأيًا ٧ان الاَخمام باهخاط
ألاؾلخت واإلاهىىٖاث الؼعاٖيت (. )4
ومً أمشلت طل ٪مضيىت بجايت التي عاظذ بها الهىاٖاث اإلاٗضهيت وأيًا ٖغٞذ ٞحها الهىاٖت الخجميليت باهخاط ػيذ الؼيخىن
البال ٜالجىصة ،والظر يؿخسلو مىه أهىإ مً الؼيىث مجها ما يؿخسضم في الُهي ومجها ما ٧ان يهى٘ مىه الهابىن (. )5
و٢ض ٖغ ٝالٗهض الؼياوي ازتراٖاث ٖلى َظا اإلاىىاٞ ٫الؿلُان ٖبض الغخمً أبى جاقٟحن " ٧اهذ ٖىضٍ شجغة مً ًٞت ٖلى
أٚهاجها ظمي٘ أنىا ٝالُيىع الىاَ٣ت ،وأٖالَا ن٣غ ٞاطا اؾخٗمل اإلاىٟار في أنل الصجغة وبل ٜالغيذ مىاي٘ الُيىع
نىث بمىُ٣ها اإلاٗلىم إلاكابهها ٞاطا ونل الغيذ مىي٘ اله٣غ نىث ٞاه ُ٘٣نىث جل ٪الُيىع ٧لها " (. )6
ومما ظاا الخضيض ٖىه ؾاٖت اإلاىجاهت ( )7والتي اػصان بها ٢هغ أبي خمى الشاوي وأقاص بظ٦غَا قٗغاا بالَه ونٟها يخي بً
زلضون ب٣ىله  " :وزؼاهت اإلاىداهت طاث جمازيل اللجحن اإلاد٨مت ٢اةمت اإلاهى٘ ججاَه بأٖالَا أي٨ت جدمل َاةغا ٞغزا جدذ
ظىاخيه ويساجله ٞحهما أع٢م زاعط مً ٧ىة بجظع ألاي٨ت نٗضا ونضعَا أبىاب مىظٟت ٖضص ؾاٖاث الليل الؼماهيت يٗا٢ب
َغٞحها بابان مىظٟان أَى ٫مً ألاولى وأٖغى صويً عأؽ الخؼاهت ٢مغ أ٦مل يؿحر ٖلى زِ اؾخىاا يؿحر هٓحرٍ في الٟل٪
 -1مؤلف ٣تهول ل ا١تصدر نفسو ل ص. 145 .
 -2اٟتسن السيئح ل ا١ترجع السيبق ل ص. 243 .
 -3ابن صيحب الصالة ل ا١تصدر السيبق ل ص 19 .ل 40ل20ل 75ل  106ل 147ل 209ل  337؛ بد الرٛتن بن خلدون ل تيرإخ  ...ج 6ل ص.
 331؛ مؤلف ٣تهول ل رسيئق موحدإة  ...ل ج 2ل ص  84.؛ بد العيدر الصحراوي  " :صالح الدإن األإور وإععوب ا١تنصور " يف ٣تلة  :د وةاٟتق ل
ع  -س ل ا١تغرب 1376ىـ 1975 /م ل ص. 31 .

 -4مؤلف ٣تهول ل االستبصير  ...ل ص 214 .181.210 .؛ ز الدإن مر موسى ل ا١توحدون يف الغرب  ...ل ص . .52
 -5آمنة بوتشيش ل ا١ترجع السيبق ل ص. 48 .
 -6التسٍت ل ا١تصدر السيبق ل ص. 141 .
 -7ا١تنجينة  :أو ا١تنعي لة أو ا١تنكلة معنيىي السي ة ىنيك من إرى أن أصلهي بنكين وىك زلمة فيرسية معنيىي ألة زين العدميء إعيسون هبي الزمن ومي زال أىق
تلمسين إسمون سي ة اٟتيئط الكبَتة مكينة وأمي يف ا١تغرب األقصى فيلكلمة تغٍت السي ة لى العموم والعيا الرإيضك أبو اٟتسن لك بن

أٛتد اا روا

بيبن الفحيم ىو ٥تًتع ىذه السي ة الدقيقة ؛ إنظر يف ذلك  :حيك بن خلدون ل ا١تصدر السيبق ل ج ل ص 56 .؛ التنسك ل ا١تصدر السيبق ل ص.162 .
 163؛ ا١تعري ا١تصدر السيبق ل ج ل ص .513.
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ويؿامذ أو٧ ٫ل ؾاٖت بابها اإلاغجج ٞ ،ييخ ٌ٣مً البابحن ال٨بحريً ٖ٣ابان بٟي ٧ل واخض مجهما نىجت نٟغ يل٣حها ئلى َؿذ
مً الهٟغ مجى ٝبىؾِ ز٣ب يٟط ي بها ئلى صازل الخؼاهت ٞحرن ويجهل ألاع٢م أخض الٟغزحن ٞيهٟغ له أبىٍ ٞ ،هىا ٥يٟخذ
باب الؿاٖت الغاَىت وجبرػ مىه ظاعيت مدترمت ٦أْغ ٝما أهذ عاا  ،)1( "...و٢ض ياٖذ َظٍ الخؼاهت ولم يهل ئليىا مجها ئال
ونٟها َظا(.)2
٦ما أن جىىٕ الهىاٖاث وعواظها لخحر صليل ٖلى الخُىع الظر قهضٍ الك ٤الهىاٖي٩ٟان مجها نىاٖت اليؿيج ،ونىاٖت
الىع، ١والهىاٖاث الجلضيت ،والهباٚت ،والهىاٖت الخكبيت ونىاٖت الؼيىث والهابىن  ،ونىاٖت الؿ٨غ والٗ٣ا٢حر
والُٗىع ونىاٖت الُبيش  ،خيض ظاا اَخمام اإلاىخضيً به ٦ىديجت لخُىع نىاٖت الُٗام والهىاٖاث الٟساعيت وما ي٣اعبها،
والهىاٖاث الؼظاظيت وٚحرَا.
وفي نىاٖت البىاا ٧ان اؾخدضار َغاة ٤ظضيضة مؿخسضمت ٞحها خيض ٧ان عاةجا الهىاٖت بالجبـ وزكب ألاعػ ،والغمل
وال٩لـ والُحن وألاظغ الىعصر  ،زم ٧ان ٞيما بٗض اإلاؼط بيجهما للخهىٖ ٫لى اإلااصة اإلاىاؾبت (. )3
وأما الك ٤الؼعااي ٣ٞض ٖغَ ٝى ألازغ الخُىع والاػصَاع أزىاا اإلاغاخل التي جىٞغجٟحها الٓغو ٝاإلاىاؾبت  ،خيض اَخم
اإلاىخضون بٛغؽ ألاشجاع وأظغوا اإلااا ئلى البؿاجحن بل وَىعوا مً الُغ ١اإلاؿخسضمت لجلب اإلاياٍ  ،خيض ط٦غ ؤلاصعيس ي أن
اإلااا الظر حؿ٣ى به َظٍ البؿاجحن اؾخسغظه بهٟت َىضؾيت اإلاهىضؽ ٖبيض هللا بً يىوـ والظر ٢هض أٖلى ألاعى ٞاخخٟغ
بئرا مغبٗت ٦بحرة التربي٘ وق ٤مجها ؾا٢يت مخهلت بالخٟغ ٖلى وظه ألاعى ججغر مخضعظت مً أع ٘ٞئلى أز ٌٟمخضعظت ئلى
أؾٟله بمحزان ختى يهل اإلااا ئلى البؿاجحن ويؿ٨ب ٖلى وظه ألاعى.
٦ما هٓم الٟالخىن مً ظهتهم وؾاةل الغر للخٛلب ٖلى مك٩لت ٢لت اإلاياٍ ٞ،اههغٞىا إل٢امت مكاعي٘ الغر إلاىاؾم الجٟا، ٝ
و٧اهذ مجها الههاعيج ( )4ط٦غ لىا مجها ٖلى الٗهض الؼياوي :
الههغيج ال٨بحر ( )5بخلمؿان لالؾخٟاصة مً مياَه ُ٦غي٣ت لالؾخٛال ٫الجيض للثروة اإلااةيت زانت وأن اإلاضيىت ٧اهذ مداَت
بالبؿاجحن والتي جدخاط لل٣س ي اإلاىٓم  ،جىًا ٝئلى طل ٪ال٣ىىاث والؿىاقي والجضاو ٫والبر ٥اإلاؿخسضمت للخىٓيم الجيض
الؾخٛال ٫اإلاياٍ(. )6
ولٗل طل ٪الخُىع في اإلاجا ٫الهىااي والؼعااي َى الظر ؾمذ بدىىٕ اإلاىخىظاث اإلاٗغويت خخما ما يؿاٖض ٖلى اليكاٍ
الخجاعر والظر يؿاَم بضوعٍ في عواط اإلاىخجاث الهىاٖيت والؼعاٖيت ومىخجاث الهىاٖت الؼعاٖيت  ،والتي ج٩ىن ٞحها اإلاىاص
الؼعاٖيت أؾاؾا للخهيي٘ خيض جىٞغث ألاؾىا ١الضازليت والخاعظيت لخهغيٟها ،والتي ٖغٞذ بضوعَا أر ألاؾىاٞ ١تراث مً
 -1حيك بن خلدون ل ا١تصدر السيبق ل ج ل ص 56 .؛ التسٍت ل ا١تصدر السيبق ل ص. 163 .

 -2بد اٟتميد حيجييت  ":اٟتيية الفكرإة بتلمسين يف هد بٍت زإين" ل يف ٣تلة :األصيلة ل ع ل مطبعة البعث ل قسنطية ل  1975ص. 153 .
 -3رشيد بوروبية ل اٞتزائر  ...ل ص362 .ل 363ل 370ل . 371
اسك ل ا١ترجع السيبق ل ص . 441 .
 -4حيك أبو ا١تعيوك ٤تمد ب
 -5الصهرجييلكبَت  :ىو حوض واسع مستطيق تبلغ قييسيتو ميئيت مًت لى ميئة مًت وإبلغ معو حوايل ثالثة أمتير وزين إتم ملؤه بواسطة خزان ميء للتوزإع
ل وإعع ىذا ا١تبٌت لى إسير ورإق ا١تنصورة إرجع إىل هد أر تيشفُت (718ىـ 1318 -م 738 /ىـ – 1337م) زين ٤تصني بيٞتدار األميمك وإستخدم
لتزوإد سكين ا١تدإنة ٔتييه الشرب يف حيلة اٟتصير ورٔتي أإضي لري اٟتدائق ل زمي زين من جهة ثينية ٔتثيبة زإنة للمدإنة ا١تلكية ومكيني للنزىة والتسلية بيلرإيضة
ا١تيئية ؛ إنظر  :التسٍت ا١تصدر السيبق ل ص 140 .طيء اهلل دىينة ل اٟتصير الطوإق ضمن زتيب  :اٞتزائر يف التيرإخ  ...ص. 372 .
 -6حيك أبو ا١تعيوك ٤تمد بيسك لا١ترجع السيبق ل ص. 441 .
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الاػصَاع والاهخٗاف زانت مً ٖهىص الاؾخ٣غاع ٗ٦هض اإلاىهىع اإلاىخضر ي٣ى ٫ابً ناخب الهالة ٖ " :مغث ألاؾىا ١بالبي٘
والخجاعة الغابدت وصعث ٖلى الىاؽ الخحراث صوعا " ( )1؛ٚحر أن ٞتراث الايُغاب والتي ٖاصة ما حٗ٣ب ٞتراث الاػصَاع ٧اهذ
جإزغ ؾلبا في ألاؾىا ١وجىٓيماتها (. )2
وبظل ٪أُٖى الاؾخ٣غاع ٞغنت َيبت لئلهخاط والاؾتهال ٥اإلادلي للؿل٘ اإلاهىٗت ٧ل خؿب مخُلباجه مً الهىاٖاث ال٨ماليت
أو الًغوعيت وجخٛحر َظٍ الهىعة و٢ذ الشىعاث والٟتن والخغوب (. )3
ومما َى ظضيغ بالظ٦غ أن جل ٪الهىاٖاث والخغ ٝاعجبُذ باإلاضن أ٦ثر مجها بالغي ٠و٧ان اػصَاع اليكاٍ ؤلاهخاجي في الغي٠
مغجبِ باإلاضيىت وبضيىاميتها الا٢خهاصيت (ٞ ، )4يكأث جل ٪الٗال٢ت الا٢خهاصيت اإلا٨ملت لبًٗها ما بحن الغي ٠واإلاضيىت  ،خيض
اٖخمضث َظٍ ألازحرة جماما ٖلى ال٣غي في لؿض خاظاتها الؼعاٖيت واإلاىاص الخام الالػمت للهىاٖت ( ، )5وْلذ جل ٪الٗال٢ت
جسً٘ للخىٓيم واإلاغا٢بت مً الضولت جٟاصيا لى٢ىٕ اإلاكا٧ل (. )6
َظا و٢ض ٧ان جُىع اإلاباصالث الخجاعيت صازليا أر ما بحن اإلاضن وال٣غي وختى أ٦بر الخىايغ واإلاضن وأيًا زاعظيا ،ؾمذ
بخدى ٫الا٢خهاص ئلى مغخلت مهمت مً مغاخل جُىعٍ واإلاخمشلت في اإلاغوع مً ا٢خهاص ػعااي باألؾاؽ ئلى ا٢خهاص مخٗضص ،والتي
مً زاللها ْهغ ٞغص اظخمااي ظضيض َى الخاظغ بغػث مٗه الى٣ىص والٗمالث والٗىانغ ألاولى اإلابكغة بٓهىع اإلاضيىت الخجاعيت
ألوازغ ال٣غون الىؾُى (، )7زانت وأن الضولت الؼياهيت ٧اهذ حٗخمض مىظ وكأتها ٖلى الجاهب الٟالحي ٞ،أٚلب ؾ٩اجها٧اهىا
يمتهىىن َظٍ الخغٞت ؛ ول ً٨بدىىٕ اإلاىخىظاث وؤلابضإ في اؾخٛال ٫الام٩اهاث اإلاخىٞغة نىاٖيا وكُذ الخغ٦ت الخجاعيت
صازليا وزاعظيا ما ٚحر مً الُاب٘ الٗام لال٢خهاص مً زال ٫حٗضص م٩ىهاجه .
جىًا ٝئلى طل ٪الخبرة واإلاهاعة ألاهضلؿيت في اإلاجا ٫الؼعااي والهىااي  ،خيض ٖمل ألاهضلؿيىن ٖلى اؾخهالح ألاعاض ي
وأصزلىا ٖلحها أؾاليب مخُىعة ٧اهىا يؿخٗملىجها في ألاهضلـ ومً طل ٪مشال جدىيلهم إلاديِ مضيىت جلمؿان وزانت يٟتي
واصر الىعيِ ئلى خضاة ٤ومؼاعٕ مىخجت وَىعوا ٦شحرا مً الؼعاٖاث ٦ؼعاٖت الؼيخىن والخىامٌ وال٨غػ والخىث ٦ ، ...ما أن

 -1ا١تصدر السيبق ل ص  266؛ إبراىيم بوتشيش ل ا١ترجع السيبق ل ص 104 .؛ حيك أو العيوك ٤تمد بيسك ل ا١ترجع السيبق ص. 484 .
 -2إبراىيم القيدري بوتشيش ل ا١ترجع السيبق ل ص . 105.
 -3حيك أبو ا١تعيوك ٤تمد بيسك ل ا١ترجع السيبق ل ص. 484 .
 -4اٟتبيب اٞتنحيين ل دراسيت  ...ل ص. 215 .
 -5حيك أبو ا١تعيوك ٤تمد بيسك ل ا١ترجع السيبق ل ص. 376 .
 -6زين منهي مشكلة بيع أىق البيدإة سلعتهم ألىق اٟتواضر حيث ك ان بعض ٕتير األسواق خيرجون إىل ظيىر ا١تدإنة ال ًتاض ورإق البدو العيصدإن
أسواق ا١تدن لبيع منتوجيهتم اٟترفية و٤تيصيلهم من الزرع وا٠تضر ل فيشًتوهني بأٓتس األٙتين مث إبيعوهني بأٙتين مرتفعة يف السوق ٦تي زين إؤثر سلبي يف العدرة
الشرائية لسكين اٟتواضر وزينت الععوبيت يف حق ىؤالء تًتاوح بُت التأدإب بيلسوط أو الطرد من السوق ؛ إنظر  :أبو بد اهلل بٍت سعيد الععبيين ل ا١تصدر
السيبق ل ص  253ومي بعدىي ؛ إبراىيم العيدري بوتشيش ل ا١ترجع السيبق ل ص. 103 .
اٟترا " يف ٣تلة  :قرويسيلدراسيتيٟتضيرإةوالفكرإة ل ع ٕترإيب ل تلمسين  -دإسمرب
 -7بد اجمليد مبيرزك  " :جورج ميرسك ل تلمسين – ا١تدإنة التجيرإة و إة
 2008ل ص.180 .
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الخد٨م في الخ٣ىياث الهىاٖيت التي جُىعث في مضن بلؿىت واقبيليت وؾغ٢ؿُت وماعصة وٚحرَا ( ، )1ػاصث جىؾٗا واهدكاعا
صازل مضن اإلاٛغب ألاوؾِ والتي ٧اهذ م٣غ ئ٢امت ألاهضلؿيحن الجضيض.
وم٘ الخُىع اإلاتزايض للهىاٖت والؼعاٖت أيٟى ألاهضلؿيىن وكاَا ملخىْا في اإلاجا ٫الخجاعر بحن مضن اإلاٛغب ألاوؾِ
اهُال٢ا مً جلمؿان مغوعا بالؿىاخل الٛغبيت ونىال ئلى الؿىاخل ألاوعبيت ،والٗ٨ـ أيًا ئط أن أهىاٖا ظضيضة مً ؤلاهخاط
الؼعااي ٢ض صزلذ بالص اإلاٛغب ًٖ َغي ٤اإلاضن اإلاغٞئيت(. )2
٦ما أن جؼايض الُلب ٖلى أهىإ مٗيىت مً اإلاىخىظاث أصي ئلى اعجٟإ ٢يمتها مً ظهت ومداوالث مخٗضصة لخُىيغ أؾليب ػعاٖتها
ٞ،بجايت مشال اقتهغث بهىاٖت الكم٘ الظر جؼايض الُلب ٖليه أوعبيا وليـ طلٞ ٪دؿب بل وختى جغبيت أهىإ مٗيىت مً
الخيىاهاث بديض جسههذ ٧ل مضيىت أو مىُ٣ت باهخاط مٗحن واقتهغث به ٦مضيىت جلمؿان والتي ٧اهذ مىُ٣ت الخيى٫
وألاؾاؾيت في بالص اإلاٛغب  ،خيض عبى بىى عاقض الؼياهيىن أًٞل أهىإ الخيى ٫في ظبل ووكغيـ والتي ٖغٞذ بالخيى٫
الغاقضيت و " التي لها ًٞل ٖلى ؾاةغ الخيى ، " ٫و٢امذ الهىاٖاث اإلاخٗل٣ت بالخيى ٫لظل ٪في جلمؿان ٖلى أن الٟاعؽ
يخجهؼ مً جلمؿان (. )3
- 3الاهـخاح الخجاسي :
جمشل طل ٪الاهٟخاح باألؾاؽ مً زال ٫الؿيُغة ٖلى اإلاىاٞظ الضازليت والُغ ١البريتزم ئن جدى ٫الُغ ١الخجاعيت زال٫
مغاخل مخٗضصة مً ٖمغ َاجحن الضولخحن ٧ان له الضوع الٟٗالٟي جُىيغ الا٢خهاص والٗ٨ـ.
 -1-3العُؿشة على اإلاىاؿز العاخلُت والؿشق البرًت :
خيض ا٦دؿبذ الٗضيض مً اإلاضن أَميت ا٢خهاصيت بالٛت ٖامت وججاعيت ٖلى وظه الخدضيض عبُذ بيجها قب٨ت مً الُغ ١البريت
ٞيما يسو اإلاضن الضازليت واإلاىنلت أيًا ئلى اإلاضن الؿاخليت والتي عبُتها بالخاعط َغ ١بدغيت صوليت  ،و٦شحرا ما ٧ان لها طا
جأزحر ّّئيجابي والٗ٨ـ مً ا٢خهاص اإلاىُ٣ت.
و٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة ٣ٞض اخخضم الهغإ أخياها ٦شحرة للؿيُغة ٖلى أَم جل ٪اإلاضن ؾاخليتأو ٢ىاٖض صخغاويت ولٗل هجاح
اإلاىخضيً في ئقاٖت ألامً وٖ ُ٘٢بض اإلاإمً بً ٖلي مىظ البضايت لجمي٘ اإلاٛاعم وال٣باالث واإلا٩ىؽ  ،وؾحر زلٟاةه مً بٗضٍ
ٖلى َظا الىهج زم جضزل الضولت في بىاا وجىٓيم وحكييض اإلاغا ٤ٞألاؾاؾيت لخُىيغ بكب٩اث الخجاعة الضازليت (َ )4ى الظر
ؾاَم في اػصَاعَظٍ ألازحرة واهٟخاخها زاعظيا ٖلى الغٚم مً الهٗىباث التي واظهتها ٖلى اإلاؿخىي الخاعظيى٢ض ا٦دؿبذ
اإلاضن الؿاخليت جل ٪ألاَميت والاهٟخاح ئلى الخاعط ًٖ َغي ٤مىاهئها والتي ازخلٟذ أَميتها مً ميىاا ألزغ و٧ان أَمها :

ٚ -1تيل حيييوي  ":آثير ا٢تجرة األندلسية لى تلمسين" ل يف ٣تلة :الو ك ل العدد ا١تزدوج ()4-3ل اٞتزائر ل ٚتيدى ( )1و(1432 )2ىـ  /أفرإق – مييل
 2011ل ص . 93
 -2اٟتبيب اٞتنحيين ل دراسيت  ...ل ص  215؛ ٚتيل حيييوي ل ا١ترجع السيبق ل ص. 215 .
 -3إيقوت اٟتموي ل معجم البلدان ل دار صيدلر بَتوت ل (ب.ت) ل ج 2ل ص  44 .؛ ميرمول زر٧تيل ل ا١تصدر السيبق ل ج ن ص  324؛ اٟتبيب
اٞتنحيين ل دارسيت  ...ل ص  216؛ حيك أبو ا١تعيوك ٤تمد بيسك ل ا١ترجع السيبق ل ص. 477 .
 -4ز الدإن مر موسى ل ا١توحدون يف  ...ل ص 270 .ومي بعدىي.
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 مشس ى َىحن ( : )1زاوي ميىاا مً خيض ألاَميت بٗض ميىاا وَغان ا٦دؿب أَميت ٦بحرةفي الٗهض اإلاىخضر  ،خيض ٧ان له صوع
٦بحر في حٗؼيؼ وج٣ىيت أؾُىلهم البدغر ( )2هٟـ ألاَميت خٓي بها زالٖ ٫هض بني ػيان ٖؼػَا مىٗ٢ه ل٩ىهه ي ٘٣في مؿخىي
مضيىت اإلاغيت ( )3وبالغٚم مً أهه لم ي٦ ً٨بحرا ٣ٞض ٢امذ أَميخه حجمه خيض يٗخبر َمؼة الىنل الغةيؿيت باألهضلـ (. )4
 اإلاشس ى الىبحر  :مضيىت ٢ضيمت في مى ٘٢مىي٘ ولها ميىاا مً أ٦بر اإلاىاوئ اإلاٛغبيت ئط يدؿ٘ لٗضص ٦بحر مً الؿ ، ًٟخيض أن
الٗىان ٠إلَاللخه مً ظمي٘ الىىاحي ٧ ،ان يسخل ٠ئليه ٦بحرا ٖضص ٦بحر مً ججاع ظىىة والبىض٢يت (. )5
 وَشان  :وَى أخض ميىاا جلمؿان الغةيؿيت والظر ٧ان يؿخ٣بل الؿٖ ًٟلى ازخال ٝأحجامها (. )6
 أسشلىٌ  :والظر ا٦دؿب َى آلازغ أَميت ججاعيت ٦بري واليىم جسى ٫اؾمه ئلى "سشلىن"(.)7
 بجاًت  :والظر يٗخبر مً أ٦بر مىاوئ بالص اإلاٛغب يخمحز ميىاؤَا بدهاهخه الُبيٗيت و٢ضعجه ٖلى اؾخ٣باٖ ٫ضص ٦بحر مً
الؿٖ ًٟلى ازخال ٝأحجامها (. )8
 الجضائش  :خيض جٖ ٘٣لى مىدضع ظبل بىػعيٗت وميىاؤَا مأمىن ي٣هضَا ٖضص ٦بحر مً الؿ ًٟخيض ٧ان مدُت عةيؿيت
للؿ ًٟاإلاخىظهت مً الكغ ١ئلى الٛغب والٗ٨ـ مشلها ٧ان يلخ٣ي الُغي٣ان الغةيؿيان الؿاخلي والضازلي ٖىضَا (. )9
 جيغ :والظر أوكأٍ البداعة ألاهضلؿيىن ( )10وامخاػ َى ألازغ بأَميت الخجاعيتو٢ض اٖخبر ٖاقىع بىقامت أن َظٍ اإلاىاوئ
جأزظ جل ٪ألاَميت ال٨بري مً باقي اإلاىاوئ اإلاٛغبيت وألاهضلؿيت  ،خيض جغبِ بحها مىاوئ أزغي أ٢ل أَميت مجها  ،والتي جمشل
خل٣ت ونل بحن مسخل ٠اإلاضن الؿاخليت اإلاٛغبيت وألاهضلؿيت (. )1
 -1اٟتسن بن ٤تمد الوزان الفيسك ل ا١تصدر السيبق ل ج ل ص  15؛ ميرمول زر٧تيل ل ا١تصدر السيبق ل ج ل ص 296.؛ يشور بوشيمة ل ا١ترجع
السيبق ل ص  322؛ أٛتد بن فضق اهلل العمري مسيلك األبصير يف ٦تيلك األمصير ل تح ل ٛتزة أٛتد بيس ل دار الكتب الوونية ل أبو ظيبل  2003ل
السفر ( )04ل ص . 187.
 -2إدرإس بن مصطفى ل ا١ترجع السيبق ل ص. 71 .
 -3أ١ترإة  :واليت أمر ببنيئهي ا٠تليفة بد الرٛتن بن ٤تمد ا١تلعب بيلنيصر لدإن اهلل ( سنة 344ىـ 955 /م) وقد زين ١توقعهي يف جنوب شرقك األندلس
و لى خليج واسع ميق حيميهي من الرإيح ل أ ظم األثر فيهي حظيت بو من شهرة ٕتيرإة ل حيث زينت تعيبق مدإنة ىنُت لى سواحق ا١تغرب األ وسط أإن
أبو العباس أٛتد بن لك العلعشندي صبح األ شى يف صني ة اإلنشي ل
الوصق بعد إومُت من اإلْتير ؛ إنظر  :اإلدرإسك ل ا١تصدر السيبق ل ص 84
ا١تؤسسة ا١تصرإة العيمة ل مصر ل ج ل ص  150؛ ٤تمد أٛتد أبو الفضق ل تيرإخ مدإنة أ١ترإة األندلسية يف العصر اإلسالمك – دراسة يف التيرإخ السييسك
واٟتضيري ل دار ا١تعرفة اٞتيمعية ل مصرل  1996ل ص  33 .؛ جورج مي رسك ل ا١ترجع السيبق ل ص  97؛ السيد بد العزإز سيا ل يف تيرإخ وحضيرة
اإلسالم يف األندلس ل مؤسسة شبيب اٞتيمعة ل اإلسكندرإة ل 1975ل ص. 61 .
 -4يشور بوشيمة ل ا١ترجع السيبق ل ص. 322 .
 -5الوزان الفيسك ل ا١تصدر السيبق ل ج ل ص  31؛ يشور بوشيمة ل ا١ترجع السيبق ل ص  323؛ إدرإس بن مصطفى ا١ترجع السيبق ل ص. 71 .
 -6اإلدرإسك ل ا١تصدر السيبق ل ص  84؛ ميرمول زرٓتيل ل ا١تصدر السيبق ل ج 2ل ص  297؛ إدرإس بن مصطفى ل ا١ترجع السيبق ل ص 72
 -7ميرمول زرٓتيل ل ا١تصدر السيبق ل ج ل ص 297 .؛ إدرإس بن مصطفى ل ا١ترجع السيبق ل ص. 72 .
 -8الوزان الفيسك ل ا١تصدر السيبق ل ج ل ص  50؛ يشور بوشيمة ل ا١ترجع السيبق ل ص . 322

 -9يشور بيشيمة ل ا١ترجع السيبق ل ص . 322
 -10ذزر الوزان أن أصلهي مستودع ٕتيري قرويجك قدمي الرومين مكينو مدإنة (زيروينيس) – زيرط تنس – ومنهي جيء االسم ا١تتداول حىت اليوم أي تنس ل
إنظر  :الوزان ل ا١تصدر السيبق ل ج ل ص  35ل إدرإسك بن مصطفى ل ا١ترجع السيبق ل ص .72
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و٧ان مجها  :ميىاا هضعومت ( )2وميىاا أعػيى مً مىاوئ وَغان ( ، )3وميىاا مؿخٛاهم ( )4الهٛحر أيًا مغا ى الضظاط  ،والظر ٧ان
مإمىها لًيٟه وم٣هضا لؤلؾاَيل ألاهضلؿيت بىظه زام (. )5
و٢ض عبُذ َظٍ اإلاضن الؿاخليت باإلاضن الضازليت لكب٨ت َغ ١بغيت جخىخض في الُغي ٤الضازلي الغةيس ي ويخىٚل أ٦ثر ئلى
الجىىب وبالغٚم مً أن ؾيُغة الضولت اإلاىخضيت ٖلى الصخغاا ٧اهذ أ٢ل ئخ٩اما مً ؾاب٣تها ئال أجها ٧اهذ جمل ٪مً ال٣ىة ما
يٟ٨ي إلاغا٢بت الجؼا ألآٖم مً الخجاعة الٗابغة للصخغاا ب٩ل َيا٧لها مً ٢ىاٞل ومىانالث ومضن للٗبىع ( ، )6و٢ض ٧ان
لخلمؿان صوعا باعػا في الخغ٦ت الخجاعيت هدى الجىىب وباألزو بالص الؿىصان الؾيما في الٗهض اإلاىخضر إلاىٗ٢ها ولىظىص َغ١
مسخهغة بيجها وبالص الؿىصان ( ، )7وألَميتها باليؿبت للضو ٫ألاوعبيت وجُل٘ ألاوعبيحن للؿيُغة ٖلى مىاب٘ ججاعة الظَب،ي٣ى٫
أخض اإلاإعزحن ٞ " :باليؿبت لخلمؿان البٗيضة زمؿحن ميال ٖلى الؿاخل واإلاٗخبرة أ٦ثر ٖم٣ا في ئٞغي٣يا وأقض اجهاال بها مً
اإلاٛغب ألا٢ص ى أو ئٞغي٣يت ٧اهذ َظٍ الخجاعة الهامت الخ٣ا أر ججاعة الظَب وم٣ايًخه بمسخل ٠الؿل٘ مً ألاؾباب
الا٢خهاصيت ألاؾاؾيت التي صٗٞذ ملىُ٢ ٥الهيا وأعاٚىن ئلى الاَخمام بها والؿيُغة ٖلحها بضايت مً الىاليت الهامت ال٣غيبت مً
ئٞغي٣يا الؿىصاا ومً ٖبىع الظَب بها أ٦ثر مً ٚحرَا مً ألا٢اليم واإلامالي : ٪واليت سجلماؾت. )8( " ...
وٖىض ؾ٣ىٍ الضولت اإلاىخضيت خلذ اإلاباصعاث الخانت مدل اإلاباصعاث الغؾميت في خمايت الخجاعة التي ب٣يذ وكُت ٖبر
الصخغاا في ئَاع اؾخمغاعيت ججاعة ال٣ىاٞل ٖبرَا ( )9وطل ٪عٚم اإلاكا٧ل التي ٧اهذ جىظهها ( ، )10ولظل ٪يغي أخضَم أن طل٪
الغزاا الظر قهضث الضولت اإلاىخضيت٧ان مً زال ٫الؿيُغة ٖلى واخضة مً أَم اإلاضن والتي حٗبر جهايت َغي ٤مٗٓم ال٣ىاٞل

 -1يشور بوشيمة ل ا١ترجع السيبق ل ص. 325 .
سنوإي سفن شرا ية من
 -2ندرومة  :واليت أسسهي الرومين قدديي ندمي حكموا ا١تنطعة زين ٢تي مينيء صغَت ٤تروس بربجُت حيت زينت تأيت إىل ا١تينيء
البندقية ٖتعق أربيحي جسيمة مع ٕتير تلمسين ل ووقد أصبحت تشكق مرحلة ىيمة للتبيدل التجيري مع بالد السودان الغرر جنوبي ن ورإق س جلميسة
وبالد األندلس وأروبي الغربية مشيال ن ورإق ا١توانئ مثق وىران وأرشكول وىنُت وقد تواصق ازدىيرىي خالل العو د ا١توحدي مث الزإيين ؛ إنظر  :الوازن ل
ا١تصدر السيبق ل ج 2ل ص  15؛ اإلدرإسك ل ا١تصدر السيبق ل ص  105؛ بد اٟتميد حيجييت ل تطور مدإنة ندرومة يف هد بٍت زإين ل ضمن زتيب
 :تيرإخ ندرومة ونواحيهي ل دار الكتيب العرر اٞتزائر ل  2005ل ص. 101 .100 .
 -3ميرمول زربخال ل ا١تصدر السيبق ل ج ل ص  349ل إدرإسك بن مصطفى ل ا١ترجع االسبق ل ص .72

 -4والذي زثَتا مي قصدتو السفنن األوروبية إعع لى بعد ٨تو ثالثة أمييل شرقك مدإنة وىران ل إنظر  :الوزان ل ا١تصدر السيبق ج  2ل ص  32ل ميرمول
زرٓتيل ل ا١تصدر السيبق ل ج ل ص. 350 .
 -5إدرإس بن مصطفى ل ا١ترجع السيبق ل ص. 72 .
 -6فوزي سعد اهلل ل ا١ترجع السيبق ل ص . 72.
 -7مبخوت بودواإة ل العالقيت االقتصيدإة  ...ل ص. 310 .
 -8مر سعيدان ل ا١ترجع السيبق ل ص. 8 .
 -9واليت أ طتهي أي ٕتيرة العوافق الدولة ا١ترابطية مث بعدىي ا١توحدإة دفعي زبَتا خيصة إىل بالد السودان زين ذلك من العرن 11م 5/ه إىل منتصف ق 13م
8 /ه وإىل غيإة ق 15م 9 /ىـ العصر الذىيب للتجيرة العيبرة للصحراء ومن ( )2( )2/1لفعرن 15م إىل ق 16م10 -9 /ىـ ل زينت مرحلة زسيد زبَت
٢تذه التجيرة وتفكك تدرجيك لشبكة العوافق والتجير وٞتميع ا٢تييزق التيبعة ٢تي وإعود ذلك أسيسي إىل االصطربيت الكبَتة ْتوض ا١تتوسط واالزتشيفيت
اٞتغرافية اٟتدإثة والتحوالت العميعة اليت رافعتهي يف النظيم العي١تك الذي زين سيئدا آنذاك ل إنظر  :فوزي سعد اهلل ل ا١ترجع السيبق ل ص. 69 .
 -10مبخوت بودواإة ل العالقيت االقتصيدإة  ...ل ص. 310 .
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ئلى طَب الصخغاا  ،وهي بُبيٗت الخا ٫سجلماؾت خيض اؾخمغ ٞيًان الظَب ٖبر َظٍ الُغي ٤بٗض أن اه ُ٘٣وعوصٍ ًٖ
َغي ٤اإلاؿال ٪الصخغاويت ألازغي ( )1ولظل٧ ٪اهذ َظٍ اإلاضيىت ٞيما بٗض مدل هؼإ بحن بني ػيان وبني مغيً.
 -2-3جدىٌ الؿشق الخجاسٍت  :الذوس الاهـخاح الاكخطادي:
٧ان طل ٪الخدىٖ ٫لى مؿخىيحن:الُغ ١البريت،زم الىاظهت البدغيت وأما البريت ٞاهه زالٖ ٫هغ اإلاىخضيً حٛحرث أويإ
الُغ،)2( ١خيض عبُذ بحن مغا٦ؼ ؤلاهخاط والاؾتهال ٥الجضيضة َغ٢ا ؾهليت مخجهت باألؾاؽ هدى الؿاخل.
وبالخالي ٣ٞض ٧ان الُغي ٤الؿاخلي أَم ملخ٣ى الؿهليت والجبليت وختى الؿاخليت الٟغٖيت و٢ض جأ٦ض صوع َظا الُغي ٤في
الٗهغ اإلاىخضر،خيض ٦ثر اؾخٗماله الجاهب الُغي ٤الجبلي بحن ٞاؽ وجلمؿان (،)3و٦ىديجت لها الىي٘ جدىلذ الخجاعة هدى
الؿهى ٫الٛغبيت بٓهىع َغ ١ظضيضة عابُت بحن ألاؾىا ١وطل ٪الخدى ٫ئلى الؿهى ٫الٛغبيت في ال٣غن الؿاصؽ الهجغر /
الشاوي ٖكغ اإلايالصر لم يإزغ ٖلى وي٘ جلمؿان وٞاؽ الخجاعر ،في الى٢ذ الظر أزغ طل ٪الخدى ٫جأزحرا ٦بحرا ٖلى مغا٦ؼ
الضزى ٫ئلى الؿىصانٞ،اإلاىخضون خآٞىا ٖلى جلمؿان مغ٦ؼا لئلهخاط الغٖىر وزانت الخيى٦ ٫ما أن جلمؿان ْلذ َىا٫
ال٣غن الؿاصؽ الهجغر مىٟظا أؾاؾيا لخجاعة البالص الٛغبيت م٘ البالص الكغ٢يت بغا،وفي ججاعة البدغ اإلاخىؾِ الؾيما وأن
مىاوئ الؿاخل ألاَلس ي لم جضزل مجا ٫الخجاعة الٗاإلايت ئال في أوازغ الٗهغ اإلاىخضر (. )4
و٢ض ظاا طل ٪الخأزحر ٖلى مغا٦ؼ الضزى ٫ئلى الؿىصان بٗض ج٣لو الُغ ١الجبليت التي ٧اهذ جغبِ سجلماؾت وجلمؿان
(٦،)5ما أن صزى ٫ججاع ٚاهت في الخجاعة ٖبر الصخغاا خيض وظضوا الضٖم مً صولتهم والتي ٢امذ بالخًييٖ ٤لى الخجاع
اإلاٛاعبت في الٗمل في أؾىا٢ها ختى أن اإلالىَ ٥ضصوا ملىٚ ٥اهت بمٗاملت ججاعَم باإلاشل (،)6ئياٞت ئلى ٦ثرة خىاصر ُ٘٢
الُغيٖ ٤لى الخجاع بحن سجلماؾت وٚاهت أصي طل ٪ئلى جدى ٫الخجاعة م٘ الؿىصان ٖبر الصخغاا مً ؾىاخل اإلاديِ ئلى
وؾِ الصخغاا في اججاٍ واع٦الن  ،والىاخاث ئلى مهغ  ،و٢ض أؾهم اهخ٣ا ٫حٗضيً الظَب مً ظىىب ٚاهت ئلى مىُ٣ت مالي في

 -1ىشيم أبو رميلة ل القيت ا١توحدإن بي١تميلك النصرانية والدول اإلسالمية يف األندلس لدار الفرقين ل األردن ل 1984ل ص. 383 .
 -2خالل هد ا١ترابطُت والذي سبق قييم دولة ا١توحدإن زينت ا١تنيوق الداخلية والطرق الداخلِت أزثر ازدىيرا ولكن بعد الغزو ا٢تاليل خرب مران ا١تنيوق
الداخلية واضمحلت أسواقهي فأصبحت ورقهي إقليمية زمي أن النورمين قضووا لى األسواق يف الشق الشرقك وا إفلح ا١توحدون يف ( )2( )2/1من ق 6ىـ
 12 /م يف إحييء ا١تنيوق الداخلية ل ولكنهم ٧تحوا يف ضبط السيحق وانعيشو اقتصيدإي ؛ إنظر  :ز الدإن مر م وسى لالنشيط االقتصيدي يف ا١تغرب
اإلسالمك خالل ارقرن السيدس ا٢تجري ل دار الغرب اإلسالمك ل بَتوت ل 2003ل ص. 308 .
 -3ذزره الوزان الفيسك ل ولكنو أشير إىل تردي أوضي و األمنية لى هد بٍت زإين حيث قيل  " :الطرإق ا١تؤدإة من فيس إىل تلمسين  ...وىك مأوى
 ..؛"
لعصيبة لصو ص من األ راب لى استعداد للفتك بي١تيرإن من ىنيك حيث الطرإق ا١تؤدإة من فيس إىل تلمسين وقلمي إنجو من التجير من شرىم
ا١تصدر السيبق ل ج ل ص.11 .

 -4ز الدإن مر موسى ل النشيط  . ..ل ص . 313
 -5ز الدإن مر موسى ل ا١ترجع نفسو ل ص. 314 .

 -6ا١تعري ل ا١تصدر السيبق ل ج ل ص  105؛ ز الدإن مر موسى ل النشيط االقتصيدي  ...ل ص. 273 .
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َظا الخدى ٫اؾهاما ٦بحرا وَى جدى ٫أنبذ جاما في ال٣غن الخالي (،)1و٢ض ؾاٖض طل ٪الخدى ٫هدى ؾاخل ٖلى ْهىع مغا٦ؼ
الخجاعة ٞيه والتي أنبدذ ملخ٣ى للُغ ١البدغيت(.)2
وفي أوازغ ال٣غن الؿاصؽ الهجغر الشاوي ٖكغ اإلايالصر ٧ان جُىع الُغ ١البدغيت والصخىٟي اإلامالي ٪اإلاؿيديت (٢ )3ض أُٖى
صٖما لىمى ؾغي٘ في مىاوئ أوعبا الجىىبيت ولجماٖاث الخجاع ٞحها و٢ض بضأث َغ ١ظضيضة في الٓهىع بحن ئيُاليا وقما٫
ئٞغي٣يا وبٓهىعَا ٣ٞضث ؾىاخل ئيبحريا الجىىبيت أَميتها في َغ ١الصخً البدغر التي جهل بحن أؾىا ١قما ٫البدغ
اإلاخىؾِ وظىىبه و٧ان مً هديجت طل ٪أهه في ال٣غن الؿاب٘ الهجغر الشالض ٖكغ ميالصر  ،لم حٗض سٛىع ألاهضلـ ه٣اٍ جىػي٘
للبًات٘ ال٣اصمت مً قغ ١الٗالم ؤلاؾالمي ئلى ٚغبه أو بحن أؾىا ١قما ٫البدغ اإلاخىؾِ وظىىبه و٢ض خل مدل جل ٪الشٛىع
ظىىة أو ٚحرَا مً اإلاضن هٟؿها التي ٧اهذ جهل في الؿاب ٤ئلى ظىىب أوعبا ًٖ َغي ٤ألاؾىا ١ألاهضلؿيت ٣ٞض أنبدذ جهل
ئلى ئؾباهيا ٖلى متن ؾ ًٟئيُاليت.
و٦ىديجت لظل ٪هجغ أٚلب الخجاع اإلاؿلمحن ألاؾىا ١اإلاؿيديت الجضيضة في ظىىب ئؾباهيا وجدىلىا باؾهامهم الخجاعر ئلى
الشٛىع ألا٦ثر وٖضا باالػصَاع الا٢خهاصر ؾىاا في قما ٫ئٞغي٣يا أو قغ ١اإلاخىؾِ وختى اإلاديِ الهىضر (. )4
ومً ظهت أزغي وزال ٫الىه ٠ألاو ٫مً ال٣غن الؿاب٘ الهجغر  /الشالض ٖكغ ميالصر بضأث الٗال٢اث الخجاعيت الٟغوؿيت
الٟٗالت م٘ مضن اإلاٛغب ؤلاؾالمي ٞ ،ؿغٖان ما أنبدتهظٍ الٗال٢اث أ٦ثر أَميت مً جل ٪التي ٧اهذ جغبِ مغؾيليا م٘ ظىىة
وٚحرَا مً اإلاضن البدغيت ؤلايُاليت  ،خيض قهضث بضاياث َظٍ ال٣غن جدىال زُحرا في زُىٍ الى٣ل البدغر ٖبر اإلاخىؾِ
خيض بضأ اهخ٣ا ٫الؿيُغة الخجاعيت البدغيت في خىى اإلاخىؾُ ٪الٛغبي ئلى الخجاع الٟغوؿيحن وَ٨ظا ؾخ٩ىن بضاياث
الخدى ٫في الخباص ٫الخجاعر الظر ٧ان مٗ٣ىصا زال ٫ال٣غون الخابٗت للمضن ؤلايُاليت م٘ بلضان اإلاٛغب ئلى اإلاضن الٟغوؿيت
الؾيما مضيىت مغؾيليا ( ، )5ول ً٨وزال ٫الىه ٠الشاوي مً ال٣غن الهجغر الشالض ٖكغ ميالصر يالخٔ ٚمىى ونمذ في
اإلاهاصع ألاوعبيت في خضيثها ًٖ الٗال٢اث الخجاعيت ومً ال٣ليل الظر ط٦غ في طلَ ٪اب٘ الٟترة الظر محزَا  ،والظر أعظٗه
1269م) وألاخضار التي جلذ َظٍ الخملت أزغث جأزحرا ٦بحرا ٖلى
/ ٌ668
البٌٗ ئلى الخملت الهليبيت الشامىت ٖلى جىوـ (
الٗال٢اث الخجاعيت بحن مً ظىىب ٞغوؿا ومضن اإلاٛغب الكماليت.

 -1مع احتالل غينة ا١تؤقت من قبق الرابطُت بدأ التعدإن إنتعق جنوبي حىت أصبحت منطعة مييل ىك مرزز تعدإن الذىب يف
12م ؛ إنظر  :ا١تعري ل ا١تصدر السيبق ل ج 5ل ص  26؛ ز الدإن مر موسى ل النشيط  ...ل ص . 273
 -2ز الدإن مر موسى ل النشيط  ...ل ص. 319 .
 -3وجذور ذلك سعود إىل ق 5ه 11 /م ل واستمر إىل أوائق ق 6ه  12 /م والذي شهد تغَتات ميعة وتدرجية يف النظيم االقتصيدي الذي قيمت ليو
حضيرة أروبي الغربية ولعق ذلك مي أ طى دفعي قوإي لتوسع التجيرة حول حوض البحر ا١تتوسط بق وأبعد من ذلك وىو ذلك التحول الذي إوصف يف التيرإخ
التجيري الغرر التعليدي بيلثورة التجيرإة يف ق 11م 5 /ىـ ؛ إنظر  :جُت ىيك ل ا١ترجع السيبق ل ص  .221ومي بعدىي.

( )2 ( )2/1من ق 6ه /

 -4سلمى ا٠تضراء اٞتيوسك ل اٟتضيرة العربية اإلسالمإة يف األندلس ل مرزز دراسيت الوحدة العربية ل بَتوتل  1998ل ج ل ص . 1082 -1081
ٚ -5تيل أٛتد وو ل ا١ترجع السيبق ل ص. 10 .8 .
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 / ٌ669هىؿمبر
و٢ض سجل ٖىصة وكاٍ خغ٦ت الخجاعة زاهيت م٘ مضن اإلاٛغب بًٟل اجٟا٢يت الؿلم والخجاعة والتي ٖ٣ضث في
 1270بحن اإلالٞ ٪يليب الشالض ، (Le lerdi Philippe III)3وملٞ ٪غوؿا وقاع ٫صظىن ) (Charled D’Ajonمل ٪ن٣ليت  ،وجيبى
) (Thibautمل ٪هاٞاع ومً ظهت زاهيت م٘ الخليٟت اإلاؿدىهغ ومً أَم الى٣اٍ اإلاخٖ ٤ٟلحها ئٖاصة أٖمالهم الخجاعيت(. )1
كائمت اإلاطادس و اإلاشاحع :
اإلاطادس:
- 1ال٣ل٣كىضر (أبى الٗباؽ أخمض بً ٖلي)  ،نبذ ألاٖص ى في نىاٖت ؤلاوكا  ،اإلاإؾؿت اإلاهغيت الٗامت  ،مهغ( ،ب.ث).
- 2الٗمغر (قهاب الضيً أخمض بً ًٞل هللا )  ،مؿال ٪ألابهاع في ممال ٪ألامهاع – ممال ٪اليمً والٛغب ؤلاؾالمي
و٢باةل الٗغب  ،جذ  :خمؼة أخمض ٖباؽ  ،صاع ال٨خب الىَىيت  ،ؤلاماعاث . 2003
- 3الٗ٣باوي (ٖبض هللا مدمض أخمض بً ٢اؾم بً ؾٗيض ) ٦ ،خاب جدٟت الىاْغ وٚىيت الظا٦غ في خ ٟٔالكٗاةغ وحٛيحر
اإلاىا٦غ  ،جذ ٖ :لي الكىىفي  ،اإلاُبٗت ال٩ازىلي٨يت  ،لبىان .1967 ،
- 4ابً ناخب الهالة ٖبض اإلال ، ٪اإلاً باإلمامت – جاعيش بالص اإلاٛغب وألاهضلـ في ٖهض اإلاىخضيً  ،جذ ٖ :بض الهاصر
الخاػر  ،صاع الٛغب ؤلاؾالمي . 1987 ، 3ٍ ،
- 5اإلاغا٦ص ي ٖبض الىاخض  ،اإلاعجب في جلخيو أزباع اإلاٛغب  ،جذ
ؤلاؾالميت  ،ال٣اَغة 1963
- 6اإلا٣غر أخمض بً مدمض الخلمؿاوي  ،هٟذ الُيب مً ٚهً ألاهضلـ الغَيب  ،جذ  :ئخؿان ٖباؽ  ،صاع ناصع ،
بحروث 1988 ،
- 7اإلاغا٦ص ي ابً ٖظاعر  ،البيان اإلاٛغب في أزباع ألاهضلـ واإلاٛغب – ٢ؿم اإلاىخضيً  ،جذ  :مدمض ئبغاَيم ال٨خاوي
وآزغون  ،صاع الٛغب ؤلاؾالمي  ،بحروث 1985 ،
 :مدمض ؾٗيض الٗغيان اإلاجلـ ألاٖلى للكإون

- 8اإلااوعصر (أبى الخؿً ٖلي بً مدمض بً خبيب ) ،ألاخ٩ام الؿلُاهيت والىالياث الضيييت  ،جذ  :أخمض مباع ٥البٛضاصر ،
صاع ابً ٢خيبت  ،ال٩ىيذ . 1989 ،
اإلاشاحع:
- 1أبى عميلت َكام ٖ ،ال٢اث اإلاىخضيً باإلامال ٪الىهغاهيت والضو ٫ؤلاؾالميت في ألاهضلـ صاع الٟغ٢ان  ،ألاعصن .1984 ،
- 2الجخمت هىاٖ ٝبض الٗؼيؼ  ،عخالت الٛغب ؤلاؾالمي ونىعة اإلاكغ ١الٗغبي مً ال٣غن الؿاصؽ ئلى ال٣غن الشامً
الهجغر  ،صاع الؿىيضر  ،ؤلاماعاث . 2008 ،
- 3الجيىا ي ؾلمى الخًغاا  ،الخًاعة الٗغبيت ؤلاؾالميت في ألاهضلـ  ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبيت  ،بحروث . 1998 ،
ٚ -1تيل أٛتد وو ل ا١ترجع السيبقل ص  28؛ حيث تعددت ا١تعيىدات التجيرإة ووال مر دولة ا١توحدإن واليت زينت ٗتدم بيألسيس التجيرة وضمين
اس٘ترارإتهي خيصة مع الدوإالت ا١تسيحية زين من أبرزىي تلك ا١تعيىدة التجيرإة بُت مدإنة جنوة ودولة ا١توحدإن سنة 548ىـ  1153 /ل ٕتددت بعد فتح
ا١تهدإة ( 557 – 556ىـ 1169 -1160 /م) فأصبح للجنوبُت حق التجيرة مع سواحق الدولة ا١توحدإة مع امتييز خيص وىو أداء ضرإبة  % 8مي دا
يف ّتيإة فهك  %10ل لكن يف معيبق ذلك ا إسمح ا١توحدون لتجير بيزا بيلتجيرة يف ا١تراسك وا١توانئ ا١توحدإة يف ا١تغرب واألندلس إال إذا جلب التيجر
بضي ة ٓتمسميئة دإنير وذلك بسبب أ ميل العرصنة اليت زين إعوم هبي أىق بيزا يف البحر ل زمي عد ا١توحدون سنة 580ىـ 1174 /م معيىدة ٕتيرإة
أخرى مع بيزا
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- 4الجىداوي الخبيب  ،صعاؾاث في الخاعيش الا٢خهاصر والاظخمااي للمٛغب ؤلاؾالمي  ،صاع الٛغب ؤلاؾالمي  ،لبىان1986 ،
.
َ- 5ي ٪ظحن  ،الجظوع الٗغبيت للغأؾماليت ألاوعوبيت  ،الضاع الٗغبيت للٗلىم  ،بحروث . 2007 ، 6ٍ ،
- 6الىػان بً مدمض الخؿً (اإلاٗغو ٝبليىن ؤلاٞغي٣ي )  ،ون ٠ئٞغي٣يا  ،جغ  :مدمض خجي ومدمض ألازًغ  ،صاع الٛغب
ؤلاؾالمي  ،بحروث 1983 ، 2ٍ ،
 - 7الؿاةذ الخؿً  ،الخًاعة ؤلاؾالميت في اإلاٛغب  ،صاع الش٣اٞت  ،الضاع البيًاا .1986 2ٍ ،
- 8الؿيض ٖبض الٗؼيؼ ؾالم  ،اإلاٛغب ال٨بحر – الٗهغ ؤلاؾالمي  ،صاع الجهًت الٗغبيت  ،بحروث .
- 9ؾٗض هللا ٞىػر  ،حهىص الجؼاةغ َإالا اإلاجهىلىن  ،قغ٦ت صاع ألامت  ،الجؼاةغ. 1996
- 10ؾٗيضان ٖمغ ٖ ،ال٢اث ئؾباهيا الُ٣الهيت بخلمؿان في الشلشحن ألاو ٫والشاوي مً ال٣غن 14م
ٝ- 11ياللي ٖبض الٗؼيؼ  ،جلمؿان في الٗهض الؼياوي  ،مى٢م لليكغ  ،الجؼاةغ 2002 ،
ٖ - 12بضلي لخًغ  ،الخاعيش الؿياا ي إلامل٨ت جلمؿان في ٖهض بني ػيان  ،الضيىان الجهىر للمُبىٖاث الجامٗيت  ،وَغان
. 2007 ،
- 13خاظياث ٖبض الخميض  ،جاعيش هضعومت وهىاخحها  ،أٖالم  ،وشخهياث  ،صاع ال٨ذاب الٗغبي الجؼاةغ 2005 ،
- 14مإل ٠مجهى ، ٫الخلل اإلاىقيت في ط٦غ ألازباع اإلاغا٦كيت  ،جذ  :ؾهيل ػ٧اع وٖبض ال٣اصع ػمامت صاع الغقاص الخضيض ،
الضاع البيًاا . 1979 ،
- 15بىحكيل ئبغاَيم ال٣اصعر  ،ئياااث خى ٫جغار الٛغب ؤلاؾالمي وجاعيسيه الا٢خهاصر والاظخمااي  ،صاع الُليٗت
للُباٖت واليكغ  ،بحروث 2002 ،
- 16ل٣با ٫مىا ى  ،الخؿبت اإلاظَبيت في بالص اإلاٛغب الٗغبي – وكأتها وجُىعَا  ،الكغ٦ت الىَىيت لليكغ والخىػي٘ ،
الجؼاةغ . 1971 ،
 - 17قاوف مدمض بً عمًان  ،با٢ت الؿىؾان في الخٗغي ٠بدايغة جلمؿان ٖانمت صولت بني ػيان صيىان اإلاُبىٖاث
الجاميٗت  ،الجؼاةغ 1995 ،
- 18مؿٗض ؾاميت مهُٟى  ،الخياة الا٢خهاصيت والاظخماٖيت في ئ٢ليم ٚغهاَت في ٖهغر اإلاغابُحن واإلاىخضيً مً
 484ئلى  1092 / ٌ620ئلى 1223م  ،م٨خبت الض٢اٞت الضيييت  ،ال٣اَغة 2003
- 19ماعا ي ظىعط  ،جلمؿان – مضن ال ًٟالكهحرة  ،جغ  :ؾٗيض ٖشماوي  ،صاع اليكغ الخل  ،البليضة . 2004
- 20مىا ى ٖؼ الضيً ٖمغ  ،صعاؾاث في جاعيش اإلاٛغب ؤلاؾالمي  ،صاع الكغو ، ١بحروث 1983 ،
- 21الُماع مدمض بً ٖمغو  ،جلمؿان ٖبر الٗهىع  ،صوعَا في ا ي اؾت وخًاعة الجؼاةغ  ،اإلاإؾؿت الىَىيت لل٨خاب ،
الجؼاةغ 1984 ،
الشظائل الجامعُت:
- 1بىصوايت مبدىر  ،الٗال٢اث الش٣اٞيت والخجاعيت بحن اإلاٛغب ألاوؾِ والؿىصان الٛغبي في ٖهض صولت بني ػيان ( ،عؾالت
م٣ضمت لىيل صعظت ص٦خىعاٍ صولت في الخاعيش)  ،جلمؿان . ٌ1427 -1426 / 2006 – 2005 ،
- 2بىحكيل أميىت  ،بجايت صعاؾت جاعيسيت وخًاعيت بحن ال٣غهحن الؿاصؽ والؿاب٘ هجغيحن (مظ٦غة م٣ضمت لىيل قهاصة
اإلااظؿخحر في جاعيش اإلاٛغب ؤلاؾالمي في الٗهغ الىؾيِ)  ،جلمؿان 2008 /2007 ،
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ٖ- 3باا ي أبى اإلاٗاَي مدمض  ،اإلال٨ياث الؼعاٖيت آزاعَا في اإلاٛغب وألان صلـ (1095 -852()ٌ488 -238م) _ صعاؾت
م٣اعهت ( ،عؾالت م٣ضمت لىيل صعظت الض٦خىعاٍ 2000 / ٌ1421م .
اإلاجالث العلمُت:
ً
- 1خاظياث ٖبض الخميض  " :الخياة ال٨ٟغيت بخلمؿان في ٖهض بني ػيان "  ،في مجلت  :ألانالت ٕ  ، 26مُبٗت الكٗب ،
٢ؿىُيىت . 1975 ،
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اإلاعاس الاحخماعي والخعلُمي للشُخ مباسن اإلاُلي
أ.وش عضوص/حامعت ػشداًت،الجضائش

أ.هشُذة بالٌ/حامعت اإلاعُلت،الجضائش

ملخظ:
مباع ٥اإلايلي َى اإلاهلر واإلاإعر واإلا٨ٟغ الجؼاةغر أخض أُ٢اب ظمٗيت الٗلماا اإلاؿلمحن الجؼاةغيحن ٧ان مً بحن الغظا٫
ال٣الةل الظيً ؾاَمىا في ئعؾاا أع٧ان الخغ٦ت ؤلانالخيت في الجؼاةغ بال٣ى ٫والٟٗل ،وطل ٪مً زال ٫مسخل ٠وكاَاجه
و٦خاباجه في ٖضة مجاالث مداوال بظل ٪ئزغاط اإلاجخم٘ الجؼاةغر مً البىج٣ت التي ويٗه ٞحها الاؾخٗماع وطوص ٖىه الكىاةب
التي أنبدذ صزيلت ٖليه.
اليلماث اإلاـخاخُت :مباع ٥اإلايلي  -الخٗليم  -الغخلت  -الجؼاةغ .
ملذمت :
ال ق ٪أن حؿليِ أيىاا البدض ٖلى مسخل ٠ظىاهب شخهيت مباع ٥اإلايلي مً مسخل ٠ػواياَا ،ؾخ٨ك ٠خ٣اة٤
جاعيسيت جم٨ىىا مً الضٞإ ًٖ الصخهيت الجؼاةغيت ب٩ل م٣ىماتها ألاؾاؾيت ،ألن البدض في شخهيخىا الىَىيت ظؼا َام في
مغآة جاعيسىا الظر يجب اإلادآٞت ٖليه ،لتري ألاظيا ٫نىع الخاعيش الجؼاةغر ٦ما هي ،وؾدب٣ى اإلاٟاَيم والاؾخيخاظاث
مىيىٕ الاظتهاص والبدض ًٖ الخ٣ي٣ت الخاعيسيت التي يسخلٞ ٠همها مً ظيل آلزغ.وظىداوٌ في َزٍ الىسكت حعلُـ الػىء
على اإلاعاس الاحخماعي والخعلُمي للشُخ مباسن اإلاُلي ،مداولحن بزلً معشؿت أَم مشاخل خُاجه والبِئت التي وشأ ؿيها.
 - 1اإلاىلذ واليعب
1896.05.23م)
ولض الكيش مباع ٥الهاللي اإلايلي في الشالض والٗكغيً مً مار أل ٠وزمان ماةت وؾخت وحؿٗحن ميالصر (
ب٣غيت أوالص مباع ٥بضاةغة اإلايليت .ييؿب ئلى أبيه مدمض بً عابذ بً ٖلي ئبغاَيمي الظر ٧ان ٞالخا ،و أمه جغ٦يت بيذ أخمض بً



اختلف ا١تؤرخون حول التيرإخ اٟتعيعك ١تيالد الشيخ مبيرك ا١تيلكل حيث ذىب زق من أٛتد صيري أنظر (أٛتد صيريل إلخصيات واضايا من تاريخ

الجزائر المعاصرةل ا١تطبعة العربيةلغرداإةل اٞتزائرل 2004ل ص )29ل واٞتياليل صيري أنظر (اٞتياليل صيريل بروز النخبة الج زائرية المثقفة  8 0م-

 9 0مل ص )261ل إىل أنو ولد سنة 1897م .وإذىب رابح لونيسك (أنظر رابح لونيسك  ،تاريخ الجزائر المعاصرة - 8 0

 9ل دار ا١تعرفةل

اٞتزائرل 2010ل ص )104ل و لك دبوز أنظر ( لك دبوزل أعالم اإلصالح في الجزائر ل مطبعة البعثل قسنطينة اٞتزائرل 1975ل ص )31ل و إهوين

زىيةل أنظر ( إهوين زىيةل موسوعة العلماء واألدباء الجزائريين ل دار اٟتضيرة  :اٞتزائرل 2003ل ص  )73إىل سنة 1898م.غَت أنني نرجح سنة 1896مل
وىذا مي جيء بو ابنو ٤تمد ا١تيلك بعد اوال و لى بطيقة التعرإف الوونية
الغرب اإلسالمكل اٞتزائرل ط1ل 2001ل ص.)97

(أنظر ٤تمد ا١تيلكل الشيخ مبارك الميلي حياته ا لعلمية ونضاله الوطني ل دار
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ٞغخاث خمغوف .جغظ٘ قهغجه ب" :اإلايلي" وؿبت ئلى مضيىت ميليت التي ي ٘٣بها صواع أوالص مباع ٥جاب٘ ل٣غيت أعمامً مؿِ٣
عأؾه الظر ٢ط ى به ٧ل َٟىلخه.
أما الهاللي  :وؿبت ئلى ٖامغ ابً نٗهٗت بً مٗاويت بً ب٨غ بً َىاػن ابً مىهىع بً ٖ٨غمت بً زهٟت بً ٢يـ ٖيالن
) (.
بً مًغ وَى ظض ال٣باةل الٗغبيت التي هؼخذ ئلى بالص اإلاٛغب ؤلاؾالمي في مىخه ٠ال٣غن الخامـ للهجغر
وعر مباع ٥اإلايلي الخها ٫الخميضة ًٖ ٖاةلخه٣ٞ ،ض ٖغ ٝوالض مباع ٥اإلايلي بسهاله الخميضة وَيبت ٢لبه وجضيىه
وخغنه ٖلى الهالة في اإلاسجض ع٣ٞت ئزىاهه ،و وعر َظٍ ألازال ًٖ ١ظضٍ عابذ الظر ٧ان مً أٖيان اإلاىُ٣ت و٦باعَا الظيً
يؿدكاعون في ٧ل ٦بحرة ونٛحرة هديجت لخل٣ه اإلاؿخ٣يم ونغامخه وص عايخه الىاؾٗت بكإون الضهيا والضيً ،وٖضله وؾماخخه
بد٨م جمؿ٨ه بالضيً والخغم ٖلى جُبي ٤حٗاليمه وٚغؽ مباصةه في ٧ل أٞغاص ٖاةلخه ،أصي ٞغيًت الدج زالزت مغاث وجىفي في
حجخه الغابٗت بالب٣إ اإلا٣ضؾت وصَ ًٞىا ،٥و٦ظا باليؿبت ئلى ٖم والضٍ نالر ابً ٖلي الظر ٧ان ٢ايض الضواع ،وٖغٞذ
الٗاةلت بامخال٦ها لٛابت ٦بحرة ب٣غيت اليؿغيحن و ُ٘٢مً اإلااقيت وألاب٣اع وأعاض ي جماعؽ ٖلحها وكاَها الٟالحي والغٖىر،
وَظٍ اإلامخل٩اث ببؿاَتها في و٢خىا الخالي ٧اهذ مٗياعا للثراا في جل ٪الٟترة ،وَظا ما ي٣ىصها ئلى الاٖخ٣اص بيؿب مباع ٥اإلايلي ئلى
()
أؾغة مجض وما يتر ٥طل ٪مً ٖؼة في هٟؿه( ) ويظ٦غ ٖلي مغاص أهه يىدؿب ئلى أؾغة مخىايٗت مً ال٣باةل الهٛغي باإلايليت
ٚحر أن مٗٓم اإلاإعزحن يجمٗىن ٖلى أن أؾغجه ٧اهذ ميؿىعة الخا ٫و٧اهذ ٦ما أوعصٍ مدمض ٖلي صبىػ ويظ٦غ مدمض اإلايلي
()
ػياعجه ع٣ٞت والضٍ لضواع أوالص مباع ٥مً أظل جدهيل ههيبه مً ٖىاةض ألاعى التي أُٗ٢ه ئياَا ظضٍ .
 - 2اليشأة والخعلُم:
وكأ مباع ٥اإلايلي في أؾغة مدآٞت ٚغؾذ ٞيه مىظ نباٍ اإلاباصب وال٣يم التي جمحزث بها ،وأخاَخه بالغٖايت والخب
والخىان وػاص حٗل٣ها به بٗض أن ْهغث ٖليه مالمذ الظ٧اا و الُٟىت في ؾً مب٨غة ،جىفي والضٍ وَى في ؾً الغابٗت مً ٖمغٍ
وبٗض ٞترة مً وٞاة أبيه جىٞيذ أمه ٞأنبذ يديم ألابىيً ٟ٨ٞله ظضٍ عابذ( ) الظر أخبه وأخؿً ئليه وخبب ئليه الضيً و
زل٣ه بسل ٤ؤلاؾالم ،و٦ظا باليؿبت ئلى ظضجه مً أبيه الؿيضة خٟهيت التي عٖخه هي ألازغي ولم جبسل ٖليه بدىاجها ٞلم
يجٗالٍ يكٗغ بما يكٗغ به اليديم ٖىض ٣ٞضان الىالضيًٞ،يكأ في ٦ى ٠ظضيه وكأة الابً بحن أبىيه ،خيض ٧ان ظضٍ مٗغوٞا
بامخال٦ه لُ٣ي٘ مً اإلااقيت وعؤوؽ مً الب٣غ و ُ٘٢نٛحرة مً ألاعاض ي واهؼله ظضٍ مجزلت الابً وا٢خُ٘ له ظؼاا مً اإلاحرار
في ونيت ٦خبها.

 تذزر معظم ا١تراجع أن دوار أوالد مبيرك تيبعة لعسنطينة وٖتدإدا يف مشي٢تي بنواحك ا١تيلية ولكن وفق التعسيم اٞتدإد لسنة 1974م أصبحت ا١تيلية تيبعة
ٞتيجق و يف الفًتة اٟتيلية دوار أوالد مبيرك تابع لبلدإة سطيرة الواقعة 20زلم جنوب مدإنة ا١تيلية ومشيل مدإنة غبيلة حيدىي من الشرق زق من مدنيت أوالد
حيك خدروش وسيدي معروا أمي من الغرب مدإنة سيدي مزغيش التيبعة لوالإة سكيكدة.

) (1مبيرك ا١تيلكل تاريخ الجزائر في القديم والحديثل ج2ل ط4ل مكتبة النهضة اٞتزائريةل اٞتزائرل2004ل ص.178

 تبعد حوايل ٜتس زيلومًت ن قرإة أرميمن ٘تلك هبي العيئلة غيبة من االشجير ا١تثمرة أمههي أشجير الزإتونل زمي زينت تستغق جينب منهي لر ك حيوانيهتي.
)٤ (2تمد لك دبوزل مرجع سيبقل ص .31
) (3لك مراد ل الحركة اإلصالحية اإلسالمية في الجزائر من
(٤ )4تمد ا١تيلىل مرجع سيبقل ص .78

 9إلى  9 0ل ترٚتة٤ :تمد حيييويل دار اٟتكمةل اٞتزائرل2007ل ص.105

) (5نور الدإن مسعودانل أعالم الجزائرل دار نون للطبي ة و النشر والتوزإعل اٞتزائرل 2010ل ص .158
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في ؾً الؿاصؾت مً ٖمغٍ ألخ٣ه ظضٍ ّ
بال٨خاب ليد٦ ٟٔخاب هللا خاله خا ٫أ٢غاهه ،ل٨ىه ؾب٣هم في الخ ٟٔوَظا ما ػاص
مً خب ظضٍ له الظر ازظ يصجٗه ويمىيه بالخا٢ه بأخض اإلاٗاَض التي أوكأتها الؼوايا في الكما ٫ال٣ؿىُيني لخل٣حن مباصب
اللٛت الٗغبيت وأنى ٫الضيً ٞأنبدذ َظٍ الىٖىص خلمه الظر ؾمى ئلى جد٣ي٣ه،وأخبه قيسه في ّ
ال٨خاب أخمض بً َاَغ
اإلاؼَىص الظر عأي ٞيه الخغم ٖلى خ ٟٔال٣غآن ،وهبىٚه وجٟى٢ه ٣ٞغبه ئليه وٞغح به وظضٍ ٞغخا قضيضا بٗض أن أجم خٟٔ
()
ال٣غآن.
قاع ٥في حٗليمه ال٣غآن الكيش اخمض بً مدمض ٚيمىػ ( )مً ٢غيت اليؿغيً،أجم خ ٟٔال٣غآن في خياة ظضٍ وازظ ييخٓغ
وٖىصٍ بالخا٢ه بأخض اإلاٗاَض إلاىانلت حٗليمهٚ ،حر أن ألا٢ضاع قااث ئال أن يخىفي ا ي عابذ في الدجاػ خاظاٞ،دؼن الُٟل
مباع ٥خؼها قضيضاٚ ،حر أن َظٍ الخاصزت لم جإزغ ٖلى َمىخه في جدهيل الٗلم واإلاٗغٞت ومىانلت الضعاؾت وٖ٣ض الٗؼم
ٖلى الاؾخمغاع في َغي ٤الٗلم خيض اؾخٓهغ ال٣غآن ال٨غيم ٧امال وَى في ؾً الخاصيت ٖكغ( )11مً ٖمغٍ ٟٞغخذ أؾغجه
بظل ٪وٞغخذ مٗها ال٣غيت بأ٦ملها وأ٢يمذ له وليمت.
أجم خ ٟٔال٣غآن بضواع أوالص مباعٚ ٥حر اهه ٧ان ي٨غعٍ ،و بٗض وٞاة ظضٍ ٟ٦له ٖماٍ أخمض و ٖالوة ،وأزظ مباع ٥يمني
هٟؿه بُلب الٗلم باخضي الؼاويا في قما٢ ٫ؿىُيىت ٦ما ٧ان ٢ض وٖضٍ ظضٍ عابذ ل٨ىه انُضم م٘ عأر ٖمه أخمض الظر
٧ان مسالٟا لغٚبخه ،ئط ٧ان يغي أن ال٣يام بأٖما ٫الٗاةلت أولى مً الضعاؾت ،واهه ٢ض ل٣ي ههيبا ٧اٞيا مً الٗلم بدٟٔ
ال٣غآن وما جيؿغ مً الٗلىم الضيييت وال٨خابت وبٌٗ مباصب الكغيٗت ؤلاؾالميت،ئط ٧ان يإمً بىظىب صزىله مجا ٫الٗمل
الٟالحي وعاي الخيىاهاث ٞهظٍ ألاٖما٧ ٫اهذ مىعص عػ ١الٗاةلت ومهضع صزلها ٦ما أجها حٗخبر مهىت ألاظضاص وآلاباا صون وي٘
أر اٖخباع إلاإَالث ابً أزيه ال٨ٟغيت وعٚبخه في َلب الٗلمٞ ) (،مباع ٥اإلايلي جظوَٗ ١م الٗلم ولم يٗض حهمه ئال البدض ًٖ
اإلاكاعب التي يؿخ٣ي مجها عٚبخه اإلالخت ٞهضٖ ١ليه ٢ى ٫ؤلامام الكاٞمي عخمه هللا:
ال يضع ٥الخ٨مـت مً ٖمغٍ ي٨ـضح في مهلخت ألاَــل
وال يىـا ٫الٗلـم ئال ٞخـى زا ٫مـً ألا٨ٞـاع والكٛـل

()

ئن ألاٖما ٫الكا٢ت التي ٧ان ي٣ىم بها وعٚم بًٛه لها ئال أجها جغ٦ذ ٞيه ألازغ البالٞ ٜاألعب٘ ؾىىاث التي ً٢اَا ٞالخا عاٖيا
ؾاَمذ بك٩ل ٦بحر في ج٩ىيً شخهيخه وحٗىيضٍ ٖلى ٖمل الهٗاب وختى في بىاا البييت الٟؼيىلىظيت ٞالصجاٖت وؤلا٢ضام
والخؼم والخى٨ت مهضعَا الخياة ال٣غويت التي ال يخسغط مجها ئال الغظا٦ ٫ما أن خياجه في ال٣غيت لم ج٧ ً٨لها ق٣اا بل ٧ان
يخلظط بخالوة ال٣غان ونالجه م٘ الجماٖت ئط أن أَل ال٣غيت ٦باعا ونٛاعا ٧اهىا مً ٖماع اإلاؿاظض و٧اهىا يٗىصون أبىااَم ٖلى
الهالة ٞحها ٦ما اهه ٧ان يجخم٘ بمٗلمه و جالمظجه في ّ
ال٨خاب ٞيكأ مسجضيا ( ).

)٤ (1تمد لك دبوزل مرجع سيبقل ص .33

) (2أبو بد الرٛتين ٤تمودل آثار الشيخ مبارك الميليل اجمللد1ل دار الرشيدل اٞتزائرل 2012ل ص .21

 ا١تتعيرا ليو يف العيدات و التعيليد اٞتزائرإة إقيمة حفلة – وليمة – إعدم فيهي الطعيم وتذبح الذبيئح وإد ى إليهي ا١تعيزمي وإنعق نصيب من الطعيم إىل
الكتّيب أو الزاوإة لطلبة القرآن شكرا هلل لى نعمة إ٘تيم حفظ العران الكرمي .
( ٤ )3تمد لك دبوزل مرجع سيبقل ص.33

)٤ )4تمد ابن إدرإس الشيفعكل ديوان اإلمام الشافعيل دار اٟتكمة للطبي ة والنشر والتوزإعل لبنينل2008ل ص.99
)٤ )5تمد لك دبوزل مرجع سيبقل ص.39
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٧ان يخل٣ى مً م٣غبيه في خياة ظضٍ وبٗض وٞاجه مً مٗلمي ّ
ال٨خاب أزباع اإلاٗاَض التي ٧اهذ جيكأَا الؼوايا ،ومً بحن َظٍ
اإلاٗاَض اإلاٗهض الظر أوكأجه ػاويت الكيش الخؿحنالتي ٧اهذ جبٗض ًٖ ٢غيخه بدىالي٧ 27لم ظىىب صواع أوالص مباع ٥التي ناع
يمني هٟؿه بااللخدا ١بمٗهضٍ وقغب مً مىبٗه مسخل ٠الضعوؽ في الكغيٗت والٗغبيت ٞهاع يخدحن الٟغم ليٟغ ئلحها عٚم
بٗض اإلاؿاٞت بيىه وبيجها ئلى أن واجخه الٓغو ٝفي ٟٚلت مً أٖمامه وأؾغجه ٞهغب ئلحها في مؿحرة يىمحن ٖلى ٢ضميه أمال أن
يد ٤٣ما يهبى ئليه ٞاؾخ٣بلخه أؾغة الخؿحن بٗض أن ٖلمذ اهه خا ٔٞل٨خاب هللا وأي٣ىذ ما بىٟؿه مً عٚبت في َلب
الٗلم و٧اهذ ازغ الؿٟغ باصيت ٖليه وبٗض أن ٖلمذ اإلاؿاٞت التي ُٗ٢ها اػصاصث ئعجاب به ٞغخبذ به ويمخه ئلى َالب
مٗهضَا (.)2
الخد ٤مباع ٥باإلاسجض وصام م٩ىزه به مضة أؾبىٖحن يخل٣ى زاللها الضعوؽ في الىدى ألاظغوميت و ال٣ٟه وٚحرَا ،زم
يغاظٗها و يد ٟٔمخىجها واػصاصث ألٟخه بمً خىله ،وباإلا٣ابل ٞان ٖمه لم ييأؽ في البدض ٖىه ،ئلى أن ونلخه أزباع أهه في
ػاويت الكيش الخؿحن ٞأصع٦ه َىا ٥وٖاص به ئلى ال٣غيت ،وخؿب صبىػ ٞان يٗ ٠اإلاٗهض وجهغ ٝمباع ٥بهىاٍ ٧ان الؿبب في
٢غاع ٖمه.
٧ان مٗهض الكيش مدمض ابً مٗىهغ اإلايلـي مكهىعا بحن أوؾاٍ َلبت الٗلم في جل ٪الٟترة وؾم٘ مباع ٥به زالٞ ٫ترة
جىاظـضٍ بؼاويت الكيش الخؿحن ،ئط ٧ان يىىر الاعجدا ٫ئليه وَى في الؼاويـت ٚحر أن ئعظإ ٖمه له خا ٫صون طل ٪وب٣ي ي٨ٟـغ في
َظا اإلاٗهـض بٗض ٖىصجه ئلى صواع أوالص مباع ٥يخدحن الٟغم للٟغاع مغة أزغي والالخدا ١به بٗض أن ؾم٘ بٛؼاعة ٖلم قيسه
واَخمام أؾغ ميلت الٛىيت بُلبت الٗلم والاٖخىاا بهم ٞأنبذ ٚايخه اإلايكىصة( ).
٦ما ؾب ٤وط٦غها ٧اهذ ع٢ابت ٖمه قضيضة ٞلم يخذ له ٞغنت الهغوب ئال بٗضما حؿاُ٢ذ الشلىط باإلاىُ٣ت مما ظٗله
يس ٠ٟالغ٢ابت ٖليه مٗخبرا مً الشلىط خاةل صون ٞغاعٍ ،لٖ ً٨ؼيمت مباع٧ ٥اهذ أ٢ىي مً أن حٗي٣ها الٗىاة ٤الُبيٗيت
بٗضما أل ٠الُغي ٤مً َغوبه ألاو.) ( ٫
ونل ئلى مضيىت ميلت ؾاإلاا بٗض٧ 35لم مً اإلاص ي عاظال ،أو ٫ما بضع في طَىه َى الخىظه ئلى اإلاسجض ال٨بحر الظر ٧ان
يضعؽ ٞيه الكيش مدمض اإلايلي و بيىما َى يؿحر ئلى اإلاسجض ٞاطا بالكيش مدمض اإلايلي ع٣ٞت مٗيىه في الخضعيـ ٖبض الغخمان
بً الُيب ابً الٛمغاوي ومجمىٖت مً الخالميظ في الؼ٢ا ،١وما ئن أبهغ الكيش مدمض اإلايلي الكاب مباع ٥أصع ٥اهه َالب
ٖلم أحى مً م٩ان بٗيض وآزغ الؿٟغ باصيت ٖليه ٞأ٢بل ئليه وؾأله ًٖ خاله وأَله ،أظابه الكاب مباع ٥بأصب وزل ٤صيني

 زاوإة الشيخ اٟتسُت زينت ىذه الزاوإة تكفق الطلبة من ٥تتلف منيوق اٞتزائر الذإن إتفرغون للتعليم فتحسن إليهم بيلغذاء وا١تلبس اإلإواء وتوفر ٢تم مي
حيتيجون إليو من زتب الدراسة وغَتىي .
 أسرة الشيخ اٟتسُت ىك أسرة غنية من اسر ميلة أنشأت زاوإة تبعد  14زلم من النيحية الشرقية ١تيلة وأوقفت ٢تي أوقيا زثَتة لتلبية حيجييت ا١تعلمُت
وا١تتعلمُت.
( )1نفسول ص .40

 ىو الشيخ ٤تمد بن الظرإف بن ٤تمدل لعبو و لعب أسرتو ( ابن ا١تعنصر) ا١تيلك نسبة إىل مدإنة ميلةل ولد سنة 1870م حفظ العرآن الكرمي يف الكتّيبل
ودرس يف ا١تدرسة الكتينية بعسنطينةل من أىم شيوخو اجمليوي واللونيسكل أنشأ معهدا يف ميلة للتعليم.
)٤ )2تمد لك دبوزل مرجع سيبقل ص.44
) )3نفسول ص.46
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ٞأعجب الكيش مدمض به وبظ٧اةه وػاص ئعجابه به بٗض أن ٖلم اهه خا ٔٞل٨خاب هللا ٞخبىاٍ وأصزله ئلى صاعٍ وازخاع له
مطجٗا ٢غيبا مً بيخه ومً اإلاٗهض الظر ٧ان يضعؽ به( ).
ئلى أن ٞخذ هللا ٖليه بأؾغة ٚىيت ٦غيمت ٟ٨ٞلخه وجبيخه وصٗٞذ اإلاا ٫للصخو الظر أصي م٩اهه الخضمت الٗؿ٨غيت ٖىضما
1916مٞ ،لم يٗض ما يكٛل باله ؾىي َلب الٗلم واإلاٗغٞتٞ ،خد ٤٣له طل ٪بٗض أن أصع ٥قيسه ٢ضعاجه وإلاذ
هىصر ئلحها ؾىت
هبىٚه ٞاٖخنى به و٢غبه ئليه وأمضٍ بالٗلم وأخؿً جغبيخه وقٗغ بغٚبخه ال٣ىيت في الٗلم ،الظر ٧اهذ ٚايخه ج٩ىيً وص ئ مً
الٗلماا يدملىن الكٗلت بٗضٍٞ ،يجهًىن بالجؼاةغ ويىحرون صعوبها التي أَٟأَا الاؾخٗماع ،ولم يسب يىه في َظا الكاب
الظر اظتهض واه٨ب ٖلى الخ ٟٔوالاؾخٓهاع واإلاغاظٗت والخل٣ي ٞأج ً٣الٗلىم الٗغبيت والضيييت( ).
بىنى ٫زبر هؼوله بميلت ئلى ٖمه الظر أصع ٥أهه لم يسل ٤ئال للٗلم  ًٖ ٠٨ٞمالخ٣خه وٖٟا ٖىه ،وأزظ يتر٢ب ونى٫
أزباعٍ في الجض والاظتهاص والىبى ٙالتي ٧اهذ جملإ ٢لبه ؾٗاصة ٞيدمض هللا ٖلى طل.) (٪
جىَضث ٖال٢ت مباع ٥بكيسه مدمض اإلايلي وونلذ ئلى اإلاهاَغة و أقـاع ئليه بالخىظه ئلـى اإلاسجض ألازًغ مً أظل جل٣ي
مسخل ٠الٗلـىم ٖلى يض بـً باصيــ ،ويم ً٨أن ي٨ـىن جىظهه بمدٌ ئعاصجه( ).
1919م لحزيض جىؾٗا في الٗلم بد٨م أن اإلاضيىت ٧اهذ ٢بلت ل٩ل الُالب ،ي٣هضوجها
اهخ٣ل الكاب مباع ٥ئلى ٢ؿىُيىت ؾىت
مً مسخل ٠أهداا الىًَ٦ ،ما أن ٢ؿىُيىت بد٨م مىٗ٢ها – قغ ١الجؼاةغ– ال٣غيب مً جىوـ ظام٘ الؼيخىهت ٧اهذ مدُت
ٖبىع للُلبت.
بٗض ونىله ئلى ٢ؿىُيىت والخدا٢ه باإلاسجض ألازًغ ُ٦الب ٖلى يض الكيش ٖبض الخميض ابً باصيـ  الظر ٧ان بغهامجه
الضعاا ي يضٖ ٫لى مؿخىي الخٗليم الكغاي آهظاٞ ،٥دًغ صعوؾا حكخمل ٖلى ٞىىن مً ٖلم اللؿان ي٣ضمها ابً باصيـ
الظر خشه ٖلى الٗمل لضيً هللا وعٚبه ٖلى الالخدا ١بغ٦ب الٗلم.

(٤)1تمد لك دبوزل مرجع سيبقل ص.46-45
 إن األسرة اليت تبنتو ىك أسرة مصطفى أبو الصوا من أ يين ميلة الذي اىتم بول وأحبتو والدة مصطفى ىك األخرى وأحسنت إليو (أٛتد بوزإد قصيبةل
البصيئرل ص.)206
)٤ )2تمد لك دبوزل نفسول ص.45
( )3نفسول ص.46
 ا١تسجد األخضر من أىم مسيجد مدإنة قسنطينة واٞتزائر مومي بنيه البيي حسن بن حسُت ا١تلعب ''أبو حنك '' الذي توىل حكم قسنطينة من يم
1736م حىت  1754وزين بنيء ا١تسجد سنة  1743م زمي تدل ليو زتيبة الرخيمة ا١توجودة فوق بيب مدخق بيت الصالة وّتواره مدرسة أإضي لكن بعد
توجهني إىل مدرسة وجدنيىي مستغلة زمسيزن لبعض العيئالت وبعد حوارني مع إميم ا ١تسجد األخضـر أخبـرني أن مشروع اسًتجي و وترحيق ىؤالء قيد
الدراسةل زين إعوم بيلتدرإس فيو ٨تو  8من ا١تدرسُت وآخر من أحيي فيو سنة التدرإس العالمة ابن بيدإسل إسمى اٞتيمع األخضر بيٞتيمع األ ظم وىو إعع
ْتك اٞتزارإن قرب رحبة الصوا وال تزال تعيم فيو الصالة وبعض در وس الو ظ واإلرشيدل أمي هد ازدىيره الذي بلغت ٝتعتو خيرج اٟتدود فكين يف زمن
ٚتعية العلميءل حيث قيم ابن بيدإس بيلتدرإس وتفسَت العرآن ١تدة  25سنة.
) )4اٛتد صيريلالمرجع السابقل ص.34

 تذزر ا١تصيدر أن انتعيلو إىل تونس زين يف نفس السنة اليت قدم فيهي إىل قسنطينة أي أن مكوثو هبي ا إتجيوز السنة وىنيك من إعول أن
دام ثالثة سنوات و يد منهي سنة 1924م أي أنو ىيجر إليهي سنة 1920م.
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٧ان اإلاسجض ألازًغ بد ٤أخض ٢الٕ الضيً والٗلم التي خٟٓذ لؤلمت صيجها وَىيتها َيلت ٞترة الاؾخٗماع ،ومغ٦ؼا جغبىيا يغبى
ٞيه ٖامت الىاؽ ٖلى ًٞاةل ألازال ١و٦غيم الكماةل في اإلاجخم٘ اإلاؿلم ،وب٣ي اإلاسجض مدآٞا ٖلى َظٍ اإلاباصب في و٢ذ
َٛذ بٌٗ ألاٚغاى الضهيىيت ٖلى مؿاظض أزغي ،خيض اه٣لبذ بٌٗ خل٣اجه ئلى مىاعص للغػ ١ومٗا٢ل للخٗهب اإلاظَبي
والُاةٟي.
ها ٫الكاب مباع ٥ئعجاب ابً باصيـ ٞأخبه وظٗله مً اإلا٣غبحن ئليه وٖغ ٝأن البالص بداظت ئلى أمشاله مً اإلاجتهضيً في
َلب الٗلم اإلادبحن لىَجهم وأَله ٞتػعٍ واٖخنى به وشجٗه وأعؾله يمً البٗشاث ألاولى ئلى ظام٘ الؼيخىهت( ) ٢هض ج٩ىيً وص ئ
وص ئ مً الٗلماا اإلاهلخحن إلزغاط الجؼاةغ مً الٗؼلت الٗلميت والش٣اٞيت والبىج٣ت التي أصزله ٞحها الاؾخٗماع و ما جغجب ًٖ
طل ٪مً اهدكاع للبضٕ والخغاٞاث التي ٚظتها الُغ ١الهىٞيت.
الخد ٤مباع ٥اإلايلي بجام٘ الؼيخىهت وصعؽ ٖلى يض ٦باع ٖلمائها الظيً حٗلم ٖلى يضَم قيسه ؤلامام ٖبض الخميض ابً
باصيـ ،هظ٦غ مجهم الكيش مدمض الىسلي ال٣حرواوي ،الكيش مدمض الُاَغ بً ٖاقىع ،الكيش مدمض ابً ال٣ايـي،
الكيش بلخؿً الىجاع وٚحرَم ،و٧اهذ َغي٣ت الخضعيـ بال٣اا ٖكغاث الضعوؽ وئ٢امت ال٨شحر مً الخل٣اث الٗلميت،
ويظ٦غ الكيش زحر الضيً أن مباع٧ ٥ان مً عٞا٢ه في الضعاؾت ٧ل مً الكيش الٗغبي الخبس ي والكيش ؾٗض الؼاَغر ( )،
٦ما أُٖى لىا نىعة ًٖ ألاؾاليب اإلاٗخمضة في الخضعيـ وون ٠لجام٘ الؼيخىهت ب٣ىله «:أؾاجظة أظالا اؾدبضلىا بالصخاة٠
وال٨خب خآٞت واٖيت وطا٦غة ٢ىيت يجهمغ الٗلم مً أٞىاَهم ٧الؿيل الضا ،٤ٞو٢ض ظلـ الخالميظ لؿمإ الضعوؽ ٖلى ٞغاف
مبؿىَت يغجضون الٗماةم وبأيضحهم مدآٞهم وٖلى ؾيماَم الغٚبت الهاص٢ت ...للتزوص بالٗلم واإلاٗغٞت في َظٍ الؿاخت
الٗامغة بالخل٣اث الٗلميت جىظض ٖلى يمحن اإلادغاب وقماله زؼاةً ال٨خب التي جبرٕ بها الخحرون وظٗلىَا وٟ٢ا لُالب الٗلم
 ىو اإلميم بد اٟتميد بن بيدإس ( 1307-1358ىجرإة) ا١توافعة لـ ) (1889-1940من رجيل اإلصالح يف الوون العرر ورائد النهضة اإلسالمية
يف اٞتزائرل ومؤسس ٚتعية العلميء ا١تسلمُت اٞتزائرإُت سنة1931م.

) )1سعيد بوزإين  ،إلخصيات بارزة في كفاح الجزائر - 8 0

 9رواد الكفاح السياسي واوصالحي - 900

 9ل ط 2ل دار األمقل

اٞتزائرل ص .155
* إلتحق الطيلب ّتيمـع الزإتونة بصفة رٝتية بعد التوجـو لإلدارة ١تلئ أوراق التسجيق وبعد التسجيق ٘تنحو اإلدارة دفًت إعدمو الطيلب
حضوره وغييبو وتعرإر ن سلوزـو بعد هنيإة زق شهر ونتيئج امتحينيتـو زق سنة حيث زين ىذا الدفًت الوسيط بُت اإلدارة
خاللو الطيلب ١تعرفة مستواه وأىليتو.

ألسيتذتـو ليثبتوا

واألسيتذة تراقب اإلدارة من

 الشيخ ٤تمد النخلك العَتواين  1285-1342ىـ  1924 – 1868 /م لم من أ الم الزإتونة األفذاذل لو من سعة اإلوالع ودقة البحث وحرإة
الرواد األول يف ترزيز حرزة اإلصالحل والتو ية والد وة إىل إ ميل الفكرل واإلقبيل لى العلوم قصد التطور والتعدمل وقد زين لو
التفكَتل مي ّأىلو ليكون من ّ
التأثَت العميق لى تالمذتو ل درس لى إده الشيب مبيرك لم التفسَت.
٤ تمد الطيىر بن يشور ( تونسل(  1296ىـ 1879 /م ) (  )1972//1393يا وفعيو تونسكل أسرتو منحدرة من األندلس ترجع أصو٢تي إىل
أشراا ا١تغرب األدارسة تعلم ّتيمع الزإتونة مث أصبح من زبير أسيتذتول أخذ منو لوم األدب العرر مدة ثالثة سنوات.
 أخذ ن ىذا العيا اٞتليق أصول الفعو.
 بلحسن النجير ا١تفيت ا١تـيلكك ورئيس ٞتنة اإلمتحينيت ّتيمع الزإتونة أخذ نو روإيتو يف الفعو واٟتدإث ورواإة الصحيح العشر.

 الشيخ العرر التبسك ):(1895-1957أحد أ مدة اإلصالح يف اٞتزائرل وأمُت يم ٚتعية العلميء ا١تسلمُت واجمليىد البيرز الذي خطفتو إد
التعصب والغدر الفرنسية يم  1957وا إُسمع لو ِذزر بعدىي.

( ٤ )2تمد خَت الدإنل مذكرات الشيخ خير الدينل ج1ل ا١تؤسسة الوونية للكتيبل اٞتزائرل ص .82
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ٖلى مغ الؿىحن ،وبجىاع اإلاسجض َىا ٥م٨خبت الٗبضليت ال٨بحرة الىاؾٗتٖ ،امغة بال٨خب ،ظيضة الخىٓيم ٖميمت الٟىاةض
والخضماث لُالب الٗلم.) (»...
لم ي ً٨مباع٦ ٥ب٣يت الُلبت ئط ٧ان يكاع ئليه باإلبهام لخٟى٢ه بٗضما وظض في الؼيخىهت يالخه واإلاىاَل التي يكٟي بها
ّ
ّ
الكاب اإلاهظب الكهم الظر مشل الجؼاةغ أخؿً جمشيل ،ئط
ٚليلهَ ،ظا و ٢ض أعجب به ٧ل مً ٖغٞه مً َالب وأؾاجظة ٩ٞان
( )
٧ان ٖىض جهايت الضعؽ يُغح أؾئلت ٖلى أؾاجظجه يىضَل لها الخايغون .
لم ج ً٨جىوـ في الؿىىاث التي ٧ان بها مباع ٥اإلايلي بلض ظام٘ الؼيخىهت ألآٖم الظر جل٣ى به صعوؾه  ،ِ٣ٞبل ٖغٞذ
مجمىٖت مً الخدىالث ٢اصَا أبىاا جىوـ مً ٖلماا وؾياؾيحن مدى٨حن ،ئط اهبٗشذ ٞحها خغ٦ت ٢ىيت قملذ ٧ل عبىٖها،
ٓٞهغث الصخ ٠الىَىيت واإلاجالث التي صٖذ ئلى ئي٣اّ الغوح الىَىيت الخىوؿيت وهاصث بد ٤الكٗب في بلضٍ اعى أباةه
وأظضاصٍ٦ ،ما قهضث َظٍ الٟترة جدغ٧اث في مسخل ٠اإلاياصيً بال٣اا الخُب واإلادايغاث واوٗ٣اص اإلاإجمغاث والاظخماٖاث
الٗامت ٦ما ٖغٞذ َظٍ الٟترة مٓاَغاث ٢اصَا قيىر الؼيخىهـت (الهاص ١الىيٟغ و ٖشمان بً زىظت) بمٗيت الُلبت و الكٗب
الخىوس ي و٢ض قاع ٥في َظٍ اإلآاَغاث َلبت ظؼاةغيحن( ) ئط قهض الكاب مباع ٥ما ٧ان ي ٘٣في جىوـ مً جدىالث في ظمي٘
اإلاياصيً ج٣غيبا والتي أزغث في ج٩ىيىه وَيئخه للٗمل ٖلى جهًت وَىه ألام بٗض أن ا٦دؿب اإلاإَالث الٗلميت بدهىله ٖلى
قهاصة الخُىي٘ ويلىٖه ٖلى َغي٣ت الٗمل في اإلاجا ٫اإلايضاوي ٞتر٦ذ أخضار جىوـ الجهًىيت ألازغ الظر أ٦ؿبه الخٟى ١في
مجالحن ؤلانالح الضيني وؤلانالح الىَني والؿبيل ئلى جد٣ي ٤طل ٪وألاصواث اإلاؿخٗملت والُغ ١وألاؾاليب اإلاىخهجت .
ي٣ى ٫الشاؿعي في َظا الهضص:
حٛغب ًٖ ألاوَان في َلب الٗلى وؾاٞغ ٟٞي ألاؾٟاع ؾب٘ ٞىاةض
جٟـغط َـم ،وا٦دؿـاب مٗيكـت

وٖلـم ،وأصب ،وصخبت ماظض.

()

1924م بٗض أن أجم صعاؾخه بها خامال أٖلى قهاصة ٧اهذ جمىذ َىا( ٥قهاصة
ٖاص مباع ٥اإلايلي مً جىوـ ئلى الجؼاةغ ؾىت
الخُىي٘) وأو ٫ما ٢ام به ٖىض ونىله ئلى ٢ؿىُيىت أزغط « مؿىصة ٢اهىن أؾاا ي خض الُلبت والٗلماا ٖلى ئوكاا مُبٗت
٦بري جُب٘ اإلاسُىَاث وجيكغ الجغاةض واإلاجالث لخخي أمخه خياة ٖمليت ال هٓغيت»( ).

(٤ )1تمد خَت الدإنل مرجع سيبقل ص.76

( )2بد اٟتفيظ اٞتنينل أووار من حيية الشيخ مبيركل البصائرل اجمللد05ل العدد 27ل  10ميرس1945ل ص.219
(٤ )3تمد خَت الدإنل مرجع سيبقل ص.79
(٤ )4تمد ابن ادرإس الشيفعكل مرجع سيبقل ص.57

 إتحصق لى ىذه الشهيدة بعد ثالث سنوات من التعليم العييل يف جيمع الزإتونةل حيث زين إشرا لى امتحين ا١ترشحُت لنيق ىذه الشهيدة اجمللس
الشر ك برئيسة شيخ اإلسالم وقيضيُت أحدمهي حنفك ا١تذىب واألخر ميلكك وحيضره النيضر العم للجيمعل وا١تدرسونل و دد زبَت من الطلبةل إتم االمتحين
يف ثالثة أإيم دير فيهي الطيلب بعدة مراحق إؤ دي الطيلب يف زق مرحلة نوع خيص من االمتحينيت الكتيبيةل والشفوإةل والتطبيعية (.أنظر ٤تمد خَت الدإنل
مرجع سيبقلص ) 77-76ل زينت شهيدة التطوإع  .أ لى الشهيدات اليت دينحهي بعد ثالث سنوات من التعليم العييلل وقد وقع إحداث مكيهني شهيدة
العي١تية وبعي لألمر ا١تؤرخ يف  30ميرس/آذار  .1933وزينت تعسم وبعي لالختصيص إىل :العي١تية يف العسم الشر ك؛ والعي١تية يف العسم األدر؛ العي١تية يف
العراءات (أنظر  http://ar.wikipedia.org/wikiا٠تميس .(2012/05/03
( )5بد اٟتفيظ جنينل مرجع سيبقل ص .219

149

العذد  : 29ماسط– 2017

مشهض حُل البدث العلمي

 - 3عطشٍ وبُئخه:
يٗخبر الٗهغ الظر ولض ووكأ ٞيه مباع ٥اإلايلي مً أخل ٪الٗهىع في جاعيش الجؼاةغ التي ٧اهذ في َظٍ الٟترة جدذ وَأة
الاؾخٗماع ب٩ل ما جدمله َظٍ ال٩لمت مً مٗاوي ،وأر اؾخٗماع؟ الاؾخٗماع الٟغوس ي الظر ٧ان ٢ض مغ ٖلى وظىصٍ بالجؼاةغ
٢غابت ٢غن مً الؼمً مؿخٗضا بظل ٪لالخخٟا ٫بمئىيت اخخالله للجؼاةغ ،مسلٟا هخاةج ٧اعزيت قملذ ظمي٘ اإلاياصيً ٞلم جتر٥
يضٍ قيئا ئال وصوؿخه ٞاؾتهض ٝاللٛت والضيً والخاعيش وختى الٗاصاث والخ٣اليض٦ ،ما أن ٞكل الشىعاث الكٗبيت اهجغ ٖىه
البُل والاهخ٣ام مً َغ ٝاإلاؿخٗمغ وولض في ال٨شحريً مً أبىاا الكٗب هىٖا مً اليأؽ والدؿليم ،ومً ظهت أزغي أعا ى
لضي اإلاؿخٗمغ ٢ىاٖت بأن الجؼاةغ جابٗت له( ).
ل٣ض ٖمل الاؾخٗماع في ئَاع ؾياؾخه الغاميت ئلى مدى الصخهيت الىَىيت للجؼاةغيحن والً٣اا ٖلى صيجهم ئلى حٛظيت
الُغ٢يت ؾٗيا مىه إلٞؿاص الُٟغة ؤلاؾالميت وج٨ٟي ٪عوح ألازىة التي ٧اهذ بحن الجؼاةغيحن( )ٞ ،اهدكغث البضٕ والخغاٞاث
والكٗىطة وؾاص الجهل في أوؾاٍ الكٗب الظر أنبذ يؿمى وعاا الخهىٖ ٫لى ل٣مت الٗيل.
ويظ٦غ ألاؾخاط "ٖماع الُالبي" في َظا الهضص "ل٣ض ؾيُغث الُغ ١الهىٞيت ٖلى ال٨ٟغ ؤلاؾالمي ،واإلاجخم٘ اإلاٛغبي في
 295000مغيض ،وال٣ٟهاا
ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ؾيُغة مظَلتٞ ،بلٖ ٜضص الؼوايا في الجؼاةغ 349ػاويت وٖضص اإلاغيضيً ؤلازىان
الظيً ٖغٞىا بمٗاعيتهم الهىٞيت أنبدىا بضوعَم (َغ٢يحن) ٞؿاص الٓالم ،وزيم الجمىص ،و٦ثرث البضٕ واؾدؿلم الىاؽ
لل٣ضع ،وأنبدىا ئطا ؾئل أخضَم ًٖ خاله أظاب ":هأ٧ل ال٣ىث ووؿخنى في اإلاىث " وَظٍ الٓاَغة الاظخماٖيت أصث ئلى
حُٗيل ال٨ٟغ وقل ظمي٘ الُا٢اث الاظخماٖيت ألازغي"( ) ،ومما ؾاَم في جأػم الىي٘ واؾخٟداله زضمت بٌٗ الؼوايا
للمؿخٗمغ مً زال ٫امخال٦ها للؿلُت الضيييت والىٟىط اإلاٗىىر ،ئياٞت ئلى الضوع الظر لٗبخه الُغ ١الهىٞيت بما لها مً
ماى ٖغي ٤في ظهاصَا وعباَها لىهغة ؤلاؾالم ظٗلها ج٨ؿب ز٣ت الكٗب مما ظٗل قيىر الُغ ١يؿخٛلىن َظٍ الش٣ت
ٞاهدغٞىا خبا للضهيا واإلاا ٫وأنبدىا مىالحن لالؾخٗماع.
مهما ي ً٨مً ألامغ ٞان جدال ٠بٌٗ الؼوايا م٘ اإلاؿخٗمغ َى في الىا ٘٢ظؼا ال يخجؼأ مً جاعيسىا ،وئههاٞا للخاعيش ٞيجب
أن ال هى٨غ الضوع الظر لٗبخه بٌٗ الؼوايا في الضٞإ ًٖ الجؼاةغ في ؾبيل جدغيغَا ،ومً َىا يم ً٨أن وؿدك ٠بٌٗ مالمذ
الٗهغ الظر ٖاف ٞيه مباع ٥اإلايلي وخ٣ي٣ت الىي٘ الظر ٧ان ؾاةضا آهظا ٥مما ال يضٕ مجاال للك ٪في مضي نٗىبخه
وجأػمه.
وعٚم جل ٪الهىعة ال٣اجمت ٣ٞض ٧اهذ – ٖلى الجاهب آلازغ مجها – جلىح جباقحر ألامل بميالص ظيل ظضيض مً الجؼاةغيحن،
خيض قهض ػمً ميالص الكيش مباع ٥اإلايلي ميالص الٗضيض مً أبىاا ظيل الجهًت مً أمشا :٫ابً باصيـ ،الٗ٣بي ،ؤلابغاَيمي،
الخبس ي و٦شحريً ٚحرَم٦ ،ما ٖغ ٝأيًا خغ٦ت ٖلميت ٧ان ي٣ىم بها ظملت مً الٗلماا اإلاهلخحن مً أمشا ٫الكيىر بً مهىا،
اإلاجاور ،بً ؾمايت ،بً اإلاىَىب و خمضان الىهيس ي.

) (1نبيق بالسكل اوتجاا العربي واإلسالمي ودورا في تحرير الجزائرل مطيبع ا٢تيئة ا١تصرإة العيمة للكتيبل1990ل ص .35
) (2

مير ويليبل أثار ابن باديسل ج1ل ط3ل الشرزة اٞتزائرإة للنشر والتوزإعل اٞتزائرل 1997ل ص .18

)  (3مبيرك ا١تيلكل رسالة الشرك و مظاهرال ط5ل دار الغرب اإلسالمكل لبنينل 2000ل ص ص.14-13
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 - 4شخطِخه:
ئن الخضيض ًٖ شخهيت مً شخهياث ألامت ،خضيض طو شجىن ٞمهما ط٦غها وأوعصها مً الخها ٫التي يخمحز بها
مباع ٥اإلايلي ٞلً هىٞيه خ٣ه ،وئهما ؾىداو٢ ٫ضع اإلاؿخُإ ط٦غ ما ٦خب ٖىه مً زال ٫قهاصاث مً ٖانغوٍ و ٖايكىٍ،
مخىزحن في طل ٪اإلاىيىٖيت الٗلميت في الُغح.
وإلبغاػ ظاهب مً ظىاهب شخهيت مباع ٥اإلايلي هىعص ما ط٦غٍ ابىه مدمض الظر ٧ان مالػما له في البيذ و زاعظه مً
زال ٫أؾٟاعٍ مٗه ئلى مسخل ٠الخىايغ وال٣غي بالغٚم مً ٢هغ الٟترة التي ٖايكه ٞحها خيض ٢اٖ « :٫ىضما جىفي الكيش
1945م لم أ٢ ً٦ض ججاوػث مغخلت الخٗليم اإلاخىؾِٚ ،حر أهني اؾخُٗذ أن أزتزن ط٦غياث جل٣ي
مباع ٥اإلايلي ،فيٞ 09برايغ
بٌٗ الًىا ٖلى شخهيخه ،ؾىاا بد٨م مٗاقغحي اللهي٣ت به ٦ابً ب٨غ له أو بد٨م ألاوعا ١والغؾاةل الخانت التي
اَلٗذ ٖلحها بٗض وٞاجه»( ) مً َىا يظ٦غ ابىه مدمض الٗال٢ت التي ٧اهذ جغبِ ألاب بابىه٩ٞ ،ان مباع ٥اإلايلي خىىها ال يؿخٗمل
الكضة والٗى ٠م٘ ابىه ئال في اإلاىاي٘ التي ج٩ىن الػمت لظل٦ ،٪تر ٥الهالة مشال و٢ض ٖبر ًٖ طل٢ ٪اةال «:آهظا ٥ال يترصص في
ئهؼا ٫قضيض الٗ٣اب بي ،ال يك ٟ٘لي في طل ٪خبه الكضيض البىه وال جضزل والضحي أوظضر »( ) و مً َىا يبرػ ظاهب اإلاغبي في
شخهيت مباع ٥اإلايلي.
يم ً٨أن هظ٦غ مكهضا آزغ لجاهب اإلاغبي باليؿبت للكيش مباع ٥اإلايلي مً زال ٫الغؾالت التي وظهها له الكيش الٗغبي
الخبس ي يُلب مىه ٞحها ئَالٖه ٖلى أؾلىبه في مٗاملخه للخالميظ٨ٞ ،خب ئليه الكيش مباع٢ ٥اةال« :ئطا وٖضث ٞأهجؼ ،وئطا
أوٖضث ٞخٛاٞل .وئط ط٦غ ٥أخض الخالميظ بالىٖيض ٞىٟظٍ م٘ ئْهاع ٦غاَيخ ٪إلاً ط٦غ٩ٞ ) (»٥ان َظا اإلا ُ٘٣مً الغؾالت يبرػ
الاَخمام ال٨بحر الظر ٧ان يىليه ٦باع مً ٖانغوٍ بأَميت ههاةده وئعقاصاجه في مجا ٫التربيت ،ومً ظهت أزغي يبحن ؾماخت
الكيش مباع ٥اإلايلي م٘ جالمظجه وخغنه ال٨بحر ٖلى الىٞاا بالىٖض.
و٢ض ٖثر هجله "مدمض اإلايلي" ٖلى ٦غاؾت نٛحرة ٧ان يسجل ٞحها مباع ٥زىاَغٍ ٦خب في ئخضي وع٢تها بٗىىان لىٖت الكى١
ما يلي« :ال أٖلم للكى ١ؾلُان ٖلى ٖىاَٟي عجؼث ًٖ جسٟي ٠وَأجه ٢ىحي ال٨ٟغيت ئال مغجحن .أخضَما وأها قاب ٖل٤
٢لبي ٞخاة ٖل٣خني هي ألازغي .و٧اهذ خغب بحن ٖ٣لي وَىرٞ ،اػ ٞحها الهىي للخب الٗظعر ،وٞاػ ٞحها الٗ٣ل بالٟٗت ،م٘ وظىص
صوااي الٟاخكت و٣ٞض مىاوٗها»( ) و٢ض أبغػث َظٍ ألاؾُغ مً الغؾالت م٣ضاع الٟٗت التي ٧ان يدىػَا مباع ٥اإلايلي ،ونٟاا
٢لبه و٢ىة ئيماهه باالبخٗاص ًٖ ٧ل ما َى مدغم٦ ،ما ٦كٟذ ظاهب آزغ يخٗل ٤بهغاخخه ال٨بحرة في ط٦غ ٧ل ما ٧ان يسخلج في
هٟؿه وَى الٗالم الؼاَض الىعٕ.
ط٦غ أخمض "بىػيض ٢هيبت" جلميظٍ في الهبى وػميله ونضي ٤صعبه في الىًا ٫ظاهب ألازال ١في شخهيت مباع ٥اإلايلي التي
٧اهذ مبييت ٖلى مباصب ؤلاؾالم وب٣ىله « :و٧ان طا شجاٖت أصبيت مخهلبت في الخ ٤ص٢ي ٤اإلاالخٓت طا مىا ٠٢خاػمت ٞال
يسص ى أن ي٣ى ٫الخ ٤ألر ٧ان٧ .ان يدب الٗمل الضاةم اإلاخىانل و٧ان ي٨غٍ ال٨ؿل ويم٣ذ ال٨ؿلى مً جالميظٍ ومً ػمالةه.
وعٚم حكضصٍ ٣ٞض ٧ان أيًا ٦غيم الىٟـ٩ٞ ،اهي الى٨خت ٢ىحها ،خؿً اإلاٗاقغة خليما بكىقا مدبا لخالميظٍ مدترما
) ٤ (1تمد ا١تيلكل الشيخ مبارك الميلي حياته العلمية ونضاله الوطنيل ط1ل دار الغرب اإلسالمكل لبنينل2001ل ص ص.78-74
)  (2مبيرك ا١تيلكل تيرإخ اٞتزائر يف العدمي واٟتدإثل مصدر سيبقل ص .23
)  (3مبيرك ا١تيلكل تيرإخ اٞتزائر يف العدمي واٟتدإثل مصدر سيبقل ص .23
) (4نفسول ص .24
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ألنض٢اةه ،مغاٖيا ألخىالهم وهٟؿيتهم٧ .ان َاَغ ال٣لب مخىاي٘ مٟغَا في الخىاي٘ يكٗغ بظل ٪جالميظجه وؾامٗه ٩ٞان ال
ي٣ى ٫لهمَ :ل ٞهمخم؟ بل ي٣ى :٫أٞهمىا؟ .و مً أظمل في جىايٗه وصيم٣غاَيخت أهه ٧ان يجيب ظمي٘ مً ي٩اجبه مهما ٧ان
قأهه ومهما ٧ان مىيىٕ الغؾالت»( ).
٦ما هجض أن "أخمض سخىىن" ٢ض ٦خب ٢هيضة بٗىىان أٖٓم بها ؾحرة يظ٦غ ٞحها زها ٫مباع ٥اإلايلي وكغث بجغيضة
البهاةغ وَظا م ُ٘٣مجها :
م ًْ َظم آصاب ُثوهطج ُث
ُث
ٞىى ِّن
أوجيخه
باألزال ١ما
و٢غهذ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ُث
ُث ُث
بضيً
خىاي٘
وَبٗذ طل٧ ٪له ِّب
وصخيذ ٍموص ال يكاب ِّ
ٍم
ِّ
ئن َظٍ الىٟؿيت الٗظبت التي جمحز بها مباع ٥اإلايلي بكهاصة مٗانغيه ظٗلذ مىه عظال ئصاعيا نلباٖ ،مي ٤ال٨ٟغٞ ،لم جً٨
خياجه الخانت أ٢ل عوٖت وظماال مً خياجه الٗامت ٩ٞان طا قٗىع وَني صا ٤ٞفي زضمت وَىه وصيىه ،وال أصٖ ٫لى طل ٪مً
٦خاباجه في الصخاٞت و الخألي" ،٠ول٣ض ججمٗذ ٞيه ٖالماث الصخهيت الباعػة ْاَغا وباَىا م٘ مٓاَغ الىبى ٙوآياث الؿمى
والغٗٞتٞ .الغظل في الخ ٤شخهيت هاصعة ظضيغة بال٨ك ٠والخأمل" ( ).
ٞؿغ الكيش "البكحر ؤلابغاَيمي" اإلا٩اهت التي ونل ئلحها مباع ٥اإلايلي وعٗٞخه الٗلميت ئلى أعبٗت أقياا  :الاؾخٗضاص ال٣ىر
والهمت البٗيضة وهٟـ ٦بحرة والاهُ٣إ الخام ًٖ الكىاٚل ال٨ٟغيت والجؿميت ختى ّ
ٖبر ًٖ طل٢ ٪اةال٨َ « :ظا ٖغٞىا مباع٥
وبهظا قهضها َ ...ظٍ هي ألاؾباب التي ٧ىهذ لىا مباع ٥اإلايلي ٖاإلاا مؿخ٨مل ألاصواث يمؤل مٗىاٍ لٟٓه.) (»...
أما ػميله في الىًا" ٫أخمض جىٞي ٤اإلاضوي" ٣ٞض ٖبر ًٖ لخٓت حٗغٞه ئلى مباع ٥اإلايلي وا٦دكاٞه لصخهيخه ٢اةال  « :ل٣ض
حٗغٞذ يىمئظ ئلى الجؼاةغ بغمتها في شخو طل ٪الٗهامي ال٨بحر :عأيذ ٞيه الجؼاةغ اإلاؿخميخت في ؾبيل ٖغوبتها ،وعأيذ ٞيه
الجؼاةغ اإلاخٟاهيت في ؾبيل ئؾالمها ،وعأيذ ٞيه الجؼاةغ اإلاىايلت في ؾبيل خغيتها والخمخ٘ بد٣ها في الخياة »( ).
ئال أن "ٖلي مغخىم" اٖخبر مباع ٥اإلايلي مً أ٦بر الصخهياث التي ٖملذ وال جؼا ٫حٗمل في زضمت الٗغب واإلاؿلمحن( ) ،و
ي٣هض بظل ٪مسخل ٠آلازاع التي جغ٦ها مباع ٥اإلايلي في زضمت الٗغب بهٟت ٖامت والجؼاةغيحن بهٟت زانت.
 - 5وؿاجه و أضذاؤَا:
جىفي الكيش مباع ٥اإلايلي ًٖ ٖمغ يىاَؼ حؿٗت وأعبٗحن ؾىت ،و َى في ٢مت ُٖاةه الٗلمي وال٨ٟغر ،طل ٪بٗض أن أيىاٍ
ال٩لل مً مغى الؿ٨غر( ) و لكضة اإلاغى وجأزحرٍ ٖلى ٢ىاٍ الصخيت ٣ٞض ألؼمخه الجمٗيت الؿٟغ ئلى ٞغوؿا للٗالط و طل٪
( )1أٛتد بوزإد قصيبةل حياة رجل اإلرادة مبارك الميليل البصيئرل اجمللد05ل العدد26ل  8ميرس 1948ل ص.207

(٤ )2تمد ا١تيلكل الشيخ مبارك الميلي حياته العلمية و نضاله الوطنيل ط1ل دار الغرب اإلسالمكل 2001ل ص.289
( )3البشَت اإلبراىيمكل مبيرك ا١تيلكل البصائرلاجمللد 05ل العدد 26ل السنة األوىلل 8ميرس 1948ل ص .205

) )4أٛتد توفيق ا١تدينل مبيرك ا١تيلك مؤرخ اٞتزائرلالبصائرل اجمللد 05ل العدد 26ل ميرس 1948ل ص .208

) (5

( )6

لك مرحومل أثير األستيذ مبيرك ا١تيلك يف بنيء اجملتمع اٞتزائريل البصائرل اجمللد 05ل العدد 26ل  1ميرس 1948ل ص.210
بد اٟتفيظ اٞتنين ،البصائر "أووار من حيية الشيخ مبيرك"ل اجمللد 05ل دد 27ل  15ميرس 1948ل ص.219
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 ،1938ئط ٦خب اإلايلي ي٣ى «:٫قااث ألا٢ضاع أن هغ٦ب ألاؾٟاع و هجخاػ البداع مً ئٞغي٣يا ئلى أووعبا ،ال لخجاعة و مٛىم،وال
ٖام
لجزَت ومُغب،وال لك٩اة ومُلب ،و ل ً٨ئؾترظاٖا ل٣ىة أطابها الضاا واؾخجماٖا ليكاٍ عجؼ ًٖ أصاا الىاظب هدى الضيً
والكٗب ٞظَبىا أوازغ عبي٘ ألاو( ٫مار) ئلى <<ٞيص ي>> ،و َا هدً في أوالا في ألاؾبىٕ الشاوي مً عبي٘ الشاوي (ظىان) و ٢ض
أَلذ ٖليىا َالت٘ الغاخت والٗاٞيت والخمض هلل »( ) ،وَىا يبحن اإلايلي أخ٣يت الضيً و الىًَ ٖليه و يؿمى لخدؿحن خالخه
الصخيت بالؿٟغ زاعط الىًَ الؾخجمإ ٢ىاٍ إلاىانلت مكىاعٍ ؤلانالحي.
في قهاصاث أزغي مىه هلمـ ٖٟت اإلايلي و أهٟخه في اؾخٛال ٫مىهبه في وؾِ الجمٗيت التي ألؼمخه بالؿٟغ في ٢ىلهٞ « :أما
 1936بٗض ظىلت ٧لٟخني الجمٗيت بها و عأي مً عأي مً عظالها أن حٗيىني ٖلى الٗالط ُٞلب طل ٪و
اقخضاص اإلاغى ٞهى في ؾىت
٢غع و لم أٖلم ال بالُلب و ال بال٣غاع ئال بٗض خحن ٞلما ٖلمذ أه٨غث» ( ).
جضَىعث خالت مباع ٥الصخيت في مُل٘ ألاعبٗيىاث و يظ٦غ الكيش "أخمض خماوي" عخمه هللا اليىم ألازحر مً خياة مباع٥
 1945صزلذ ئلى مضعؾت التربيت و الخٗليم ب٣ؿىُيىت ٞىظضث الض٦خىع بً
اإلايلي في َظٍ الضهيا ٢اةال «:و في يىمٞ 08برايغ
اإلاى ٤ٞعخمه هللا هاػال في صعظها و ي٩اص صمٗه يؿيلٞ ،هٗضث مؿغٖا و صزلذ ؤلاصاعة خيض يىظض الكيش مباعٞ ٥ىظضجه
مل٣ى ٖلى ظىبه ي٩اص ال يخدغٞ ٥ا٢تربذ مىه و ؾلمذ ٖليهٞ ،ىٓغ ئلى و مض يضٍ هدىر بًٗ ٠و ٢ا ٫ؾامدنيٞ ...أزظ ئلى
ميلت في ٚيبىبت و مً الٛض يىمٞ 09برايغ جل٣يذ م٩اإلات مً ئصاعة البريض مً ٢ؿىُيىت أزبرث بسبر وٞاة الكيش مباع ...٥زم بٗض
٢ليل عن ظغؽ الهاجٞ ٠اطا بالظر يخ٩لم َى ال٩ابخان "صو" الًابِ اإلاضيغ للكإون ؤلاؾالميت بالىاليت يدؿاا ٫أخ٣ا أن
الكيش مباع ٥ماث؟» ( ).
يخطر مً َظٍ الكهاصاث أن الغظل ٧ان مدل اَخمام ألانض٢اا ٦ما ٧ان مدل اَخمام ألاٖضااٞ ،اطا ٧ان الض٦خىع بً
اإلاى ٤ٞطَب إلاٗايىت الكيش و ٞدهه و الكيش أخمض خماوي ليُمئن ٖليه و يخأ٦ض مً قٟاةه أو مغيه باٖخباعٍ ع٦ىا ع٦يىا في
نغح الخغ٦ت ؤلانالخيت التي ج٣ىصَا ظمٗيت الٗلماا اإلاؿلمحنٞ ،ان ؾإا ٫ال٩ابخان مضيغ الكإون ألاَليت ؤلاؾالميت لم يً٨
ؾىي مً أظل الخأ٦ض مً صخت الخبر ألن وٞاة الكيش باليؿبت للٟغوؿيحن َى ؾ٣ىٍ أخض أُ٢اب الجهًت الىَىيت التي
٧اهذ جإع ١اإلاؿإولحن الٟغوؿيحن في الجغاةض مىظ بؼوٞ ٙجغَا في مُال٘ ال٣غن الٗكغيً.
أما ظغيضة الىجاح اليىميت التي ٧اهذ جهضع ب٣ؿىُيىت ٞخه ٠حكيي٘ ظىاػة الكيش مباع ٥في ما وكغجه ب٣ىلها( )٢ :بل ػوا٫
 1945بم٣برة ميلت ؾاع الى عخمت هللا الٗالمت اإلاإعر ألاؾخاط مباع ٥بً مدمض اإلايلي ٧اَيت
ػوا ٫يىم الجمٗتٞ 09برايغ ؾىت
عةيـ ظمٗيت الٗلماا اإلاؿلمحن الجؼاةغيحن ئزغ مغى الػمه قهىعا وًٖ ؾً هاَؼثٖ 48اما و ما ٧اص زبر وٗيه يىدكغ في أ٦بر
بلضان الٗمالت (الىاليت) ختى َغٖذ لدكيي٘ ظىاػجه وٞىص مشحرة ونلى ٖلى ظشماهه بالجام٘ الكيش الٗغبي الخبس ي الظر أبىه و
ٖضص مداؾىه ،و خؿب هٟـ اإلاهضع ٣ٞض خًغ الجىاػة ٖضص َام مً الٗلماا ،وعزاٍ باإلا٣برة الؿاصة الكيش ٖبض ال٣اصع بً
ياظىع و الكيش الجياللي و مؿيى ٞلىيـ (هاةب بلضر) والؿيض ٞغخاث ٖباؽ باؾم الهيئاث الىَىيت ،ويًي ٠اإلاهضع أن
ؾياعة ألاؾخاط ؤلابغاَيمي و الكيش زحر الضيً وٞغخاث الضعاجي وٖبض الٗؼيؼ الهاقمي ونلذ ميلت في الؿاٖت الٗاقغة ليال و
(  )1أبو بد الرٛتن ٤تمودل مرجع سيبقل ص.674

(  )2مبيرك ا١تيلكل البصائرل دد 144ل جوان 1938ل ص.03 :
(  )3أٛتد ٛتيينل مصدر سيبقل ص .18

(  )4جرإدة النجيحل ٚتعية العلميء ا١تسلمُت اٞتزائرإُت تفعد زيىية رئيسهي العالمة ا١تؤرخ األستيذ مبيرك بن ٤تمد ا١تيلكل
الثالثيء  29صفر 1364ىـ  13 /فيفري 1945م.
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ّ
في اليىم الخالي جىظه الىٞض ؾاةغ ؾ٩ان البليضة ئلى يغيذ ال٣ٟيض و َىاّ ٥أبىه ألاؾخاط البكحر ؤلابغاَيمي بسُاب هٟيـ أزغ
في هٟىؽ الخايغيً جأزحرا ٖمي٣ا ،و ّ
مما ظاا ٞيه " :و٣ٞضجه ظمٗيت الٗلماا ٣ٟٞضث ع٦ىا ع٦يىا باصزا مً أع٧اجها ال ٦ال و ال
و٦ال ،بل عاييا بالٗبا مُلٗا بما خمل مً واظب ال جإحى الجمٗيت مً الشٛغ الظر ج٩ل ئليه ؾىا و ال جسص ى الخهم الظر
حؿدىض ئليه مغؾه ،و٣ٞضث ب٣ٟضٍ ٖاإلاا ٧اهذ حؿخط يا بغأيه في اإلاك٨الث ٞال يغي الغأر في مًٗلت مً ئال ظاا مشل ٞل٤
الهبذ".
و يىظض في ٢برٍ البؿيِ بجاهب قيسه اإلايلي بٗيض ًٖ ٧ل أبهت ٦ما هي الؿىت و ٦ما هي ئعاصجه و مظَبه.
جأزغ لىٞاجه قباب مً َالب الخغ٦ت ؤلانالخيت و الضاعؾحن بجام٘ الؼيخىهت بخىوـٞ ،أل٣ى الكاٖغ الىاش ئ ألاػَغ بً
بل٣اؾم الجؼاةغر ٢هيضة مُىلت في الخٟل الظر أ٢امخه ظمٗيت ؤلازىان الؼيخىهيحنٖ ،ىىاجها :هللا أ٦بر ئن الخُب ٢ض ٖٓم،
و مما ظاا ٞحها:
(مباع )٥باع٦ذ بدؿً َلٗخـه

أعى الجؼاةغ و الكمل و التهم
مـً ٢لبــه وكـأة الغمــم

ٚحر الب٩اا أخ ٤لى هبهــغٍ

مً الجمان ٖ٣ىص الًغ مىخٓـم

ٟٞاى ٖليىـا مـً مباخشــه

ئن قئذ ج٣غأ مً آزاعٍ ٢هها

جاعيسه الٛغ يكٟي ٪مً الؿ٣ـم

(أو الغؾالت) خ٨م الكغ ٥يىتها

هلل طعٍ ٦م أؾضي مـً الىٗــم

َىبا إلاً حهضر ؤلاؾالم بكـغها

و أهظع ال٣ىم مً بلى و مً ه٣ـم

ظؼا ٥عب ٪ما جغظىٍ مً وٗـم

يىم الجؼاا و يىم الىٖض و ال٨غم

ٞىم َىيئا أر الٗلياا ٞـي صٖـت

و عخمت هللا حٛكا٦م مضي ألامـم

في طمت هللا و الخاعيش أظمٗه مسلض

ط٦غ ٦ـم ٞـي ؾاةـغ ألامــم

و َظٍ ألابياث اإلا٣خُٟت مً ال٣هيضة اإلاُىلت جبحن جأزحر شخهيت مباع ٥اإلايلي في أوؾاٍ الكبيبت ؤلانالخيت التي ٧اهذ
ججهل مً ٦خبه و مخابٗت م٣االجه التي ٧اهذ حٗبر ًٖ َمىخاث و أماوي قباب جل ٪الٟترة في الجهًت و الخ٣ضم ،و حٗ٨ـ مضي
وٞاا وج٣ضيغ قباب جل ٪ألايام للٗلماا اإلاسلهحن و هٟداث ؤلاظال ٫و الخ٨بحر في أبياث ال٣هيضة قاَضة ٖلى الخب و الىٞاا
لٗالم أصي واظبه هدى وَىه وأمخه.
و قاَغٍ ػميله الُالب خؿحن مهضر في ٢هيضة ٖىىاجها" :ايه يا عاخال جمهل" مما ظاا ٞحها:
ئيه يا عاخل جمهل ٞأهــى

لم هبلل يمى الٗ٣ى ٫بؼر

لم ه٨ض هىدص ي بلخى ٪خخـى
و اعج٣يذ ٧اؽ الؿٗاصة جُٟىا
ومص ى الخؼن ياعبا بٓـالم

ُٖل الكضو بحن صم٘ سخـي
بكٗـإ مغ٢ـ ٤طَبــي
ٞـى ١أٞا٢ـا بٛيـم صظـي
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()

أر زُب أٖٓم به مً عػر

و َظٍ ألابياث جىبئ هي ألازغي ًٖ الٟاظٗت التي أنابذ َظا الُالب الظر يغي وان عخيل مباع ٥اإلايلي ٧ان مٟاظئا وان
ٖ٣ىَ ٫الب الٗلم ال جؼا ٫في ْمأ لٗلمه الظر ٧ان بمشابت الخان ٖظبت يخظو٢ىجها و٢ض ُٖلذ الضمىٕ التي طعٞذ خؼها ًٖ
عخيله جل ٪الٓغو ٝالهٗبت والخغظت ي٣ضم أإلايلي صعؾا في الىٞاا والخطخيت مً اظل مباصب الجمٗيت مهما ٧اهذ الٓغوٝ
ليٛغؽ في مؿخمٗيه ٢يم ؤلايمان والالتزام بالٗمل لهالر ألامت.
خاجمت:
مً زال ٫صعاؾدىا لصخهيت الكيش مباع ٥اإلايلي وجدب٘ مؿاعٍ الاخخمااي والخٗليمي في الجؼاةغ وؿخسلو ما يلي:
ّ
-1الضوع الٟٗا ٫الظر لٗبه الكيش مباع ٥اإلايلي في الجؼاةغ في ؾبيل الً٣يت الىَىيت،و٢ض ججلى طل ٪في الجبهخحن الغةيؿخحن
اللخحن عابِ ٞحهما مباع،٥ظبهت الظيً قىَىا صيً هللا ٖؼ وظل بما أصزلىا ٞيه مً بضٕ وزغاٞاث وأباَيل ويالالث ،و"أ٧لىا
الخحن ّ
بالضيً" ٦ما ٢ا ٫ؤلامام الىىورٞ ،أعؾل ٖلحهم قىاْا مً خ٣اة ٤الضيً وصدخه ،بخل ٪اإلا٣االث التي ظمٗذ في ٦خاب
جدذ ٖىىان "عؾالت الكغ ٥ومٓاَغٍ" .وظبهت ألاٖضاا الٟغوؿيحن ،الظيً ٦ظبىا ٖلى أهٟؿهم و٦ظبىا ٖلى الٗالم ٧له ٖىضما
هٟىا وظىص الجؼاةغ الخاعيخي ٞجاَضَم ب٨خابه "اإلاجاَض" " جاعيش الجؼاةغ في ال٣ضيم والخضيض"٩ٞ ،ان مباع ٥اإلايلي  -في ؾىت
 ،1965وَى "جدغيغ الخاعيش"،
َ -1927ى أو ٫مً َبٖ ٤مليا ما صٖا ئليه اإلاإعر الٟيلؿى ٝمدمض الكغي ٠ؾاخلي في ؾىت
)ٞ ،(décoloniserl'histoireاؾخد ٤اإلايلي بظل ٪ال٨خاب أن يل٣ب "عاةض اإلاضعؾت الخاعيسيت الٗهاميت في الجؼاةغ الجؼاةغيت".
-2مىظ بضايت هًاله ؤلانالحي ٧ان ناعما ال يأبه ب٣ىة الٗضو وال يسا ٝلىمت الةم في ؾبيل ً٢يخه الىَىيتٖ،ضص جهىعاجه
ؤلانالخيت ٧الخُب واإلادايغاث والصخاٞتَ ،ظٍ ألازحرة التي هجضَا مخجليت بك٩ل ٦بحر في مجلت البهاةغ والكهاب التي
٧اهذ جمشل لؿان خا ٫ظمٗيت الٗلماا اإلاؿلمحن الجؼاةغيحن والظر هاصي ٞحها بًغوعة الخمؿ ٪بالضيً والؿىت.
 - 3جم ً٨الكيذ مباع ٥اإلايلي مً ٞغى هٟؿه صازل الجمٗيت الٗلماا اإلاؿلمحن ٩ٞان مً ألاواةل اإلاإؾؿحن لها مً زال٫
مىا ٠٢ناعمت ٞيما يخٗل ٤بً٣ايا ٖهغٍ ،ل٣ض ع ٌٞعًٞا ٢اَٗا مكغوٕ ؤلاصماط والخجيـ٦ ،ما أنغ ٖلى يغوعة الخٗليم
باليؿبت للمغأة.
-4يٗخبر الكيش مباع ٥اإلايلي مً ابغػ اإلامشلحن لجمٗيت الٗلماا اإلاؿلمحنٞ ،تر ٥بهمخه ٖلى الخغ٦ت ؤلانالخيت وجاب٘ ؾبل
وأؾاليب مسخلٟت وؾاَم في ئبغاػ الخغ٦ت ؤلانالخيت وجضٖيمها باإلايكىعاث ال٣يمت التي أصث صوعا خاؾما في ئخياا وج٩ىيً
ألاظيا ٫الهاٖضة ،مً طل٦ ٪خابه" جاعيش الجؼاةغ في ال٣ضيم والخضيض" وبالخهىم في طل ٪اإلاؿاع الهام لؿىىاث الشالزييياث
والظر ٧ان مً صون ق ٪ظىابا ناص٢ا يض ئخياا الظ٦غي اإلائىيت الخخال ٫الجؼاةغ.
-5ب ٌٛالىٓغ ًٖ اإلاغظٗحن اإلاظ٧ىعيً ،وللمهام اإلاهىيت اإلاخابٗت مً صون ٧لل يجب الخٗغى للضوع الظر أصاٍ صازل ظمٗيت
الٗلماا اإلاؿلمحن بال ق٧ ٪ان َظا جخىيجا إلاؿحرة باعٖت،خيض م٨ض بال٣غب مً ابً باصيـ ووَب هٟؿه وبديىيخه وبأقٛا٫
1937م ،وج٩ل ٠بمخابٗت
مسخلٟت وم٨شٟت ،خيض ٧ان أميىا ماليت للجمٗيت مىظ وكأتها ،ومضيغ لؿان خالها "البهاةغ" مىظ ٖام
1940م ،و٢ض ٧ان طل ٪اعج٣اا طاث صاللت ٦بحرة،وٖلى ٧ل
الضعوؽ ب٨شاٞت باإلاسجض ألازًغ بٗض وٞاة الكيش ابً باصيـ ؾىت
1945م بؿبب مغى الؿ٨غ.
خاٞ ٫ظل ٪الخٗا٢ب اإلاكغوٕ َى اٖترا ٝمؿخد ٤لخ ٪اإلاؿحرة الغاتٗت التي جىٟ٢ذ ٞجأة ؾىت
(  )1اجمللة الزإتونيةل ا١ترجع نفسول ص278:ل .279
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-6ئن الكيش مباع ٥اإلايلي ٧ان في مؿخىي اإلاؿإولياث اإلاخٗضصة التي واظهها َيلت الٟترة الخاٞلت باألخضار،ل٣ض ونل الكيش
اإلايلي ئلى ٢مت َغم الجمٗيت اهُال٢ا مً أنىله وز٣اٞخه ووكاَاجه اإلاهىيت ومؿإولياجه الٗضيضة اإلاباقغة صازل ظمٗيت
الٗلماا اإلاؿلمحن الجؼاةغيحن ،وَظا جىاػيا م٘ أٖما ٫ممحزة ٧الخٗليم ،أي ٠ئلى طل ٪اهه ٧ان جلميظا ومؿاٖضا ٢غيبا مً ؤلامام
ٖبض الخميض بً باصيـ ٢بل جأؾيـ ظمٗيت الٗلماا اإلاؿلمحن الجؼاةغيحن ،وباألخغي َيلت الؿىىاث اإلاكغ٢ت للخغ٦ت
ؤلانالخيت ،و٦ظا الؿىىاث التي ٧اص أن يخٗغى ٞحها مؿخ٣بله للخُغ.
 -7ئن الضاعؽ إلاؿحرة الكيش مباع ٥اإلايلي وهًاله يالخٔ حكب٘ َظٍ الصخهيت بالش٣اٞت الٗغبيت ؤلاؾالميت وجمؿ٨ها بالضيً
ؤلاؾالمي والؿىت الىبىيت الكغيٟت واللٛت الٗغبيت جمؿ٩ا ٦بحرا ،وججلى طل ٪في مىاٟ٢ه اإلاسخلٟت و٦خاباجه أي ٠ئلى طل ٪الجزٖت
الىَىيت التي ٧اهذ باصيت بك٩ل ٦بحر في شخهيخه.
كائمت اإلاشاحع :
 .1مباع ٥اإلايلي ،جاسٍخ الجضائش في اللذًم والخذًث ،ط ،4ٍ ،2م٨خبت الجهًت الجؼاةغيت ،الجؼاةغ.2004،
 .2أخمض ناعر ،شخطُاث وكػاًا مً جاسٍخ الجضائش اإلاعاضشة ،اإلاُبٗت الٗغبيتٚ،غصايت ،الجؼاةغ.2004 ،
 .3الجياللي ناعر ،بشوص الىخبت الجضائشٍت اإلاثلـت 1850م1950-م.
 .4عابذ لىهيس ي ،جاسٍخ الجضائش اإلاعاضشة  ،1954-1830صاع اإلاٗغٞت ،الجؼاةغ.2010 ،
ٖ .5لي صبىػ ،أعالم ؤلاضالح في الجضائش ،مُبٗت البٗض٢ ،ؿىُيىت الجؼاةغ.1975 ،
 .6حهىوي ػَيت ،مىظىعت العلماء وألادباء الجضائشٍحن ،صاع الخًاعة :الجؼاةغ.2003 ،
 .7مدمض اإلايلي ،الشُخ مباسن اإلاُلي خُاجه العلمُت وهػاله الىؾني ،صاع الٛغب ؤلاؾالمي ،الجؼاةغ.2001 ،1ٍ ،
ٖ .8لي مغاص  ،الخشهت ؤلاضالخُت ؤلاظالمية في الجضائش مً  1925ئلى  ،1940جغظمت :مدمض يدياور ،صاع الخ٨مت،
الجؼاةغ.2007،
 .9هىع الضيً مؿٗىصان ،أعالم الجضائش ،صاع هىن للُباٖت و اليكغ والخىػي٘ ،الجؼاةغ.2010 ،
 .10أبى ٖبض الغخمان مدمىص ،زاس الشُخ مباسن اإلاُلي ،اإلاجلض ،1صاع الغقيض ،الجؼاةغ.2012 ،
 .11مدمض ابً ئصعيـ الكاٞمي ،دًىان ؤلامام الشاؿعي ،صاع الخ٨مت للُباٖت واليكغ والخىػي٘ ،لبىان.2008،
 .12ؾٗيض بىػيان ،شخطُاث باسصة في هـاح الجضائش  1962 -1830سواد الىـاح العُاس ي والاضالحي 1954- 1900
 ،2ٍ ،صاع ألامل ،الجؼاةغ.
 .13مدمض زحر الضيً ،مزهشاث الشُخ خحر الذًً ،ط ،1اإلاإؾؿت ا٫وَىيت لل٨خاب ،الجؼاةغ .
ٖ .14بض الخٟئ الجىان ،أَىاع مً خياة الكيش مباع ،٥البطائش ،اإلاجلض ،05الٗضص  10 ،27ماعؽ.1945
 .15هبيل بالا ي ،الاججاٍ العشبي وؤلاظالمي ودوسٍ في جدشٍش الجضائش ،مُاب٘ الهيئت اإلاهغيت الٗامت لل٨خاب.1990،
ٖ .16ماع َالبي ،أزاس ابً بادٌغ ،ط ،3ٍ ،1الكغ٦ت الجؼاةغيت لليكغ والخىػي٘ ،الجؼاةغ.1997 ،
 .17مباع ٥اإلايلي ،سظالت الششن و مظاَشٍ ،5ٍ ،صاع الٛغب ؤلاؾالمي ،لبىان.2000 ،
 .18أخمض بىػيض ٢هيبت ،خُاة سحل ؤلاسادة مباسن اإلاُلي ،البهاةغ ،اإلاجلض ،05الٗضص 8 ،26ماعؽ .1948
 .19البكحر ؤلابغاَيمي ،مباع ٥اإلايلي ،البطائش،اإلاجلض  ،05الٗضص  ،26الؿىت ألاولى 8،ماعؽ .1948
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 .20أخمض جىٞي ٤اإلاضوي ،مباع ٥اإلايلي مإعر الجؼاةغ،البطائش ،اإلاجلض  ،05الٗضص  ،26ماعؽ .1948
ٖ .21لي مغخىم ،أزاع ألاؾخاط مباع ٥اإلايلي في بىاا اإلاجخم٘ الجؼاةغر ،البطائش ،اإلاجلض  ،05الٗضص  1 ،26ماعؽ .1948
 .22ظغيضة الىجاح ،ظمٗيت الٗلماا اإلاؿلمحن الجؼاةغيحن ج٣ٟض ٧اَيت عةيؿها الٗالمت اإلاإعر ألاؾخاط مباع ٥بً مدمض
اإلايلي ،حشٍذة الىجاحٖ ،ضص  ،939الشالزاا  29نٟغ َ1364ـ ٞ 13 /يٟغر 1945م.


157

العذد  : 29ماسط– 2017

مشهض حُل البدث العلمي



158

2017 – ماسط: 29 العذد

مشهض حُل البدث العلمي

La réalité du recrutement des nouveaux salariés au sein des entreprises
publiques.Cas pratique : SONATRACH de la wilaya de Bejaia.
MAHDID FATAH, Doctorant,/Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou
ALLOU ZOUHIR, Doctorant/Université Alger 2

Résumé :
Cette présenteétude dresse un aperçu sur une fonction vitale dans l’enjeu économique des
entreprises algériennes. A cet effet, nous avons choisi de mettre en exergue la politique de
recrutement des nouveaux salariés dans la réalité économique et sociologique de
l’Algérieactuelle, en particulier au sein des entreprises publiques telle que la SONATRACH, qui
représente un monopole industriel et un modèle d’expérience approprié qui pourra nous
permettre de bien analyser le processus de recrutement qui ce fait en son sein.
Cependant, pour ce faire, nous avons utilisé en terme méthodologique la technique de
questionnaire, qui a été distribué sur un échantillon de 40 salariés de
différentescatégoriessocioprofessionnelle (échantillon stratifié). Et enfin pour l’analyse des
données de terrain, nous avons également opté pour la méthodequantitative afin de décrypter la
corrélation entre les éléments clés de recrutement et les candidats postulant pour un poste de
travail.
Les mots clés : Le recrutement, Le marché du travail, l’autogestion, l’emploi.
Introduction :
Pour toute entreprise, quelle que soit son envergure ou son secteur d’activité, le recrutement est
considéré comme un enjeu non négligeable. Le succès ou l’échec de ce processus, provoquera
des effets positifs ou bien négatifs incontournablessur l’entreprise. Ainsi, les responsables du
recrutement, qu’ils soient internes ou externes à l’entreprise, ont un rôle formateur afin que cette
étape ne soit pas le résultat d’un pari fondé sur l’intuition individuelle, mais le sera un fruit d’une
réflexion commune, assise sur des méthodologies éprouvées.
Le marché du travail est en constante évolution. En cette période de turbulence, de crise et de
mutation, les entreprises se rendent compte que si beaucoup de chose dépendent de
l’environnement (les clients, les pays étrangers, l’Etat), elles disposent d’un gisement de
ressources considérables et très peu utilisé.
A court terme, la mobilisation des salariés est un élément fondamental de la rentabilité, par son
influence directe sur la qualité et sur la productivité. Il est donc indispensables pour qu’une
cohésion puisse se faire au sein d’une entreprise d’apporter une attention particulière au
recrutement de son personnel. A long terme, l’entreprise ne devra sa survie qu’à l’acquisition de
nouvelles compétences.
Les entreprises se sont aussi aperçues que le recrutement était un métier à part entière avec des
règles et des techniques, qui ne s’improvisent pas. De plus, l’importance de l’enjeu et sa
difficulté du fait de la pénurie de candidats ainsi que le manque de moyens humains et technique
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pour procéder à des embouches, font qu’il est devenu préférable de confier cette tâche à des
professionnels.
Toute recherche comporte un certain nombre de démarches qu’il faudrait suivre, afin d’obtenir
des résultats nécessaires à celle-ci. Nous allons présentés brièvement les points essentiels que
nous avons suivie durant notre étude pour accueillir les informations nécessaires afin de y’
arriver aux résultats souhaités.
Raisons du choix du thème :
Notre choix de travailler sur le recrutement au sein de l’entreprise est motivé par les raisons
suivantes :
A. L’intérêt particulier que présente le recrutement au sein de la SONATRACH, puisque ce
dernier consiste à son évolution et son développement.
B. Acquérir des connaissances dans le domaine de la gestion des ressources humaines en
générale et le recrutement en particulier.
C. Pour découvrir l’importance donnée au facteur humain après avoir considéré ce dernier
comme ressource basique dans l’entreprise.
L’intérêt du thème :
A. L’importance du thème par rapport à la sociologie : le recrutement est l’une des questions
importantes dans la sociologie du fait qu’elle porte l’adhésion des personnes qui doivent la
mettre en œuvre, en construisant des groupes pour résoudre un problème donné.
B. Le rôle du recrutement dans le domaine organisationnel de l’entreprise : le recrutement
assure le fonctionnement de l’entreprise, en effectuant des choix d’actions et de solutions.
Problématique :
Après l’Independence, l’Algérie a opté pour une politique de restructuration des entreprises afin
d’établir une économie apte a subvenir aux besoins socioéconomiques de la population. De ce
fait, L’Etat a eu recoure a un modèle économique autogestionnaire des entreprises. Au niveau du
fonctionnement de ces dernières, le départ des cadres européens fut un élément perturbateur.
Cette situation est encore compliquée par le fait que non seulement les cadres mais aussi les
contremaîtres, chefs d’équipe, et ouvriers qualifiés étaient européens et qu’ils sont partis
également. Le personnel des entreprises est caractérisé par un très petit nombre de cadres ou
ouvriers qualifiés, et d’un nombre trop important d’ouvriers médiocrement qualifiés ou non
qualifiés par rapport à la production.1
Avec l’industrialisation et l’exploitation des hydrocarbures et dans le cadre de la transformation
socioéconomique et l’intégration de l’économie de marché, l’entreprise nationale Algérienne se
trouve obligée de revoir ses méthodes de gestion pour être à jour, survivre et être
compétitive2vis-à-vis des entreprises étrangères, car elle doit produire tout en prenant en
considération la qualité et la quantité qui se basent sur deux élément principaux ; l’acquisition
d’une nouvelle technologie et l’acquisition des employés qualifiés qui pourraient assurer la
bonne marche de cette dernière à travers le recrutement. Cette activité réclame une très large
expérience humaine et donc une aptitude naturelle à porter un jugement pertinent sur la capacité
d’adaptation et d’évaluation d’une personne au sein d’un nouveau milieu de travail.3
1

Damien HELIE, thèse de troisième cycle «le secteur autogéré de l’industrie Algérienne »université de Sorbonne,
1967, p 19.
2
FOUDAD (L), « L’entreprise publique économique après le dispositif banque » entreprise, revue Algérienne du
travail N° 22/99, institut nationale du travail, 1999, P 74.
3
JUES Jean-Paul, gestion des ressources humaines, principe et points clés, Ed Ellipses, Paris, 2002, P 36
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Aujourd’hui, plus qu’hier encore, le recrutement ne se fait pas pour combler un poste
immédiatement vacant, mais pour un parcoure professionnel complet dans lequel les
changements rapides de contexte économique et technique obligeant les salariés à s’adapter
constamment aux évolutions de leurs métiers. Cette politique de recrutement s’inscrit elle-même
dans une politique plus globale de l’emploi, quidoit s’appuyer sur une gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences, qui définit les priorités en matière de pourvoi des postes.1
Un bon recrutement dépend parfois de la façon dont l’entreprise recrute, et si elle ne parvient pas
à recruter et à tenir de bons salariés, elle sera exposée à tout risque, donc on peut dire que le
recrutement en tant qu’activité est considéré comme un mot clé de la GRH, car il alimente
l’entreprise de nouveaux potentiels dont elle a besoin et cela pour améliorer les prévisions de
réussites professionnelles.2
Dans cette optique, la SONATRACH qui est l’une des références de la réussite des
établissements publiques fait partie des entreprises Algérienne qui accordent une grande
importance à la qualité de son personnel en matière de compétences et de qualifications. la
SONATRACH à des intentions bien fixées par le recrutement, d’une part, elle vise à identifier le
potentiel interne et saisir ses capacités et le motiver à travers une promotion, D’autre part, elle
favorise le contact direct avec le marché du travail qui contient un grand nombre de candidats.
En se référant à la DRGB de la SONATRACH, nous envisageons alors plus précisément
d’analyser la pertinence des différentes étapes de recrutement en fonction des spécificités
particulières de l’entreprise.
Donc, comment s’effectue le recrutement des nouveaux salariés au sein de la SONATRACH ?
-Autrement dit, comment peut-ont arrivé à décrocher un poste de travail au sein de la
SONATRACH ?
-A partir de quel critère découle le choix des candidats ?
-Les tests de sélection et les entretiens, ont-ils vraiment une influence sur le choix des
candidats ?
Hypothèse : Le choix des candidats retenus pour un poste de travail est déterminé par les
résultats découlant des différents entretiens et tests de sélection.
Méthode et techniques utilisées :
Le rapprochement au terrain est très important pour toute recherche scientifique, du moment
qu’il constitue une source de données et d’informations sur la réalité sociale et représente une
pierre de touche infaillible pour la vérification du cadre théorique.
Chaque réponse aux différentes questions posées dans la recherche exige des étapes
méthodologiques adéquates avec la nature de l’objet de recherche, la validité d’une recherche
dépond de la méthode utilisée, FESTINGER et KATY ont expliqué que «quel que soit l’objet
d’une recherche, la valeur des résultats dépond de celle des méthodes mises en œuvre. »3 Alors
la méthode est un ensemble de procédures, de démarches précises adoptées pour en arriver à un
résultat.

1

COHEN Annich, toute la fonction ressource humaine, Ed DUNOD, Paris, 2006, P 98
CITON (S-M), gestion des ressources humaines, 3eme édition, Ed DALLOZ. Paris, 2002. P88.
3
ANGERS Maurice, initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines, Ed CASBAH, Alger, 1997, P75.
2
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Nous avons utilisé dans notre étude une méthode quantitative qui « permet de recueillir sur un
ensemble d’élément, des informations comparables d’un élément à l’autre. »1
Elle est déterminée par la nature du thème, la question du départ et les objectifs de la recherche.
Cette méthode nous a soumis a l’analyse des données collectées du terrain, et de décrire leur
aspect réel. De ce fait, la méthode nous a nécessité la technique du questionnaire, le choix de
cette technique dépend de l’objectif poursuivi lequel est lié lui même à la méthode du travail.2
D’après R. Ghiglione : le questionnaire est « une enquête complète, doit commencer par une
phase qualitative, suivi d’une phase quantitative. »3
Cette technique de recueil des données, nous a permis une interprétation statistique des données
d’une part et la vérification des hypothèses préalablement établies de l’autre part. Donc, « le
questionnaire est le point d’arrivée d’une réflexion théorique, mais il est également le point de
départ de l’observation empirique »4
Le questionnaire à pour finalité « de recueillir les informations auprès d’une population
déterminée, de toucher toute les variables introduites au niveau des hypothèses et d’établir
directement les relations entre les variables. »5
Pour obtenir des informations à travers cette technique, le questionnaire en l’occurrence, nous
l’avons testé avant sa distribution, auprès de d’une dizaine de salariés de notre échantillon
d’étude avec un entretien libre, afin de vérifier la formation des questions et d’éviter les non
réponses.
Après avoir porté les modifications nécessaires proposées à notre questionnaire, nous avons
élaboré un questionnaire qui contient 29 questions dont il y a des questions ouvertes et des
questions fermées, et nous les avant distribués sur un échantillon de 40 salariés de différentes
catégories socioprofessionnelles.
L’échantillon de l’étude :
Pour collecter le maximum d’informations répondant aux normes de nos préoccupations
concernant le recrutement au sein de la DRGB, nous nous sommes adressés à une population de
différentes catégories socioprofessionnelles. A travers cette dernière nous avons abouti à un
échantillon de 40 salariés, donc notre échantillon est stratifié.
On a utilisé la technique du questionnaire qui est inhérent à notre méthode quantitative, il nous a
permis le traitement quantitatif des informations, après la distribution de 40 questionnaires nous
avons récupéré 36 . Le pourcentage de représentativité de notre échantillon est de 12% par
rapport à la population mère.
Les résultats :
Tableau n° 1 : La répartition des membres de l’échantillon selon les sources d’information
des candidats sur l’offre d’emploi à la DRGB :

1

BOUDON Raymond, les méthodes en sociologie, 2 éme édition, Ed P.U.F, Paris, 1970, P31
GRAWITZ Madeleine, méthodes des sciences sociales, 11eme édition, Ed DALLOZ, Paris, 2001, P 352.
3
QUIVY Raymond, manuel de recherche en science sociales, 2emeédition, Ed DUNOD, Paris, 1995, P 195.
4
BLANCHET Alain, les techniques d’enquête en sciences sociales, Ed DUNOD, Paris, 2000, P 127.
5
ALBERELLO Luc, apprendre à chercher l’acteur social et la recherche scientifique, 2 eme édition, Ed BOECK,
Bruxelles, 2003, P64.
2
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Fréquence

Pourcentages

15

42%

02

06%

16

44%

03

08%

36

100%

D’après les données statistiques de ce tableau, on constate que 44% des interrogés ont été
informés sur l’offre d’emploi à l’aide du bureau de main d’œuvre. Puis 42% des interrogés ont
été informés sur l’offre d’emploi grâce à un proche ou un ami. 6% des enquêtés ont trouvé
l’information sur un journal. Concernant les réponses catégorisées « autres », celles-ci
représentent le taux de 8%, ou les nouvelles recrues ont été affectées directement par l’institut
national des hydrocarbures (INH), ou sur une simple demande spontanée.
On déduit que la recherche des emplois dans le marché de travail passe par le biais de l’agence
locale d’emploi et cela explique que les interrogés ont été informés sur l’offre d’emploi par la
voix formelle malgré l’existence du facteur informel et la circulation de l’information par un
proche ou un ami, cette déduction à comme explication le manque de moyens d’informations.
Tableau n° 2 : La répartition des enquêtés selon le fait d’avoir subi ou non les tests de
sélection :
Tests de sélection

Fréquences

Pourcentages

Oui

28

78%

Non

08

22%

Total

36

100%

Ce tableau montre que la majorité des salariés ont subi des tests de sélection avec un pourcentage
de 78%, par contre 22% des salariés n’ont pas effectué ces tests.
Cela confirme que le recrutement se fait selon des critères rigoureux dont fait partie celui de la
réussite des tests de sélection, car ses derniers permettent d’extraire les candidats les plus
appropriés aux postes à pourvoir.
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Tableau n° 3 : l’attitude des salariés vis-à-vis des tests de sélection :
Attitude des salariés

Fréquences

Pourcentages

Nécessaire

18

50%

Pas d’importance

04

11%

Autres

05

14%

Sans réponses

09

25%

Total

36

100%

Comme le montre bien ces résultats, la majorité de nos enquêtés (50%) approuvent une attitude
positive à l’égard des tests de sélection au sein de la SONATRACH, qu’ils jugent nécessaires,
par contre 11% des salariés ont jugé que ces tests n’ont pas d’importance et 14% ont proposé
des réponses différentes : difficile devous répondre, aucune idée, les tests sont
moyens,
jugements selon les compétences.
Concernant les salariés qui n’ont pas répondu à notre question vis-à-vis de ces tests de sélection,
leur attitude peut être justifiée par le fait qu’ils n’ont pas subi ces tests.
La synthèse qu’on peut faire à partir de ce tableau est que les salariés de la DRGB apprécient les
tests de sélection, selon eux, se sont des tests nécessaires et objectifs pour effectuer un
recrutement de qualité et cela en déterminant le profil de chaque candidat, d’autre part, les tests
permettent de réaliser une certaine égalité de chances entre les candidats et de faire face au
recrutement informel.
A partir de là, on retient que les tests de sélection sont nécessaires pour chaque entreprise afin de
réaliser ses objectifs, et suffisant pour acquérir les meilleurs candidats, et aussi utiles pour
orienter chaque candidat à son poste, seul moyen qui réalise l’adéquation Homme / Poste.
Tableau n° 4 : La répartition des enquêtés selon leur avis sur l’objectif et le rôle des tests de
sélection :
Le rôle et l’objectif des tests de
sélection

Fréquences

Pourcentages

Evaluer les capacités et les
connaissances des candidats

31

86%

mettre fin au problème des
liens sociaux

02

06%

Dissimuler les liens sociaux

03

08%

Total

36

100%

D’après ce tableau, on constate que la majorité des interrogés voient que le rôle et l’objectif des
tests de sélection est l’évaluation des capacités et les connaissances des candidats avec un
pourcentage de 86%, contrairement à 8% des effectifsqui voient que les tests servent à
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dissimuler les liens sociaux et 6% des enquêtés voient que les tests sontune solution pour mettre
fin aux problèmes des liens sociaux.
Ces résultats indiquent que la politique adoptée et suivie par la DRGB dans le but d’assurer la
pérennité de l’entreprise, est d’avoir des candidats qui possèdent les qualifications et aptitudes
nécessaires pour occuper le poste demandé, et aussi dans le but de détecter les compétences, et
sélectionner les meilleurs parmi eux. La DRGB a eu recours aux tests de sélection lors de
recrutements pour réaliser ses objectifs organisationnels, d’autre part, les tests de sélection sont
considérés comme un moyen pour faire face aux liens sociaux et donner une certaine égalité de
chances pour tous les candidats.
Tableau n° 5 : le rapport entre la date de recrutement et le fait d’avoir subi ou non des
tests de sélection à le DRGB:
Tests
Année de
recrutement

Oui

Non

Total

F

%

F

%

F

%

[1981-1990]

/

/

/

/

/

/

[1991-2000]

10

56%

08

44%

18

100%

[2001-2010]

18

100%

00

00%

18

100%

28

78%

08

22%

36

100%

Total

Ce tableau nous permet de constater que 78% des salariés ont effectué des tests de sélection, et
seulement 22% des salariés n’ont pas effectué ces tests.
Nous remarquons aussi que la totalité des recrutés durant ces dernières années, avec un
pourcentage de 100%, ont effectué ces tests. Par contre durant les décennies 80 et 90, nous
remarquons qu’il y a eu des recrutements sans tests avec un pourcentage de 44%.
Cette nette amélioration dans l’application des étapes de recrutement peut être due au grand
nombre de demandeurs d’emploi dans le marché du travail, ce qui a mis les entreprises en face
d’un grand nombre de candidats. Donc ce moyen de sélection est devenu nécessaire afin de
pouvoir se procurer des services des meilleurs candidats, sans oublier la volonté de l’entreprise
SONATRACH de bien réussir son recrutement afin d’améliorer les prévisions de réussite
professionnelle, d’autre part, pour survivre et créer un climat de compétitivité entre les
personnels en son sein.
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Tableau n° 6 : Le rapport entre les catégories socioprofessionnelles et le nombre de tests
subis
Test

1 test

2 tests

3 tests

Pas de test

total

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

Cadres

01

07%

00

00%

12

86%

01

07%

14

100%

A. maitrise

02

12%

04

24%

06

35%

05

29%

17

100%

A. exécution

01

20%

01

20%

01

20%

02

40%

05

100%

Total

04

11%

05

14%

19

53%

08

22%

36

100%

catégorie
socioprofessionnelles

Ce tableau nous permet de constater que 53% des salariés ont effectué les trois tests de sélection
à savoir le test écrit, le test psychotechnique et le test oral, 14% des enquêtés ont subi deux tests
et seulement 11% des enquêtés ont subi un seultest. On remarque aussi que 22% des salariés
n’ont subi aucun test.
Nous constatons que 86% des cadres ont effectué les trois tests de sélection, par contre les agents
de maîtrise et les agents d’exécution leurs taux respectifs sont de 35% et 20%.
Vue ces résultats, nous retiendront que, pour accéder aux postes de responsabilité et de
conception, les cadres sont soumis aux différents tests de sélection afin de déceler soigneusement
les meilleurs candidats et les plus adéquats au profil du poste en matière de compétences et de
qualifications, donc, plus le poste représente un poids plus important dans la hiérarchie, plus les
candidats subissent rigoureusement les tests, contrairement aux tâches de la maîtrises et de
l’exécution, les candidats ne subissent pas forcement les trois tests.
Tableau n° 7 : la répartition des enquêtés selon le fait d’avoir subi ou non l’entretien
d’embauche :
L’entretien

Fréquence

Pourcentage

Oui

32

89%

Non

4

11%

Total

36

100%

Ce tableau nous permet de constater que 89% des salariés ont effectué l’entretien d’embauche et
seulement 11% n’ont pas effectués d’entretiens.
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Vue ces résultats nous retenons que la SONATRACH confirme bien la volonté d’améliorer la
qualité de son recrutement en optant pour une technique plus performante, l’entretien en
l’occurrence, qui est un moyen de collecte d’informations performant, qui permet de s’attacher
les services des meilleurs candidats.
Tableau n° 8 : l’attitude des salariés vis-à-vis du climat dans lequel s’est déroulé leur
entretien :
climat de l’entretien

fréquences

Pourcentages

Favorable

22

61%

Stressant

10

28%

Sans réponses

04

11%

Total

36

100%

Comme le montre bien ces résultats, la majorité de nos enquêtés (61%) approuvent une attitude
positive à l’égarddu climat de l’entretien qu’ils jugent favorable à la SONATRACH, et 28% des
salariés l’ont jugéstressant. Il y a lieu de signaler que 11% des salariés n’ont pas répondu à cette
question, cela peut être justifié par le fait qu’ils n’ont pas effectué cet entretien.
La synthèse qu’on peut faire à partir de ces résultats est que la DRGB accorde une grande
importance à cette technique, qui favorise le contacte direct avec les candidats à l’aide des
spécialistes dans ce service, ce qui permet de mettre à l’aise les interviewés, et leur permettre de
passer l’entretien dans les meilleurs conditions.
Tableau n° 9 : Le rapport entre l’expérience des salariés et le climat dans lequel s’est
déroulé l’entretien
Climat de

favorable

stressant

F

%

F

%

F

%

F

%

Oui

22

73%

04

14%

04

13%

30

100%

Non

01

17%

05

83%

00

00%

06

100%

Total

23

64%

09

25%

04

11%

36

100%

l’entretien

Pas de réponse

total

Expérience
des salariés
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A partir de ce tableau on constate que la majorité des salariés trouvent que le climat de
l’entretien est favorable avec un pourcentage de 64%, par contre ceux qui l’ont jugé stressant
enregistrent un pourcentage de 25%, et le taux de 11% représente la catégorie des sans réponses.
On remarque aussi que la majorité des enquêtés qui ont une expérience trouvent que le climat de
l’entretien est favorable avec un pourcentage de 73%, et seulement 17% des salariés qui n’ont
pas une expérience professionnelle, trouvent que le climat de l’entretien est favorable.
Cette lecture du tableau nous permet de confirmer que l’expérience des salariés influence
positivement le climat de l’entretien, car un candidat qui possède une expérience connait mieux
le milieu du travail, ce qui lui permet de se sentir à l’aise, mais dans le cas contraire, le candidat
a plus de risque de se sentir stressé lors de l’entretien.
Discussion des résultats :
Après l’analyse et l’interprétation des données recueillies par l’utilisation de la technique du
questionnaire, que nous avons distribué auprès des salariés de différentes catégories
socioprofessionnelles au sein de la DRGB, il s’est avéré que le recrutement au sein de cette
entreprise se base sur des critères objectifs tels que nous avons supposé dans les l’hypothèse.
Pour ce qui est de l’analyse des données concernant l’hypothèse qui se présente comme suit
« Le choix des candidats retenus pour un poste de travail est déterminé par les résultats découlant
des différents entretiens et tests de sélection », on a constaté que la majorité de nos enquêtés qui
représentent 78% ont subi des tests de sélection et 89% des salariés ont effectué un entretien,
avant tout engagement officiel des deux parties. Cela confirme bien l’importance qu’accorde la
DRGB aux tests de sélection pour effectuer un recrutement.
En ce qui concerne l’attitude des salariés vis-à-vis des tests de sélection, 50% parmi eux
approuvent une attitude positive à l’égard de ces tests, qu’ils jugent nécessaires et objectifs pour
effectuer un recrutement de qualité, et cela en déterminant le profil de chaque candidat. Et pour
ce qui est du climat dans lequel s’est déroulé l’entretien on trouve que 61% des enquêtés l’ont
jugé favorable.
Parlant des rapports existant entre les catégories socioprofessionnelles et le nombre de tests
subis, on trouve que 86% des cadres ont subi les trois tests à savoir le test écrit, psychotechnique
et le test oral, donc plus le poste représente un poids plus important dans la hiérarchie plus les
candidats subissent rigoureusement les tests de sélection, cela permet de trier les meilleurs
candidats en termes de compétences, Sans oublier la volonté de l’entreprise SONATRACH de
bien réussir son recrutement afin d’améliorer les prévisions de réussite professionnelle.
Pour le rapport existant entre l’expérience des salariés et le climat de leur entretien, on trouve
que la majorité des salariés qui ont une expérience de travail jugent que le climat de l’entretien
était favorable avec un pourcentage de 73%. Donc l’expérience des salariés influence
positivement sur le climat de leur entretien, car un candidat qui procède une expérience connait
mieux le milieu du travail, ce qui lui permet de se sentir à l’aise. Cela confirme qu’à la DRGB,
on fait appel à des spécialistes pour prendre en considération la situation particulière de chaque
candidat, afin de garantir le bon déroulement de son entretien.
Au vu de ces résultats obtenus, nous pouvons dire que notre deuxième hypothèse est confirmée,
du fait que les entretiens techniques ou d’évaluations et le test : écrits, oraux et
psychotechniques, constituent les supports d’appui à la sélection, car ils permettent l’évaluation
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du potentiel du candidat, cerner sa personnalité et connaitre ses motivations réelles pour le poste
à pourvoir.
Le recrutement joue un rôle important dans l’entreprise puisqu’il est en étroite relation avec
d’autres circonstances qui sont, soit sociales, économiques ou culturelles.
Il permet d’absorber un pourcentage représentatif du chômage en faisant employer un grand
nombre de demandeurs d’emplois qui n’ont pas eu la chance d’accéder a un travail fixe ; car la
création de nouveaux postes permettra d’offrir une activité stable et durable, bien rémunérée tout
en saisissant l’opportunité des relations personnelles.
Donc à partir de notre étude pratique on a constaté que le diplôme est primordial pour décrocher
un poste de travail à la SONATRACH, car il reflète les connaissances et les compétences du
candidat, mais cela reste insuffisant. D’après notre étude au sein de la DRGB, il s’est avéré que
d’autres facteurs interviennent lors du recrutement dont on peut évoqué l’âge, l’expérience
professionnelle et le lieu de résidence des candidats qui se présentent alors comme des exigences
complémentaires.
Concernant la sélection des candidats, la direction régionale de Bejaia utilise des méthodes très
rigoureuses puisqu’elle repose sur l’examen écrit, oral et psychotechnique, et se clôt avec un
entretien technique afin de distinguer la personne la plus adéquate à recruter.
Conclusion :
En exposant les principaux outils et procédures mises en œuvre par la SONATRACH, cela nous
permet de confirmer que le processus de recrutement n’est pas une simple improvisation de la
part des responsables de la direction des ressources humaines, mais c’est tout un processus bien
établi, qui contient les outils et les moyens qui contribuent a sa réussite et son efficacité.
Pour que les entreprises Algériennes suivent le chemin du développement, la prise en compte du
facteur humain parait primordial. Il est évident qu’aucune entreprise ne peut se développer en
laissant de coté le facteur humain. Il est a rappelé que dans d’autres pays la gestion des
ressources humaines est devenue un véritable art et une science, afin de réaliser les objectifs de
croissance de l’entreprise.
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Penser le militantisme et construction identitaire des marginaux
Elarbi Houda(Professeur assistant)/Université sfax,Tunisie

Introduction :
Aujourd’hui, on ’a un champ intéressant bien distinct des sciences sociales, à l’intersection de la
science politique et de l’histoire contemporaine et la sociologie : c’est la sociologie des
mouvements sociaux.
En Tunisie, l’extension de ce discipline a été particulièrement remarquable depuis le début des
années 2008 après le mouvement des citoyens marginaux au bassin minier et surtout après les
évènements de 14 janvier, malgré qu’on a plusieurs travaux qu’elles sont traités la question du
mouvement national et les émeutes au sein de l’Etat de l’indépendance et les actions collectives
protestataires des groupes de pression (syndicat, partis…) qui sont des groupes organisés afin de
défendre un intérêt propre en cherchant à influencer les décisions des pouvoirs publics dans un
sens favorable à cet intérêt .
La publication de cet article théorique intervient à un moment ou le paradigme dominant marque
le pas en premier lieu et encore ce travail constitue un essai pour la réflexion sociologique et
critique concernant cette discipline ainsi que le militantisme entant qu’une activité sociale
constitue et construire l’identité des activistes-militants qui sont exclue de participer à la vie
politique et à prendre la décision dans les cadres des mouvements sociaux eux-mêmes.
Dans ce cadre on se questionne qu’est-ce qu’un mouvement social ?et les nouveaux mouvements
des marginaux? Et enfin quel est l’influence du militantisme à travers le parcours d’activiste et la
construction identitaires de militants- marginaux ?
Les mots clés : un mouvement social/ le militantisme/ l’identité/ les marginaux .
I.Qu’est-ce qu’un mouvement social ?
Lorsque on parle sue le mouvement social, on désigne une action collective qui se déroule à
l’échelle de la société toute entière et vise à peser sur ses orientations, il cherche toujours à
arracher des enjeux à leur donner un sens que déborde le contexte de départ afin d’acquérir une
légitimé.
Il présente l’action et les conduites mettant en cause l’ordre social et cherchant à le transformer,
il peut regrouper des individus ayant souvent en commun d’appartenir à une même catégorie
sociale, ont une revendication à faire valoir.
Et qu’ils expriment leurs demandes par des moyens familiers comme la grève, la manifestation,
l’occupation du bâtiment public, boycotter, lancer une pétition, mener une action en juste. Et par
d’autres nouveaux moyens ainsi que le militantisme du Net, l’art de la rue (graphite, chansons
engages du rap, théâtre de la rue, peinture ironique..) et par suites le mouvement social devient
un ensemble des formes de protestation pour changer la destination de lasociété.
Selon Touraine « il y’a dans chaque société un seul mouvement social placé au cœur des
contradictions sociales qui incarne non une simple mobilisation, mais un projet de changement
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social, de direction de l’historicité c’est-à-dire des modèles de conduite à partir desquels une
société reproduit ses pratiques »1
Dans l’histoire d’humanité, on trouve beaucoup d’exemple des mouvements sociales qui sont
émergés dans le processus de configuration des sociétés comme le mouvement Mai 1968,
mobilisation des indiens pour l’indépendance derrière Ghandi, Noirs US pour les droits civiques
avec Martin Luther King, le mouvement syndicalisme en Tunisie, le mouvement féminisme dans
le monde arabe, le mouvement sans papier en Europe …
En sociologie, nous m’intéressent aux déterminants sociaux des mobilisations et au vécu de
ceux qui participent à l’action c’est-à-dire il fallait démonter les causalités et comprendre les
mouvements sociaux et pourquoi certains groupes n’y recourent pas (avocats, retraités…),
comprendre les dimensions de l’action collective et comment les mouvements présentent des
espaces d’expressions de revendication forme les identités collectives.
a. Dimensions de l’action collective :
Si on parle sur l’adjectif collectif on’ aperçue une difficulté scientifique, ce dernier a une
polysémie dans le cadre de sociologie des mouvements sociaux :
 L’agir ensemble comme projet volontaire :
Ce facteur de comprendre l’adjectif collectif reflète une intention de coopération, dans le monde
social, on trouve des situations se manifestent des convergences entre pluralité d’agent sociaux.
Pour Rymond Boudon on l’appelle la notion d’effets pervers qui traduit toute un processus qui
résultent d’une agrégation de comportements individuels sans intention de coordination donc il
existe un collectif dans les phénomènes de vie sociale par ailleurs les processus de diffusion
culturelle jouent un grand rôle dans la construction d’identités, d’univers symboliques sur lequel
peut s’émerger les mouvement sociaux par exemple le gauchisme des années 68 en France , les
mouvements des femmes dans le monde.Donc, on conclut que les évolutions culturelles peuvent
être des indicateurs ou des vecteurs possibles d’essor les mouvements sociaux.
 Organisations contre mobilisations : une confusion interdite
L’action collective une notion qui peuvent trouver dans plusieurs univers comme la production,
l’administration, le fonctionnement de entreprise construit sur un haut degré de division des
taches ce qui exige une organisation rigoureuse de l’agir-ensemble et par suite il faut connaitre
les différences entre la production de biens et des services qui ne se distingue pas de la
mobilisation et que la différence entre les entreprises et les mouvements sociaux se manifeste
dans le degré de revendication.
Ensuite l’entreprise présente toujours une analyse bien déterminé des organisations tandis que les
mouvements sociaux présente l’étude des mobilisations et dans ce cadre-là, Olson insiste sur la
comprendre de l’entreprise pour comprendre les mouvements sociaux.
 L’action concertée en faveur d’une cause :
Lorsqu’on parle sur le mouvement social il ne faut pas oublier leur contexte culturel et
intellectuel, il faut réintégrer dans leur histoire, chaque action collective reflète deux critère l’un
il s’agit d’un agir -ensemble intentionnel, renvoie un projet explicite des protagonistes, et

1

Olivier cousin, Sandrine Rui, et Touraine, Alain, l’intervention sociologique, Presses universitaires de
rennes,France, 2010, P 68.
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l’autre reflète encore un logique de revendication ou de défense d’une cause
pratiques comme la grève, la pétition, la manifestation.

associedes

Cette action concertée autour de la cause s’incarne en « entreprises collectives visant à établir un
nouvel ordre de vie » 1(BLUMER 1946), ce nouvel ordre de vie peut viser des changements
profonds ou au contraire inspirer peut être par le désir de la résistance au changement social
encore il peut viser des modifications de porté révolutionnaire et il n’est pas des enjeux locaux
b. La composition politique des mouvements sociaux :
Lorsque en retourne à la littérature des mouvements sociaux on trouve qu’Alain Touraine (1978)
a considéré que les mouvements sociaux sont des composantes singulière et importante de la
participation politique et que les formes d’action concernée d’une cause seront désigné sous le
terme de mouvement social qui se définit par l’indentification d’un adversaire c’est-à-dire « une
action contre » en premier lieu, donc une grande mobilisation au sein de groupe .
Le mouvement social est-il nécessairement politique ?
Le mouvement social prend toujours une charge politique qui fait appel aux autorités politiques
pour apporter la réponse à une revendication par une intervention publique imputé aux autorités
politique la responsabilité des problèmes qui sont à l’origine de la mobilisation. Par suite le
caractère politique n’intervient que lorsque le mouvement social se tourne vers les autorités
politiques donc toute mouvement social n’est pas automatiquement politique.
En deuxième lieu, on’ a les tendances à la politisation des mouvements sociaux dans leurs
processus c’est-à-dire on ne peut pas négliger la tendance historique à la politisation des
mouvements et d’ailleurs l’activité protestataire se développe selon deux processus l’un dévoile
à un mouvement social de « nationalisation » graduelle à la vie politique à travers de
l’unification administrative du territoire , l’essor du suffrage universel et le renforcement du rôle
de l’Etat donc un pouvoir politique de plus en plus foyer de puissance et l’autre processus
d’élargissement des interventions étatique qui traduit l’initiatives au gouvernants et aux forces
sociales dominantes pour répondre à des besoins sociales , c’est développement est le fruit de
mobilisation qui visent à obtenir par la loi , les droits et les protections et c’est qu’on appelle le
processus d’invention du droit social et la meilleur écriture concernant cette point le travail de
Charles Tilly sur les mouvements sociaux.
On cite un exemple : dans la lutte contre la ségrégation raciale dans les états du sud, les
organisations noires vont au départ construire des mobilisations locales, la dynamique du
mouvement repose d’abord sur la diffusion de ces mobilisations locales, la stratégie du
mouvement pour les droits civiques va donc se déplacer vers le pouvoir fédéral à Washington. Il
s’agit d’orienter les mobilisations vers une intervention fédérale sous la forme de lois, cet appel
au pouvoir évite la dispersion du combat contre une quinzaine de législatures d’états fédérés,
donc une contribution à une tendance lourde à la politisation des mobilisations.
En troisième lieu ; politiques, opacité, politisation, la notion de politique public désigne des
autorités étatiques lorsque celles-ci traitent divers dossiers par opposition à la politique comme
lutte pour l’exercice de pouvoir.
La division sociale du travail qui engendre toute les sociétés devient de plus en plus sectorisés et
fragmentée et chaque’ un secteur tend à régler à travers des processus de décision issus des
négociations entre les administrations et les groupes de pression , les dysfonctionnement des
1

NEVEU E., Sociologie des mouvements sociaux, Paris, Éditions La Découverte, Collection Repères, no 207, 2002,
pp. 9-10.
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secteurs sont des incidences indirects des politiques publiques opacités au niveau du choix et ce
qui implique le tournement des groupes de pression vers l’Etat et les autorités politiques comme
le seul « guichet » accessible d’un pouvoir d’action sur un monde très complexe.
c. Une arène non institutionnelle ?
Tout d’abord, on définit l’arène, c’est un système organisé d’institutions, de procédures et
d’acteurs dans lequel des forces sociales peuvent se faire entendre, utiliser leurs ressources pour
obtenir des réponses aux problèmes qu’elle soulève , les groupes sociaux qui investissent dans
une arène visent la conversion des ressources pour obtenir gain de cause , elle fonctionne entant
qu’un espace pour des conflit sociaux et elle présente un trait essentiel des mouvement sociaux
qui peuvent utiliser (medias, tribunaux, élections, conseil municipal…)et ce qui traduit la
production spécifique des mouvements sociaux de l’arène à travers les grèves, les
manifestations, les boycotts, les compagnes d’option…et par suite elle fonctionne entant qu’un
espace d’appel pour exprimer la demande de réponse à un problème et le recours à une
juridiction pour obtenir la modification pour injuste et fait appel de ce qu’il perçoit comme un
refus de l’entendre ou de lui donner satisfaction .
Elle fonctionne encore comme un registre d’action dominé , lorsque le mouvement constitue
le seul arme pour les faibles qui subissent à une grande domination dans toute les aspects de
leurs existences et pour distinguer le dominants et les dominés on parle bien sur les mouvements
sociaux , les lobbys d’autres mais cela manque de nuance comme il remarque Michel Offerlé :
on peut être dominé au parlement et dominant localement (notabilités locales) ici le mouvement
social doit être transformer en groupe de pression et par suite elle besoin de publicité celle de
media et des tapages aussi pour arracher la reconnaissance on ajoute encore l’investissement des
biens rares et des pratiques revendicatrices comme le sit-in, les grèves , les séquestrations, les
manifestations .
Le mouvement social constitue une arme des groupes dans un espace sociale et dans un temps
donnée qui sont le mauvais côté des rapports de force
 Les répertoires d’action collective
On trouve à chaque époque beaucoup des formes propres d’initialisation de protestation au sein
des mouvements sociaux plus au moins codifiées inégalement accessible selon l’identité des
groupes mobilisés puisque chaque mouvement a un répertoire d’action collective pour suggérer
l’existence de ces formes pour cela on trouve trois règles bien déterminéspécifique à chaque
mouvement :
1. Espace local
2. Rituel de détournement (chansons moqueuses, carnaval, effigies ridiculisées des autoritéscibles).
3. Patronage de personnalités
Tilly réintégrer le temps long dans l’analyse des mouvements sociaux et ce qu’implique la
construction des Etats et le développement du capitalisme engendrent la politisation des
mouvements sociaux.
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Un premier temps Un deuxième temps des répertoires
des répertoires

 On trouve des
répertoires typiques
d’avant la révolution
industrielle
quand
les
communautés
urbaines
sont
marquées par une
nationalisation
systématique
des
enjeux sociaux.
 Dans ce cas les
actions protestataires
se déploient dans
l’espace locale et
elles
fonctionnent
par détournement de
rituels
sociaux
préexistants et que la
dimension
du
patronage se traduit
par la recherche des
groupes mobilisés de
soutien d’un notable
local

 Vers le milieu du 19 emesiècle le
répertoire va subir des modifications
lentes mais radicales , il se dégage des
frontières de l’espace local pour élargir
ses horizons d’action , la protestation
acquiert une autonomie , elle prend des
formes plus intellectualisées plus
abstraites au niveaudu programme et des
slogansur l’usage des symboles , les
registres expressifs cessent d’êtredérive
de rituels sociale préexistants pour
réinventer des nouveaux formes d’action
plus originales

Un
troisième
temps
des
répertoires
 L’apparition de
ladimension
internationales des
mobilisations par
exemple
le
Greenpeace, puis le
monté des logiques
d’expertise, encore
la construction de
la
dimension
symbolique autour
des groupes et des
causes et enfin la
réticence à toute
délégation
de
pouvoir
spécialement dans
les groupes qui ont
une forte capital
culturelle

Ce qui montre que les mouvements sociaux sont des univers connaissent les dimensions
d’instutialisation et des cadres organisateurs pour coordonner les actions, rassembler les
ressources et mener un travail de propagande pour la cause défendue
d. L’espace des mouvements sociaux :
Dans ce cadre, on utilise le modèle de KRIESI qui fait une typologie des mouvements sociaux et
de leurs répertoires à travers deux variables degré de participation des adhérents et orientations
de l’organisation concernée.
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Orientation vers les adhérents
Aucune
participation
directe
des
adhérents :
absence totale
du
militantisme
et
de
la
participation
et de paiement
d’une
cotisation

Organisations
de
soutien, des services et Organisations de self-help,
d’appui
elles contribuent à fidéliser des
soutiens à faire vivre une
sociabilité militante (cercles de
sociabilités, mutuelles.)

Trajectoire de la
commercialisation du
mouvement social qui
se transforme en un
simple prestataire de
services commerciaux
Représentation politique
(partis, groupe d’intérêt)
ayant un accès aux sites
d’élaboration
des
politiques
publiques
pour qui la mobilisation
des adhérents n’est pas
une
nécessité
permanente
Trajectoire
de
l’institutionnalisation
domestiquedu
mouvement social =
groupe de pression

Participatio
n
directe
des
adhérents

Trajectoire de scenario de
convivialité ou le mouvement
social se ferme sur lui-même
et il devient un espace de
sociabilité ou la chaleur de
l’être-ensemble finit par
subordonner les entreprises
de mobilisation
Mobilisation politique
Organisation du mouvement
social
 La
définition
du
mouvement social que nous
avons retenue
Trajectoire du modèle de
radicalisation, le mouvement
social demeure centre sur son
dessein
militant,
sa
dimension conflictuelle, et
renforce sa confrontation à
ses adversaires

orientation vers les autorités
II.

Le nouveau mouvement social des marginaux (NMS) ?
a. La texture du nouveau :
Depuis les années 60, on témoigne la naissance des nouveaux mouvements sociales qu’ils sont
inséparables des mobilisations contestataires qui naissent à la fin de ces années.
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Les nouveaux mouvements sociaux ont suscité le développement des plusieurs travaux
sociologique en Europe ainsi que Touraine (France), Melluci (Italie), Offre(Allemagne), Kriesi
(suisse), klandermans et Koopmans (P-b) dans la fin des années soixante et le début des années
soixante-dix et plus tard aux années quatre-vingt-dix avec Reichmann et Fernandez-Buyez
(Espagne).
Ces travaux présentent une nouvelle réflexion sur les évènements d’une société post-industrielle
et qui désigne des nouvelles formes de mobilisation féminisme, écologisme, anti-institutionnels,
les luttes étudiantes, les luttes des marginaux…selon Melluci ils se caractérisent par quatre
dimensions pour faire une rupture avec les mouvements anciens :
1. Formes d’organisation et répertoires d’action ( leurs structures devient plus décentralisées,
laissent une large autonomie aux composante de base , prise en main d’un seul dossier , une
seule revendication concrète, et inventivité dans la mise en œuvre de formes peu
institutionnalisées de protestations)
2. Valeurs et revendications(le MS mettre l’accent sur la redistribution de la richesse # le NMS
mettre l’accent sur la résistance au control social, l’autonomie, plus qualitatives, non
négociables, forte dimension expressive, d’affirmation de styles de vie ou d’identités, place prise
par le corps dans ses mobilisations ce qui échappant à la rationalité calculatrice, et quantitative
du capitalisme moderne).
3. Rapport au politique :
Les mouvements sociaux anciens fonctionne un binôme syndicat-partiet la conquête du pouvoir
constitue un enjeu central, par contre les nouveaux mouvements sociaux veulent moins défier
l’Etat et ils veulent construire contre lui des espaces d’autonomie réaffirmer l’indépendance de
formes de sociabilité privées contre l’Etat.
4. Identité de leurs acteurs :
Les mouvements sociaux classiques

Les nouveaux mouvements sociaux

 Identité de classe : mouvement ouvrier,  Les groupes se définissent par leur
front populaire, syndicat paysan
caractéristique : femmes, homosexuels,
marginaux…ils ne se définissent plus
comme expressions de classes ou
comme
des
catégories
socioprofessionnelles
B. les luttes de l’après -société industrielle :
Les NMS se caractérise par un nouveau registre post matérialiste de l’action collective présenté
une révolution silencieuse, les demandes deviendra plus qualitatives,la valorisation des questions
identitaires de la quête d’une estime de soi, les mobilisations caractérisent par une grande
tendance culturelle, ce les signe de l’entrée dans une ère sociale nouvelle qu’elle a une
dimension de l’information et de la communication dans une sociétéprogrammé.
Les acteurs de ces nouveaux mouvements sont souvent des animateurs des mouvements
traditionnels reconvertis (chômeurs, gauchistes dans sud..), encore leurs mobilisations à visée
matérialiste demeurent la composante dominante de l’activité manifestante.
Les nouvelles luttes des mouvements sont liées au poids de la technique, du savoir, de la
communication vers une révolution silencieuse du nouvel ordre social qui se caractérise par

177

2017 – ماسط: 29 العذد

مشهض حُل البدث العلمي

plusieurs combats pour le contrôle de l’historicité c’est-à-dire de l’orientation culturelles ont
donné des résultats : une nouvelle identité, tolérance à l’égard du système de valeurs du
libération culturel, le contrôle de développement social, des conventionnalistes concertants le
marché du travail c’est-à-dire la société programmée qu’évoque Touraine est aussi parente de
cette société du risque des derniers années.
C. Le nouvel mouvement social des marginaux :
 Les marginaux comme catégorie sociologique :
On définit la marginalité entant qu’une « situation de ceux qui vivent volontairement ou
involontairement en marge des modes de vie et normes sociales dominants, on parle aussi de
retrait pour caractériser l’attitude des individus qui se retirent du jeu social après avoir subi un
échec (clochards, alcooliques, drogués…la sociologie préfère utiliser le terme de déviance »1, le
dictionnaire de la sociologie définit ce concept par la « conduite ou personne non conforme aux
normes »2, on abordera le concept suivant deux figures typologiques que suppose son acception
commune : l’entre et le dehors et par suite le concept désigne le pourtour externe de quelque
chose mais aussi l’espace entre deux chose qui se côtoient selon l’une et l’autre transforme le
concept de l’utilisation courante à son emploi comme catégorie sociale .
 La marginalité « entre » :
Les approches sociologique de l’interaction (l’école de Chicago), ainsi que Park définit le
marginale comme « l’individu qui se trouve aux marges de deux cultures et adapté de façon
incomplète ou non permanente à aucune des deux »3 , ce qui produit deux types individuels ou
collectifs d’hybridation grâce à la confrontation et le mélange de la culture.
Selon tarde le marginal peut être rapporté aux mécanismes d’imitation et de contreimitation.4Cette vision a associée à une représentation de la société comme totalité homogène :
Ex 1 : Comte parle de l’incorporation du prolétariat à la société industrielle
Ex 2 : Durkheim a produit la notion d’anomie comme une expression d’un dérèglement de la
solidarité.
Donc les marginaux sont ce qui se situent au plus loin de ce que l’on désigne comme le centre
économique (production, distribution, redistribution), culturel(modèles culturels et religieux
dominants, information ou savoir), politique (décision, représentation, action.
La marginalité s’incarne toujours dans la morphologie sociale des bidonvilles, favelas, ghettos, à
la périphérie de la ville et caractérisée par l’émergence des problèmes sociaux ainsi que le
chômage, la pauvreté, l’expulsion.
 La marginalité « dehors » :
Les approches sociologiques de l’intégration,le concept désigne ici les défauts, les absences ou
les dénis de l’intégration et la marginalité conduit ici à une pensée de la puissance créatrice et
subversive de l’hétérogène, le « dehors » étant puissance d’altération et de transformation du
« dedans ». La marginalité comme dehors s’inscrit dans le cadre des théories récentes qui ont
insistés sur les formes disciplinaire des sociétés de contrôle.
1

Dir(renèrevol) , dictionnaire des sciences économiques et sociales, 2002, Edition Hachette , paris , p 234.
Patrick cincolani , « marginalité » in Dir André Akoun et Pierre Ansart, dictionnaire de sociologie le robert/seuil,
1999, paris,p321 .
3
Park Robert E, the collected papers of Robert E Park, T 1 et 2 , Free Press of Glencoe, 1950
4
Tarde Gabriel de, les lois de l’imitation, Alcan(1890), Kimé, 1993
2
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le dehors peut être entendu comme ce qui pénétrant le dedans, en défait le clôture et la
marginalité et les marginaux apparaissent comme la subvention des modèles de repliement
individualiste et d’enfermement privé ou, en retour comme l’ouverture de la société sur ses
autres nomades, parias, et étrangers.
D’ailleurs le groupe marginalisait affirmer la légitimité de sa fonction de régulation et
d’intégration mais c’est également lui permettre de se reconnaitre comme « normal » en faisant
jouer au groupe ou à l’individu marginalisé une fonction de repoussoir , Alain Touraine
considérait la marginalité comme une innovation , une anticipation , un acheminement vers ce
qui sera , par suite la marginalité constitue un défi sociale suscitait un renouvellement et une
adaptation des structures aux mutations des mentalités et des comportements , elle est davantage
perçue comme un facteur sociologique positif allant dans le sens du changement social et
culturelle et comme il dise Warner « la marginalité dans la plupart de ses manifestations est
révélatrice des mutations socio-culturelle »1.
 Interrelations entre la marginalité et le militantisme :

Anormal

Militant

Normal

= renforce l’anormalité qui

Marginalisation

Peut conduire à Rebel, à
Résistance pour un but
Est de ramener l’usage à La normale
Schéma n° 1 :Interrelations entre la marginalité et le militantisme.
D. Penser le militantisme et construction identitaire des marginaux :
 Penser le militantisme :
Au cours de la nouvelle dynamique de la recherche contemporaine, on remarque que la
problématique du militantisme et construction identitaire est élargie et prendre des nouvelles
étiquettes théoriques comme « paradigme identitaire », et « mode de processus politique », des
nouvelles recherches se focalisent sur trois points principaux :
1. Réintroduction de l’intention au vécu des acteurs qu’avait manifesté.
2. Emprunt aux nouveaux mouvements sociaux des problématiques de l’identité, de la sensibilité
aux contenus du changement social et de la quête du sens et d’un nouvel ordre de vie.
1

Warner J-F, 1993, marges, sexe, et drogues à Dakar ethnographie urbaine, Paris, Edition Karthala, P 292.
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3. L’attention à la dimension politique, au rôle des medias et mises en scène des mouvements
sociaux dans l’espace public passent par des emprunts aux problématiques constructivistes.
D’ailleurs dans ce parcours de recherche sociologique, on témoigne une évolution vers cette
problématique avec un grand effort concernant l’analyse du militantisme, rôle des idéologies, et
la prise en compte du système politique, le développement des travaux sociologique au niveau
théorique et empirique ,va faire apparaitre la dimension du sens dans l’engagement , la
construction d’une identitépersonnelle et autre collective.
La sociologie politique à fait attention au question du militantisme à travers deux terrains , l’un
l’engagement dans les partis politiques et l’autre intéresser par l’objectivation de certains
déterminants du militantisme comme le statut social et la socialisation familiale, elle s’est
intéressé par l’expérience vécu des militants marginaux de vie politique, associative et syndicale
, aux leurs activités quotidiennes dans lesquelles se traduisent leurs engagement .
Dans les travaux de la mobilisation des ressources au sein des mouvements sociaux sous une
vision microsociologique de l’engagement ainsi que le modèle de catnet et la typologie
d’Oberscall pour comprendre pourquoi au sein d’un groupe donné par exemple les marginaux ,
certains militants tandis que d’autres demeurent passifs et dans ce cas-là on prend en
considération les profils sociaux des marginaux (origine familialeet leurs trajectoires), encore
donner une grande importance pour le paramètre psychoaffectif ( le soutien des proches,
l’investissement d’amis dans un mouvement social des marginaux sont des facteurs explicatifs
puissants des recrutements dans le mouvement ; la meilleurs exemple ici l’étude du McDam
en1988 , encore le pensée au quotidien, de comprendre le tissu relationnels et d’interactions que
suscite l’engagement implique l’importance de la théorie de la pratique militante chez Gaxie en
1977 qu’il est dressé une liste des incitations sélectives à partir de leur étude (postes des
responsabilités, emplois permanents, acquisition d’une culture, acquisition d’un capital social
pouvant avoir une rentabilité professionnelle et l’acquisition de positions de visibilité entant
qu’expert d’organisation).
C’est une toute dimension d’intégration sociale qui traduise une intensité des liens émotionnel
entre les militants et traduise l’effet surrégénérateur, plus le militant s’engage, plus il se dévoue,
plus augmente l’intensité de ces satisfactions, son sentiments de participer à une aventure riche
de sens.
HIRISCH identifie quatre savoir-faire militants dans le mouvement pour comprendre les
interactions el les logiques individuelle et collective : la montée en conscience, la montée en
puissance collective, la polarisation et la délibération collective.
 Identités militantes des marginaux :
En sociologie, les mouvements sociaux sont des moments spécifiques de construction, de
maintenance des identités des acteurs sociaux ainsi que les marginaux entant que groupe social.
La notion identité dans ce discipline très problématique, selon ClaudeDubar par exemple
l’identité présente le sentiment subjectif d’une unité personnelle le « je » , d’unprincipe
fédérateur durable du moi et un travail permanent d’adaptation de ce moi à un environnement
mobile , l’identité encore présente le fruit d’un travail incessant de négociation entre les actes
d’attribution des principes d’identification venant d’autrui et des actes d’appartenance qui visent
à exprimer l’identité pour soi , les catégories dans lesquelles l’individu entend être perçu ;
l’action protestataire des marginaux constitue un terrain propice à ce travail identitaire, elle
constitue un acte public de prise de position pour l’individu marginalisé et qui mobilise , elle
peut faire appel de statuts et typifications qui vont assigner un individu .
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Le militantisme constitue donc une forme d’institution permanente d’une identité valorisante liée
à une cause vécue comme la marginalité et par suite la fabrication d’une identité individuelle qui
peut avoir une identité sociale en appartenant à un groupe et autre collective au sein d’un
mouvement qui constitue une ressource pour les membres intériorise une vision de leur potentiel
d’action , que le collectif s’affirme dans l’espace public et ce qu’implique un grand rôle
historique possible pour le mouvement sur tout pour les mouvements de statut qu’ils sont un but
d’obtenir la reconnaissance de l’identité, l’enjeu ici conforter le statut social d’un groupe c’est-àdire son prestige, la considération qu’il estime mériter , le processus passe par l’affirmation ou la
réaffirmation (groupe en déclin social) des valeurs et du style de vie du groupe , et de leur
légitimité comme les groupes fortement stigmatisés et marginalisés qui doivent gérer des images
sociales très négatives qui veulent se créer un identité positive.
Conclusion :
Toujours les mouvements sociaux sont à la fois une constante de la vie sociale et un phénomène
sans cesse changeant, les savoirs accumulés sur ce phénomène permettent désormais d’articuler
le macro et le micro et vécu des individus mobilisés dans une optique authentiquement
compréhensive sur tout lorsqu’on parle de groupes marginaux qui sont constituent les nouveaux
mouvements sociaux.
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