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لا  :باإلاجلت لخػٍغ

ا جهضع مدٌمت صولُت  غلمُت مجلت ًٍ  غً صوع

 بالضعاؾاث حػجى الػلمي البدث حُل مغيؼ

غ َُئت بةقغاف والاحخماغُت، ؤلاوؿاهُت  جدٍغ

ُئت وباخثحن ؤؾاجظة مً مكٍلت  جخإلل غلمُت َو

ُئت الباخثحن مً هسبت مً  جدكٍل جدٌُم َو

. غضص ًل في صوعٍا

: ؤبػاصَا و اإلاجلت اَخماماث

 غباعة والاظخماٖيت ؤلاوؿاهيت الٗلىم ظيل  مجلت

 وكغ حؿتهضف الخسههاث، مخػضصة مجلت غً

 مسخلل في الػالُت الػلمُت الهُمت طاث اإلاهاالث

 حػغى. والاحخماغُت ؤلاوؿاهُت الػلىم مجاالث

 مىنػها غبر للػمىم مهاالتها حمُؼ اإلاجلت

 بياقتها مؼ ،الٗلمي البدض ظيل مغ٦ؼ ويظا

ًاث ؤؾلب لكهاعؽ  بهضف الجامػُت، البدث مدغ

. الػلمي البدث مىيىغاث بزغاء في اإلاؿاَمت

:  باإلاجلت اليكغ مجاالث

: الخالُت اإلاجاالث في ألابدار اإلاجلت جيكغ

ىقىهُا، التربُت وغلىم الىكـ غلم  غلم وألاَع

ش،  الكلؿكت الاحخماع،  اإلاٌخباث غلم الخاٍع

. آلازاع غلم والاجهاُ، ؤلاغالم غلىم والخىزُو،

 والاحخماغُت ؤلاوؿاهُت الػلىم حُل مجلت جيكغ 

 َظٍ في للباخثحن ألانُلت الػلمُت البدىر

 الجامػاث صازل مً ًاقت الخسههاث

ت  باللؿت مٌخىبت الجؼاثغ زاعج ومً الجؼاثٍغ

ت ؤو الكغوؿُت ؤو الػغبُت  .ؤلاهجلحًز

 

غ : َُئت الخدٍغ
. وػمىوي ، حامػت ؾػض صخلب، البلُضة ،الجؼاثغمغاص  . ص

. غبض الخمُض بػُُِل،حامػت باجىت ،الجؼاثغ.ص

. ؾاسخي ؾكُان،حامػت الُاعف ،الجؼاثغ.ص

. لُكُت غلي الٌمِصخي ،حامػت َغابلـ ،لُبُا. ص

. ؾؼالن َاقمي،حامػت ؾىم ؤَغاؽ، الجؼاثغ.ؤ 

: عثِـ اللجىت الػلمُت

ػم، حامػت الػغبي بً مهُضي ، ؤم البىاقي ،الجؼاثغ.ص . ؾامُت ؾامُت ابَغ

: الػلمُت  اللجىت
ا .ص.ؤ . صاجا طو الٌكل مدمض ًىؾل ،حامػت مالًا ، مالحًز

ُاهُا . ص.ؤ لؼ ، بٍغ ؤمل اإلاسؼومي ، حامػت ٍو

. غبض الؿخاع عحب، اإلاػهض الػالي للكؿل والضعاؾاث الاحخماغُت، جىوـ. ص

. غبض الكخاح غبض الؿجي مهُكى الهمو ،الجامػت ؤلاؾالمُت ، ؾؼة ، قلؿُحن. ص

ذ ؾػاص غبض .ص ؼ الكٍغ ذ)الػٍؼ (. حامػت الٌٍى

غاء، حامػت الجُاللي بىوػامت زمِـ ملُاهت،الجؼاثغ. ص . وؿِؿت قاَمت الَؼ

ذ)قىػٍت ببغاَُم الػىضخي .ص (. حامػت الٌٍى

. بهلُى لُُكت ،حامػت جبؿت، الجؼاثغ.ص

ل ،مهغ. ص . عخاب ًىؾل،حامػت بجي ؾٍى

دت،حامػت باجي مسخاع غىابت،الجؼاثغ.ص م قٍغ . مدمض يٍغ

ت لهظا الػضص : ؤغًاء لجىت الخدٌُم الاؾدكاٍع
 (.الجؼاثغ حامػت ؤخمض ػباهت ؾلحزان،)مدمض صعوَل . ص

بي. ص ت،)ؤؾماء ؾالم غلي غٍغ (. لُبُا الجامػت ألاؾمٍغ

(. الؿىصان حامػت وص مضوي ألاَلُت،)بزالم مدمض غبض الغخمً  .ص

(. حامػت بؿضاص،الػغام)بزالم مدمض غُضان  .ص.م.ؤ

(. حامػت الجلكت ) زحرة  نُى .ص

 (.مهغ)ؤمحرة ؾامي مدمىص خؿحن .ص

ُي .ص.م.ؤ (. حامػت واؾِ،الػغام)مدمض خؿحن غلي حىصة الؿٍى

 (.حامػت واؾِ،الػغام)عاهي  نالر نهحر  .ص.م.ؤ

 (.1حامػت الجؼاثغ) مغوان مػؼي .ص

ًاظم َاصي الػبُضي .ص.م.ؤ (. حامػت بؿضاص،الػغام)نالح 

م يضوعلي.ؤ (. عان، الجؼاثغحامػت ٍو) غبض الٌٍغ

(. حامػت مؿخؿاهم ،الجؼاثغ)بً ؾىلت هىع الضًً .ؤ

 :الخضنُو اللؿىي 
 (.حامػت مدمض الهضًو بً ًخي حُجل،الجؼاثغ)مىمجي  بىػٍض.ص

(.حامػت مىالي اؾماغُل ،اإلاؿغب)بكغي ؾػُضي . ص  
 

 

 

 ؾغوع َالبي.ص: اإلاكغقت الػامت

جمال بلبكاي .أ   :المؤسس ورئيس التحرير

jilrc-magazines.com  -  social@jilrc-magazines.com 
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ا اإلاجلت حػجى التي اإلاىيىغاث يمً اإلاهضم البدث ًٌىن  ؤن •   .بيكَغ
خدمل ، هكؿه الىنذ في ماجمغ ؤو ، مجلت ألي لليكغ نضم ؤو وكغ نض البدث ًٌىن  ؤال •  ًامل الباخث ٍو

  .لليكغ مػغويت ؤو ميكىعة مؿاَمخه بإن ايدكاف خاُ في اإلاؿاولُت

 : غلى البدث مً ألاولى الهكدت جدخىي  ؤن •

  .البدث غىىان -

ت، وصعحخه الباخث اؾم - َُّ   .بليها ًيخمي التي والجامػت الػلم

ض -   .للباخث ؤلالٌترووي البًر

و -
َّ
  .12 زِ وبذجم  ًلمت 150 خضوص في للضعاؾت ملخ

  .اإلالخو بػض اإلاكخاخُت الٍلماث -

ت الكغوؿُت الػغبُت،: الخالُت اللؿاث بةخضي اإلاهضمت البدىر جٌىن  ؤن •   وؤلاهجلحًز

ضَد  ال ؤن • ٍاُ طلَ في بما نكدت( 20) غلى البدث نكداث غضص ًٍؼ ُ  واإلاغاحؼ والغؾىماث ألاق  والجضاو

  .واإلاالخو

  ؤن •
َد
  ًٌىن

ُث
ا البدث ًُ ًَد  زال ت ألازُاءِم  مِم ت اللؿٍى ت والىدٍى َُّ   .وؤلامالث

ها بالخُىٍ الباخث ًلتزم ؤن •   :آلاحي الىدى غلى وؤحجامِم

 مؼ الخِ هكـ الهامل وفي ، اإلاتن في( 16) الخِ وحجم( Traditional Arabic) الخِ هىع: الػغبُت اللؿت -

  (.12) حجم

 مؼ الخِ هكـ الهامل وفي اإلاتن، في( 14) الخِ وحجم(  Times New Roman ) الخِ هىع: ألاحىبُت اللؿت -

  (.10) حجم

ً جٌخب -  جطخُم مؼ لًٌ الغثِسخي الىو مثل مثلها ههُت16  بذجم للكهغاث والكغغُت الغثِؿُت الػىاٍو

  .الخِ

  .نكدت ًل نهاًت في Microsoft Word بغهامج قغوٍ خؿب هظامي بكٍل الخىاشخي جٌخب ؤن •

كا البدث ناخب ًغقو ؤن •   .والثهافي الػلمي ووكاَه بىكؿه مسخهغا حػٍغ

ض غبر إلاكاعيخه الباخث بعؾاُ غىض •   . بظلَ بقػاع عؾالت مباقغة ؾِؿخهبل الالٌترووي، البًر
لهى مسخهت لجىت نبل مً والخدٌُم للهغاءة للمجلت اإلاهضمت ألابدار ًل جسًؼ • ُ  البدث ٍو  النهاجي الهبى

 . اإلادٌمىن  ًُلبها التي الخػضًالث الباخث ًجغي  ؤن بػض

   . بليها ًغؾل ما ًل بيكغ اإلاجلت جلتزم ال •

 غلى غىىان اإلاجلت
ً
  :جغؾل اإلاؿاَماث بهُؿت الٌتروهُت خهغا

 social@jilrc-magazines.com 

 

 

 

 قغوٍ اليكغ 
 

يت جلتزم التي واإلا٣االث ألابدار ظلتالم ج٣بل  ٞحها وجخىاٞغ واإلاىهجيت، اإلاىيٖى
  :الخاليت اليكغ ٢ىاٖض وجدترم والجضيت والض٢ت الٗلميت ألانالت
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الكهغؽ 
 

  

   الهكدت

7  الاقخخاخُت  

9  ج، بغج مضًىت في ألاؾغة بيُت وحؿحر الخدًغ ٍغ  02 الجؼاثغ حامػت/غمغ غباؽ.ؤ  بىغٍغ

25  ا الثهاقُت اإلاػخهضاث غاء قاَمت وؿِؿت. ص ،مخُجت مىُهت في الاحخماغُت البجى غلى وجإزحَر  بىوػامت، الجُاللي حامػت/ الَؼ

 .الجؼاثغ ،ملُاهت زمِـ
33   غم

ّط
ت الُ جاٍع

ّط
ا ألاوؾِ اإلاؿغب في الخ ت، الخغيت جيكُِ في وصعوَع جاٍع

ّط
 بلهاًض، بٌغ ؤبى حامػت/مؼععي ؾمحر.ؤ الخ

 جلمؿان،الجؼاثغ

53  الجؼاثغ2 نؿىُُىت حامػت/نباؽ غلي. ص.ؤ الػىإلات، ػمً في التربىي  الخجضًض مؿخلؼماث، 

67  سُت :يُكُاث قؿل الظواث الاحخماغُت لكًائها اإلاضًجي الخام قهاب .صهمىطًحا، “ الخكهُت “اإلاضًىت الخاٍع

ً اإلاؿخمغ،جىوـ/الُدُاوي   .مضًغ مغيؼ حهىي للتربُت والخٌٍى

89   مسخاع باجي حامػت/َاصف عاهُت.ؤ الجؼاثغي، الكباب لضي واإلاهىُت الاحخماغُت اإلاكٌالث جكصخي في الػمل يؿىٍ صوع 

. غىابت،الجؼاثغ

101  حامػت/نالخي ههحرة ؤ الخىيمت، مباصت واهدكاع الضولت نضعة يػل ظل في اإلاضوي اإلاجخمؼ ماؾؿاث صوع  جؼاًض 

 .باجىت،الجؼاثغ

111  اإلاػانحن لضي الظاث مكهىم  
ً
ا   اإلاػانحن خالت صعاؾت :بهٍغ

ً
ا غة، والًت بىصمضوي، اإلاٌكىقحن باجداص بهٍغ  ،الؿىصان الجٍؼ

 .ألاَلُت،الؿىصان مضوي وص حامػت  الغخمً غبض مدمض بزالم.ص
129  زلُجي،ألاؾىاٍ،الجؼاثغ غماع حامػت/مدمض تهامي.ؤ  ألاؾىاٍ بمضًىت مُضاهُت صعاؾت:اإلاضًىت بلى الٍغل مً الهجغة وانؼ 

145  ٍاؾاتها و الخػلم نػىباث ؤؾباب اصة يىزغ.ؤ   ؤؾغجه و الخلمُظ غلى اوػ  ،الجؼاثغ02 نؿىُُىت حامػت/ٍػ

159  ؼ اإلامٌىت البضاثل مً الؿُاخُت الهىاغت ُاب.ؤ -الجؼاثغ خالت -الانخهاصي للَغ  ،الجؼاثغ1 نؿىُُىت حامػت/غؼالضًً ٍع

173  ٍاع ت خؿب الالغهالهُت و الػهالهُت ألاق  ،الجؼاثغ2 حامػتؾُُل/خلُمت يُل.ؤ( Ellis) ؤلِـ هظٍغ

187   باصٌـ،مؿخؿاهم،الجؼاثغ بً الخمُض غبض حامػت/لُغوف آمىت.ؤ للُكل الاحخماغُت الخيكئت في ؤلاغالم صوع 

203  ب بؾهاماث ت واإلاخىؾُت الهؿحرة اإلااؾؿاث في الخجضًض غملُت هجاح في الخضٍع  غحن لُلُا.ؤ ، مُضاهُت صعاؾت- الجؼاثٍغ

ت . مسخاع،غىابت،الجؼاثغ باجي حامػت/ؾٍى

217   ت لؤلواوي الىظُكي الضوع يب.ص     الدجٍغ  ؤؾىان،مهغ حامػت/ٍعاى الخىاب غبض ٍػ
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 ؤلاقخخاخُت

م بالهلم
َّ
ل مالخمض هلل الظي غَد

ّط
ل   ،غَد

َد
م، لم ما ؤلاوؿان

َد
ػل ً خمض هدمضٍ ٌَد  غلُه وهثجي الكايٍغ

: بػض ؤما الخحر الىاؽ مػلم غلى والؿالم والهالة ؤَله، َى بما

  جدمل بهُت خلت في الىىع  الػاقغ الػضص ًغي  ؤن هللا قًل مً لهى
ً
  ؤلىاها

ً
  غلمُت

ً
 مخىىغت

 مجلت مً الػضص َظا يم خُث اليكغ، مجاُ في مػخمت مىيىغاث غلى هىًعا جًكي ًلها

 "والاحخماغُت ؤلاوؿاهُت الػلىم حُل"
ً
  حملت

ً
ٍامل التي اإلاىايُؼ مً مخىىغت  بُنها قُما جخ

ٍالُاث لخػالج  جُمذ التي اإلاؿُغة ألاَضاف الخىىع َظا ٌػٌـ بدُث ومهمت، آهُت بق
ظٍ لخدهُهها، اإلاجلت   حػخبر ألازحرة َو

ً
 نبل مً اإلادٌمت الػلمُت ألاوعام ليكغ وؾُلت

، مسخلل مً الازخهام ؤصخاب  البدث جُىٍغ في اإلاؿاَمت نهض طلَ ًل الضُو

. الػلمي

 ُ  ؤلاوؿاهُت الػلىم مجاُ" في اإلاهمت اإلاجاالث مً الػضًض الػاقغ الػضص جىاو

 مً الخام والؿعي اإلاجاُ، َظا في الباخثحن اَخمام غلى ًضُ صُ بن وطلَ ،"والاحخماغُت

. الهُمت اإلاىايُؼ حل لخؿُُت اإلاجلت َانم َغف

 بمالخظاجٌم جغجهي اإلاجلت مهمت، ناغضة غلى هايض الػضص اقخخاخُت لخخم الٌالم آزغ وفي
ًاجٌم وجىجر  مكخىخت بإبىاب الػلم زضمت لها ألاؾاسخي قاإلابضؤ لظلَ ومهترخاجٌم، بمكاع

. ألاوناث ًل في

ابُث ﴾ ََّ ىَد
ْ
 ال

َد
ذ

ْ
ه
َد
ََد ؤ َّ

ه  بِم
ً
ت ْخمَد ََد عَد ْ

ه ضُث
َد
ًْ ل

ا مِم
َد
ى
َد
ْب ل ََد ا وَد

َد
ى
َد
د ًْ ضَد ََد  

ْ
ط  بِم

َد
ْػض ا بَد

َد
ى ىبَد

ُث
ل
ُث
 ن

ْ
ؼِمؽ

ُث
 ج

َد
ا ال

َد
ى بَّ  ﴿ عَد

 08: آُ غمغان

غ عثِـ ٍاي حماُ. ؤ/  الخدٍغ  بلب
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ت  غ اإلاجلت مؿاولُتها غً ؤي اهتهاى لخهىم اإلالٌُت الكٌٍغ جسلي ؤؾغة جدٍغ

 ال حػبر آلاعاء الىاعصة في َظا الػضص بالًغوعة غً عؤي بصاعة اإلاغيؼ

  2015  © عيؼ حُل البدث الػلمي لمحمُؼ الخهىم مدكىظت 
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ج بغج مضًىت في ألاؾغة بيُت وحؿحر الخدًغ ٍغ  بىغٍغ

 02 الجؼاثغ حامػت/غمغ غباؽ.ؤ

 

: ملخو

غيغيج، بغط مضيىت في ألاؾغة بييت ٖلى َغؤث التي للخٛحراث وجدليل هٓغر  بَاع ج٣ضيم بلى الضعاؾت َظٍ تهضف     و٦ظا بٖى

 ألاؾغة بييت حٛحر في الخدًغ ؤزغ ببغاػ بلى بياٞت. الخٛحر َظا في والاظخماٖيت الا٢خهاصيت الكغوٍ جإزحر ًٖ ال٨ك٠

 زهاثهها الجؼاثغ، في الخدًغ ْاَغة ٞهم إللى ؤيًا الضعاؾت َظٍ تهضٝ ٦ما طل٪، في ظاهبه بلى ؾاَمذ التي والٗىامل

 في الا٢خهاصيت الخىميت ًٖ هخجذ التي والاظخماٖيت الا٢خهاصيت الكغوٍ ؤن بلى الضعاؾت َظٍ زلهذ ونض. وؤؾبابها

غيغيج بغط مضيىت  بييت حٛحر في ؤزغ ٢ض الخدًغ ؤن بلى ؤيًا الضعاؾت زلهذ ألاؾغة،٦ما بييت حٛحر في ؾاَمذ ٢ض بٖى

 حٛحر و٦ظا اإلاغؤة، ةم٩اهت ألاصواع في حٛحر بلى بياٞت صازلها، اإلا٣غع  والىٓام الؿلُت و٦ظا وحجمها، ق٩لها خيض مً ألاؾغة

. لؤلؾغة الخ٣ليضيت الٗال٢اث في

. الاظخماعي الخٛحر ألاؾغة، بييت ألاؾغة، ، الخًغيت الخدًغ،: اإلاكخاخُت الٍلماث

: مهضمت

 زال٫ مً وطل٪ للمضن، الؿ٩اوي التر٦يب في حٛحر ٖىه يترجب خيض الاظخماعي، الخٛحر مٓاَغ ؤَم مً الخدًغ يٗخبر   

 في الٟغصيت يضٖم الظر الخٛحر َظا وز٣افي، اظخماعي حٛحر مً يهاخبه وما الخًغر، الىؾِ بلى الغي٠ مً ألاٞغاص اهخ٣ا٫

 يىُىر  ٣ٞض الخًغيت، الخياة همِ م٘ ج٨ي٠ ٖىه يترجب ٦ما زاهىيت، ٖال٢اث بلى وجدىلها ببًٗهم، ألاشخام ٖال٢اث

. خحن بٗض جلحها ؤو الاهخ٣ا٫ ٖمليت جغا٤ٞ واظخماٖيت، ز٣اٞيت ا٢خهاصيت، ؤبٗاص ٖلى الخدًغ مٟهىم

 خضور بلى ؤصث الغيٟيت الهجغة ٞمىظاث اإلاضن، هدى الغيٟيت بالهجغة ؤؾاؾا الجؼاثغ في الخدًغ ْاَغة اعجبُذ ل٣ض   

 مباقغة او٨ٗؿذ والخٛحراث الخدىالث َظٍ ؤن خيض الخياة، مجاالث قتى في الجؼاثغر  اإلاجخم٘ مؿذ وحٛحراث جدىالث

ا ألاؾغة، ٖلى  مدىع  ؤجها وباٖخباع الاظخماٖيت، الخياة هىاة حٗخبر ؤجها ٦ما اإلاجخم٘، مجها يخ٩ىن  التي ألاولى الخليت باٖخباَع

ال٢اتها، جىظهاتها وج٩ىيجها، بييتها هاخيت مً اإلاؿخمغ الخٛحر إلاىظاث ٖغيت ٞةجها ؤلاوؿاهيت، الخياة  التي الخٛحراث ٞهظٍ ٖو

 .الخًغيت الخياة بلى الغيٟيت الخياة مً اهخ٣الها بٗض زانت مؿتها، التي الخدًغ لٗمليت ٦ىديجت ظاءث ٖلحها جُغؤ

 َظٍ اإلاضيىت، في الؿاثضة وال٣يم الىٓم م٘ الخ٨ي٠ الٟغص ٖلى يٟغى الخًغر  الىؾِ بلى الغي٠ مً ٞاالهخ٣ا٫   

 وا٦دؿاب والاججاَاث، والخ٣اليض والٗاصاث ال٣يم حٛحر ؤن ٦ما الجؼاثغيت، ألاؾغة بييت حٛحر بلى ؤصث الخ٨ي٠ في الًغوعة

ىيتها لؤلب، اإلاُل٣ت الؿلُت ػوا٫ بلى ؤصث ظضيضة، ٢يم  ألاؾغة ؤزظث ٦ما وألام، ألاب بحن اإلاكتر٦ت اإلاؿاوليت ٖو

مام ال٣غابيت ألاؾغة ؤٞغاص نلت بضؤث خيض الخًغيت، الخياة ؤؾاليب الجؼاثغيت  مً هٕى وؾياصة ج٠ًٗ، وألازىا٫ باأٖل

ياص، اإلاىاؾباث في بال بىيىح جبرػ ال الٗال٢اث  ؾياصة بلى ؤصث الخًغيت الخياة ؤن خيض مكتر٦ت، مهالر وظىص ؤو وألٖا

ت . الٟغصيت الجٖز

ىامله الخدًغ بضعاؾت الاَخمام بن     بلى ٦ظل٪ يغظ٘ ل٨ً ٖاإلايت، ْاَغة ؤنبذ الخدًغ ؤن بلى ٣ِٞ يغظ٘ ال وآزاٍع ٖو

ا وألاؾغة وهٓمه، ؤوؿا٢ه ب٩ل الاظخماعي البىاء ٖلى جإزحٍر  الاظخماعي البىاء م٩ىهاث ؤخض هي اظخماٖيا هٓاما باٖخباَع

 حٛحر بلى ياصر مما اإلاجخم٘، لها يخٗغى التي والش٣اٞيت والاظخماٖيت الا٢خهاصيت للخٛحراث او٩ٗاؽ ٞةجها وبالخالي للمجخم٘،
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 حٛحر بلى ؤصي خيض الخدًغ، آلزاع خخميت ٦ىديجت ٧ان الخٛحر َظا ؤًٖائها، بحن جغبِ التي والٗال٢اث ووْاثٟها، بييتها في

اصاتها، ٢يمها مً بًٗا ٣ٞضث ٦ما حجمها، وج٣لو ألاؾغة بييت في هغث ٖو . الخ٣ليضيت ٖال٢اتها ٖلى  ؤزغث اججاَاث ْو

لى     ٖلى َغؤ الظر الخٛحر ًٖ لل٨ك٠ مىا ٦مداولت" ألاؾغة بيُت وحؿحر الخدًغ" َظٍ صعاؾدىا ظاءث ألاؾاؽ، َظا ٖو

ال٢اتها ألاؾغة بييت . طل٪ بلى ؤصث التي والٗىامل ألاؾباب ؤَم ًٖ ال٨ك٠ بلى بياٞت الخ٣ليضيت، ٖو

ُ  اإلادىع  ٍالُت: ألاو . وؤَضاقها الضعاؾت بق

ٍالُت -1 : الضعاؾت بق

 الىٓم ٖلى هخاثجها او٨ٗؿذ الخياة، ومجاالث مؿخىياث ٧ل ٖلى َامت وحٛحراث جدىالث الجؼاثغر  اإلاجخم٘ يكهض   

 في ألاولى الخليت ؤجها باٖخباع والخدىالث، الخٛحراث بهظٍ جإزغث ماؾؿت ؤَم ألاؾغة ٧اهذ ول٣ض الاظخماٖيت، واإلااؾؿاث

 وبطا الاظخماعي، البىاء ج٩ىن  التي ألاؾاؾيت الخليت ؤجها ٦ما ؤلاوؿاهيت، الاظخماٖيت الخياة هىاة حٗخبر ٞهي اإلاجخم٘ بىاء

 وجىظهاتها ج٩ىيجها خيض مً اإلاؿخمغ الخٛحر إلاىظاث ٖغيت ٞةجها ؤلاوؿاهيت للخياة ألاؾاسخي اإلادىع  هي ألاؾغة ٧اهذ

اث٠ والخٟاٖالث الٗال٢اث ؤق٩ا٫ و٦ظا وحجمها . والْى

 اعجبِ و٢ض الغيٟيت، الهجغة ًٖ الجؼاثغ في ؤؾاؾا هخج والظر الخدًغ، ٖمليت بٟٗل الخٛحراث لخل٪ ألاؾغة حٗغيذ   

 َظٍ همِ خؿب مخٟاوجت ٧اهذ اإلاضن ججاٍ الغيٟيت الهجغة ؤن ٚحر الغثيؿيت، مدُاجه ق٩لذ مخمحزة جاعيسيت بٟتراث

 يؼيض بما ٢ضعث والتي الىاٞضيً، مجمٕى مً%(  67) بلٛذ والتي وؿبت، ؤ٦بر اؾخ٣بلذ التي هي الهٛغي  ٞاإلاضن اإلاضن،

 ،%( 36) اإلاخىؾُت اإلاضن اؾخ٣بلذ خحن في ،1987و 1966 بحن ما اإلامخضة اإلاغخلت في وؿمت( 1.660.000) ًٖ

. ( )ال٨بري  اإلاضن في%(  07) وؿبت مجهم واؾخ٣غث

ج بغج مضًىت حٗخبر    ٍغ ذ ألجها وطل٪ الغيٟيت، الهجغة مىظاث اؾتهضٞتها التي الهٛحرة الضازليت اإلاضن مً بىغٍغ  ٖٞغ

 الغي٠ في اإلاٗيكيت ألاويإ جضَىع  طل٪ ٖلى ؾاٖض ما ؤَم ولٗل اإلاىظاث، لهظٍ ٢بلت ظٗلتها ٦بحرة، ا٢خهاصيت جىميت

 ما زال٫ مً اإلاضيىت، في اإلاٗيكت مؿخىي  جدؿً م٣ابل في الغي٠ ؾ٩ان خاظت يؿض يٗض لم الظر الؼعاعي ؤلاهخاط وجغاظ٘

غ في ؤؾاؾا جمشلذ واظخماٖيت، ا٢خهاصيت قغوٍ مً الا٢خهاصيت الخىميت زل٣خه  مجا٫ في زانت الكٛل، ٞغم جٞى

غ و٦ظا اإلاجا٫، َظا في َاما نىاٖيا ٢ُبا اإلاضيىت ؤنبدذ ؤن بٗض الال٨تروهيت، الهىاٖت يخه وجدؿً الؿ٨ً جٞى  هٖى

غ  يم٨ً وما. اإلاضيىت صازل الاؾخ٣غاع ٖلى حؿاٖض التي الكغوٍ مً طل٪ ٚحر بلى والخضماث، والصخت الخٗليم ٞغم وجٞى

. بإ٦ملها ألؾغ وبهما ٣ِٞ ألٞغاص ج٨ً لم الغيٟيت الهجغة مىظاث ؤن هالخٓه ؤن

 يؿاٖض والظر الغي٠، في الؼعاٖت ٖلى ال٣اثم الا٢خهاصر الىٓام ًٖ جسلذ الخًغر  الىؾِ بلى اهخ٣الها بٗض ٞاألؾغة   

 الىٓام َظا وبؼوا٫ والاؾتهال٥، ؤلاهخاط في الجماعي والخًامً الخٗاون  زال٫ مً اإلامخضة ألاؾغة هٓام واؾخمغاع ب٣اء ٖلى

 ج٣ؿيم هٓام ٖلى وال٣اثمت ا٢خهاصيا اإلاؿخ٣لت الىىويت ألاؾغة مدلها وجدل اإلامخضة ألاؾغة مٗه جؼو٫ ٞةهه اإلاضيىت في

 جًم ٞاإلاضيىت الخ٣ليضيت، ووْاثٟها بييتها خيض مً ألاؾغة ٖلى جازغ الخًغيت الخياة ؤن ٦ما ألاظىع، وهٓام الٗمل

 الاظخماعي الؿلم في بالخدغ٥ لؤلؾغة حؿمذ ٦ما ٦ٟاءجه، ؤؾاؽ ٖلى بلحها اإلاهاظغ حؿخسضم وججاعيت نىاٖيت ماؾؿاث

 ٦باع في جتر٦ؼ ما ٚالبا والتي الغي٠، في والخ٣اليض والٗاصاث بال٣يم جغجبِ ٧اهذ التي الؿلُت ؤن ٦ما. ( )والا٢خهاصر

 لم بديض اإلاغؤة، مغ٦ؼ حٛحر بلى بياٞت الاظخماعي، وباإلاغ٦ؼ الا٢خهاصر بالىي٘ جغجبِ الخًغر  الىؾِ في ٞةجها الؿً،

                                                           
. ٖٚ، صٕٓٓٓديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  ،"التحضر والتهيئة العمرانية في الجزائر": بشَت التجاين ٔ
 .ٛٛ.ٜٛ، صٜٗٛٔ، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، "مقدمة يف دراسة اجملتمع اجلزائرم": زلمد السويدم  ٕ
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 في ٖليه ٧اهذ ما م٘ م٣اعهت ؤوؾ٘ ؾلُاث بمماعؾت لها ؾمذ الٗمل بلى اإلاغؤة ٞسغوط الؼوط، يض في مغ٦ؼة الؿلُت حٗض

 عثيـ مً جدى٫  خيض ؤبىاثه، م٘ وحؿاو ؤ٦بر بٗضالت يخمحز وي٘ بلى ألاؾغة ٖلى مؿيُغ مً ألاب وي٘ جدى٫  ٦ما الغي٠،

 الخًغيت ألاؾغة ؤن بلى بياٞت. ( ) ألام وبحن بيىه مكتر٦ت ؤنبدذ اإلاؿاوليت ؤن ٦ما صيم٣غاَي، عثيـ بلى حؿلُي

 مما الٟغصيت الغوح حؿىصَا خيض ألا٢اعب، هدى التزاماتها مً جس٠ٟ ٦ما ؤٞغاصَا، ٖلى اإلاُل٣ت ؾيُغتها مً جس٠ٟ

. ألا٢اعب هدى الالتزاماث بٌٗ مً الخدلل بلى الخٛحر َظا ياصر خيض الخدغعيت، بلى الخغوط بلى ياصر

 حٛحر بلى ياصر الخًغيت الخياة بلى الغيٟيت الخياة مً وبالخالي الخًغر، الىؾِ بلى الغيٟي الىؾِ مً الاهخ٣ا٫ بن   

 الخًغيت، الخياة مؿايغة وبالخالي اإلاضيىت جمحز التي وال٣يم الىٓم م٘ يخ٨ي٠ ؤن الٟغص ٖلى يٟغى ٞالخدًغ ألاؾغة، بييت

 باألؾغة وجخهل واظخماٖيا، ا٢خهاصيا بظاتها ٢اثمت الىىويت ألاؾغة َاب٘ لخإزظ الجؼاثغيت ألاؾغة اججهذ الؿيا١ َظا ٟٞي

ً بال٠ًٗ جمخاػ التي الشاهىيت ال٣غابيت الٗال٢اث خيض مً ال٨بحرة  و٢ض ي٣بلها ٢ض الٟغص ٖلى مٟغويت ٚحر ٞهي والَى

ًها . ( ) بلؼام ؤو يِٛ ؤر صون  يٞغ

 بيُت حؿحر بلى ؤصي الظي ما :الخالي الغثيسخي الؿاا٫ ٖلى باإلظابت َظٍ صعاؾدىا زال٫ مً ؾى٣ىم ٞةهىا ٧له َظا ٖلى وبىاء

ج بغج مضًىت في ألاؾغة ٍغ يحن الؿاالحن مىه يخٟٕغ والظر ؟ بىغٍغ : الخاليحن الٟٖغ

ج بغج مضًىت في الانخهاصًت الخىمُت غً هخجذ التي والاحخماغُت الانخهاصًت الكغوٍ ؾاَمذ َل - ٍغ  في بىغٍغ

 .؟ ألاؾغة بيُت في حؿحر خضور

غ َل -
ّط
ج بغج مضًىت في ألاؾغة بيُت حؿحر في الخدًغ ؤز ٍغ . ؟ بىغٍغ

: الضعاؾت ؤَضاف -2

 التي الٓىاَغ مسخل٠ ٖلى الًىء حؿليِ في يخمشل الخًغر  الاظخمإ ٖلم مجا٫ في الٗلميت الضعاؾاث مً الهضف بن   

 ؤما صعاؾت، ل٩ل الٗلمي الهضٝ َظا الخًغيت، الضعاؾاث بزغاء و٦ظا ٖجها، ال٨ك٠ ؤظل مً الخًغر، الىؾِ يكهضَا

: يلي ٞيما ٞخخمشل لضعاؾدىا الػملُت ألاَضاف

 و٦ظا وحجمها، بك٩لها يخٗل٤ ٞيما الجؼاثغيت، ألاؾغ بييت ٖلى َغؤث التي للخٛحراث وجدليل هٓغر  بَاع ج٣ضيم  –ؤ

. والاظخماٖيت ال٣غابيت ٖال٢اتها

. ألاؾغة بييت حٛحر في  الا٢خهاصيت الخىميت زل٣تها التي والاظخماٖيت الا٢خهاصيت الكغوٍ جإزحر ًٖ ال٨ك٠ مداولت  –ب

. الخدًغ ْاَغة بٟٗل ألاؾغة بييت ٖلى َغؤث التي الخٛحراث ًٖ ال٨ك٠ مداولت  –ج

. وؤؾبابها زهاثهها و٦ظا الجؼاثغ، في الخدًغ ْاَغة ٞهم مداولت  –ص

 .ألاؾغة بييت حٛحر في الخدًغ ظاهب بلى حؿاَم التي الٗىامل ًٖ ال٨ك٠  –َـ

: الكغيُاث -3

                                                           
 .ٕٙ٘،  ص ٜٗٛٔاجلزائر،  دمرم أمحد، ديواف ادلطبوعات اجلامعية،: ، ترمجة"العائلة الجزائرية، التطور والخصائص الحديثة": مصطفى بوتفنوشت  ٔ
. ٜٔ، صٜٛٛٔ،ٜٚٛٔرسالة لنيل شهادة ادلاجستَت، معهد علم االجتماع، جامعة اجلزائر،،"التحضر وتغير بناء العائلة الجزائرية":عائشة بن قطيب ٕ
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 التي والاحخماغُت الانخهاصًت الكغوٍ حاهب بلى الخدًغ ٌؿاَم: " الخاليت الغثيؿيت الٟغييت نياٚت بلى جىنلىا   

ج بغج مضًىت في ألاؾغة بيُت حؿحر في الانخهاصًت الخىمُت غً هخجذ ٍغ  الجؼثِخحن الكغيِخحن ٖجها جىبش٤ والتي ."بىغٍغ

: الخاليخحن

غيغيج بغط مضيىت في الا٢خهاصيت الخىميت ًٖ هخجذ التي والاظخماٖيت الا٢خهاصيت الكغوٍ ؾاَمذ -1  خضور في بٖى

 .ألاؾغة بييت في حٛحر

غيغيج بغط مضيىت في ألاؾغة بييت حٛحر في الخدًغ يازغ -2  .بٖى

: الضعاؾت مكاَُم ؤَم -4

 مً وجسخل٠ مسخلٟت مٗاوي جدمل اإلاٟاَيم مً ال٨شحر ألن وطل٪ ٖلمي، بدض ل٩ل يغوعيا ؤمغا اإلاٟاَيم جدضيض يٗخبر   

. آزغ بلى باخض

:  الخدًغ  -1

 الاهخ٣ا٫ َظا وي٩ىن  ٞحها، للٗيل اإلاضن بلى الغيٟيت الخياة مً الاهخ٣ا٫ بإهه الخدًغ الاحخماع غلم نامىؽ يٗٝغ   

 ٖلى يترجب و٢ض اإلاضيىت، في الؿاثضة وال٣يم الىٓم م٘ جخ٨ي٠ ؤن الجماٖت ؤو الصخو ٖلى ييبػي خيض الهجغة، بؿبب

. ( )ال٣غيت بلى الٗىصة َىا٥ ومً واإلاٗىىيت، اإلااصيت الخالت جضَىع  الخ٨ي٠ اوٗضام خالت

 الخًغيت، اإلاغا٦ؼ في ؤلا٢امت هدى الٗام الاججاٍ ؤهه ويغي  قاملت بهىعة الخدًغ مٟهىم" الٌغصي مدمىص" يٗٝغ ٦ما   

ا ٖلى والٗمل ى الخًغر، هُا٢ها وجىؾي٘ حٗمحَر حر ٖاإلايا، ؾاثضا هجضٍ مى٠٢ َو  صون  مٗيىت مى٣ُت ٖلى م٣خهغ ٚو

ا، م ٚحَر . ( )اإلاؿخىي  ؤو الضعظت في الخبايً خيض مً مىا٣َها بحن الىاضر الخٟاوث ٚع

 ٖملياث مً ٖمليت بلى يكحر ؤهه بلى للخدًغ حٗغيٟهما في" ٌػهىب بسخام" و" غُاف ؤبى ؤلاله غبض" مً ٧ل ويظَب

 الخ٨ي٠ ويدضر الخًغ، ؤهماٍ جضعيجيا وا٦دؿابهم اإلاضن، بلى الغي٠ ؤَل اهخ٣ا٫ زاللها مً يخم الاظخماعي الخٛحر

. ( )الخًغيت الخياة ؤهماٍ ا٦دؿبىا ما بطا الخًغر 

 اإلا٣هىص ؤن يغي  خيض ،"والخدًغ الخًاعة" ٦خابه في" هىع  اإلاىػم غبض" به ظاء ما م٘ الخٗغي٠ َظا ويخ٤ٟ   

 اإلاضيىت بلى الغي٠ ؤو الباصيت ؤَل اهخ٣ا٫ َغي٤ ًٖ الاظخماعي، الخٛحر ٖملياث مً ٖمليت جمام ٖلى الضاللت بالخدًغ

 ؤجهم ٢يل الخًغيت ألاهماٍ امخهام لهم جم ٞةطا الخًغ، ؤهماٍ جضعيجيا ي٨دؿبىن  زم ومً اإلادلي، بمجخمٗها وب٢امتهم

. ( )اإلاضن ؤَل َغي٣ت بلى مٗيكتهم ؤؾاليب جدىلذ آزغ بمٗجى ؤو خًغيا، ج٨يٟىا

 بلى الغيٟيت اإلاىا٤َ مً ْلها في الؿ٩ان ييخ٣ل ظٛغاٞيت اظخماٖيت ْاَغة ؤهه بلى للخدًغ الٗام اإلاٗجى يكحر ٦ظل٪   

ى اإلاضن، في اإلاىظىصة اإلاٗيكت وؤهماٍ الخياة َغ١  م٘ بالخضعيج يخ٨يٟىن  اهخ٣الهم وبٗض الخًغيت، اإلاىا٤َ  يٗجي ؤؾاؾا َو

                                                           
. ٜٜ٘، صٜٜٛٔ، دار ادلعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، "قاموس علم االجتماع": زلمد عاطف غيث ٔ
. ٕٖ، صٜٙٛٔدار ادلعارؼ، القاىرة،  ،"التحضر دراسة اجتماعية، الكتاب األول": زلمود الكردم ٕ
. ٖٕ، صٕٔٓٓ، ٔ، شركة دار األمة، اجلزائر، ط"التحضر" :زلمد بوسللوؼ ٖ
. ٙ٘، صٜٗٛٔ، ٔ، دار ادلعرفة اجلامعية، مصر، ط"الحضارة والتحضر، دراسة أساسية لعلم االجتماع الحضري": زلمد عبد ادلنعم نور ٗ
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 بٗضما زاهىيت جهبذ التي الٗال٢اث في الٟغصيت الغوح وجضٖيم وز٣افي، اظخماعي حٛحر بلى وياصر اإلاضن في الؿ٩ان جمغ٦ؼ

. ( )ال٣غيت في ؤوليت ٧اهذ

ل جهضًم يم٨ً ؾاب٣ا، وعص ما ٖلى وبىاء     الاظخماٖيت الٓاَغة جل٪ َى الخدًغ: "يلي ٦ما للخدًغ بحغاجي حػٍغ

غاٞيت  مً الاهخ٣ا٫ طل٪ يهاخب وما الخًغر، الىؾِ بلى الغيٟي الىؾِ مً الؿ٩ان بم٣خًاَا ييخ٣ل التي والضيمٚى

غي٣ت همِ م٘ الخ٨ي٠ ؤظل مً وز٣افي اظخماعي حٛحر ". الخًغيت الخياة َو

:  الاحخماعي الخؿحر  -2

ىا٥ هٓام، ٧ل خياة في وصاثمت ومؿخمغة ؾليمت ْاَغة الخٛحر ؤن "باعؾىهؼ" يغي      زاعظيت ٖىامل هديجت البىاء حٛحر َو

 في حٗضيل بخضار ؤؾاؾا يؿتهضٝ والخٛحر الىٓام، ٖلى والخاعط الضازل مً يماعؽ الظر والًِٛ ٢ىيت، وصازليت

 للخدىالث جبٗا جىاػن  ْهىع  ؤو الىٓام، حٛحر ؤو جدى٫  صون  آزغ جىاػن  مدل جىاػن  خل الخٛحر يٗخبر ٦ما ؤلاوؿاوي، الؿلى٥

. ( )الىٓام ؤظؼاء بٌٗ ٖلى الُاعثت

 مً ٞترة زال٫ ٖليه ٧ان ٖما الصخيء ازخالٝ ؤو ال٣ضيمت، والخالت الجضيضة الخالت بحن ما الازخالٝ الخٛحر يٗجي ٦ظل٪   

اث٠ الاظخماعي البىاء ٖلى يُغؤ الظر الخدى٫  ٞهى الاظخماعي الخٛحر ؤما الؼمً،  زال٫ الاظخماٖيت وألاصواع وال٣يم والْى

 مدضص اججاٍ ؤر َىا٥ ليـ ؤر جسلٟا، ؤر ؾلبيا ي٩ىن  و٢ض ج٣ضما ؤر ايجابيا الخٛحر َظا ي٩ىن  و٢ض الؼمً، مً ٞترة

. ( )للخٛحر

 هخاثج مً يخًمىه بما الاظخماٖيت، ألاوؿا١ في يدضر الظر  الخبض٫ يٗجي الاظخماعي الخٛحر ؤن "مىع  ولبرث" ويغر    

 اإلااصيت اإلآاَغ خض ٖىض ي٠٣ ال اإلاجخمٗاث في يدضر الظر والخٛحر الخًغر، والىاجج وال٣يم ال٣ىاٖض في ٖىه مترجبت

غ١  والٗاصاث واإلاشل ال٣يم بلى طل٪ يخٗضي ول٨ىه ٞدؿب، . ( )الخ٨ٟحر َو

غيت حٛحراث زاللها مً جدضر التي الٗمليت ٖلى يض٫ الاظخماعي ٞالخٛحر     باألظهؼة الخانت واإلاهام الاظخماعي البىاء في ظَى

 الاظخماٖيت والٗال٢اث ألاٞغاص، بحن الخٟاٖل ؤهماٍ في جدضر التي الخٛحراث جل٪ البىاء في الخٛحر بهظا وي٣هض الاظخماٖيت،

ليه الاظخماٖيت، اإلاٗايحر جد٨مها والتي بيجهم  خيض مً الاظخماعي البىاء في ي٣٘ الظر الخدى٫  طل٪ َى الاظخماعي ٞالخٛحر ٖو

. ( )واإلااصر اإلاٗىىر  الش٣افي وؤلاهخاط واإلاٗايحر، ال٣يم

كا وؿخسلو ؤن يم٨ً ط٦غها ما زال٫ ومً     الخدى٫  طل٪ َى الاظخماعي الخٛحر: "يلي ٦ما الاحخماعي للخؿحر بحغاثُا حػٍغ

 صازليت ٖىامل جإزحر جدذ ويدضر مٗيىت، ػمىيت ٞترة زال٫ ووْيٟخه، بىيخه خيض مً الاظخماعي، الىٓام في يدضر الظر

". وألا٩ٞاع والاججاَاث ال٣يم بلى يخٗضاٍ بل اإلااصر، اإلآهغ ٖىض ي٠٣ ال الظر الخدى٫  َظا زاعظيت، ؤو

 

 

 

                                                           
. ٙ٘ٔ، صٜ٘ٛٔ، ٔ، احتاد اجلامعات العربية، األمانة العامة، ط "دراسات في المجتمع العربي": فوزم رضواف العريب ٔ

1 Guy Rocher: Introduction à la sociologie général, Edition HMH, 1968, p19 
. ٘ٔ، صٜٚٛٔكالتوزيع، األردف، ، دار رلدالكم للنشر "التغير االجتماعي بين النظرية والتطبيق": زلمد الدقس ٖ
. ٘ٔ، صٜٙٛٔ، ٕادلػجلة اجلزائرية لعلم النفس كعلـو الًتبية، العدد : ، يف"التغير االجتماعي": زلمد مصطفى زيداف ٗ
. ٕٚادلرجع السابق، ص: زلمد الدقس ٘
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:  ألاؾغة -3

 الخُىع، مجها يبضؤ التي ألاولى الى٣ُت وهي اإلاجخم٘، ظؿم في ألاولى الخليت هي: "ب٣ىله ألاؾغة" يىهذ ؤوحؿذ" يٗٝغ   

غ َبيٗتها في م٣اعهتها ويم٨ً  واظخماعي َبيعي وؾِ وهي الخي، لل٩اثً البيىلىجي التر٦يب في الخيت بالخليت وظىصَا وظَى

. ( )"الاظخماعي وجغازه ولٛخه لش٣اٞخه ألاولى اإلا٩ىهاث ٞيه وجل٣ى الٟغص ٞيه وكإ

ها ٦ما     ووْيٟت ا٢خهاصر، وحٗاون  مكتر٥، ب٢امت بم٩ان جخمحز اظخماٖيت ظماٖت ًٖ ٖباعة بإجها" خؿً مدمض" يٗٞغ

ٟل، بالٛت وؤهثى بالٜ ط٦غ ألا٢ل ٖلى ؤًٖائها مً ازىحن بحن ويىظض ج٩ازغيت،  َغي٤ ًٖ ؤو وؿلها مً ٧ان ؾىاء َو

. ( )الخبجي

ها ٞغ  عوابِ ؤو الؼواط بغباٍ البٌٗ ببًٗهم اعجبُىا ؤٞغاص مً م٩ىهت اظخماٖيت ظماٖت ألاؾغة ؤن: ب٣ىله" بحرجغاهض" ٖو

م والخبجي، الضم  الاظخماٖيت لؤلصواع جبٗا بًٗهم م٘ ويخٟاٖلىن  ٖامت ٖاصاث في البٌٗ بًٗهم م٘ يكتر٧ىن  ٚالبا َو

 مً ٖضصا ؤو عظال حكمل التي اإلااؾؿت هي الٗاثلت ؤن" بىجكىىقذ مهُكى" ويغي . ( )اإلاجخم٘ ٢بل مً لهم اإلادضصة

. ( )الخضم و٦ظا آزغيً وؤ٢اعب ألاخياء الخل٠ مٗهم اليؿاء مً ٖضص ؤو امغؤة م٘ ػواظيا يٗيكىن  الغظا٫

 اإلاتزوظحن، ٚحر وؤوالصَما والؼوظت الؼوط مً جخ٩ىن  نٛحرة اظخماٖيت وخضة بإجها ألاؾغة "الخىاث غلي" اٖخبر خحن في   

ظٍ اإلامخضة، ألاؾغة في الخا٫ َى ٦ما اإلاتزوظحن وؤخياها اث٠ لها ألاؾغة َو   وماؾؿاجه باإلاجخم٘ جغجبِ مدضصة ْو

. ( )اإلاسخلٟت الاظخماٖيت

كىا ؤما  وفي اإلاتزوظحن، ٚحر وؤبىائهما والؼوظت الؼوط مً جخ٩ىن  اظخماٖيت ظماٖت ألاؾغة: " ٞهى لؤلؾغة ؤلاحغاجي حػٍغ

".  واخض بيذ في ي٣يمىن  ألا٢اعب، وبٌٗ اإلاتزوظحن ؤبىائهما ألاخيان بٌٗ

: ألاؾغة بيُت  -4

 هي الخ٣ي٣ت في ل٨ً الخُىع، يٗي٠ مؿخ٣غا، الٛالب في ويٗخبر الاظخماعي، للخىٓيم الشابذ اإلآهغ ألاؾغة بييت جمشل   

 ق٩لها ألاؾغة ببييت وه٣هض. اإلاسخلٟت الاظخماٖيت الخدىالث زال٫ مً مخباٖضة مغاخل ٖبر جٓهغ زانت صيىامي٨يت طاث

 الاظخماٖيت الٗال٢اث بلى بياٞت ٞحها، ألاٞغاص وؤصواع صازلها، ال٣اثم والىٓام ؤٞغاصَا، بحن ال٣اثمت الغوابِ و٦ظا وحجمها،

. لؤلؾغة والخاعظيت الضازليت

اع: الثاوي اإلادىع  . للضعاؾت الىظغي  ؤلَا

 : الخدًغ مكهىم -1

 الاظخماٖيت الٗملياث مً يٗخبر ٞالخدًغ ،الخًغي  الاحخماع غلم في ألاؾاؾُت اإلاكاَُم مً الخدًغ مكهىم يٗخبر   

ها التي الهامت ت مياصيً قتى في والباخشحن الٗلماء اهدباٍ لٟخذ والتي اإلاجخم٘، ٖٞغ  .اإلاٗٞغ

                                                           
. ٕٖص، ٜ٘ٛٔ، دار النهضة العربية، بَتكت، "دراسات في علم االجتماع العائلي": مصطفى اخلشاب ٔ
. ٕٓ، صٕٜٚٔ، مكتبة األجنلومصرية، مصر، "علم االجتماع الصناعي": عبد الباسط زلمد حسن ٕ
 ٖٔ، صٜ٘ٛٔ، ٕ، دار الطليعة للطباعة كالنشر، بَتكت، ط"العائلة والقرابة والزواج": إحساف زلمد احلسن ٖ
. ٕٕٛادلرجع السابق، ص: مصطفى بوتفنوشت ٗ
. ٕٕٛ، صٜٜ٘ٔ، دار الكتب الوطنية، بنغازم، "االجتماعمبادئ علم ": علي احلوات ٘
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 بلى الغي٠ ؾ٩ان بم٣خًاَا ييخ٣ل التي الجٛغاٞيت الاظخماٖيت الٓاَغة جل٪ بلى الٗام مٟهىمه في الخدًغ يكحر خيض

 الؿ٩ان جمغ٦ؼ ؤؾاؾا يٗجي ٞهى اإلاٗيكت، وؤهماٍ الخياة َغ١  في حٛحر مً الاهخ٣ا٫ َظا ًٖ يترجب وما الخًغيت، اإلاىا٤َ

ظا وز٣افي، اظخماعي حٛحر بلى ياصر مما الخًغيت، ألاوؾاٍ صازل  الٗال٢اث، في الٟغصيت الغوح ٚلبت بلى ياصر ما َو

ت بلى يكحر الخدًغ ٞمٟهىم م للؿ٩ان اإلاجالي الخغا٥ في ؤؾاؾا جخمشل والتي الاظخماٖيت الٗملياث مً مجمٖى  في وجمغ٦َؼ

 ٖال٢اث مً الاظخماٖيت الٗال٢اث في جدى٫  بلى ياصر مما اإلاضيىت، في الؿاثض الخياة همِ م٘ الخضعيجي الخ٨ي٠ زم اإلاضن،

. ( )الٟغصيت ؾيُغة وبالخالي زاهىيت، ٖال٢اث بلى ؤوليت

 خًغيت، خياة بلى عيٟيت خياة مً الغي٠ في الخياة حٛحر َغي٤ ًٖ اإلاضن ؾ٩ان ػياصة بلى ؤيًا الخدًغ مٟهىم يكحر ٦ما

اصاتهم َباجٗهم في جدضر حٛحراث مً ٖىه ييخج وما اإلاضن، هدى الغي٠ ؾ٩ان هجغة َغي٤ ًٖ ؤو غ١  ٖو  بما مٗيكتهم َو

. ( )اإلاضن في اإلاٗيكت همِ م٘ يخ٨ي٠

 َغي٤ ًٖ بما ي٩ىن  الاحؿإ َظا الخًغر، الؿ٨جي الخجم٘ ع٢ٗت احؿإ بلى ٞيكحر الجؿغافي بمػىاٍ الخدًغ ؤما   

 ججمٗاث بلى الغيٟيت اإلاىا٤َ جدى٫  َغي٤ ًٖ وبما به، اإلاديُت الغيٟيت اإلاىا٤َ خؿاب ٖلى الخًغر  الخجم٘ جىؾ٘

 ؤما ظضيضة، خًغيت ججمٗاث ْهىع  َغي٤ ًٖ ي٩ىن  و٢ض وبصاعر، ا٢خهاصر جدى٫  مً ٖلحها يُغؤ إلاا ٦ىديجت خًغيت

غافي مٗىاٍ  ٖمليخحن ًٖ ؤؾاؾا هاججت ج٩ىن  التي الؼياصة َظٍ الخًغر، الخجم٘ في الؿ٩ان ٖضص ػياصة بلى ٞيكحر الضيمٚى

غاٞيخحن، . ( )اإلاضن هدى الغيٟيت الهجغة ًٖ الىاجج الؿ٩اوي الىمى وزاهحها للؿ٩ان، الُبيعي الىمى َغي٤ ًٖ ؤوالَما صيمٚى

 للهجغة ٦ىديجت اإلاضن ؾ٩ان ٖضص في ػياصة ٖجها ييخج الاظخماعي، بالخٛحر مخهلت اظخماٖيت ْاَغة ًٖ ٖباعة ٞالخدًغ   

 الٗال٢اث ي٠ٗ بلى ياصر مما ياصر مما الاظخماعي الخماؾ٪ ؤؾـ في حٛحر بلى جاصر الخًغيت ٞالخياة الغيٟيت،

 جغبُها مىٓمت ظماٖاث في الاهًمام بلى بالٟغص جضٞ٘ اإلاضيىت في ٞالخياة وألاوؿا١، الىٓم في والخدى٫  الاظخماٖيت،

 الٗال٢اث ٢يام ؤؾاؽ هي الخًغيت ٞالخياة الخ٣ليضر، الىمِ في مىظىصة ج٨ً لم التي الجماٖاث َظٍ اإلاكتر٦ت، اإلاهالر

. اإلاهلخت ؤَميت وجبرػ الٟغصيت جضٖم التي الخياة َظٍ الؿ٩ان، بحن الاظخماٖيت

 الهىاعي باليكاٍ وحٗىيًه الؼعاعي، اليكاٍ ًٖ وجسلحهم اإلاضن، بلى الغيٟيحن بجزوح ؤؾاؾا مغجبُت الخدًغ ٞٗمليت   

 بٗض زانت بإ٦ملها، وؤؾغ لٗاثالث وبهما ٣ِٞ ألٞغاص ي٨ً لم الجزوح َظا الخًغيت، زهاثو ا٦دؿاب ومىه والخجاعة،

 ؤًٞل ٖيل ٞغم ًٖ بدشا اإلاضيىت بلى وجيخ٣ل الغي٠ جتر٥ ظٗلها مما اإلاٗيكيت، ؤوياٖها وجضَىع  ألاعى مل٨يت ٣ٞضاجها

. والا٢خهاصيت الاظخماٖيت ؤوياٖها وجدؿحن

ت مكهىم -2 :  الخًٍغ

 مً الؿ٩ان خغ٦ت بلى ؤلاقاعة مجها ٦شحرة بمٗاوي اإلاٟهىم َظا اعجبِ و٢ض ،"الػملُت" بلى يكحر الخدًغ مٟهىم ٧ان بطا   

 ؤهماٍ اهدكاع بلى ؤيًا يكحر ٦ما الغي٠، بؿ٩ان م٣اعهت اإلاضن ؾ٩ان ٖضص في ػياصة مً طل٪ يدب٘ وما اإلاضيىت، بلى الغي٠

 ممحزة زانيت وحٗخبر الخياة، َغي٣ت ؤو ٦يٟيت ؤو خالت بلى حكحر الخًغيت ٞةن الخًغيت، ال٨ٟغ وؤؾاليب الؿلى٥

ـ" بلى اإلاٟهىم َظا اؾخٗما٫ في الًٟل ويٗىص الخًغر، اإلاجخم٘ ؤو للمضيىت غر لَى ها خيض      " ٍو  ؤو همِ بإجها ٖٞغ

ال٢اث جٟاٖالث مً جٟغيه بما اإلاضيىت بي٩ىلىظيت ؤن يغي  خيض خياة، ؤؾلىب  خياة جمحز ؾلى٧اث هديجتها ج٩ىن  ٖو

                                                           
. ٖٕادلرجع السابق، ص: زلمد بوسللوؼ ٔ
. ٖٕ، صٜٔٛٔ، ٚ، دار النهضة العربية، بَتكت، لبناف، ط"مجتمع المدينة، االجتماع الحضري": عبد ادلنعم شوقي ٕ
. ٕ٘ادلرجع السابق، ص: زلمد بوسللوؼ ٖ
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 الٟغص ي٨دؿبها الخًغيت الش٣اٞت اؾم ٖلحها هُل٤ ؤن يم٨ً ؾلى٦ه، ٖلى جى٨ٗـ زانت ز٣اٞت وج٨ؿبه الخًغر  ؤلاوؿان

. ( )اإلاضيىت في ب٢امخه زال٫ مً

مل" مً ٧ل مداوالث ؤظمٗذ ل٣ض    مغمان" ،"ؾىعويحن" ،"ٍػ غر"و" ٍػ  الخًغيت زهاثو جدضيض مداولت ٖلى"ٍو

: للخًغيت الخاليت الخهاثو جدضيض ٖلى اإلاداوالث َظٍ ؤظمٗذ خيض للخياة، ٦ُغي٣ت

. الٗمل لخ٣ؿيم ح٣ٗيضا ؤ٦ثر وؿ٤ جُىيغ -

 .واإلا٩اوي الاظخماعي الخغا٥ مٗضالث اعجٟإ -

خماص - يٟي الٖا  .ألاٞغاص بحن اإلاخباص٫ والدؿاهض الْى

 لؤلصواع الاه٣ؿامي الُاب٘ ؾيُغة ظاهب بلى بالؿُديت، يدؿم الاظخماٖيت الٗال٢اث مً وؿ٤ وؾيُغة اهدكاع -

 .الاظخماٖيت

خماص -  .( )الاظخماعي للًبِ اإلاباقغة ٚحر ألاؾاليب ٖلى الٖا

 اإلاضن، ؾ٩ان بها يخمحز التي الخياة ؤؾلىب حٗجي الخًغيت ؤن الخًغر  الاظخمإ بٗلم اإلاهخمحن لضي مٗغوٞا ؤنبذ ل٣ض

 التي الاظخماٖيت الخٛحراث جل٪ وهي للمضيىت، والش٣اٞيت والاظخماٖيت الاي٩ىلىظيت الُبيٗت جٟغيه الظر ألاؾلىب َظا

 .( )الخدًغ جهاخب

ـ" ٢ضمه الظر ٞالٗمل    غر لَى ت" بٗىىان الكهحر م٣اله في" ٍو هت الخًٍغ  ،1938 ؾىت وكٍغ الظر" للخُاة يٍُغ

يت في ؤؾاسخي حٛحر بلى ياصر بإهه الخدًغ يه٠ بيٗت هٖى  ألاوليت الجماٖاث ازخٟاء بلى ياصر ٦ما ؤلاوؿاهيت، الٗال٢اث َو

 الؿ٩ان يهبذ خيض الدؿامذ، وعوح الصخهيت ٚحر الٗال٢اث يصج٘ ٦ما اإلاخسههت، الشاهىيت الجماٖاث حٗىيها التي

. والخي ٧الٗاثلت ألاوليت الجماٖاث ٖلى اٖخماصا ؤ٢ل الىي٘ َظا م٘ اإلاخ٨يٟىن 

 والتي اإلاضيىت، في ؤلا٢امت ًٖ جيخج التي الخًغيت الاظخماٖيت والٗال٢اث الخٟاٖالث خهيلت هي الخًغيت ٞةن ومىه   

 يدضر وبالخالي جضعيجيا، الخًغيت الخياة ؤهماٍ وج٨دؿب الخًغيت، البيئت جمحز زانت ز٣اٞت بهخاط بلى بضوعَا جاصر

 ؾا٦ً بها يخمحز نٟت ؤَم جهبذ ال٣ٗالهيت ٞةن الخًغيت الخياة ؤهماٍ ا٦دؿاب جم ما وبطا جضعيجيا، الخًغر  الخ٨ي٠

٨ظا اإلاضيىت، . ( )الخدًغ زالنت حٗخبر الخًغيت ٞةن َو

:  الجؼاثغ في الخدًغ زهاثو -3

 يٓهغ الغثيؿيت، مدُاجه ق٩لذ التي الخاعيسيت ٞتراجه و٦ظا الجؼاثغ، في الخدًغ بها مغ التي اإلاغاخل جدب٘ زال٫ مً   

لى اإلاضيىت، هدى الغي٠ مً للؿ٩ان الجٛغاٞيت والخغ٦ت الهجغة ًٖ ؤؾاؾا هخج بإهه م ٖو  والخىميت الخهيي٘ ؤن مً الٚغ

تها التي الهىاٖيت  الغيٟي الخدى٫  و٦ظا الجؼاثغ في الخدًغ جاعيش في َامت مدُت حٗخبر الاؾخ٣ال٫ بٗض زانت الجؼاثغ ٖٞغ

 ٞحها ٧ان التي الٟتراث ٞمٗٓم الخدى٫، َظا في ؤزغا ؤ٦بر يٗخبر الؿياسخي الٗامل ؤن ٚحر الجؼاثغر، للمجخم٘ الخًغر 

تها التي الؿياؾيت والخدىالث بالٓغوٝ مغجبُت ٧اهذ ؾغيٗا الجؼاثغ في الخدًغ  الٓغوٝ جل٪ ؾىاء الجؼاثغ، ٖٞغ

                                                           
. ٕٛنفس ادلرجع، ص: زلمد بوسللوؼ ٔ
 ٜٙ.ٜ٘ادلرجع السابق، ص: السيد عبد العاطي السيد ٕ
. ٕٚادلرجع السابق، ص: زلمد بوسللوؼ ٖ
. ٜٕنفس ادلرجع، ص: زلمد بوسللوؼ ٗ
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جي، باالؾخ٣ال٫ اإلاخٗل٣ت الٓغوٝ جل٪ ؤو الخدغيغ، زىعة واهضإل الٟغوسخي باالخخال٫ اإلاخٗل٣ت  اإلاخٗل٣ت الٓغوٝ و٦ظا الَى

. الدؿٗييياث ٞترة زال٫ زانت مخضَىعة ؤمىيت ؤويإ مً ٖىه اهجغ وما الضيم٣غاَي بالخدى٫ 

 الخدًغ وعٚم الهٛحرة، ؤو اإلاخىؾُت ؤو مجها ال٨بحرة ؾىاء الجؼاثغ، بها جخمخ٘ التي اإلاضن مً ال٣ىيت الكب٨ت ؤن وعٚم   

خه، الظر الؿغي٘  الخدًغ وؿبت ؤن بلى الخ٣ضيغاث حكحر خيض الخدًغ، اإلاخىؾُت الضو٫  مً حٗخبر ػالذ ال ؤجها بال ٖٞغ

 ٦ما مؿخمغ، جؼايض في الخدًغ ٞيؿبت. ( )%( 60.1) خىالي 2000 ؾىت لخبلٜ ،( )1994 ؾىت% ( 55) بلٛذ ٢ض

 ٞةن اإلاضن في اإلا٣يمحن الؿ٩ان باقي ؤما الغي٠، في ج٣يم ػالذ ال الؿ٩ان مً مٗخبرة وؿبت َىا٥ ؤن وٟٛل ال ؤن يجب

م ؤن ٦ما عيٟيت، اظخماٖيت ؤنى٫  مً مٗٓمهم . الخاالث ؤٚلب في الىاخض الجيل ٖمغ يخٗضي ال خضيشا يٗخبر جدًَغ

ظا ٦بحرة، مضن في ي٣يمىن  اإلاضن ؾ٩ان مً مٗخبرة وؿبت ؤن يضع٥ الجؼاثغ في الخدًغ لٗمليت اإلاخدب٘ بن     ؤن يٗجي ما َو

ت ؤن يضع٥ ٦ما والهٛحرة، اإلاخىؾُت مً ؤ٦ثر ال٨بحرة اإلاضن ؤ٦بر بهٟت يسهان والخدًغ الهجغة  ٧اهذ الخدًغ ؾٖغ

. والا٢خهاصيت البيئيت وبم٩اهياتها اإلاضن َا٢اث مً ؤ٢ىي 

لى    : في يخمشل ؤَمها ولٗل اإلاخمحزة زهاثهه له الجؼاثغ في الخدًغ ٞةن الٗمىم ٖو

 .للجؼاثغ والاظخماٖيت والخاعيسيت الؿياؾيت وألاويإ بالىا٢٘ الخدًغ اعجباٍ -

 .اإلاضن ؾ٩ان ػياصة ؤؾباب ؤَم هي اإلاضيىت بلى الغي٠ مً ٞالهجغة الغيٟيت، بالهجغة الجؼاثغ في ؤؾاؾا الخدًغ يغجبِ -

ت، الجؼاثغ في الخدًغ يخمحز -  ق٩ل ٖلى صاثما يخم ٧ان وبهما بالخضعيج، يخم ولم َبيٗيا جدًغا ي٨ً لم ٞهى بالؿٖغ

 .صٞٗاث

 اإلاغا٦ؼ ٖضص جؼايض بلى ؤصي ٦ما واإلاضيىت، الغي٠ بحن الخىاػن  في زلال ؤخضر مما مؿخمغ، جؼايض في الخًغ ؾ٩ان همى -

. الخًغيت

غوٞه وممحزاجه زهاثهه له الجؼاثغ في ٞالخدًغ  َابٗه وؤُٖخه ق٩لخه التي والش٣اٞيت والاظخماٖيت الا٢خهاصيت ْو

، م٣اعهخه يهٗب مما به، الخام ى بٛحٍر  ؤن ٦ما الخًغيت، الٓىاَغ ٞهم ؤظل مً الٓغوٝ َظٍ مغاٖاة يخُلب ما َو

هم الجؼاثغيت اإلاضن ٞهم في مهما يٗخبر الجؼاثغ في للخدًغ الخاعيخي اإلاضزل  ألابٗاص ٞهم ؤن ٦ما الاظخماٖيت، مك٨التها ٞو

ىيت ؾياؾت وعؾم الخًغيت اإلاك٨الث مٗالجت ؤظل مً ؤيًا مهما يٗخبر الجؼاثغ في للخدًغ الؿىؾيىلىظيت  َو

 الجماٖيت الغوح هُا١ في يخم الظر الخًغر  -الغيٟي الخدى٫  همِ ؤولى هاخيت مً ؤصع٦ىا ما بطا زانت" للخدًغ،

غ ظميٗها التي الغيٟيت الاظخماٖيت والٗال٢اث والىٓم ال٣يم مً وؿ٤ ويمً الغيٟيت،  في وحؿاَم الخدى٫  ٖمليت جَا

 ومضي ٖامت بهٟت الخًغيت الاظخماٖيت وألاهٓمت البحرو٢غاَي الخدى٫  همِ زاهيت هاخيت مً وؤصع٦ىا الخًغر، الاهضماط

ٗاليتها ٢ضعتها . ( )"ؤهٓمتها في وبصماظهم الخًغيحن الؿ٩ان اؾديٗاب في ٞو
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:  ألاؾغة مكهىم -4

 يٗخبر ٦ما اإلاجخم٘، مجها يخ٩ىن  التي ألاولى الخليت ٞهي واهدكاعا، ٖمىميت الاظخماٖيت الٓىاَغ ؤ٦ثر مً ألاؾغة حٗخبر   

 ٞمً ألاٞغاص، خياة في جإزحرا وؤٖٓمها الجماٖاث ؤَم مً ٞاألؾغة الاظخماٖيت، الخياة في الاؾخ٣غاع ؤؾاؽ ألاؾغر  الىٓام

 م٘ يخالءم بما ألاٞغاص ؾلى٥ وجىٓم البكغيت، بالىخضاث اإلاجخم٘ جؼوص ؤجها ٦ما م٩اهخه، الٟغص ي٨دؿب ألاؾغة زال٫

. ٞغص ل٩ل اإلادضصة الاظخماٖيت ألاصواع

ا ألاؾغة ؤَميت بن     اَخمام مدل ظٗلها ؤلاوؿاهيت، اإلاجخمٗاث جُىع  ؾايغث التي الاظخماٖيت اإلااؾؿاث بخضي باٖخباَع

ملياتها، بىائها جدليل زال٫ مً للضعاؾت، ٦مىيٕى الاظخمإ ٖلماء  زال٫ مً بوؿاهيت، اظخماٖيت ٦جماٖت بلحها والىٓغ ٖو

غ بمشابت َى الظر الجمعي الخٟاٖل صعاؾت ٖلى التر٦حز  ؤوال ألاؾغة مٗالجت يديذ ٦ما ألاؾغيت، للخياة الخ٣ي٣ي الجَى

. ٦ىٓام وزاهيا مترابُت، ٦جماٖت

ظا ؤلاوؿاوي، للمجخم٘ ألاولى الىىاة حٗخبر التي باألؾغة خياجه بضؤ ؤلاوؿان ؤن الاظخمإ ٖلماء يغي      ْهىع  بلى ؤصي ما َو

 الظر الخٛحر طل٪ خضور ٖلى ؾاٖضث التي الٗىامل و٦ظا ألاؾغة، وجُىع  ؤنل جٟؿحر بمداولت اَخمذ هٓغياث ٖضة

اث٠ البىاء يهيب  الظر الاظخماعي وباإلاديِ ظهت، مً ببًٗهم ألاؾغة ؤًٖاء ججم٘ التي ال٣غابيت والٗال٢اث والْى

 خاظاث وجىٕى وحٗضص وؿبيا، الخياة ح٣ٗض ؤن الاظخمإ ٖلماء يغي  ٦ما ؤزغي، ظهت مً مٗه ويخٟاٖلىن  ٞيه يٗيكىن 

 مما حجمها، و٦بر ؤ٦ثر الخجمٗاث َظٍ احؿٗذ زم و٢باثل، بُىها زم بؿيُا، ججمٗا م٩ىهت الخجم٘ بلى ايُغث ألاؾغة،

اصاث وج٣اليض وؤٖغاٝ ا٢خهاصيت وؤهٓمت وؤصيان، خ٩ىماث ْهىع  بلى ؤصي  بإوكُخه اإلاجخم٘ بظل٪ مك٩لت اظخماٖيت، ٖو

ملياجه، حر الغؾميت ؤلاوؿاهيت الٗال٢اث ٢ىاٖض واجطخذ ٖو . ( )ببًٗهم ألاٞغاص جغبِ التي الغؾميت ٚو

 ؤو مخى٢ٟت ؤبضا ج٨ً لم ألاؾغة ؤن يغي  ٞهى ألاؾغة، وهمِ بييت جدضيض في ٦بحرا صوعا يلٗب اإلاجخم٘ ؤن "مىعؾان" يغي 

 اإلاجخم٘، جُىع  م٘ مىاػاة جخُىع  بظل٪ ٞهي ؤعقى، همِ بلى ؤصوى همِ مً جخدى٫  خيض مؿخمغ، جُىع  في ٞهي اؾخاجي٨يت

 ؤؾاؾا يخ٩ىن  مدضوص جىٓيم بلى جدىلذ ألاؾغة ؤن" مايُكغ" يغي  ،٦ما( )والخ٨ىىلىجي الا٢خهاصر للخُىع  ٦ىديجت وطل٪

 مً اإلاجخم٘ زضمت في حؿخمغ ألاؾغة ؤن ٦ما طاجيا، مخ٩املت وخضة جمشل ٧اهذ بٗضما ألانليت، اإلاخٗا٢ضة الجماٖاث مً

 ألاٞغاص َاالء اججه ٧لما جضعيجيا الاه٨ماف في جبضؤ الخضمت َظٍ ؤن ٚحر بلحها، ييخمىن  الظيً ألاٞغاص ل٩ل زضمتها زال٫

. ( )البلٙى ؾً هدى

يٟتي ج٣ىم ٧اهذ ٣ٞض بظاتها، ٢اثمت ا٢خهاصيت وخضة حك٩ل ٢ضيما ألاؾغة ٧اهذ ل٣ض     ٦ما مٗا، والاؾتهال٥ ؤلاهخاط بْى

 جخمحز ٧اهذ ألجها وطل٪ وهٟؿيا، ا٢خهاصيا ؤٞغاصَا خمايت ًٖ مؿاولت ٧اهذ ؤجها ٦ما مجها، م٩اهتهم يؿخمضون  ألاٞغاص ؤن

ٟا٫ بةهجاب لها حؿمذ واإلاؿاوليت الخدمل مً ٦بحرة بضعظت .  وخمايتهم وجغبيتهم ألَا

 لم ٞالُٟل ؤلاوؿاهيت، الصخهيت وحك٨يل لؤلٞغاص ألاؾاؾيت الخاظاث بقبإ َغي٣ها ًٖ يخم اظخماٖيت ظماٖت ٞاألؾغة

 م٘ جٟاٖله َغي٤ ًٖ ممحزة شخهيت يهبذ وبالخالي ألاؾغة، صازل وظىصٍ زال٫ مً طل٪ ا٦دؿب وبهما الىمى، ٧امل يىلض

، في َاما صوعا يلٗبان خيض والىعازت الش٣اٞت مجها ٦شحرة، ؤؾاؾيت ٖىانغ اث٠ لها ؤن ٦ما همٍى  وا٢خهاصيت صيييت ْو

اثٟها ؤن ٚحر والتربىيت، والؿياؾيت والا٢خهاصيت الضيييت الىٓم م٘ جخضازل بظل٪ وهي وؾياؾيت، واظخماٖيت  جسخل٠ ْو

ٟا٫ بتربيت تهخم الخًغيت ألاؾغة ؤن هجض اإلاشا٫ ؾبيل ٞٗلى والاظخماٖيت، الا٢خهاصيت وؤوكُتها ؤهىاٖها بازخالٝ  ألَا

                                                           
. ٕٓ، صٜ٘ٛٔ، ٔاحتاد اجلامعات العربية، عماف، ط ،"دراسات في المجتمع العربي": عاطف كصفي كآخركف ٔ

2 Andrée Michel: Sociologie de la famille et du mariage, PUF, France, 1972, p30. 
. ٕٗ، صادلرجع السابق: إحساف زلمد احلسن ٖ
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م  الغي٠ في ألاؾغة ؤن هجض خحن في والخضعيب، مالخٗلي في اإلاضعؾت لضوع  اؾخ٨ماال الخًغيت البيئت م٘ للخ٨ي٠ وجدًحَر

اث٠ جسخو حر بلى تهضٝ التي الا٢خهاصيت الىْيٟت ؤَمها ولٗل ؤزغي، بْى  بتربيت تهخم ٦ما الٛظاء، ومهاصع ؤلاهخاط جٞى

ٟا٫، وحٗليم  ٖلى ج٣خهغ ال ألاؾغة ٞمؿاوليت الخياة، نٗىباث مىاظهت ٖلى ٢اصع ظيل بٖضاص ٖلى حؿاٖض خيض ألَا

 اإلااؾؿاث م٘ بالخٗاون  الخياة ؤٖباء جدمل ٖلى الجضيض الجيل مؿاٖضة في حؿاَم بل ٣ِٞ، ألٞغاصَا الخضماث ج٣ضيم

. ( )للضولت الغؾميت

اخت ٖلى الخهيي٘ ؾاٖض ل٣ض     ال٣غابيت بجماٖاتها و٦ظا بمايحها الخ٣ليضيت الاؾغة جغبِ ٧اهذ التي ال٣يىص مً بال٨شحر ؤلَا

 ؤؾغة بلى ؤؾغيت وخضاث ججم٘ ٖلى ٢اثمت ممخضة ٢غابيت ظماٖت مً الخضيشت ألاؾغة حجم ج٣لو يٗخبر ٦ما اإلامخضة،

 مهاخبا ٧ان الظر الخٛحر َظا ألاؾغة، ؤناب الظر الخٛحر مٓاَغ ؤَم مً يٗخبر وخضٍ، الؼواط ؤؾاؽ ٖلى ٢اثمت نٛحرة

 م٘ ؤؾاؾا الخٛحراث َظٍ ْهغث و٢ض ال٣غابيت، الغوابِ وي٠ٗ الٗؼلت زهاثو ًٖ ٦ك٠ والظر الخدًغ، لٗمليت

. الخًغر  للمجخم٘ الا٢خهاصر بالىٓام لخ٤ الظر الخٛحر

ت ألاؾغة -5 : الاحخماعي والخؿحر الجؼاثٍغ

 الخٛحر ويدضر الؿلى٥، ومٗايحر الضازليت الاظخماٖيت للٗال٢اث ال٣اثمت ألاهماٍ في حٗضيل بلى الاظخماعي الخٛحر يكحر   

 ٦ما للخٛحر جخٗغى وهي ألازغي، الىٓم م٘ جخضازل ؤوليا هٓاما ألاؾغة باٖخباع ألاؾغيت ألاق٩ا٫ لبٌٗ والش٣افي الاظخماعي

 اإلا٣ٗضة، الخضيشت اإلاجخمٗاث في الخا٫ َى ٦ما ؾغيٗت، ؤو بُيئت الٗمليت َظٍ ج٩ىن  و٢ض ألازغي، الىٓم ب٣يت له جخٗغى

. ( )ألاؾغة ٞحها بما الاظخماٖيت ألاهٓمت ٧ل له وجخٗغى اإلاجخم٘، في مىه بض ال مدخىم شخيء والخٛحر

 الخ٣ليضيت الجؼاثغيت ٞالٗاثلت بخُىعٍ، وجخُىع  ٞيه، حٗيل الظر اإلاجخم٘ نىعة ح٨ٗـ اظخماٖيا بهخاظا الٗاثلت حٗض   

ا  ػواظه بٗض ختى ًٖىا الابً ٞحها يب٣ى التي ٞهي الخ٣ليضر، اإلاجخم٘ نىعة ح٨ٗـ الٗغبي، اإلاجخم٘ في الٗاثالث مً ٦ٛحَر

 الجؼاثغيت الٗاثلت وحٗخبر ،( )الغيٟي الىؾِ في اهدكاعا ؤ٦ثر وهي ألابىيت الٗاثلت حؿمى الخالت َظٍ وفي ؤَٟاال، وبهجابه

 ٚحر وؤوالصٍ ػوظاجه ؤو وػوظخه ألاب مً وجخ٩ىن  واخض، بيذ في حٗيل ػواظيت، ؤؾغ ٖضة جًم مىؾٗت ٖاثلت الخ٣ليضيت

 ألاق٣اء، وبىاث وؤبىاء اإلاُل٣ت، ؤو ألاعملت ألاب ؤزذ ؤخياها جًم ٦ما وؤبىائهم، ػوظاتهم م٘ اإلاتزوظحن وؤوالصٍ اإلاتزوظحن،

ها و٢ض ت ؤجها ٖلى" بىجكىىقذ مهُكى" ٖٞغ البا وؤزال٢يا، خ٣ى٢يا صيييا، اظخماٖيا، اإلادضصة الهالث مجمٖى  ما ٚو

 له مىدها التي الؿلُت بًٟل جماؾ٨ها ٖلى يداٞٔ الٗاثليت، الجماٖت لهظٍ الغوحي ال٣اثض َى ال٨بحر الجض ي٩ىن 

. ( )اإلاجخم٘

 الؿاثض ألاؾغة ٞىمِ الاخخال٫، مً ألاولى الؿىىاث في ق٩لها في جدىال ؤو بىائها في حٛحرا حٗٝغ لم الجؼاثغيت ألاؾغة بن   

 مً ؾىىاث بٗض خاله ٖلى يب٤ لم ألامغ ؤن بال والىخضة، بالخماؾ٪ يخمحز الظر اإلامخض، الىمِ َى الى٢ذ طل٪ في

ضم الخهبت ألاعاضخي مهاصعة زال٫ مً وطل٪ الىخضة، َظٍ جٟخيذ ٖلى ظاَضا ٖمل الظر الاؾخٗماع،  ؤلاهخاجي الىمِ َو

 جىظض التي اإلاىا٤َ في الٗمل ٞغم ًٖ البدض بلى ألاؾغة ؤٞغاص صٞ٘ مما والبُالت، ال٣ٟغ اهدكاع بلى ؤصي مما الخ٣ليضر،

ً زاعط بلى الهجغة وختى اإلاهاو٘، في للٗمل اإلاضن بلى الهجغة و٦ظا اإلاٗمغيً، مؼإع بها . الَى

                                                           
. ٜٜٔ، صٕٜٜٔ، الدار العربية للنشر كالتوزيع، القاىرة، مصر، "علم االجتماع والمجتمع الريفي": زلجوب عطية ٔ
، جامعة منتورم، ٕٙٓٓ، جواف ٜٔرللة العلـو اإلنسانية، العدد : يف، "خروج المرأة إلى ميدان العمل وأثره على التماسك األسري": مصطفى عويف ٕ

. ٜٖٔقسنطينة، اجلزائر، ص
. ٚٛٔ، صٜٜٓٔدار النهضة العربية، القاىرة،  ،"علم االجتماع البدوي": صالح مصطفى الفواؿ ٖ
. ٜٔادلرجع السابق، ص: مصطفى بوتفنوشت ٗ
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 ألابىيت الؿلُت ًٖ ؤٞغاصَا اهٟها٫ بلى ؤصي الخ٣ليضيت، الٗاثلت هٓام في جدى٫  ْهىع  في ؾببا ٧ان الىي٘ ٞهظا   

تها التي الجضيضة الىيٗيت َظٍ وؤمام ؤهٟؿهم، ٖلى واٖخماصَم الخ٣ليضيت،  ظضيضا وق٨ال ظضيضا ٢يما جبيذ ألاؾغة، ٖٞغ

  ال٨ٟاح، في الغظل ظاهب بلى وؾاَمذ الخدغيغ، ظيل بهٟٝى الشىعة ؤزىاء اإلاغؤة الخد٣ذ خيض ٢بل، مً ؾاثضا ي٨ً لم

الت للٗمل زغظذ ٦ما  الٓغوٝ هديجت الجيل بهٟٝى الخد٣ىا ؤو الخغب، بؿبب الظ٧ىع  ؤٞغاصَا ٣ٞضث التي ؤؾغتها إٖل

ذ َىا ومً اإلاهاو٘، في و٦ظا اإلاٗمغيً بيىث في اإلاغؤة ٞٗملذ الاؾخٗماع، زلٟها التي اإلاؼعيت  مغخلت الخ٣ليضيت الٗاثلت ٖٞغ

 بٌٗ ج٣لهذ خيض يٓهغ الخٛحر بضؤ الاؾخ٣ال٫ ٞبٗض آزغ، ٖاثلي ق٩ل ٖلحها َغؤث التي الخٛحراث مً هخج خيض اه٣ؿام،

اثٟها اث٠ جمغ٦ؼ م٘ وزهاثهها ْو  خيض ظضيضة، ٖاثالث ج٩ىهذ الاه٣ؿام لهظا و٦ىديجت ألازغي، والخهاثو الْى

ظا الخضيشت، وألاؾغة الخ٣ليضيت الٗاثلت زهاثو بحن ججم٘ ظؼاثغيت ؤؾغة بىيىح جدك٩ل بضؤث  الجيل مؿخىي  ٖلى َو

. الىىويت الخضيشت ألاؾغة ق٩ل هدى يخجه الٛالب ٟٞي الشالض الجيل ؤما الىاػخحن، مً والشاوي ألاو٫ 

 الخًغر  الىؾِ بلى الٗاثلت هؼخذ ؤن بٗض بال واضر بك٩ل ليٓهغ ي٨ً لم الجؼاثغيت الٗاثلت بىاء في الخدى٫  َظا   

 ٖلى ألاولى بالضعظت ي٣ىم ظماعي بهخاجي ا٢خهاصر اظخماعي همىطط مً جدىلذ خيض الغيٟي، الىؾِ ًٖ اإلاسخل٠

 ٖلى يٗخمض ٞغصر، اؾتهال٧ي ا٢خهاصر اظخماعي همىطط بلى والخيىاوي، الؼعاعي ؤلاهخاط ٖلى ويٗخمض ال٣غابت، ٖال٢اث

 الىمِ بلى الخ٣ليضر الىمِ مً الخدى٫  َظا ؤن ٚحر ،( )اإلاإظىع  الٗمل ٖىامل وجد٨مه والخجاعر، الهىاعي الا٢خهاص

ياص اإلاىاؾباث مً ال٨شحر ؤن بط قامل، اؾخ٣ال٫ يهاخبه لم الىىور  مخمؿ٨ت ماػالذ الجؼاثغيت ألاؾغة ؤن ؤْهغث وألٖا

 وامخضاص والٗاصاث، بال٣يم جمؿ٨ها هديجت الىالضيً بإؾغة مغجبُت الىىويت ألاؾغة ب٣يذ خيض الخ٣ليضيت، الٗاثلت بىمِ

 ؤؾغة م٘ الٟخيت الىىويت لؤلؾغة والاظخماعي الا٢خهاصر الاعجباٍ بلى بياٞت ألابىاء، ٖلى للىالضيً اإلاٗىىيت الؿلُت

. البالص ٖاقتها التي والا٢خهاصيت الاظخماٖيت ألاػماث ْل في زانت لها وؾىضا خمايت حك٩ل التي الىالضيً،

 ٞيما زانت الجؼاثغيت، ألاؾغة في الخانل الخٛحر في ؤؾاؾيان ٖامالن يٗخبران الخدغيغ وزىعة الٟغوسخي، الاؾخٗماع بن   

بت الاؾخٗماعيت، الٟغوؿيت ؤلاصاعة ٢هضتها ماؾؿت ؤو٫  ٧اهذ ٣ٞض ألاؾغة، صازل وألاصواع بالؿلُت يخٗل٤  في مجها ٚع

ا الشىعة ٖلى ال٣ًاء  ٖضة الجؼاثغر  اإلاجخم٘ قهض ٣ٞض الاؾخ٣ال٫ بٗض ؤما الجؼاثغر، الاظخماعي للخىٓيم قاملت باٖخباَع

يت الاظخماٖيت الىيٗيت في حٛحراث  للخهيي٘ ٧ان ٦ما الؿ٩اوي، والاهٟجاع اإلاغؤة وجدغع  ألاؾغر، والهي٩ل الؿ٨ً، وهٖى

 ٦ما الجؼاثغيت، ألاؾغة ٖلى َغؤث التي الخٛحراث ؤؾاؽ الجؼاثغر  الٟغص وجُىيغ ؤلاهخاط ؤظهؼة وجغقيض الٗمغاوي، والىمى

. ق٩لها حٛحر في ٦بحرا صوعا اإلاضيىت بلى الغي٠ مً الضازليت للهجغة ٧ان

ظا الخٛحر َظا ًٖ جغجب ل٣ض     وفي الٗال٢اث، ق٩ل في ؤزغي  حٛحراث وق٩لها همُها وفي الجؼاثغيت، ألاؾغة في الخدى٫  َو

 الخضيض، الىىور الك٩ل بلى اإلامخض الك٩ل مً بخدىلها ؤهه بمٗجى ألاٞغاص، ؾلى٧اث وفي ال٣غاعاث، واجساط الؿلُت هٓام

هغث الخ٣ليضيت، الٗاثلت وممحزاث زهاثو ؤيًا مٗه حٛحرث  الجؼاثغيت ألاؾغة بها جدؿم ؤنبدذ ؤزغي  ممحزاث ْو

. اإلاياصيً قتى في والغقي الخ٣ضم هدى وجُلٗه الجؼاثغر  اإلاجخم٘ جُىع  م٘ زانت الخضيشت،

هىع  اإلاجخم٘، جُىع  م٘ الخ٣ليضيت الجؼاثغيت الٗاثلت وحٛحر جُىع  اؾخمغ و٢ض     جدضر التي ٞالخٛحراث الخهيي٘، بىاصع ْو

 اإلاغخلت بلى الخ٣ليضيت اإلاغخلت مً اهخ٣اله في زانت ٩٦ل، اإلاجخم٘ في جدضر التي الخٛحراث ًٖ ٞهلها يم٨ً ال ألاؾغة في

باء وج٩ازغ الٗاثلت، حجم ج٣لو ؤخضر و٢ض ،( )الخضيشت  في زلال الٗمل ؾى١  ؤٞغاصَا مٗٓم وصزى٫  ٖلحها، اإلاجزليت ألٖا

                                                           
. ٜٛادلرجع السابق، ص: زلمد السويدم ٔ
. ٕٕ، صٜٙٚٔ، منشورات كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي، دمشق، "تركيب العائلة العربية ووظائفها": زلمد صفوح األخرس ٕ
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 ٚحر وؤبىائهم والؼوظت الؼوط مً جخ٩ىن  والتي ،( )الىىويت ألاؾغة َى ظضيض ؤؾغر  همِ بغوػ بلى طل٪ ٞمهض بييتها،

 ممخضة، ٖاثلت الٗام َابٗها في الجؼاثغيت ألاؾغة ٧اهذ ؤن ٞبٗض. مؿخ٣ل بك٩ل واخض ؾ٠٣ جدذ يٗيكىن  اإلاتزوظحن،

ها والتي حجمها، بهٛغ جدؿم ؤنبدذ  جخًمً الجؼاثغيت لؤلؾغة ظضيض ؤؾغر  همىطط بإجها" بىجكىىقذ مهُكى" ٖٞغ

 قاوجها جضيغ ؤؾغة ؤجها بلى بياٞت ؤؾغة، ٧ل خؿب ٖضصَم يخٟاوث والظيً اإلاتزوظحن، ٚحر وؤوالصَما الؼوظحن مً ٦ال

. ( )مؿ٨جها في وؤلاهٟغاص الاؾخ٣الليت ًٖ وجبدض بىٟؿها،

: الضعاؾت هخاثج

غ ؤن بلى الضعاؾت َظٍ زال٫ مً جىنلىا ل٣ض     اإلاإظىع  الٗمل في واهسغاَهما والؼوظت الؼوط مً ل٩ل الٗمل ٞغم جٞى

ظا ال٨بحرة، الٗاثلت ًٖ الىىويت ألاؾغة اهٟها٫ في ؾاَم ٢ض الؼعاٖت، ٢ُإ زاعط  ؤظغ ٖلى خهىلهما زال٫ مً َو

 الؼوط ٞسغوط ال٨بحرة، الٗاثلت مً وصٖم مؿاٖضة بلى بداظت حٗض لم وبالخالي ألاؾغة، اخخياظاث لؿض يظَب قهغر 

. اخخياظاتها لؿض ٧اٞيا الضزل َظا ؤنبذ وبالخالي ألاؾغة، صزل مؿخىي  اعجٟإ في ؾاَم الٗمل بلى والؼوظت

غ ؤن ٦ما     الؿ٨ً َظا الىىويت، ألاؾغ واؾخ٣ال٫ اهٟها٫ في ؤيًا ؾاَم ألاؾغة ؤٞغاص لٗضص وال٩افي الالث٤ الؿ٨ً جٞى

 قهغر  عاجب ٖلى وخهىلهما والؼوظت الؼوط لٗمل ٧ان خيض نٛحرة، ٖاثلت يدخىر  ألن مهمما ألاؾاؽ في ٧ان الظر

 في ٦بحر بك٩ل ؾاَم الظر اإلاؿ٨ً الخهى٫  ٖلى ٢ضعتها في ٦بحر جإزحر له ٧ان الضزل، مؿخىي  اعجٟإ وبالخالي مدترم،

غ زال٫ مً للؼوظحن، الخٗليمي اإلاؿخىي  جدؿً ؤن ٦ما بييتها، في حٛحر وبالخالي اؾخ٣اللها،  الخٗليميت، اإلااؾؿاث جٞى

 ومؿايغة الخٗليمي اإلاؿخىي  َظا م٘ جخماشخى ز٣اٞت وا٦دؿابها واججاَاتها، ؾلى٧اتها حٛحر بلى ؤصي الخٗليم، اهدكاع وبالخالي

ظا خياتها، ؤؾلىب حٛحر بلى ؤصي مما الخًغيت، الخياة همِ  ج٣ليضر، َى ما ٧ل ًٖ الخسلي بلى صاثما حؿعى ظٗلها ما َو

ظا الخ٣ليضيت، ال٨بحرة الٗاثلت ًٖ والاهٟها٫ الاؾخ٣ال٫ بلى طَبذ الاججاٍ َظا وفي  بييتها، في حٛحر بخضار بلى ؤصي ما َو

 َظٍ ألاؾغة، بييت في اظخماعي حٛحر خضور بلى ؤصث والاظخماٖيت الا٢خهاصيت الٓغوٝ َظٍ ٧ل ؤن وؿخيخجه ؤن يم٨ً وما

غ لم التي الٓغوٝ تها التي الا٢خهاصيت الخىميت ْل في بال جخٞى .  اإلاضيىت ٖٞغ

 في الخ٣ليضيت الخياة ًٖ جسلحها وبالخالي بلحها، ألاؾغ هؼوح بلى باإلاضيىت والاظخماٖيت الا٢خهاصيت الٓغوٝ جدؿً ؤصي ل٣ض   

ا الغي٠ ظا باإلاضيىت، واؾخ٣غاَع  ؤؾغة بلى ممخضة ؤؾغة مً ق٩لها جدى٫  خيض بييتها، في حٛحر بلى ؤصث آزاع ٖضة ؤهخج ما َو

 الهىاٖيت باإلاجخمٗاث ْهغث التي الىىويت ألاؾغة حجم بىٟـ ليؿذ ؤجها ؤر ألاٞغاص، مً مخىؾِ بٗضص جخمحز هىويت،

 بلى اؾخمغث ألجها اإلامخضة، ألاؾغة وجالشخي ػوا٫ بالًغوعة يٗجي ال هىويت بلى ممخضة مً ألاؾغة ق٩ل جدى٫  ؤن ٚحر الٛغبيت،

 مً ؤ٢ل ؤٞغاص بٗضص جخمحز ؤجها ٦ما ٦شحرة، ؤظياال جًم حٗض لم خيض ؤيًا، ج٣لو حجمها ؤن ٚحر الىىويت، ألاؾغة ظاهب

 ٩ٞلما الخٛحر، َظا في صوعا اإلاضيىت في ؤلا٢امت مضة جلٗب خيض الخ٣ليضيت، اإلامخضة ألاؾغة جًمه ٧اهذ الظر ألاٞغاص ٖضص

 َم الجضص ألاػواط ؤو الخ٩ىيً خضيشت ألاؾغ ؤن ٦ما حجمها، وج٣لو الىىور بلى ألاؾغة ق٩ل حٛحر ٧لما اإلاضة َظٍ ػاصث

. ألاؾغ مً الىٕى َظا في الٗيل بلى ميال ألا٦ثر

 صازلها، اإلا٣غع  والىٓام الؿلُت بلى ججاوػٍ بل ٣ِٞ، وحجمها بك٩لها يخٗل٤ لم ألاؾغة بييت ٖلى َغؤ الظر الخٛحر بن   

 لهالر ؾلُخه مً ظؼء ًٖ ألاب جىاػ٫  خيض وصيمى٢غاَيت، مغوهت ؤ٦ثر ؾلُت بلى لؤلب اإلاُل٣ت الؿلُت جدىلذ ٣ٞض

 ٖمل ٦ما. قاوجها حؿيحر في الخٗاون  و٦ظا ؤٞغاصَا، بحن والدكاوع  بالخداوع  جخمحز ألاؾغة ؤنبدذ ٦ما وؤبىاثه، ػوظخه

 ألابىاء جغبيت في ػوظخه ظاهب بلى يكاع٥ الؼوط ؤنبذ خيض ألاؾغة، َظٍ صازل ألاصواع في حٛحر بخضار لىٕ الخدًغ

                                                           
. ٕٓٔ، صٜٓٛٔ، ٗ، معهد اإلمناء العريب، بَتكت، ط"تطور بنية األسرة العربية": زىَت حطب ٔ
. ٕٓادلرجع السابق، ص: مصطفى بوتفنوشت ٕ
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خىاء  م٣ابل جخ٣اياٍ الظر ألاظغ زال٫ مً ؤؾغتها محزاهيت في ػوظها ظاهب بلى حؿاَم الؼوظت ؤنبدذ ٦ما بهم، والٖا

. بيجهما اإلاؿاولياث يخ٣اؾمان الؼوظان ؤنبذ خيض اإلاجز٫، زاعط ٖملها

لى    م ٖو  الٗاثلت ًٖ اهٟهالها زال٫ مً ال٣غابيت ظماٖتها ًٖ الجؼاثغيت ألاؾغة ٖؼ٫  بلى ؤصي ٢ض الخدًغ ؤن مً الٚغ

 ؤهه ٚحر اإلاخباصلت، الؼياعاث زال٫ مً يٓهغ الظر الخىانل َظا ال٣غابي، جىانلها ٖلى مداٞٓت ب٣يذ ؤجها بال ال٨بحرة،

ا مخماؾ٨ت ال٣غابت ٖال٢اث ب٣يذ ٦ما الخ٣ليضيت، ألاؾغة في بها يخمحز ٧ان التي وال٣ىة ال٨شاٞت بىٟـ ليـ  ؤن ٦ما ما، هٖى

 اؾخمغاع ٖلحها يٓهغ ؤهه ٚحر ألاخيان، مً ٦شحر في ؾُديت ؤنبدذ خيض ؤيًا، حٛحر ٖلحها َغؤ بضوعَا الجحرة ٖال٢اث

ياص اإلاىاؾباث في زانت والخًامً، الخٗاون  مً هٕى . وألٖا

 ًٖ يخم ما ٦شحرا ٧ان بٗضما الؿاثض، َى الصخصخي الازخياع ليهبذ الازخياع ٞيه حٛحر ٣ٞض الؼواط يسو ٞيما ؤما   

 الخ٩اٞا مبضؤ ٖلى ي٣ىم والظر ٖليه، اإلا٣بلحن جسو ٢ًيت ؤنبذ الخًغيت الىىويت ألاؾغة في ٞالؼواط ألاَل، َغي٤

 ألبىائها الازخياع خغيت جتر٥ ألاؾغ َظٍ ؤنبدذ ٦ما ٣ِٞ، الغؤر وببضاء اإلاكىعة الٗاثلت صوع  ٞيه يخٗضي ال خيض والغيا،

ظا الؼواط، ؤعاصوا ما بطا  ٢ل ٦ما بالؼواط، يخٗل٤ ٞيما والازخياع الغؤر وخغيت الضيمى٢غاَيت مً هٕى ْهىع  ٖلى يض٫ ما َو

هىع  الجيؿحن، بحن الٟغو١ وجالشخي ػوا٫ ٦ظل٪ الخدًغ ؤصي ٦ما. اإلاب٨غ والؼواط ألا٢اعب ػواط هدى الاججاٍ  مً هٕى ْو

 مؿخىاَا جدؿً زال٫ مً للمغؤة، الاظخماٖيت اإلا٩اهت جدؿيذ ؤن بٗض زانت ْهغث التي اإلاؿاواة َظٍ بيجهما، اإلاؿاواة

 ؤنبدذ خيض اإلاإظىع، الٗمل ميضان صزىلها و٦ظا وصعاؾتها، حٗليمها بمىانلت لها مؿمىخا ؤنبذ بديض الخٗليمي،

. والىاظباث الخ٣ى١  في للغظل مؿاويت

 الىىويت ألاؾغة اؾخ٣لذ خيض ٖلحها، الخدًغ لخإزحر ٦ىديجت ظاء الجؼاثغيت ألاؾغة بييت ٖلى َغؤ الظر الخٛحر بن   

بتها طل٪ في صٖمها و٢ض ال٨بحرة، الٗاثلت ًٖ واهٟهلذ  والخ٣اليض، الٗاصاث جٟغيها التي ال٣يىص مً والخسلو الخدغع  في ٚع

بتها بلى بياٞت اإلامخضة، ألاؾغة في لؤلب اإلاُل٣ت الؿلُت و٦ظا  الٗاثلت صازل جىاظهها التي والهٗىباث اإلاكا٧ل جٟاصر في ٚع

 في ٦بحر بك٩ل ؾاَم واهٟهالها اؾخ٣اللها ؤن ٦ما ٞيه، ألاٞغاص و٦ثرة اإلاؿ٨ً يي٤ ًٖ ؤؾاؾا جيخج والتي اإلامخضة،

. والاظخماٖيت الا٢خهاصيت ؤوياٖها جدؿً

 الظر الخٛحر َظا ألاؾغة، بييت في اظخماعي حٛحر خضور بلى ؤصث آزاع ٖضة ؤهخج ٢ض الخدًغ ؤن وؿخيخج ٧له َظا ومً   

غ ٞيه ؾاَم  في الا٢خهاصيت الخىميت ٖملذ والتي الخًغر، الىؾِ في والاظخماٖيت الا٢خهاصيت الكغوٍ مً ظملت جٞى

. زل٣ها ٖلى اإلاضيىت

 

: زاجمت

 الخياة مجاالث مسخل٠ ٖلى ؤزغث واظخماٖيت، وا٢خهاصيت جاعيسيت لٓغوٝ ٦ىديجت ظاء الجؼاثغ في الخدًغ بن   

 ج٣خًيه ما خؿب الخًغيت، والاججاَاث وال٣يم بالىٓم بضوعَا جإزغث التي ألاؾغة طل٪ في بما وماؾؿاتها، وهٓمها

غ١  والخ٣اليض الٗاصاث في الخٛحراث مً لجملت ٖغيت ٧اهذ خيض الخًغر، الىؾِ في الخياة  مـ خيض اإلاٗيكت، َو

هغث وق٩لها، حجمها خيض مً بييتها الخٛحر  مً طل٪ ًٖ هخج وما الخ٣ليضيت، ٖال٢اتها حٛحرث و٦ظا الىىويت، ألاؾغة ْو

هىع  لؤلب، اإلاُل٣ت الؿلُت في حٛحراث ظا ألاؾغر، الخماؾ٪ ٢يم في حٛحر خضر ٦ما ألاؾغيت، الضيمى٢غاَيت مً هٕى ْو  َو

 خملذ خيض بها، واؾخ٣غث اإلاضيىت بلى هؼخذ عيٟيت، ؤنى٫  مً ألاؾغ ؤٚلب ؤن خيض صعاؾدىا، زال٫ مً الخٓىاٍ ما

 بىمِ جخمحز ؤنبدذ اإلاضيىت ؤن بلى بياٞت الخٛحر، ٖغ٢لت في صوعا جلٗب التي ومٗخ٣ضاتها، ٢يمها وج٣اليضَا، ٖاصاتها مٗها

 الجضيض الىمِ َظا الجماعي، الؿ٨ً و٦ظا الخًغر  الؿ٨ً في ؤؾاؾا جمشل والظر الجؼاثغر، اإلاجخم٘ ٖلى ظضيض ٖمغاوي
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 ألاؾغة صازل يدضر الظر الخٛحر مً هاب٘ الٗال٢اث في الخٛحر ؤن خيض ألاٞغاص، بحن الٗال٢اث ٖلى ٦بحر جإزحر له ٧ان

 خًغيت ظٗلها مما الجضيض، الىمِ َظا في مٗيكتها ٖلى ؤزغث التي اججاَاتها وختى وج٣اليضَا، و٢يمها بييتها في الجؼاثغيت

. ج٣اليضَا ًٖ وؤبٗضَا خياتها في

لى    م ٖو حن لخدٟحز ؤصاة ٧ان الخدًغ ؤن مً الٚغ  حٛحراث مً يدضزه ٖما ًٞال الخضماث، ٢ُإ وجُىع  الهىاعي، الخَى

 صون  بيجابي بك٩ل واخضة صٞٗت جٓهغ الخٛحر هخاثج ؤن يٗجي ال َظا ؤن بال اإلادليت، اإلاجخمٗاث في وؾلى٦يت اظخماٖيت

 مٗي٣ت ؤجها ٦ما الخضيض، مٗىاٍ في والخٛحر للخدًغ ٖاث٣ا ج٩ىن  ؤن ج٩اص مكا٧ل الخٛحر َظا زال٫ جٓهغ خيض ؾلبياث،

 الىمى مٗضالث اعجٟإ في ؤؾاؾا جخمشل الخدًغ ًٖ هخجذ التي اإلاكا٧ل ؤَم ولٗل والش٣افي، الاظخماعي والخ٣ضم للخىميت

 مً مىا٤َ ْهىع  وبالخالي ؾ٨ً ؤػمت ألاخيان بٌٗ في ؤٞغػ  والظر الغيٟيت، الهجغة مىظاث اؾخمغاع بؿبب الخًغر،

 اإلاخسلٟت اإلاىا٤َ ٞاهدكاع الخًغيت، البيئت ٖلى ؾلبياث مً ي٨ٗؿه وما واإلاخضَىع، الٟىيىر  الخًغر  ؤلاؾ٩ان

 ألاؾغر  والخ٨ٟ٪ والٗى٠، ٧الجغيمت والاظخماٖيت الىٟؿيت آلاٞاث ٞحها جخ٩ازغ التي اإلاىاؾبت البيئت َى والٟىيىيت

ظا اإلاىانالث، وؤػمت البُالت بلى بياٞت واإلاسضعاث،  ألاؾغة حٗخبر وألاؾغيت،خيض الاظخماٖيت للخياة ٖغ٢لت ٖىه ييخج ما َو

ىن  نالخها ٞةن وبالخالي اإلاجخم٘، في ألاؾاؾيت الخليت . اإلاجخم٘ بهالح مَغ

 صازلها، ألاٞغاص ؾلى٥ جًبِ التي والخ٣اليض والٗاصاث ال٣يم في حٛحر ٖىه هخج والظر الجؼاثغيت ألاؾغة بييت حٛحر بن   

هىع   التي الجضيضة الٗمغاهيت للؿياؾت ٦ىديجت الخًغيت، الخياة همِ م٘ يخماشخى ظضيض ؤؾغر  ٦ك٩ل الىىويت ألاؾغة ْو

 اإلاجخم٘ جمحز ٧اهذ التي والخًامً الخ٩اٞل ٢يم بض٫ وألاهاهيت اإلااصيت ال٣يم جٓهغ ٦ما الٗاثلت، حجم ج٣ليو ٖلى حصج٘

ليه الجؼاثغر، ا ألاؾغة، وزباث اؾخ٣غاع ٖلى اإلاداٞٓت الىاظب مً ٞةهه ٖو  وطل٪ الخ٣ليضيت، واظباتها ؤصاء في واؾخمغاَع

اصاتها وج٣اليضَا و٢يمها الجؼاثغيت ألاؾغة لخهاثو الخؿبان في ألازظ زال٫ مً  الخًغر  الخسُيِ ٖمليت في ٖو

 ؤو اإلاجخم٘، ؤوؿا١ مً واخض وؿ٤ في يخم ال الظر الخٛيحر يؿخىظب الخدًغ مً صعظت جد٣ي٤ ؤن ٦ما والاظخماعي،

ت جضازل هخاط َى وبهما واخض، ٖامل ًٖ ييخج ال قامل حٛيحر ألهه الجىاهب، ٧ل في ي٩ىن  بل الجىاهب، مً ظاهب  مجمٖى

.  ألاَميت مً الضعظت هٟـ لها الٗىامل مً
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ا الثهاقُت اإلاػخهضاث  مخُجت مىُهت في الاحخماغُت البجى غلى وجإزحَر
غاء قاَمت وؿِؿت. ص    .الجؼاثغ ،ملُاهت زمِـ بىوػامت، الجُاللي حامػت/ الَؼ

 

: ملخو

 والىظىص الخياة خى٫  وجهىعاتهم الاظخماٖيت ٖال٢اتهم في ألاٞغاص جٟاٖل مً جيخج اظخماٖيت ْاَغة الش٣اٞيت اإلاٗخ٣ضاث   

غاٝ للٗاصاث الاظخماعي الترا٦م طل٪ ؤَمها ٖضيضة وألؾباب ال٩ىهيت الخياة في اإلاسيٟت الُبيٗت و٢ىي   والخ٣اليض وألٖا

 هغي  ؤيًا طل٪ وبؿبب الؿلب خالت في وي٣هغ ؤلايجاب خالت في يإمغ ٞهى ٢اَغة آمغة ٢ىة طا اإلاٗخ٣ض يهبذ وألا٩ٞاع

 مً ماعؾخه وبما ؤ٩ٞاع مً خملخه ٞيما الؿاب٣ت لؤلظيا٫ خيىيا هخاظا باٖخباٍع طل٪ عوخيا ٢ضؾيا َابٗا يإزظ اإلاٗخ٣ض

ا الُبيٗت ٢ىي  م٘ نغإ حَر م وؤزال٢ياث حٗاليم مً هٟىؾهم في به خ٣ىخه وبما ال٣ىي  مً ٚو م خ٨ماَئ  ممً وػٖماَئ

.  بغوخاهيتهم يٗخ٣ضون 

  يٗض اإلاٟهىم بهظا واإلاٗخ٣ض   
ًا
  وؿ٣ا

ًا
ت يًم ٨ٞغيا  اإلاجخم٘ ؤٞغاص بها يامً وال٣ُىؽ والكٗاثغ اإلاٗخ٣ضة ألا٩ٞاع مً مجمٖى

  الاظخماٖيت الخيكئت وجاصر الُبيعي ٞى١  بالٗالم وجغجبِ
ًا
 خ٩اياث مً زانت الكٗبيت اإلاٗخ٣ضاث ه٣ل في خيىيا صوعا

اصة بها وجسىيٟهم الُبيٗيت ٞى١  ال٩اثىاث وؾاثغ الجً م٘ زبراتهم مً لؤلبىاء آلاباء وخ٩اياث للهٛاع ال٨باع  ج٩ىن  ٖو

ىا٥ اإلاٗخ٣ضاث، َظٍ ًٖ الاؾخٟؿاع مً جمىٗه للُٟل ألاولى اإلاغاخل في ناعمت التربىيت الىٓم يضة ٖال٢ت َو  بحن َو

 في الجؼاثغر  اإلاجخم٘ في وج٨ثر والخًغيت، الغيٟيت اإلاجخمٗاث مجها مخيجت في والجٛغاٞيت الاظخماٖيت والبيئيت اإلاٗخ٣ضاث

ى ؤال مجها هٕى صعاؾت بهضص وهدً  مٗخ٣ضاث ٖضة مخيجت مى٣ُت  ؤزغ والظر واإلاخٗلم ألامي َاظـ ؤنبذ الظر السخغ َو

م ٖلى بالؿلب مخيجت مجخم٘ ؤٞغاص ٖلى  صوع  للسخغ بان مٗخ٣ضاث لهم ػالذ ما ؤجهم بلى ؤلاؾالمي للضيً اجباٖهم مً الٚغ

ى ؤال الخالي الدؿائ٫  هُغح اإلاىُل٤ َظا زال٫ مً الخياة، في ؤَضاٞهم جد٣ي٤ في  الكٗبيت اإلاٗخ٣ضاث جإزغ ٦ي٠: َو

 مخيجت؟ مى٣ُت في الاظخماٖيت البجى ٖلى( السخغ)

. مخيجت الاظخماٖيت، البجى السخغ، الش٣اٞت، الش٣اٞيت، اإلاٗخ٣ضاث اإلاٗخ٣ضاث،: اإلاكخاخُت الٍلماث

 

:  مهضمت

 ألاظيا٫ ؤبىاء يخٗلم ٞمجها الاؾخمغاع زهاثهها ومً اإلاجخم٘ صازل والخ٣اليض الٗاصاث الش٣اٞت م٣ىماث ؤَم مً لٗل     

هم، آبائهم ٢يم الجضيضة  .اإلاجخم٘ م٘ جالئمهم لًمان ٧اٞيا ؾي٩ىن  الش٣افي الترار ٞهظا ومٗاٞع

. اإلاىا٤َ بٌٗ في بيجها ٞيما جدكابه وهي ؤزغي  بلى مى٣ُت مً جسخل٠ وج٣اليض ٖاصاث ٖلى يدخىر  الجؼاثغر  ٞاإلاجخم٘

 والخ٣اليض، والٗاصاث والخ٨م، وال٣يم، الخجاعب، مً ال٨شحر مًاميجها في جدخىر  الش٣اٞيت اإلاٗخ٣ضاث ؤن اإلاٗغوٝ ومً   

. ال٣ضم مىظ ٦بحرة ٖىايت به يٗىىن  والباخشحن اإلا٨ٟغيً مً ال٨شحر ٞىجض

 يدـ إلاً وزانت زانت مخيجت مى٣ُت وفي ٖامت الجؼاثغر  اإلاجخم٘ في مغمى٢ت م٩اهت الش٣اٞيت اإلاٗخ٣ضاث ٞاخخلذ

يٟها . الخياة مىا٠٢ في جْى
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 وججاعب ز٣اٞت ومًمىجها زلٟيتها في للمخمًٗ حٛغؽ ؤو جبٗض التي الش٣اٞيت اإلاٗخ٣ضاث مً هجض مخيجت مى٣ُت ٟٞي   

. ألاظضاص جغار ٖلى للخٟاّ

 هي ٧اهذ ألاخيان مٗٓم ٟٞي ألاؾغة، صازل جدخله ٧اهذ الظر اإلاغؤة صوع  الجؼاثغر  اإلاجخم٘ وج٣اليض ٖاصاث في وكهض ٦ما   

 و٧اهذ الخ...والىالصة والخخان، بالؼواط،ال٣ٗي٣ت، زانت مٗخ٣ضاث مً اإلاٗخ٣ضاث بهظٍ ال٣يام في الغثيسخي الٗىهغ

. اإلاـ وختى والخؿض والٗحن السخغ مً ؤؾغتها ؤٞغاص ؤو ؤبىائها ٖلى للخٟاّ سخغيت ٣َىؽ اإلاغؤة حؿخٗمل

 الش٣اٞاث َظٍ واهخ٣لذ الخًغ، ؤو الغي٠ في طل٪ ٧ان ؾىاء اإلاٗخ٣ضاث ؤو ال٣ُىؽ بهظٍ زغيت ٧اهذ مخيجت ومى٣ُت   

ب ٞىدً الخٗلم، َغي٤ ًٖ ألاظيا٫ ٖبر  مىظ خياجىا في ه٨دؿبها اإلاغ٦باث َظٍ والصجىا،ظمي٘ مىظ الش٣اٞت مغ٦باث وؿخٖى

ظا الكيسىزت ختى الُٟىلت . الاظخماٖيت بالخيكئت يؿمى ما َو

:  اإلاكاَُم جدضًض:ؤوال

ل/ 1 : مخُجت بمىُهت الخػٍغ

ت ٖلى جُل٤ التي الدؿميت هي مخيجت     وحكتهغ ،الٗانمت ظىىبي الجؼاثغ قما٫ مً الىؾُي اإلاى٣ُت في ؾهى٫  مجمٖى

 .٦²م1300 ًٖ مؿاختها جؼيض الؼعاٖيت، ؤعايحها بسهىبت

 للخمًياث مؼإع بلى الٟغوؿيىن  اإلاٗمغون يدىلها ؤن ماثيت،٢بل مؿدى٣ٗاث ًٖ ٖباعة الٟغوسخي الاخخال٫ ٢بل ٧اهذ

 بهىاٖت اؾباوي لُبيب اإلاى٣ُت بغج٣ا٫ وؤوحى ومكخ٣اجه، الخليب وبهخاط اإلااقيت لتربيت خٓاثغ ؤوكئىا والٗىب،٦ما

 .ؤوعوهجُىا بـ بٗض ٞيما اقتهغ مكغوب

 ويدخًً. الٟالحي ؤلاهخاط ٖلى ؤزغ للؼعاٖت الهالخت ألاعاضخي في هؼيٟا ؾبب مما للٗمغان ٚؼوا ألازحرة الٟترة في قهضث

اعي٪ ٧البليضة مٗغوٞت مضها الؿهل ا وبٞى حَر  .ٚو

: الثهاقت مكهىم/ 2

٣ا وطل٪ بيجها ٞيما ازخلٟذ التي الخٗغيٟاث مً بالٗضيض خٓيذ التي اإلاٟاَيم ؤ٦ثر مً الش٣اٞت مٟهىم يٗض   ٞو

م  الش٣اٞت، ومٟهىم صعاؾت ٖلى اه٨بىا الظيً والباخشحن الٗلماء جىظهاث الزخالٝ  لٟٔ اؾخٗما٫ قيٕى مً ٞبالٚغ

خ٣اص ؾاص ٦ما الش٣اٞت، م صون  الىاؽ مً ظماٖت ٖلى خ٨غ بال هي ما الش٣اٞت بإن الٖا  لٟٔ ٖلحهم يُل٤ خيض ٚحَر

.  واإلاجخم٘ الىاؽ ز٣اٞت مً َاما ظؼءا والٗلىم اإلاٗاٝع جمشل ألامغ وا٢٘ في بيىما( اإلاش٣ٟت الُب٣ت)

 خغازت ٖمليت حٗجي والتي ألانل الالجيييت (Culture) الش٣اٞت مهُلر ؤن( Démorgon) صًمىعؾىن  يغي  

ايت الش٣اٞت ٧لمت حٗجي اللٛت وفي ألاعى، خىاء ال٣ٗل ٖع .  ؤلاوؿان بتهظيب والٖا

.  ...(وال٣اهىن  وألازال١ والًٟ اإلاٗاٝع يكمل الظر اإلا٣ٗض ال٩ل طا٥ ؤجها) للش٣اٞت جاًلىع  حٗغي٠ ؤما

                                                           
 .ٖٔ، ص ٕٙٓٓ، دمشق، ٕٔ، دار الفك، ط"الثقافةمشكلة "مالك ابن نيب،  ٔ

2 Med nouiga, "la conduit par la qualité dans un context socioculturale", Essai de 

modalisation systamique et application à l'entreprise marocain, thèse de doctorat en génie 

industrielle dirigér par: P، TRUCHOT ENSAM paris, 2003, p 53. 
 . ٕ٘ٗ،ص ٜٜٚٔ،دار زىرة للنش ك التوزيع ،عماف،"سلوك األفراد و المنظمات، السلوك التنظيمي"حسُت حرمي ، ٖ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%28%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83
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 ي٨دؿبها التي وال٣ضعاث واإلاهاعاث والٗاصاث وال٣ىاهحن ألازال٢يت وال٣ىاٖض والٟىىن  واإلاٗخ٣ضاث اإلاٗاٝع حكمل والش٣اٞت

. ٞيه يٗيل الظر اإلاجخم٘ مً الٟغص

:  والخهالُض الػاصاث مكهىم/ 3

 -زىاب) الاظخماٖيت الجؼاءاث ببٌٗ جدؿم ؤنبدذ التي الكٗبيت ألاؾاليب هي الٗاصاث بن Kroeber يغوٍبر يغي 

ىن  اإلاجخم٘ ؤٞغاص يضع٦ها والتي( ٣ٖاب  . قٗىعيت ال ؤو قٗىعيت بُغي٣ت بػائها ويخهٞغ

 جخدى٫  خياجىا،زم في مازغة ٦ٗىامل البضايت في بصعا٦ها يخم الؿلى٥ ؤو ألاٞٗا٫ ؤو الىاقُاث بن محرجىن  عوبغث ويظ٦غ   

 في هخجىب بديض ألاو٢اث مً و٢ذ في بٖضاصٍ يخم الُٗام َهي ٧ان ٞةطا صازلىا، جغ٦ها يهٗب م٩ىهاث بلى طل٪ بٗض

ظٍ ، بظل٪ ي٣ىمىن  ٧اهىا ؤؾالٞىا الن الُغي٣ت بىٟـ بةٖضاصٍ ه٣ىم هٓل ٞةهىا الؿغي٘، الٟؿاص َهيه  الٗاصاث َو

ا ٖجها الخسلي يهٗب اإلاخىاعزت . وحٛيحَر

 يٟغ١  وال والٗاصاث، ألاٞٗا٫ ٖلى باإلاداٞٓت يخمحز مجخم٘ في ٨ٞغيا َام جغار بلى الخ٣اليض جيخمي َابغالهضث ي٣ى٫  ٦ما  

 ٖلى جىُب٤ التي الٓىاَغ بلى لئلقاعة ج٣ليض مهُلر ٞايـ يؿخسضم خحن والٗاصة،ٖلى الكٗبي الخ٣ليض بحن ما٦يؿً

.  الٗاصة

: والُهىؽ الكػاثغ مكهىم/ 4

.  اإلاجخم٘ في اإلاىظىصة الش٣اٞيت ألاق٩ا٫ مً ق٩ل ؤر ًٖ حٗبحر ؤر بإجها الكٗاثغ لُدل اصمىهض يٗٝغ   

 جإ٦يض ؤجها ؤو مدضص بمى٠٢ جغجبِ التي والٗىا٠َ آلاعاء ًٖ الغمؼر  الخٗبحر مً هٕى هي الكٗحرة بن َىهُجمان ٢ا٫ ٦ما

.  ز٣اٞيت وؤٞٗا٫ مؿخىياث زال٫ مً لل٣يم عمؼر 

ُ  ويغي     دل بى ت هي الكٗاثغ بن قغصٍع ت هي ؤو اإلاخ٨غعة، اإلادضصة الش٣اٞيت الاخخٟاالث مجمٖى  ألاٞٗا٫ مً مجمٖى

.  مٗيىت وؤوؿا١ بإ٩ٞاع ؤو مجغصيً بإشخام ؤو بالؿلُت ؤو للُبيٗت، الخاع٢ت بال٣ىة اإلاغجبُت

:  الخهلُضي اإلاجخمؼ مكهىم/ 5

ه     ؤلاهخاظيت، ال٣ىة مدضوصيت مجخم٘ بلى الخ٣ليضر،يكحر اإلاجخم٘ ٖليه هُل٤ ما:"ب٣ىله Rostow الاظخمإ ٖالم ٖٞغ

 وظهت مىٓىع  ومً ،هُىجً ٖهغ ٢بل الٗالم بلى الىٓغ وظهت مجخم٘ َى ،٦ماهُىجً ٖهغ ٢بل ما ج٨ىىلىظيا ٖلىم بؿبب

هغهُىجً ٖهغ ٢بل ما الٗالم ٧ل ٖلى يكخمل الخ٣ليضر اإلاجخم٘ الخاعيسيت،ٞةن الىٓغ  الهحن في اإلال٨يت الضولت ،ٖو

 بٌٗ بياٞت وؿخُي٘ بهىا الىؾُى،٦ما الٗهىع  في ؤوعوبا بلى اإلاخىؾِ،باإلياٞت ألابيٌ البدغ وز٣اٞت ألاوؾِ والكغ١ 

                                                           
1
  A. L. Kroeber ,"Anthropology, oxford and ibh publishing", calcutta, bombay, new delhi, 

1972,  p265. 
2
  John c. condon ,"Semantics and communication", macmillan publishing, n, y, 1986, p 191. 

 .ٕٙٔ، صٕٜٚٔمصر، : اجلوىرم كحسن الشامي، دار ادلعارؼ: تر ،"قاموس مصطلحات االثنولوجيا والفولكلور"ايكو ىولًتانس،  ٖ
4   Edmund leach," Political systems of highland Burma", harvard university press, u, s, a, 

1954, p4. 
5
  Robert b, taylor, 1969, op.cit, p 114. 

6  Paul friedrich," revolutionary and communal ritual", in marc swartz and victor   w , turner 

(ed) , 1966, political anthropology, adline publishing company, Chicago, p 192. 
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 التي الجضيضة باإلاهاعاث جخإزغ لم ألجها( اليىم بٞغي٣يا في ال٣باثل مجخم٘ مشل) هُىجً ٖهغ بٗض ظاءث التي اإلاجخمٗاث

.  "الا٢خهاصيت م٩اهتها لخٛيحر الخاعظيت البيئت في البكغيت حؿخسضمها

ل/ 6 :  اإلاػخهضاث حػٍغ

ضة ال٣يم ٖلى خا٦مت وهي والخُإ، الهىاب ٖلى جض٫ّل  ال٨ٟغيت،التي ال٣ٗل ٖاصاث هي   
ّل
 وبالخالي ؤلاوؿان، لؿلى٥ اإلاىل

  وؾلى٦ه مكاٍٖغ ٖلى وبهما ؤلاوؿان، ٨ٞغ ٖلى ٣ِٞ ليـ مباقغ بك٩ل جازغ اإلاٗخ٣ضاث ٞةن
ًا
  .ؤيًا

 :اإلاػخهضاث نكاث: زاهُا

. ؤلاياقتو ،الخظف،الخػمُم: نٟاث بشالر اإلاٗخ٣ضاث وجخه٠   

 ويدظٝ الٟخياث، ظمي٘ ٖلى طل٪ ُيٗمم ؾيجٗله اإلاٗخ٣ض ٞهظا جىاؾبه، ٞخاة جىظض ال ؤهه الكاب يٗخ٣ض ٖىضما: مشا٫

ٍ يىاؾبىه، الالحي الٟخياث م ٖغى ٧ل وُيكىّل ٌ ٖيب ؤ٢ل ًٖ ٞيبدض له ُي٣ضّل  .الٗغى لحٞر

 يإجحها وخحن اإلاخاخت، الٟغم ٧ل وؾخدظٝ خياتها، ٖلى طل٪ ؾخٗمم ٞهي جتزوط، لً ؤجها الٟخاة حٗخ٣ض خحن: آزغ مثاُو

ٍ زاَب، ًه ٞيه ٖيب ؤ٢ل بلى بالىٓغ طل٪ ؾدكىّل . لتٞر

ا لها يغضخ الؼوط ججٗل السخغيت ال٣ُىؽ بٌٗ ؤن يٗخ٣ضن مخيجت مى٣ُت في اليؿىة مٗٓم ؤن هالخٔ ٦ما  وألوامَغ

. ألاؾباب مً ؾبب بإر يتر٦ها ولً

ٟا٫ ؾترػ٢ها الهالخحن ألاولياء بن الغي٠ في وزانت مخيجت مى٣ُت في اليؿاء حٗخ٣ض ٦ما  ووٖضتها بلحها طَبذ بطا باأَل

  .الهالر الىلي طل٪ مً ؤبىائهم اقتروا بإجهً وي٣ىلىن  اإلا٩ان طل٪ في وليمت ج٣يم بان

 : اإلاػخهضاث ايدكاف َغم : زالثا

ت ويم٨ىىا     :َغ١  زالر زال٫ مً شخو ؤر مٗخ٣ضاث مٗٞغ

  اإلاٗخ٣ضاث، لىا جخطر والٗباعاث ال٩لماث زال٫ ٞمً:اللؿت/1
ًا
 .اللؿان ٞلخاث وزهىنا

 ًٖ جإ٦يض ب٩ل يسخل٠ والغيا، ال٣بى٫  ًٖ ٞالخٗبحر الخانت، حٗبحراجه له اإلاٗخ٣ضاث مً مٗخ٣ض ٩ٞل: الكؿُىلىحُا/ 2

ٌ   .والسخِ الٞغ

  ؤخضٌد  ؤيمغَر  ما :ي٣ى٫  بليٍٛت، ٖباعة في الُغي٣خحن َاجحن اإلاامىحن ؤمحر ويجم٘
ًا
  قيئا

ّل
، ٞلخاثِت  في ْهغَر  بال هِت ؿاهِت  ونٟداثِت  لِت

هِت   .وظهِت

يه، ؤلاوؿان ُيٗلجها مٗخ٣ضاث َىا٥ مٗخ٣ضاجه،ألن ٖلى هخٗغّلٝ ؤلاوؿان ؾلى٥ بلى ٞبالىٓغ:الؿلىى/ 3 ىا٥ بٖى  َو

غة ٞاٖلت ؤجها بال مٗلىت ٚحر مٗخ٣ضاث
ّل
 .ؾلى٦ه ٞغا٢ب شخو مٗخ٣ضاث حٗٝغ ؤن ؤعصث ؤلاوؿان،ٞةطا ؾلى٥ ٖلى وماز

ا، بها ويكٗغ ي٨ٟغ، التي الُغي٣ت بحن مباقغ جُاب٤ ٞهىا٥ بضازله، إلاا او٩ٗاؽ هي الخاعظيت الٟغص خياة بن  وبحن صازليًا

ه َغي٣ت ا وججاعبه جهٞغ  .زاعظيًا

 

                                                           
، سلسلة عامل ادلعرفة، ٔيل تشُت تشونغ، ج: عبد العزيز محدم، مراجعة: ، تر"التقدم نحو المستقبل انطالقا من الماضي"ككبن، الصينيوف ادلعاصركف،   ٔ

 .ٕٔٔ، صٜٜٙٔ، الكويت، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاألدب، ٕٓٔرقم 
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 : مخُجت مىُهت في واإلاجخمؼ الضًً ًغقًها زاَئت مػخهضاث: عابػا

  اإلاٗخ٣ضاث وؤنبدذ خياتهم، مؿحرة ٞالػمهم وألاظضاص، آلاباء ًٖ ألابىاء جىا٢له بعر الكٗبيت اإلاٗخ٣ضاث   
ًا
 يكٛل َاظؿا

م الىاؽ با٫   والٟغح بالخٟائ٫  ٞيكَٗغ
ًا
  والدكائم والخٝى خيىا

ًا
 اإلاٗخ٣ضاث لخٟؿحر مداولت جمشل َظٍ مخابٗخىا آزغ خيىا

اتهم الىاؽ ؾلى٥ في جازغ التي الكٗبيت  اإلاٗخ٣ضاث َظٍ ومً جٟائ٫  ؤو حكائم مً آلازغيً م٘ اليىمي حٗاملهم لضي وجهٞغ

ًها التي : واإلاجخم٘ الضيً يٞغ

خ٣اص /1  ؾٝى ؤبىاء جىجب ال التي ؤو الٗا٢غ ومغآة اإلاغيٌ، حكٟي ٢ض بهم الخانت ألايغخت وػياعة هللا ؤولياء ؤن في ؤلٖا

.  لهم ػياعتها ٖىض جىجب

. اإلاك٨الث إلاٗالجت ألاحجبت ٖمل/ 2

. والكيُان ٧الجً ؤلاوؿان خياة ٖلى حؿيُغ زٟيت ٢ىي  وظىص في الُال٘،/ 3

ه بإولياء الخبر٥ /4
ّل
. لهم الىظوع  وج٣ضيم بهم والخىؾل الل

 .الخيىاهاث بٌٗ ججاٍ والخغاٞاث اإلاٗخ٣ضاث بٌٗ و٦ظل٪ والكٗىطة، ، وألابغاط ، الُال٘ /5

:  مخُجت مىُهت في الكاجػت اإلاػخهضاث: زامؿا

. صخيذ وال٨ٗـ بالكغ ٞي٪ يخ٩لم ؤخضَم مٗىاٍ ألايؿغ الخاظب خ٪ ٖىض .أ

. ألاه٠ ألؾٟل خ٨ها بٗض اليض ج٣بيل .ب

.  َضيت ٖلى الخهى٫  ًٖ جىبئ اليمجى باليض بد٨ه الكٗىع  .ج

 لُغص الجضيض اإلاجز٫  ؤمام والظبذ ظضيض مجز٫  في الجزو٫ ٖىض والجحران واإلاٗاٝع وألانض٢اء ألا٢اعب وصٖىة وليمت ب٢امت .د

. الجً

ىا٥    ت ٦شحرة قٗبيت مٗخ٣ضاث َو ا ألاخالم وفي ومؿا٦جهم الجان خى٫  ومخىٖى  زانت قٗبيت ومٗخ٣ضاث وجٟؿحَر

. بالؼواط

:  اإلاكٌالث إلاػالجت ألاحجبت غمل/ ؤ

 بد٣اث٤ وظهل مىعوزت وج٣اليض ٧اطبت ضخيت اإلادضوصة والغئيت الخاثغة اإلاًُغبت الىٟىؽ طور  بٌٗ يؿ٣ِ ما ٦شحرا

 مً ٢هاناث في ج٨خب ٧لماث ًٖ ٖباعة وهي ؤحجبت ٖمل مً الضظل آَل به يخدايل ما ؤبغػَا مً ؤلاؾالمي، الضيً

 مً البؿُاء لهاالء اإلاسخلٟت اإلاك٨الث خل ٖلى ٢اصعة ؤجها ٦ظبها مضٖحن مٟهىمت ٚحر ٖباعاث ؤو آياث جخًمً ٢ض ، الىع١

. مخيجت مى٣ُت ؤبىاء

غ الجام٘ قيش  –قلخىث مدمىص الكيش اإلاغخىم ي٣ى٫  َظا وفي     في الىاؽ اؾخمغاع ؤؾباب مً بن  –ألاؾب٤ ألاَػ

 ويٓهغون يٗملىجها الىؾاثل َظٍ مً ب٨شحر ػوعا و ْلما الضيً بلى اإلاىدؿبحن بٌٗ اوكٛا٫ َى الىؾاثل بخل٪ الخٗلي٤

حرة وبهظا لها، الىاؽ ويضٖىن  بياَا جهضي٣هم  يإباٍ َغي٤ ًٖ الٗيل ل٨ؿب وؾيلت ال٨غيم ال٣غآن الضظالىن  اجسظ ٚو

 الًٗيٟت، لل٣ٗى٫  وبٞؿاص اظله مً اهؼ٫  ٖما ال٨غيم بال٣غان اهدغاٝ طل٪ وفي اإلاؿلمحن بٌٗ ويهض٢ه ؤلايمان،

 ؤ٧ل ٖلى واخخياال واإلاؿبباث ألاؾباب في هللا لؿىت وحٛحر ، وؤمغايهم إلاكا٧لهم الصخيذ الٗالط َغي٤ ًٖ للىاؽ ونٝغ

ظا الىاؽ ؤمىا٫ ، بمغى مهاب مً عؤيىا ؾليم،٨ٞم ٣ٖل به يغضخى وال الضيً ي٣ٍغ ال ما بالباَل،َو  مهل٪ وباء ٞٛحٍر

، ؤو حجاب ٖلى ٖالظه في اٖخ٣ض . الهكيم في الىاع ؾغيان ظؿمه في يؿغي  اإلاغى جغ٥ ٚحٍر
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:  والكُُان ًالجً ؤلاوؿان خُاة غلى حؿُُغ زكُت نىي  وحىص في الاغخهاص/ ب

 ؤن ٖلى والكياَحن،و٢ضعتهم الجً ًٖ خ٩اياث مً يدىا٢لىن  زغاٞاث،وما مً يكإ ٞما الغي٠ في الىاؽ بٌٗ يٗخ٣ض   

 الضظالىن  صعط ول٣ض البكغ، مً ويتزوظىا طل٪ مً ؤ٦ثر بل بخدغ٦ه، ويخدغ٧ىا بلؿاهه يى٣ُىا ؤو ؤلاوؿان ظؿم يضزلىا

مىا ؤن ٖلى واإلاكٗىطون   ؾىاء ألامغاى إلاسخل٠ والكياَحن الجً حسخحر ٖلى ب٣ضعتهم مخيجت ؤَل مً البؿُاء يَى

 مً طال٪ ٚحر بلى الٟغ٢ت ؤو الىثام وبةخضار ال٨غاَيت ٚغؽ ؤو الخب وبض الكغ وصٞ٘ الخحر ويجلب والًغ بالىٟ٘

ام  َىا ما والجً صٖاوي، مً صٖىة بال ماَيت هللا بٛحر الاؾخٗاهت ؤن ؤر بالٛيبياث، الٗلم ٖلى ٢ضعتهم مً اهُال٢ا ألاَو

.  هللا ؤمام اإلاؿئىليت جدمل في مٗه يدؿاوي  ٧اإلوـ مسلى١  بال

ًْ )) : حٗالى ل٣ىله ٣ِٞ ظيؿه بجي مً بال يخم ال ؤلاوـ ػواط الن والجً ؤلاوـ بحن يخم الؼواط ؤن صخيدا وليـ مِم
 وَد
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ه عضخي َغيغة ؤبى ًٖ صاوص ؤبى
ّل
. ٖىه الل

 بال والكياَحن الجً بكإن ال٨غيم ال٣غآن يٗغيها التي والبراَحن الدجج م٘ ؤهه:قلخىث مدمىص الكيش ي٣ى٫  َظا وفي  

م ؤن ام َظٍ ٚغؽ ٖلى اإلاكٗىطون  وصعط الىاؽ ٖلى حٛلب ٢ض الَى  ؤلايمان يٗاٝ بها مؿخٛلحن الىاؽ هٟىؽ في ألاَو

 الؼاع بضٖت ٧اهذ طل٪ ومً اؾخسغاظه ٖلى ال٣ضعة لهم وان ؤلاوؿان ظؿم يلبـ الجً بن هٟىؾهم في وويٗىا وال٣ٗى٫ 

خ٣اص مً اهُال٢ا اإلاؼعيت الؿازغة خٟالجه و٧اهذ  بْهاع في الجً اؾخسضام ٖلى ال٣ضعة لهم اإلاكٗىطيً َاالء بان الٖا

 و٢ض يٗبشىن  وبال٣ٗى٫  ججمٗىن  وللما٫ مجها يخٗيكىن  مهىخه الىاؽ لهاالء وناعث يكاءون  خيشما وحسخحٍر الٛيب

م بالضيً اإلادؿتريً مً َاثٟت طل٪ ٖلى ؾاٖضَم ه و٢هو بد٩اياث وؤبضَو هم الىاؽ خياة بها اٞؿضوا مىيٖى  ونٞغ

.  والٗمل الٗلم في الُبيٗيت الؿجن ًٖ

ه بإولُاء الخبرى/ ج
ّط
:  لهم الىظوع  وجهضًم بهم والخىؾل الل

 بُغ١  بها والخبر٥ هللا ؤولياء وم٣اماث ٢بىع  ػياعة ٖلى ؤلاؾالمي الضيً بد٣اث٤ والجهالء الىاؽ مً البؿُاء صعط   

 الخىاثِ في ويخمسخىن  الخضيضيت اإلا٣انحر ي٣بلىن  الخاظت ٖىض ؤو اإلاىاؾم في بلحها الغخا٫ يكضون  وزاَئت ؾاطظت

 في الىجاح ؤو الٛاثب ٖىصة ؤو اإلاغيٌ قٟاء في ؤملهم جد٤٣ بطا الىظوع  ويىظعون ال٣غابحن وي٣ضمىن  حتالظبا ويظبدىن 

م ؤو بلهاؾم ؾُضي ؤو الهاصع غبض ؾُضي ههيب ؤن وي٣ىلىن  الاهخساب ؤو الامخدان  آو ألامىا٫ مً ٦ظا ؾي٩ىن  ٚحَر

.  الكمٕى آو الظباثذ

ظٍ     له اإلاىظوع  ؤن ٦ما للخل٤ هي وبهما اإلاسلى١  في له م٩ان ال الخبر٥ َظا ؤن ٦ما صيجي ؤؾاؽ ؤر لها ليـ الىظوع  َو

 الخاظت ل٣ًاء الىظوع  وج٣ضيم هللا بإولياء والخبر٥ الٛحر، قئىن  في يخهٝغ ٨ٞي٠ قيئا هٟؿه ؤمغ مً يمل٪ ال ميذ

. طل٪ الٛحر وال٣بىع  وال٣مغ والكمـ لؤلنىام ٧الىظع باهلل قغ٧ا بطن يٗخبر والكٟاٖت

                                                           
 .ٕٔ، اآلية الرومسورة  ٔ
 .ٕٚ، اآلية النحلسورة   ٕ
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: زاجمت

 زاللها مً بديض مخيجت مى٣ُت في الاظخماٖيت البجي ٖلى ٖمي٤ جإزحر الش٣اٞيت اإلاٗخ٣ضاث لهظٍ ؤن ه٣ى٫  الخخام وفي   

م ٖلى الجهل ي٨ثر  زال٫ مً واخضة ٢غيت الٗالم وؤنبذ الخاعجي، الٗالم ٖلى والاهٟخاح الٗىإلات ٖالم في بهىا مً الٚغ

 اهدكاع م٘ اهدكغ ؤلاؾالمي والضيً وػمان م٩ان ٧ل في مىدكغ الٗلم وؤنبذ الخضيشت، والخ٨ىىلىظيا الًٟاثياث

ضم اإلاٗخ٣ضاث َظٍ زغاٞت ٖلى يدض والظر الخضيشت الخ٨ىىلىظيا  ؤلاؾالمي الضيً ٖىانغ مً ٦ٗىهغ وظىصَا ٖو

 الخغاٞاث َظٍ بىظىص يامىىن  مٗا والجاَل وألامي اإلاخٗلم هجض بديض مٗه الجهل ػاص الضيً اهدكاع ولؼياصة الخىي٠،

(. الش٣اٞيت اإلاٗخ٣ضاث)

: يلي ما الغي٠ ؤو الخًغ ؾىاء مخيجت ؾ٩ان بحن مخضاولت ماػالذ التي الثهاقُت اإلاػخهضاث بحن ومً   

. ٖمل وختى وػواط ؤوالص مً بليه بداظت َم ما لهم يد٣٣ىن  ؾٝى ؤجهم اٖخ٣اصَم وفي الهالخحن باألولياء الخبر٥/ 1

خ٣اص/ 2  للٗحن ختى ؤو للؼواط ؤو لؤلمغاى بإٚغايهم جٟي الؿاخغ ؤو اإلاكٗىط ي٨خبها التي ألاحجبت بإن ؤلٖا

. الخ...والخؿض

خ٣اص/ 3 باتهم لهم ؾيد٤٣ الجً بإن ؤلٖا  ؤو للمدبت الُالؾم في ويؿخٗملىن  الُالؾم ببٌٗ ال٣يام زال٫ مً ٚع

. الخ...للخٟغي٤

خ٣اص/ 4  مً شخيء لها يدضر ٞال حٗغيذ وبطا لئلٚخهاب جخٗغى ال ل٩ي عبُها يجب نٛحرة ج٩ىن  ٖىضما الٟخاة بإن ؤلٖا

. الُالؾم بٌٗ اؾخٗما٫ زال٫

خ٣اص/ 5  لؼوظها اإلاال٨ت هي ج٩ىن  ؾٝى لها الخىت عبِ يىم بهاء في عظلها جدذ البيٌ ب٨ؿغ ٢امذ بطا الٟخاة بإن ؤلٖا

. ٞيه وجخد٨م

 يٗخ٣ضون  الٗاثلت ٦بحر ؤو ألاب طعإ وجدذ خظاء بضون  الٗغوؽ يسغظىن  مً مخيجت مً اإلاىا٤َ بٌٗ َىا٥ ٦ظل٪/ 6

. جخُل٤ ال ؤجها ؤر زاهيت مغة ؤبحها بلى جغظ٘ لً وبجها خياتها َى٫  خامحها يب٣ى ألاب بإن

خ٣اص/7 . ؤلاوـ مً بٖضاص ؤو الصخو طل٪ جُاعص قياَحن وظىص ٖلى ألاخالم في الخيىاهاث عايت بإن ؤلٖا

خ٣اص/8  مً جتزوط ٞةجها بالؿ٨غ َهتها و٢ض جؼوظذ ؤزغي  لٟخاة ؤخًغ الظر ال٨بل ٦بضة مً ؤ٧لذ بطا الٟخاة بإن ؤلٖا

. بٗضَا

خ٣اص/9 ليه زغوٝ عؤؽ بخ٣ُي٘ وي٣ىم وظهه في خبىب به يىظض مً بإن ؤلٖا ىضما ٚو  ْهٍغ وعاء ؤمه له جًٗه يُهى ٖو

 ؾٝى الخبىب جل٪ ٞان ؤزغي  مغة بإ٧لها ي٣ىم ال ؤن ويٗاَضَا بضازلها ما ويإ٧ل وظهه ٖلى بها يمسر زم ٢ُٗت ليإزظ

. جؼو٫

خ٣اص/ 10 . جؼو٫ ؾٝى ٞةجها( الشال٫) اإلاىيٗيت الخبىب ٖلى الٗيض ٦بل صم مً بىي٘ ي٣ىم مً بإن ٖخ٣اص بإن ؤلٖا

ىا٥ اصاث ج٣اليض في عاسخ الؿاٖت لخض مؼا٫ الجهل ؤن ٖلى جىحي مخيجت مى٣ُت في ؤزغي  مٗخ٣ضاث ٖضة َو  ؤَل ٖو

.  اإلاى٣ُت
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غم 
ّط
ت الُ جاٍع

ّط
ا ألاوؾِ اإلاؿغب في الخ ت الخغيت جيكُِ في وصعوَع جاٍع

ّط
 الخ

 بلهاًض،جلمؿان،الجؼاثغ بٌغ ؤبى حامػت/مؼععي ؾمحر.ؤ

 

 

و
ّط
:  ملخ

سمحن، مً ؤ٦ثر بىؾٗىا ليـ    غ١  مىيٕى بإنّل  اٖخ٣ضها بطا الخّل
ّل
جاعيت الُ  الخغ٦ت جيكيِ في وصوعَا ألاوؾِ اإلاٛغب في الخّل

جاعيت تي اإلاىايي٘ مً َى ألاوؾِ، اإلاٛغب في الخّل
ّل
عاؾت، الاَخمام مً ٢ؿُا جىا٫ ؤن يجب ال

 الجاهب َظا ي٨دؿيه إلاا والضّل

يت مً ٗغي٠ في البالٛت ألاَمّل ى لم اإلاىيٕى لهظا ازخياعها ؤنّل  ٦ما الا٢خهاصر، الجؼاثغ بخاعيش الخّل
ّل
ما الٗضم، مً يخإح

ّل
 إلاضي وبه

جاعة بإنّل  ٢ىاٖخىا جاٍ ٖلى به هد٨م محزاها ٧اهذ ألاوؾِ اإلاٛغب في الخّل
ّل
نت نبٛخه للمىيٕى ؤنّل  ٦ما ، جاعيسىا مؿاع اج

ّل
 الخا

لت
ّل
غ١  ؤنّل  في واإلاخمش

ّل
جاعيت الُ ٨غيا ججاعيا" ألانٗضة ٧اٞت ٖلى وؤٞاصجه ألاوؾِ اإلاٛغب عبُذ الخّل ى وؾياؾيا ٞو  وختّل

ي٤ الجٛغافي بَاٍع في هٟؿه ٖلى مخ٣ى٢ٗا ججٗله ولم" خًاعيا ًّل و٫  ؤلاؾالمي اإلاٛغب م٘ باإلا٣اعهت ال  له، اإلاجاوعة والضّل

لى هىا ٣ٞض ألاؾاؽ َظا ٖو غ١  زغيُت وجدضيض عؾم بلى الجٛغاٞيت الغّلخالث ٦خب مالػمخىا مً واهُال٢ا ٖىايدىا وظّل
ّل
 الُ

جاعيت تي والخىايغ اإلاغاسخي بٌٗ ًٖ وال٨ك٠ ألاوؾِ، اإلاٛغب في الخّل
ّل
. ال٨خب نٟداث في وياجٗت مجهىلت باجذ ال

 

غ١  :اإلاكخاخُت الٍلماث
ّل
جاعيت، الُ جاعيت، الخىايغ اإلاغاسخي، اإلاىاوئ، الخّل اصعاث، الخّل عاٖيت، اإلاىخىظاث الىاعصاث، الهّل  الؼّل

اث . اإلاهىٖى

 

 

مت : مهضّط

غ١  مىيٕى بنّل    
ّل
جاعيت الُ تي اإلاىايي٘ مً ألاوؾِ اإلاٛغب في الخّل

ّل
اعؾحن ٖلى يجب ال ٤ البدض الضّل  ي٩ىن  بط ٞحها، والخٗمّل

ٗب، مً ئيت ٖضيم مً بل الهّل دليل مً وبصخيء هدىاو٫  ؤن صون  ألاوؾِ، اإلاٛغب جاعيش هٟهم ؤن الغّل ض٢ي٤ الخّل  والخّل

مديو جاعيت، الخغ٦ت جاعيش والخّل عاؾت َظٍ زال٫ ٞمً الخّل
ٗغّلٝ يم٨ىىا الضّل اعيخي اإلاىعور ٖلى الخّل يه الخّل  واإلاٗىىر  اإلااصر بك٣ّل

تي
ّل
ٟخه ال

ّل
و٫  زل ت الضّل

ّل
اع َظا في اإلاخٗا٢بت اإلاؿخ٣ل تي ٞاإلاهاصع الجٛغافي، ؤلَا

ّل
ت جد٣ي  ؤيضيىا بحن ال  وجٟهيليت وا٢ٗيت ٢هّل

مت والٗىامل ألاؾباب  ٖلى وجُلٗىا ألاوؾِ، للمٛغب والاظخماٖيت الا٢خهاصيت للخياة
ّل
جاعيت الخغ٦ت اػصَاع في اإلاخد٨  الخّل

ٟها ؤو
ّل
. جسل

غاث ًٖ للخضيض مجاال َىا َا لضيىا ليـ   
ّل
تي اإلااز

ّل
جاعيت، الخغ٦ت َبٗذ ال  نٟداث ويي٤ اإلاىيٕى لُبيٗت هديجت الخّل

ٔ مً وبصخيء ؾىداو٫  ول٨ً البدض، ّٟل د غ١  مىيٕى جىاو٫  ؤن والازخهاع، الخّل
ّل
جاعيت الُ ٓغ الخّل  في مؿاَمتها بلى والىّل

ة عنض يم٨ىىا بط الخجاعيت، اإلاٗامالث خغ٦ت جيكيِ ٤ ؤزغي  ظىاهب ٖضّل
ّل
ن وؾالَحن ؤمغاء بضوع  جخٗل

ّل
 و الخىايغ، وؾ٩ا

ىء بل٣اء ؤيًا بىؾٗىا ًّل اب٣ت البدىر في ال الث ٖلى الؿّل اث م٨مّل . اإلاىيٕى َظا ومخمّل
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ا لىً٘ بطا    خباعاث، لهظٍ خضّل غ١  مىيٕى في البدض بإنّل  ولى٣ل الٖا
ّل
جاعيت الُ ب وما الىاؾ٘، بابه مً الخّل

ّل
 مً ٖىه يترج

اعيش خى٫  قمىلي َاب٘ طاث ٖامت عئيت ج٣ضيم جاعيت، واإلاباصالث الا٢خهاصر الخّل  واإلاىخىظاث اإلاىاص ؤَم وجدضيض الخّل

هت جل٪ ؤو اإلاؿخىعصة هضيغ اإلاىظّل ٗٝغ مً مباقغة ٚحر وبُغي٣ت يم٨ىىا ، للخّل ىظهاث ٖلى الخّل و٫  لهظٍ الؿياؾت الخّل  بػاء الضّل

رويج
ّل
م، الت غ١  بخإمحن وطل٪ لخىايَغ

ّل
جاعر، الخباص٫ وحؿهيل ال٣ىاٞل ومهاخبت الُ   َظا ٧لّل  ًٖ وييخج الخّل

ّل
 ٣ٖاثضَا بض

. ألازغي  ألامهاع مً الىاٞضيحن ٖلىم مً الاؾخٟاصة بلى باإلياٞت ومظاَبها،

ة عاوصجىا اإلاىيٕى لهظا جىاولىا ؤزاء و    ة هٟؿها َغخذ حؿائالث ٖضّل تي ب٣ىّل
ّل
: مٟاصَا وال

غ١  ؤبغػ  هي ما
ّل
جاعيت الُ تي الخّل

ّل
ها ال  ألاوؾِ؟ اإلاٛغب ٖٞغ

تي ألاصواع هي ما
ّل
غ١  لٗبتها ال

ّل
جاعيت واإلاؿال٪ الُ يما الخّل لذ؟ ٞو

ّل
 جمش

ل٘ ؤبغػ  ماهي تي الؿّل
ّل
تي ألاوؾِ اإلاٛغب خىايغ جيخجها ٧اهذ ال

ّل
هت ٧اهذ وال هضيغ، مىظّل تي وألامهاع ألا٢اليم هي وما للخّل

ّل
 ال

ه ٧اهذ  بلحها؟ جىظّل

تي وألاؾباب الٗىامل ماهي
ّل
جاعيت؟ الخغ٦ت َظٍ  اػصَاع وعاء ٧اهذ ال  الخّل

مىا وبطا
ّل
جاعيت الخغ٦ت جيكيِ في ألازغ بالٜ لها ٧ان ومىاوئ ججاعيت خىايغ َىا٥ ألاوؾِ اإلاٛغب في بإنّل  ؾل  صازل الخّل

ؤر؟ َظا يهض١ مضي ؤرّل  ٞةلى زاعظه، ؤو ؤلاؾالمي اإلاٛغب  الغّل

غم  ؤهىاع -1
ّط
ت الُ جاٍع

ّط
:  الخ

ة جاعيسه ٖبر ألاوؾِ اإلاٛغب ٖٝغ    يت ٧اهذ ؾىاء ججاعيت، ومؿال٪ َغ١  ٖضّل ها ؾاَمذ بدغيت، ؤو بغّل
ّل
 بهماء في ٧ل

جاعيت الخغ٦ت وبوٗاف غ١  َظٍ خهغ يم٨ىىا وال وزاعظه، صازله الخّل
ّل
مه، ٞيما الُ ، مً ألاَمّل  ط٦غها بل ؾى٣ضّل  ومً اإلاهمّل

مىاَا طل٪ ؤظل . ٧اآلحي هي وصازليت زاعظيت َغ١  بلى ٢ؿّل

غم  -1-1
ّط
ازلُت الُ : الضّط

و -ؤ : ألاوؾِ اإلاؿغب مىاوئ جيهغث ٍَغ

اعيسيت اإلاهاصع زال٫ مً    ة جحهغث مضيىت جغبِ ٧اهذ ججاعيت َغ٢ا بإنّل  هلمـ الخّل غيِ ٖلى مىاوئ بٗضّل
ّل

اخلي الك  الؿّل

زحن لضي اإلاٗغوٞت اإلاغاسخي َظٍ ظملت ومً ألاوؾِ، للمٛغب ور ومغسخى" جيـ مُىاء" هجض اإلااعّل ظاط ومغسخى ٞغّل  الضّل

ما الخغػ، ومغسخى غان مضيىت مغسخى ؤيًا اؾخٗمل وعبّل ٗامل ؤظل مً َو بت م٘ الخّل ولت ٖانمت ٢َغ  ألاهضلـ في ألامىيت الضّل

ىقت وبليؿيت الخًغاء والجؼيغة بقبيليت مشل اإلاكهىعة ومىاهئها َغ . َو

:  ألاوؾِ اإلاؿغب مضن جلمؿان -ب

ر  َغي٤ َىا٥    ى جلمؿان مً يسغط صازلي بغّل لـ ظبا٫ لؿٟىح مداطر َو خغاور  ألَا ازلُت) الصّل ماليت( الضّط
ّل

 بلى الك

ت بٛايت مً ب٩لّل  ويمغّل  ه٣اوؽ زمّل  اإلاؿيلت ٚايت   ألاصوى، اإلاٛغب ظىىب بلى ليهل وجبؿّل
ّل
 بؿبب ٢ليال ٧ان اؾخسضامها ؤنّل  بال

ىا٥  ألامً اؾخ٣غاع ٖضم يت َغ١  قب٨ت َو ياهيت واإلاضن جلمؿان بحن جغبِ بغّل اخليت  ألازغي  الؼّل ازليت الؿّل  َغي٤ مشل والضّل

                                                           
،رسالة ماجيستَت،جامعة الّنجاح الوطنية،نابلس، ("م1555م،1235/ھ962،ھ633)تلمسان في العهد الّزياني "شقداد بساـ كماؿ عبد الّرزاؽ، ٔ

 . ٜ٘ٔ، صٕٕٓٓفلسطُت، 
 .ٕٕ٘،ٕٓ٘ص، ص ٗٙٛٔمطبعة بريل، ليدف،  ،("مأخوذة من نزىة المشتاق في اختراق اآلفاق)المغرب وأرض السودان ومصر " اإلدريسي، ٕ
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غان جلمؿان، مؿخٛاهم، ماػوهت، غ١  ٖلى جلمؿان ج٣خهغ ولم جيـ، ومضيىت َو
ّل
ازليت الُ  بل ٞدؿب والخاعظيت الضّل

اي، بجي حؼاثغ الٌبحر، اإلاغسخى َىحن،: "مشل اإلاٗغوٞت مىاهئها مً اهُال٢ا بدغيت َغ١  ٞحها وظضث
ّط
".  بجاًت مؼؾى

ة ٖلى جلمؿان جدخىر  غ١، مً قب٩اث ٖضّل
ّل
مها ؤن ويم٨ً الُ ى٠ نىٟحن، بلى ه٣ؿّل ٫  ٞالهّل له ألاوّل

ّل
ب٨ت جمش

ّل
تي الك

ّل
 جغبِ ال

ولت ؤؾىا١ بحن ب٨ت جل٪ في ما وؤَمّل  ٧اٞت، ومضجها الضّل
ّل

غي٤ الك
ّل
ظر الُ

ّل
غي٤ َظا ٞيمخضّل  بكغ٢ها البالص ٚغب يغبِ ال

ّل
 مً الُ

غي٤ َظا ؤنّل  ويبضوا" جىوـ بىهت، نؿىُُىت، بجاًت، مؼؾىاي، بجي حؼاثغ ملُاهت، جلمؿان، َىجت،"
ّل
 ؤقهغ َى الُ

غ١ 
ّل
تي الُ

ّل
.  ألاصوى اإلاٛغب بلى ونىال ألاوؾِ باإلاٛغب مغوعا ألا٢صخى اإلاٛغب ٚغب جغبِ ال

و -ث اص بجي نلػت بجاًت ٍَغ  :خمّط

جاع مً الٗضيض م٣هض و٧اهذ ججاعيت خايغة بجاًت ٧اهذ    جاع ؤو ألاوؾِ اإلاٛغب في اإلا٣يمحن ؾىاء الخّل  بلحها ال٣اٞلحن الخّل

ظر ألازغي، ألا٢اليم مً
ّل
ه وال غ١  مً الٗضيض َىا٥ ؤنّل  اإلاهاصع زال٫ مً وٗٞغ

ّل
جاعيت الُ تي الخّل

ّل
 هظ٦غ مجها، جسغط ٧اهذ ال

غي٤ اإلاشا٫ ؾبيل ٖلى مجها
ّل
ظر الُ

ّل
ه ٧ان ال اص، بجي ٢لٗت هدى يخىظّل ه خمّل  اإلاًي٤ مجها ال٣غي  مً بالٗضيض يمغّل  ٧ان ول٨ىّل

ى وخهً الخميـ وؾى١  جا٦الث وخهً الخضّل  وؾى١   ومً  ال٣لٗت بلى ونىال وجاػ٧ا الازىحن وؾى١  الخضيض وخهً واٞع

جاعيت اإلاؿحرة زال٫ جاعيت ال٣ىاٞل ؤنّل  يدخمل الخّل ص ٧اهذ الخّل  بٛغى اإلاىخجاث مً يدخاظىهه بما ال٣غي  َظٍ ججاع جؼوّل

يت اإلادليت ألاؾىا١ في حؿىي٣ها  وما ال٨بري، واإلاضن الخىايغ بلى الخى٣ل ٖىاء صون  الىاؽ، خاظاث جلبيت ألظل ألاؾبٖى

ى ٧اهذ ال٣غي  ؤنّل  َى نغاخت طل٪ ٖلى يض٫ّل  ". ؤلازىحن وؾى١  الخميـ ؾى١ " مشل ألاؾبىعي ؾى٢ها بيىم حؿمّل

غم  -ر
ّط
: ؤقحر مً الخاعحت الُ

ا ؤقحر مضيىت اقتهغث    جاعر  بُابٗها اإلاضن مً ٦ٛحَر غ١  وحؿيحر جىٓيم في ؤؾاؾيا صوعا لٗبذ بطا الخّل
ّل
جاعيت الُ  اإلااعة الخّل

  مضيىت مً يسغط ججاعر  َغي٤ عنض يم٨ىىا الب٨غر  بليه يكحر ما ٞدؿب ألازغي، ألاوؾِ اإلاٛغب مضن بلى واإلااصيت بها

حاج مغسخى بلى يهل ؤن بلى خمؼة ؾىم  مضيىت ٖبر ويمغّل  ؤقحر  بلى اإلاضيىت طاث مً يسغط آزغا َغي٣ا َىا٥ ؤنّل  ٦ما  الضّط

ٕ اإلاى٣ُت َظٍ وحكتهغ" مخُجت" ٞؼعوهت اتها بدىىّل ا الىاؾٗت ومؿاعخها مؼعٖو  ٖبر يدمل ومجها لل٨خان بهخاظا وؤ٦ثَر

ىار بجي ظؼاثغ مضيىت بلى اإلااعة ال٣ىاٞل  ليمغّل  اإلاؿيلت ٖبر ويمغّل  ال٣حروان مً يىُل٤ يًُغ آزغ َغي٣ا َىا٥ ؤنّل  ٦ما مٚؼ

ظاط مغسخى بلى ونىال خمؼة بؿى١  .  الضّل

غ١  ٧لّل  بإنّل  وؿخسلو ؤن يم٨ىىا   
ّل
تي الُ

ّل
ها ؤقحر ٖبر جمغّل  ال

ّل
ر ٧ل ظا ألاوؾِ، اإلاٛغب مىاوئ بلى اإلاُاٝ جهايت في جاصّل  بن َو

ما ص٫ّل 
ّل
وع  ٖلى يض٫ّل  ٞةه جاعر  الضّل ظر ال٨بحر الخّل

ّل
  .ظاوعَا وما ؤقحر بلٛخه ال

 

 

 

 

                                                           
 .ٕ٘ٔـ، صٖٜٜٔ/ىٗٔٗٔ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، "نظم الحكم في دولة بني عبد الواد" بوزياف الّدراجي، ٔ
 يف كالبحث للّدراسات الوطٍت ادلركز منشورات  خاّصة، طبعة ،"الوسيط العصر في الجزائر تاريخ حول مرجعي كتاب":كآخركف حاجيات احلميد عبد ٕ

 . ٕ٘ٔ، صٕٚٓٓ ،ٜٗ٘ٔ نوفمرب كثورة الوطنية احلركة
 .٘ٙ،ٗٙ، ص، ص (د، ت) القاىرة، اإلسالمي، الكتاب دار ،"والمغرب إفريقية بالد ذكر في المغرب"عبيد، أيب البكرم ٖ
 .٘ٙادلصدر نفسو، ص ٗ
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ت الُغم  -1-2 : الخاعحُت الخجاٍع

و -ؤ   :الهحروان جيهغث ٍَغ

بت َغ٢ا ألازغي  اإلاٛغبيت بالٗىانم جحهغث جغبِ ٧اهذ    ّٗل جاعة ٢هض مدك ل٘، اإلاىخىظاث واؾخحراص بخهضيغ الخّل ا والؿّل  وؤمّل

تي ال٣ىاٞل
ّل
جه ال يا َغي٣ا ٖبرث بطا َظا  والؼّلاب ألاوعاؽ ٖبر جمغّل  ٩ٞاهذ ال٣حروان هدى جخّل

ّل
 صخغاويا َغي٣ا ٖبرث وبن  جل

ها جه ٞةجّل ىع  ظبا٫ زمّل  وعاظالن بلى جخّل جاعيت ٢ىاٞلها ؾاعث و٢ض ال٣حروان، بلى مىتهيت ٖمّل ى الخّل .  ؤلاؾالمي اإلاكغ١  بلى ختّل

١  بنّل     ُغّل غ١  َظٍ بلى الخّل
ّل
ر الُ جاعيت الٗال٢اث َبيٗت لىا يىضّل يبت الخّل

ّل
ظا ( )اإلاضييخحن بحن والخؿىت الُ  ٖامال ٧ان َو

جاعيت، الخغ٦ت جيكيِ ؤظل مً مىاؾبا ؿحر ابً وي٣ى٫  الخّل ضص َظا في الهّط   الٛغباء مً بهم يجز٫  ؤخض ليـ: "الهّل
ّل
 بال

ً م بحن وابخجى مٗهم اؾخَى .  "ؤْهَغ

و -ب :  قاؽ جيهغث ٍَغ

جهت ال٣ىاٞل جإزظ    الت ابً" ممال٪ ٖبر يمغّل  َغي٣ا ٞاؽ هدى اإلاخّل اعي  مؿّط  بلى ومجها"ًلل" لها ي٣ا٫ مضيىت بلى ومجها" الهىّط

غي٤ يمغّل  زمّل  يؼعط مضيىت
ّل
ا الُ ا، جلمؿان بمضيىت ماعّل جاعيت ال٣ىاٞل وحؿخمغّل  وؤخىاَػ  بلى ونىال همالخه هدى مؿحرتها الخّل

.  ٞاؽ مضيىت

و -ث : سجلماؾت جيهغث ٍَغ

ياؾيت الٗال٢اث ٧اهذ بت سجلماؾتو جيهغث بحن الؿّل  بًٟل مؼصَغة الٗال٢اث ٧اهذ ٦ما اإلاهاَغة، جغبُها خؿىت َيّل

غي٤
ّل
ظر الُ

ّل
ىا٥ بسجلماؾت جحهغث يغبِ ال ٫  الُػهىبي ٩ٞان  سجلماؾت زمّل  ٞاؽ بلى جحهغث مً مباقغ آزغ َغي٤ َو  ؤوّل

و ؾالَ جاَغث، مً زغج مً" ؤنّل  ٞظ٦غ  بؿلجماؾت جيهغث يغبِ َغي٤ وظىص بلى ؤقاع مً ٍغ
ّط
 والؿغب الهبلت بحن الُ

ًا لها ًهاُ مضًىت بلى ؾاع غي٤، جدبٗه الي٣ٗىبي يىانل زمّل  مؿغة، بىى لهم ي٣ا٫ ػهاجت مً ٞسظ بها" ؤوػ
ّل
ه ٞيًي٠ للُ

ّل
 ؤه

غي٤ َظا مً اإلاؿحر الي٣ٗىبي ويًي٠ سجلماؾت، مضيىت بلى يؿحر زمّل  ػهاجت ؤعى بلى مٛغبا ؾل٪ إلاً ؤوػ٧ا مضيىت مً
ّل
 الُ

اث بمشابت ال٣غي  َظٍ ج٩ىن  ؤن اإلادخمل ومً"مكاػة بػًها وفي بأَلت لِؿذ نغي  في" بإنّل 
ّل
جاعيت لل٣ىاٞل مدُ  الخّل

لت دضيض وظه ٖلى وٗٝغ ال ول٨ً  مغاخل ٖكغة الي٣ٗىبي خؿب وسجلماؾت جحهغث بحن واإلاؿاٞت اإلاضييخحن بحن اإلاخى٣ّل  الخّل

غي٤ َى َل
ّل
ظر الُ

ّل
ظر ؤو الب٨غر  ط٦ٍغ ال

ّل
غي٤ ؤنّل  ألازحر َظا يظ٦غ خيض ؤلاصعيسخي ط٦ٍغ ال

ّل
 ٢غيت بلى جلمؿان مً يمخضّل  الُ

                                                           
توزر، قفصة، نفزاكة، )، كيف بالد اجلريد حاليا نفس عدد ادلدف كىي (نفطة،تلكة، دكسنبسكرة،الربج، )يضّم الزّاب إقليما يضّم مخسة مدف كىي : الّزاب ٔ

: ،ينظر(جزيرة جربة، غرياف، مسالتة، مسراتة، تاكرغة، غدامس فزاف، أكجلة،بردام كالواحات)، كجييء بعد ىذا اإلقليم إىل جهة الّشرؽ (احلمة، قابس
 .ٕٖ،صٖٜٛٔ، دار الغرب اإلسالمي،ٖ، طٔزلّمد حّجي،زلّمد األخضر،ج:تر كصف إفريقيا،: الفاسي احلسن بن زلّمد الوزاف

 .ٖٜٕ،ٜٕٛص –،صٜٗٛٔ، ادلؤّسسة الوطنية للكتاب،العالقات الخارجية للّدولة الّرستمية" عبد الكرمي يوسف جودة، ٕ
رلّلة اآلداب كالعلـو "،"ى أواخر القرن الثّالث الهجريالعالقات الّتجارية بين تاىرت ومراكز الّتجارة في بالد المغرب واألندلل ححّ خالد بلعريب،  ٖ

 .ٖٕٚ، صٕٙٓٓ، منشورات مكتبة الّرشاد للطّباعة كالّنشر كالّتوزيع، اجلزائر، ٘، ع"اإلنسانية
 .ٕٔ،ص ٜٙٛٔحتقيق، زلّمد ناصر ك ابراىيم ّْتاز، مركز الوثائق االجتماعية كاالقتصادية،  ،"أخبار األئمة الّرستميين:" ابن الّصغَت ٗ
 .ٔٚعبد احلميد كآخركف حاجيات،  ادلرجع السابق، ص ٘
رسالة ماجيستَت،كلية العلـو اإلنسانية كالعلـو ،("م9/م8 –ھ3/ھ2دراسة تاريخية وحضارية القرن )مدينة تيهرت الّرستمية "فطيمة مّطهرم، ٙ

 .ٗٚٔ، ص ٕٓٔٓ،ٜٕٓٓقسم الّتاريخ،،جامعة أيب بكر بلقايد، –اإلجتماعية 
 .ٖٕٛبلعريب،  ادلرجع السابق، ص خالد ٚ
 .ٕٕٗعبد الكرمي يوسف جودة، ادلرجع السابق، ص  ٛ
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ٟا قٗب بلى بئر، ٞخاث بلى زمّل  جيىي  ظبل بلى ومجها نضعاث بلى ومجها ٚاياث بلى ومجها جامضيذ ظبل ٖلى زمّل  جاعو   ومجها الهّل

ع  سجلماؾت بلى ونىال ج٣غبذ بلى ومجها جامؿىان ٢غيت بلى ظا مغخلت ٖكغ بسمؿت اإلاؿاٞت َظٍ وج٣ضّل  ما م٘ يخ٤ٟ ال َو

. ؤلانُسغر  ؤو الي٣ٗىبي ط٦ٍغ

و -ر ىصان بالص جيهغث ٍَغ : الؿّط

جاعيت اإلاٗامالث ؤَمّل  مً    تي  الخّل
ّل
ذ ال ىصان بالص م٘ ٧اهذ جحهغث بها ٖٞغ : َغ١  زالر حؿل٪ ال٣ىاٞل و٧اهذ الٛغبي الؿّل

و -ؤ.ر ٍغ
ّط
:  الؿغبي الُ

غي٤ َظا يمغّل    
ّل
جاٍ في سجلماؾت ٖبر ويمغّل  جحهغث مً الُ

ّل
تي ؤوصٚؿذ اج

ّل
البيتهم بٞغي٣يت مً ؾ٩اجها الب٨غر  يه٠ ال  ٚو

غي٤ َظا البٌغي  ويه٠  وهٟؼاوة ولىاجه وهٟىؾت بغ٢اظىت ٢باثل مً
ّل
 بلى هضزل سجلماؾت مضًىت ومً: "ي٣ى٫  بط الُ

ىصان بالص ً مؿحرة ؾاهت مضًىت وبحن وبُنهما ؾاهت بلى الؿّط ٨ظا  " غامغة ؾحر صخغاء في قهٍغ اع ٧ان َو  جحهغث ججّل

لىن  غ١  َظٍ مً ٦شحرا واؾخٟاصوا ،ؾاهاو  ؤوصؾؿذ بحن اإلاسخلٟت بؿلٗهم يدى٣ّل
ّل
جاعيت الُ  زبرة ٦ؿب في اإلاى٣ُخحن بحن الخّل

جاع ة ْهىعَم وفي ,الخّل . ألاوؾِ باإلاٛغب ججاعيت ٣٦ىّل

و -ب.ر ٍغ
ّط
غقي الُ

ّط
: الك

غي٤ َظا ويى٣ؿم
ّل
حن بلى بضوعٍ الُ ٫  يمغّل  ٖٞغ تي واعظالن مضيىت ٖلى ألاوّل

ّل
ىصان ببالص جغجبِ ال جاٍ في  وزي٣ا اعجباَا الؿّل

ّل
 اج

ىا ، ٧ى٧ى ـ واصي" بىاخت يمغّل  اإلاؿل٪ َظا ي٩ىن  ؤن وؿدبٗض ال ول٨ىّل تي باإلباييت آلاَلت( خالُا جهغث" )َع
ّل
ا يغص وال  ط٦َغ

غي٤ ويمغّل   ؤلاباييت اإلاهاصع مً ال٨شحر في
ّل
اوي الُ

ّل
جاٍ في هٟىؾت ظبل مً اهُال٢ا الش

ّل
 جماما ماؾت ٦سجل وحٗخبر  ٧ى٧ى اج

غي٤ ٖلى
ّل
خغاء ال٢خدام يغوعيت بىابت الٛغبي الُ .  الصّل

  -ج
ّط
: مُىعنت بجاًت زِ

  َظا وكِ   
ّل
جاعر  الخِ تي الٗال٢اث بًٟل الخّل

ّل
تي جغبُهما ٧اهذ ال

ّل
هضيغ ٚالبيتها في امخاػث وال  و٢ض والاؾخحراص، بالخّل

لى اإلاضييخحن ج٣ابل طل٪ ٖلى ؾاٖض تي بيجهما، الغّلخالث مضاومت ٖو
ّل
 البلياع؛ بجؼع  ٚاهيت بجي اؾخ٣غاع بٟٗل ؾدخًا٠ٖ وال

                                                           
 .ٕٛادلصدر الّسابق، ص: اإلدريسي ٔ
 .ٛ٘ٔالبكرم أيب عبيد، ادلصدر الّسابق، ص ٕ
 .ٜٗٔادلصدر نفسو، ص  ٖ
احلمَتم زلّمد بن عبد ادلنعم، الّركض : ينظر: الّصفة أك أكدغشت كىي مدينة بُت صحراء دلتونة كالّسوداف، كىي بُت جبلُت شبو مّكة يف: أودغسح ٗ

 .ٖٙ، صٖٜٛٔ، مطابغ ىيدلربغ، ٕإحساف عّباس، ط: ادلعطار يف أخبار األقطار، حتقيق

يع، ، دار العلم للّنشر كالّتوز("ى160،296حضارتها وسياستها بالمغرب واألندلل )الّدولة الّرستمية بالمغرب اإلسالمي "،زلّمد عيسى احلريرم ٘ 
 .ٕٓٔ، صٜٚٛٔ، ٖط
 .ٕٓ٘ىي مدينة مشهورة الذّكر يف بالد الّسوداف؛ احلمَتم، ادلصدر الّسابق، ص: كوكو ٙ
،منشورات ألفا، اجلزائر، ٖ، ط("دراسة في األوضاع االقتصادية والحياة الفكرية)م 909، 776/ـى160،296الّدولة الّرستمية "ْتاز إبراىيم بكَت، ٚ

 .ٕٓٙ، صٕٓٔٓ
 . ٕٚد حاجيات كآخركف، ادلرجع السابق، صعبد احلمي ٛ
 .ْٕٕٙتاز إبراىيم بكَت، ادلرجع الّسابق، ص ٜ
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ظيً
ّل
يض بلى ؾٗىا ال ىن  اإلايىع٢يىن  ٩ٞان اإلاضيىت بخجاع ٖال٢اتهم جَى  مً يؿترصون  وباإلا٣ابل بجايت مً بًاٖتهم يهٞغ

ت مىخجاتها .  الٗبيض زانّل

  -ح
ّط
ى بجي حؼاثغ زِ

ّط
: مُىعنت مؼؾج

٫  ٧ان     َظا اؾخٗمل مً ؤوّل
ّل
انغ َى الخِ ضر الىّل ان اإلاىخّل جاٍ في ؤؾاَيله جدغّل٥ ببّل

ّل
غ٢يت الجؼاثغ اج

ّل
 نغاٖه بَاع في الك

 هدى ؾبخت مً اهُل٣ذ الخملت ؤنّل  ط٦غ الخمحري  ؤنّل  ٚحر  الكاسخي ػعع ؤبي ابً يىعصٍ ما خؿب وطل٪ ٚاهيت، بجي م٘

.  ٞميىع٢ت صاهيت

و -ر : قاؽ جلمؿان ٍَغ

جاعيت ال٣ىاٞل حؿحر    غي٤ َظا ٖبر الخّل
ّل
ظر الُ

ّل
 بلى زمّل  نٟغور بلى ومجها ٞاؽ ٖلى يمغّل  خيض بسجلماؾت جلمؿان يغبِ ال

ت بلى ومجها ؤٚماث بلى ومجها جاصلت   صٖع
ًا
ىا٥  سجلماؾت بلى ونىال ة ٖبر يمغّل  َىيل آزغ َغي٤ َو اث ٖضّل

ّل
 ال٣غي  مجها مدُ

ة ضّل غي٤ َظا ؾال٩ى ل٨ً سجلماؾت بلى ونىال ٧ىع  ٖو
ّل
  ٢الثل الُ

ّل
َغ في هضعة بال غ١  َظٍ ؤنّل  ويبضو الضّل

ّل
تي الُ

ّل
 ٖبر جمغّل  ال

ما جلمؿان
ّل
تي اإلاضيىت لهظٍ ؤلاؾتراجيجي اإلاى٢٘ لُبيٗت وظضث به

ّل
ل بحن ج٣٘ وال خغاء الخّل  ومضًىت: "ٞحها ؤلاصعيسخي ٞي٣ى٫  والصّل

ازل عنُل غلى وهي اإلاؿغب بالص نكل جلمؿان .    "خاُ ًلّط  غلى بها والاحخُاػ منها منها،البضّط  والخاعج للضّط

و -ص : ؤوعوبا جلمؿان ٍَغ

تي الخجاعيت الُغ١  ٖلى جلمؿان ج٣خهغ لم   
ّل
ذ بل ألاهضلـ، ٞحها بما ؤلاؾالمي باإلاٛغب جغبُها ال  الخاعظيت بخجاعتها ٖٞغ

ٟت في ؤلايُاليت اإلاضن م٘ حٗاملذ ٣ٞض ؤزغي، صو٫  م٘ ًّل  وؤوعوبا اإلاضيىت مىاوئ بحن ججاعيت َغ١  َىا٥ ٩ٞاهذ ألازغي، ال

  مشل
ّل
ظر اإلاٛغب بالص م٘ ظىىة زِ

ّل
  وبغقلىهت، بمغؾيليا اإلاغوع بٗض بهىحن مباقغة يمغّل  ال

ّل
 البىض٢يت مً يىُل٤ زاوي وزِ

ظر اإلاٛغب بالص بلى
ّل
  باإلؾ٨ىضعيت، يمغّل  ال

ّل
ًٟ جيخ٣ل خيض ألاوؾِ واإلاٛغب بيُاليا بحن اإلاباقغ والخِ  بحن مباقغة الؿّل

ت ألاوؾِ اإلاٛغب ومضن ؤلايُاليت اإلاضن ىحن البىظ٢يت بحن وزانّل .  َو

و -ط هُا جلمؿان ٍَغ ىصاء بقٍغ : الؿّط

ا   غي٤ ؤمّل
ّل
ىصاء، وبٞغي٣يا جلمؿان، بحن الىانل الُ تي اإلاؿال٪ مً قب٨ت ًٖ ٖباعة ٦ظل٪ ٞهى الؿّل

ّل
 مضن ؤَمّل  جهل ال

ما٫
ّل

ة بىؾِ ؤلاٞغي٣ي الك ىصاء ال٣اعّل غبها الؿّل ىا٥ ،ٚو ولت قهضجه آزغ َغي٤ َو ى ؤال الىاصيت الٗبض الضّل غي٤ َو
ّل
 الىانل الُ

غان بحن ظر وجمب٨خى َو
ّل
٣اٍ  يمغّل  ال اليت بالىّل غان،:"الخّل ت، َو كغاء، غحن مكٍغ ان، جىاث،غحن قُهُو، الهّط

ّط
 مبروى، عه

.    "جمبٌخى

 

 

                                                           
 .ٙ،٘، ص، ص ٕٓٔٓ، جواف، "رلّلة التسامح"،"م11،12/ى5،6المسالك البحرية في المغرب الوسيط خالل القرنين "الطّاىر قدكرم، ٔ
 .ٙادلرجع نفسو، ص ٕ
 .ٛٙ٘احلمَتم، ادلصدر نفسو، ص ٖ
 .ٜٕٗادلصدر نفسو، ص اإلدريسي، ٗ
 .ٕٓ٘نفسو،ص ٘
 .ٜ٘ٔالّرزاؽ شقداد ، ادلرجع الّسابق، ص عبد كماؿ بساـ ٙ
 .ٕٚٔبوزياف الّدراجي، ادلرجع الّسابق، ص ٚ
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و -ع ت جلمؿان ٍَغ : ؤلاؾٌىضٍع

غي٤ َظا يمخضّل  
ّل
اؽ جلمؿان مً الُ  اإلاؿيلت، بلى الؼّلاب ٖبر َغي٣ه ويخاب٘ قل٠ واصر ٖبر يمغّل  زمّل  جيـ بلى يهل خيض ٞو

غي٤ َظا يخٟغّلٕ اإلاؿيلت ومً
ّل
ثيسخي الُ الن يمغّل  َغ١  زالر بلى الغّل لـ جال٫ ًَاب ٖبر ألاوّل الض ألَا

ّل
 الجغيض بالص ٖبر والش

ظا ؤلاؾ٨ىضعيت بلى يهل ؤن بلى ونٟا٢ـ بال٣حروان يمغّل  خيض ألاصوى اإلاٛغب بلى يضزل زمّل  ومً الؼّلاب وبالص غي٤ َو
ّل
 َى الُ

ظر
ّل
يه ال .  بالجاصٍ الب٨غر  يؿمّل

غم  صوع  -2
ّط
ت الُ : الخجاٍع

: اإلاضن بحن الغّطبِ -ؤ

غ١  ٧اهذ
ّل
جاعيت للُ  ؤلاؾالمي اإلاٛغب مضن وبحن بيجها ٞيما ؤو بيجها ٞيما ؾىاء ألاوؾِ اإلاٛغب مضن عبِ في ٦بحر صوع  الخّل

ظاعيت ال٣ىاٞل ؾحر في ال٨بحر صوعَا ًٖ هاَي٪ الخاعظيت، لت الذّل ّل اصعاث الخاعظت ؾىاء بالبًاج٘ اإلادمّل  آلايبت ؤو بالهّل

الٖىا زال٫ ٞمً  بالىاعصاث،
ّل
ً الجٛغاٞيت والغّلخالث ؤلازباعيت اإلاهاصع ٖلى اَ

ّل
ت مً الباخض يخم٨ غ١  َظٍ ٢يمت مٗٞغ

ّل
 الُ

تي
ّل
 مغخلخحن يظا مضًىت بلى يظا مضًىت ومً:"اإلاهاصع في الىاعصة الىهىم في وؿم٘ ما و٦شحرا ألاوؾِ، اإلاٛغب عبُذ ال

يت اإلاؿال٪ َى َظا مً ٞاإلا٣هىص ،"طلَ قبه ما ؤو ا ٖلى ؾى٠٨ٗ ؤزغي  ؤصواع بلى باإلياٞت اإلاضن َظٍ بلى اإلااصّل . ط٦َغ

جاعيت اإلاؿال٪ ٧اهذ    اط َغي٣ا الخّل لحن مً والٗابغة للدجّل  في الٗبضعر  يغور بط ؤزغي  ؤٚغاى في للمضن وال٣انضيً اإلاخجىّل

ا عخلخه
ّل
ى ملٌُل ناخبت مىهىع  مً قاَضجه ما وؤؾغب: "جلمؿان بلى عخل إلا   َو

ّط
اج مً حماغت ؤن  هدى الدجّط

ً ت في بلُه ونكىا الػكٍغ
ّط
مٍى بِخه غىض مدل

ّط
ب غكائهم في قٍل غ١  ؤنّل  ٖلى ٢اَٗا صليال َظا يٗضّل   "بهم قغخّط

ّل
جاعيت الُ  الخّل

جاعيت، ال٣ىاٞل لغخالث اؾخٗملذ ٦ما الدجّل  لغخالث اؾخٗملذ  في خىنل ابً يىعص ؤزغي  ظهت ومً ظهت، مً َظا الخّل

ظر اإلاؿال٪ ؤخض قإن
ّل
تي اإلاضن بٌٗ يغبِ ال

ّل
: ي٣ى٫  خيض بىهت مضيىت مً بضءا  ألاوؾِ اإلاٛغب ؾاخل ٖلى ج٣٘ ال

اص بجي مغسخى بلى ومىه( مغسخى) بجاًت بلى ومىه مغاسخي مؼؾىاي بجي مضًىت وبحن وبُنها"
ّط
حاج مغسخى بلى ومىه حى   "الضّط

غي٤ يظ٦غ بظل٪ ٞهى
ّل
جاعر  الُ اخلي الخّل ابِ الؿّل ظاط مغسخى ٚايت بلى بىهت بحن الغّل اب٣ت باإلاضن مغوعا الضّل ٦غ، الؿّل

ّل
 ٩ٞان الظ

غي٤ َظا
ّل
ٌّل   -الُ ٓغ بٛ جاعة اؾخٗماله ًٖ الىّل ٟغ في يؿخٗمل ٧ان-للخّل غا الٗلم لُلب الؿّل بيل لٗابغر  وممّل ه الؿّل

ّل
ل أله

ّل
 يمش

. اإلاضن مٗٓم ال٣انضيً لؿال٨يه واضخا صليال

 :الػلمُت الغّطخالث -ب

غ١  صوع  بنّل    
ّل
جاعيت الُ جاعة ميضان في يىدهغ ال الخّل صث بل ٞدؿب، اإلاضن بحن والغّلبِ الخّل ا حٗضّل ة ؤصواَع  ٞةطا ؤق٩ا٫، بٗضّل

ا ٓغ ؤمٗىّل غ١  َظٍ مؿاَمت في الىّل
ّل
ىا ألاوؾِ، اإلاٛغب في واإلاؿال٪ الُ

ّل
ها هجض ٞةه  الٗلميت للغّلخالث صليال ٧اهذ ؤجّل

تي الاؾخ٨كاٞيت، والجٛغاٞيت
ّل
ىا بًٟلها ال

ّل
ت مً جم٨  ؤلاؾالمي اإلاٛغب ومؿال٪ وؤ٢اليم إلاضن الجٛغاٞيت الخغيُت مٗٞغ

ت، بهٟت ألاوؾِ واإلاٛغب ٖامت بهٟت ت زانّل اهه الاظخماٖيت ألاخىا٫ ومٗٞغ
ّل
 مً اإلاشا٫ ؾبيل ٖلى وهظ٦غ و٢باثله، لؿ٩

ت، ابً عخلت الغّلخالث؛ َظٍ َى
ّل
تي اإلاضن ألازحر َظا ط٦غ ٣ٞض بُ

ّل
تي ال٣اٞلت م٘ بها مغّل  ال

ّل
 َىجت،" ٧اآلحي وهي عا٣ٞها ال

 .  "جىوـ بىهت، نؿىُُىت، بجاًت، مؼؾىاي، بجي حؼاثغ ملُاهت، جلمؿان،

                                                           
 .ٜ٘، صٔ، ط(د،ت)، مكتبة مدبويل، "عالقات الفاطميين في مصر بدول المغرب" حسن أمحد خضَتم، ٔ
 .ٕٚ، صٕٚٓٓ، تقدمي، بوفالقة سعد، منشورات بونة للبحوث كالّدراسات، اجلزائر، "المغربيةالّرحلة "زلّمد العبدرم البلنسي،  ٕ
 .ٚٚ، صٜٜٙٔ، منشورات دار مكتبة احلياة، "صورة األرض"ابن حوقل،  ٖ
 .ٕ٘ٔبوزياف الّدراجي، ادلرجع الّسابق، ص ٗ
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غي٤ ٧ان الخا٫ وبُبيٗت
ّل
ظر الُ

ّل
غ١  مً واخض َى به مغّل  ال

ّل
جاعيت الُ ازليت الخّل ت ابً ؤنّل  ٦ما ألاوؾِ، للمٛغب الضّل َى

ّل
 بُ

جها بخيـ هؼ٫  بدغا عخلخه مً ٖاص ٖىضما  ٞاؽ بلى ونىال جاػي  زمّل  هضعومت زمّل  جلمؿان زمّل  مؿخٛاهم زمّل  ماػوهت بلى مجها مخّل

ض ٞةنّل  ؤزغي  ظهت ومً غي٤ هٟـ ؾل٪ ٢ض البليسخي الػبضعي  مدمّط
ّل
ظر الُ

ّل
ت ابً ؾل٨ه ال ه ٚحر ج٣غيبا، بَُى

ّل
 ؤص١ّل  ٧ان ؤه

ٟانيل ٫، مً الخّل اليت اإلاضن مؿل٨ه في ٖبر خيض ألاوّل اي بجي حؼاثغ ،ملُاهت ،جلمؿان: "الخّل
ّط
 ،باحت ،بىهت ،نؿىُُىت ،مؼؾى

ظٍ: "الػبضعي  ي٣ى٫  خيض  "جىوـ .  "ال٣بلت بالص ٖلى َغي٣ىا و٧اهذ جلمؿان، في بخ٣ييضَا بضؤث الغّلخلت َو

غ١  ؤنّل  ٨ٞغة ٖلى يؿخ٣غّل  ؤن به الباخض يؿخُي٘ آزغ صليال وُٗي ؤن ويم٨ً   
ّل
جاعيت واإلاؿال٪ الُ  مىٟظا ٧اهذ الخّل

رخا٫
ّل
ٟغ للت ى ؤلاؾالمي اإلاٛغب ؤ٢اليم ٖبر والؿّل ٗٝغ مً هخم٨ً زلضون  ابً عخلت زال٫ ٞمً زاعظه، وختّل  َغي٤ ٖلى الخّل

٫  هجضٍ خيض وألاصوى، وألاوؾِ ألا٢صخى اإلاٛغب عبِ ججاعر  ىحن" اإلاؿيلت بؿ٨غة،" الؼّلاب وبالص بجايت بحن يخجىّل  َو

جاعيت ال٣ىاٞل م٘ يسغط زلضون  ابً ٧ان ما و٦شحرا  جلمؿان بلى ليهل ا اإلاضن ٢انضا الخّل ظا بمّل
ّل
 بلى مؿاٞغا ؤو جاعة، خا

.  ؤزغي  جاعة ٖلميت عخلت في اإلاكغ١ 

  ؤنّل  وؿخيخج الىّلهىم َظٍ زال٫ ٞمً   
ّل
 ألاوؾِ اإلاٛغب ٖبىع  مغا٦ؼ ٧اهذ" وبىهت ونؿىُُىت وملُاهت جلمؿان" مً ٦ال

جاعيت، ا وعص خيض الخّل م بد٨م الجٛغاٞيحن، الغّلخالت ههىم ؤ٦ثر في ط٦َغ غ١  ؤَمّل  ٖلى جمغ٦َؼ
ّل
جاعيت، الُ  ٢غبها وبد٨م الخّل

غيِ مً
ّل

اخلي الك ظر الؿّل
ّل
خغاويت اإلاؿال٪ مً وؤعخم اإلاؿل٪ ؾهل ٧ان ال .  الصّل

هضًغ -ث
ّط
: والاؾخحراص الخ

غ١  لٗبذ   
ّل
جاعيت الُ جاعيت اإلاباصالث في َاما صوعا الخّل جاعيت ال٣ىاٞل ؤنّل  خيض وزاعظه، ألاوؾِ اإلاٛغب صازل الخّل  ٧اهذ الخّل

غ١  َظٍ حٗبر
ّل
اصعاث طاَبت واإلاؿال٪ الُ ا ؤزغي، بمىخىظاث وآيبت بالهّل اصة ؤو اإلاضن في لًغبها بمّل ة بها اإلاخاظغة إٖل  مغّل

غ١  َظٍ خى٫ " الاؾدبهاع ناخب" يظ٦غ ٞمشال ؤزغي،
ّل
ػام ًدمل: "جيـ قإن في ي٣ى٫  بط الُ

ّط
 وبلى ألاهضلـ بلى الُ

هُت بالص  بها ولؿلُانها: "ي٣ى٫  بط اإلاضيىت هٟـ في" خىنل ابً" يًي٠ ٦ما  "ألاؾػاع عزُهت وهي واإلاؿغب بقٍغ

ضناث والجىالي ًالخغاج يثحرة ألامىاُ مً وحٍى ازلت اإلاخاحغ غلى ومغانض وألاغكاع والهّط اصعة والخاعحت الضّط  والهّط

هحن َظيً زال٫ ٞمً  "والىاعصة   الىّل
ّل

غ١  ؤنّل  يؿدك٠
ّل
جاعيت الُ يت اإلاىخىظاث لدؿىي٤ حؿخٗمل ٧اهذ الخّل

ّل
 ألان٣إ بلى اإلادل

جاعيت اإلاؿال٪ ٞةنّل  مضيىت ؤرّل  ٖلى خهاع ؤرّل  يغب زال٫ مً َظا اإلاسخلٟت،ووؿخيخج ل الخّل
ّل
الي حُٗ م وبالخّل  ألاويإ جخإػّل

ـ اإلاىٟظ ٩ٞاهذ  طل٪ ٖلى صليل ؤ٦بر اإلاغيىحن ٢بل مً جلمؿان خهاع في ولىا وألاوبئت اإلاجاٖت وجٓهغ ّٟل  الىخيض واإلاخى

ان لٗيل
ّل
جاعة، ومماعؾتهم امتهاجهم بد٨م ألاوؾِ اإلاٛغب وؤعياٝ مضن ؾ٩ غ١  ٧اهذ ٣ٞض الخّل

ّل
 الٗامل واإلاؿال٪ الُ

ثيسخي جاعيت الخغ٦ت اػصَاع في الغّل ا وطل٪ الخّل ص بخىاَٞغ ا بلى باإلياٞت مؿال٨ها وحٗضّل . وؤمجها اؾخ٣غاَع

                                                           
 .ٕٙٔنفسو، ص ٔ
 .ٕٔالعبدرم، ادلصدر الّسابق، ص ٕ
 بَتكت، كالّنشر، للّدراسات العربية ادلؤّسسة الطّنجي، تاكيت بن زلّمد حتقيق، ،"وشرقا غربا ورحلتو خلدون بابن الّتعريف"ف،عبد الّرمحاف بن خلدك  ٖ

 .  ٙٔ،٘ٔ، ص، ص ٖٕٓٓ ،ٔط لبناف،
، ٜ٘ٛٔالبيضاءدلغرب األقصى، سعد زغلوؿ عبد احلميد، دار الّنشر ادلغربية، الّدار : ، نشر كتعليق"االستبصار في عجائب األمصار"مؤّلف رلهوؿ،  ٗ

 .ٖٖٔص
 .ٛٚابن حوقل، ادلصدر السابق، ص ٘
، حتقيق، زلمود بوعياد، "تاريخ ملوك بني زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدّر والعقيان في بيان شرف بني زيان"التنسي زلّمد بن عبد اهلل،  ٙ

 .ٕٖٔ،ٖٓٔ، ص ، ص ٜ٘ٛٔادلؤّسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 
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جاعيت الخغ٦ت ج٣خهغ م   ٫ غ ٞم٘ ألاوؾِ، اإلاٛغب مضن ؤٚلب في اٖخمضث ٞدؿب،بل مضيىت ٖلى الخّل
ّل
 ألامً جٞى

غ١  ٖلى والاؾخ٣غاع
ّل
يت، البدغيت الُ  ووَغان وؤعق٣ى٫  َىحن و٢خئظ ٧اهذ بط ألاوؾِ، اإلاٛغب قُغ مىاليت وظٍى ٧اهذ والبرّل

ظاط ومغسخى الخغػ  ومغسخى ًٟ ٩ٞاهذ اإلاجاوعة، البلضان م٘ الخٗامل في مىاهئه ؤَمّل  وجيـ وبىهت الضّل ىت الؿّل  ج٣هضَا اإلاصخّل

لت وحٗىص وبحزا وظىىة ألاهضلـ بها ٢انضة اإلاىخىظاث، ؤَمّل  مؿخىعصة ة ببًاج٘ مدمّل يء هٟـ ويىُب٤ ؤزغي، مغّل
ّل

 ٖلى الصخ

يت ال٣ىاٞل خغاويت البرّل .   الصّل

ت اإلاغايؼ -2 جاٍع
ّط
 :ألاوؾِ اإلاؿغب في الخ

: ألاوؾِ اإلاؿغب مغاسخي ؤَمّط  -1

 :َىحن مُىاء -ؤ

جاعيت اإلاغاسخي ؤقهغ مً َىحن مُىاء يٗخبر   قما٫  ميال 30 خىلي بٗض ٖلى اإلايىاء َظا وي٣٘ ألاوؾِ اإلاٛغب في الخّل

ى جلمؿان ا صوعا لٗب و٢ض ، هضعومت مضيىت  مً بال٣غب َو جاعيت الخغ٦ت جيكيِ في َامّل  في ؤعؾالن ق٨يب ي٣ى٫  خيض الخّل

 مغاسخي يداصر اإلاغسخى َظا و٧ان  "٦شحرة ػعاٖاث وزاعظها وقغاء وبي٘ وؤؾىا١ مخ٣ً ؾىع  ٖلحها:" الؿىضؾيت الخلل

ٟت ٖلى ؤإلاغيت مغسخى ي٣ابل َىحن مغسخى و٧ان وؤعق٣ى٫  الىعصاهيت مغسخى مشل ج٣غبه ؤزغي  ًّل  ٞٗغى ألاهضلـ مً ألازغي  ال

.   مجغيان بيجهما البدغ

: الخغػ  مغسخى -ب

  ظهت ٧لّل  مً البدغ بها ؤخاٍ" ٢ض مضيىت وهي  بىهت قغ١  اإلاغسخى َظا ي٣٘
ّل
 في اإلاغسخى َظا ٧ان و٢ض  "لُي٠ مؿل٪ بال

اص بجي ٖهض إ وبها نىاٖيت مى٣ُت خمّل ًٟ لهىاٖت مٞغ تي" الؿّل
ّل
وم بالص بها حٛؼي  ال ى اإلاغظان بها يىظض و٧ان ، "الغّل  َو

هيا مغظان ؤهٟـ جاع ي٣هضَا ٧ان ،خيض الضّل اثلت باألمىا٫ ويبإ اؾخسغاظه في ونلب خضب ٧لّل  مً الخّل
ّل
 ويًي٠   الُ

ضص َظا في الخمحرر  ان ؾغصاهُت وبحن وبُنها:"٢اثال الهّل  الٗال٢اث ؤنّل  يٟهم  الىّلو َظا زال٫ ومً" البدغ في مجٍغ

جاعيت ما ؤلاؾتراجيجي مى٢ٗهما بد٨م ؤخىالها، ؤخؿً ٖلى ٧اهذ وؾغصاهيت الخغػ  مغسخى بحن الخّل جاعر  جباصلها ؤنّل  وعبّل  ٧ان الخّل

صا اصعاث خيض مً مخٗضّل  ٞيما َظا  بدغيت ومغا٦ب ؾًٟ مً الخغػ  مغسخى ييخجه ٧اهذ إلاا هٓغا وطل٪ والىاعصاث، الهّل

                                                           
، ٕٚٓٓتقدمي عبد اجلليل مرتاض، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  ،("دورىا في سياسة وحضارة الجزائر)تلمسان عبر العصور "ّمد الّطمار،مح ٔ

 .ٜٕٓص
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جاعيت اإلاٗامالث يسو ا الخاعظيت، الخّل جاعيت اإلاٗامالث يسوّل  ٞيما ؤمّل ازليت الخّل ها الضّل ذ ٞةجّل ٞغ ت ُٖ
ّل
 ومىخجاتها ػعٖها ب٣ل

عاٖيت  َظٍ مىخجاث ٖلى الخغػ  مغسخى ي٣خهغ ولم لها، اإلاجاوعة الٗغب بىاصر مً ٢ىتها اؾخحراص ٖلى حٗخمض ٩ٞاهذ الؼّل

  جيكيِ في ؾاَمذ  ٢ض  بهظا  وج٩ىن  مىه ال٣غيبت  بىهت مً يؿخىعصَا ٧ان بل الٛظاثيت خاظاجه حُٛيت في ال٣باثل

جاعيت الخغ٦ت ٗيضيً  ٖلى  الخّل ازلي  الهّل . والخاعجي الضّل

حاج مغسخى -ث : الضّط

 حٗٝغ وهي مإمىن  مغسخى وبها  "حهاث زالر مً البدغ بها ؤخاٍ نض" مضيىت وهي  ؤقحر مضيىت مً ٢غيب مغسخى َى   

عاٖيت ؤعايحها بامخضاص غ خيض الؼّل
ّل
عٕ بظل٪ جٞى اجها، لؿاثغ والٟىا٦ه الؼّل

ّل
ظاط مغسخى اقتهغ ٦ما ؾ٩ ٕ الضّل  ويؿغ لخىمه بدىىّل

ظاط مغسخى ؤنّل  لىا يدبحّلن ؤلازباعيت اإلاهاصع زال٫ ومً  زمىه إ ٖلى يدخىر  ٧ان الضّل جاع م٣هض ٧اهذ وؤؾىا١ مٞغ  مً الخّل

اب٘ ٖلحها يٛلب ٧ان اإلاضيىت َظٍ ؤنّل  بلى ؤلاقاعة بىا ويجضع  اإلاجاوعة ألا٢ُاع ٧لّل 
ّل
جاعر  الُ ٟت مً ج٣ابلها ٧ان بط الخّل ًّل  ال

ظا ميىع٢ت ظؼيغة ألازغي  جاعيت الىاظهت ٖلى جبرػ ؤن مً لها ؾمذ ما َو وم لبدغ الخّل جاع ٢بلت وج٩ىن  الغّل  ألاهضلؿيحن للخّل

م حَر حٍر ؤلاؾالمي الٗالم ؤن٣إ مً ٚو .  الٟغيض مى٢ٗها بد٨م ٚو

 :بىهت مضًىت -ر

اخليت اإلاضن مً بىهت مضيىت حٗخبر جاعيت الؿّل  ألامً مً ٖليه اقخملذ إلاا  "البالص ؤهٍؼ مً وهي" ألاوؾِ اإلاٛغب في الخّل

نام بمغسخى" ٖٝغ مغسخى اإلاضيىت بهظٍ ؤنّل  بلى ؤلاقاعة بىا ويجضع وؤلاؾخ٣غاع، ى" الؼّط  به وجىظض اإلاكهىعة اإلاغاسخي مً َو

ما وطل٪ اإلاهاصع بليه حكحر ما خؿب ٦شحرة مغا٦ب جاعة لٛغى عبّل  ٖلى اإلاضيىت َظٍ اخخىاء بلى باإلياٞت وؤلاعجدا٫، الخّل

ة ى ؤؾىا١؛ ٖضّل غ ٧ان ما َو
ّل
جاع بها يؿاَم َاثلت ؤعباخا لها يٞى جاعيت الخغ٦ت بوٗاف في الخّل  و٧ان: "ؤلاصعيسخي ي٣ى٫  بط الخّل

ُت وؤعباح م٣هىصة ججاعة"و  "خؿىت ؤؾىا١ بها .  "مخىؾّل

ليت بغئيت هٓغها وبطا    جاعيت الخغ٦ت جيكيِ في اإلاؿاَمت َظٍ ؾبب بلى جإمّل  خؿيذ ػعاٖيت مضيىت ٧اهذ بىهت ؤنّل  هجض الخّل

جاع ٦باع م٣هض الخحراث ٦شحرة اإلاىبذ واوي الٟىا٦ه جيخج" بط الخّل ٗحر وال٣مذ الضّل
ّل

ان، والك ض الخضيض مٗاصن وبها وال٨خّل  الجيّل

 . "الب٣غ ألاوٗام ومً والخكب والٗؿل

غان مضًىت -ج  :َو

جاعيت، اإلاغا٦ؼ وؤَمّل  ؤقهغ مً وهي ألاوؾِ، اإلاٛغب ؾاخل ٖلى اإلاضيىت َظٍ ج٣٘     خيض مً به جمحّلزث إلاا هٓغا وطل٪ الخّل

 بجىاتها اإلاضيىت َظٍ اقتهغث و٢ض   ج٣ضيغ ٦إ٢صخى مغاخل زالزت بٗض ٖلى جلمؿان بحن والىا٢ٗت الاؾتراجيجي مى٢ٗها
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ا و٦ثرة الباؾ٣ت وبؿاجيجها يىن  وؤعخاء ٦شحرة ؤجهاع الخايغة بهظٍ جىظض خيض وزحراتها، زماَع ظا  ٖو ما ص٫ّل  بن َو
ّل
 يض٫ّل  ٞةه

عاٖت ؤَلها اَخمام ٖلى جاعة بالؼّل ضص َظا في ؤلاصعيسخي ي٣ى٫  خيض ٖمىما والخّل عة ؤؾىام وبها: "الهّل
 يثحرة ونىاجؼ مهضّط

.  "هاقهت وججاعاث

ا زحراث مً ٖليه اقخملذ إلاا ألاوؾِ اإلاٛغب في البالص ؤٖؼّل  مً اإلاضيىت َظٍ بنّل     َز اخلي، وبدحّل  مغسخى جمل٪ ٞهي الؿّل

جاعة جٟخذ ضخما ٟت في ي٣ابله خيض ؾىاٍ ما بلى مىه الخّل ًّل  مغؾاَا بلى باإلياٞت ؤإلاغيت مغسخى ألاهضلـ مً ألازغي  ال

ٛحر جاعة ٖلى واهٟخاخه ٦بٍر ظاهب بلى ألازحر َظا ويٗضّل  ميلحن، بٗض ٖلى ٦بحر مغسخى بها يىظض الهّل  مً  الخاعظيت الخّل

بيٗيا ظٛغاٞيا اإلاغاسخي ؤخهً ت َو ه زانّل
ّل
ياح يخٗغّلى ال وؤه تي ال٣ىيت للغّل

ّل
ًٟ تهضصّل  ال  ؤ٦ثر ظٗلخه اإلاحزة ٞهظٍ ، الؿّل

ًٟ اؾخ٣باال ة للؿّل جاعيت ؾىاء به اإلااعّل ٟغيت ؤو الخّل .  الؿّل

ت الخىايغ -2 جاٍع
ّط
: الخ

: جلمؿان مضًىت -ؤ

  جلمؿان حٗضّل  
ًا
جاعيت الخىايغ ؤ٦بر مً واخضة ا صوعا لٗبذ ٣ٞض ألاوؾِ، اإلاٛغب  في الخّل ٗيضيً ٖلى َامّل ازلي الهّل  الضّل

ازل عنُل هي: "ؤلاصعيسخي ي٣ى٫  خيض والخاعجي ظر ؤلاؾتراجيجي ٞمى٢ٗها  "بها ولالحخُاػ منها البضّط  والخاعج للضّط
ّل
 ال

ل بحن ٞيه يجم٘ خغاء الخّل جها والصّل
ّل
جاعيت لل٣ىاٞل ٢بلت ج٩ىن  ؤن مً م٨ اثغة الخّل ثيؿحن اإلادىعيً بحن الؿّل  الىاخاث بحن الغّل

خغاويت وم وبدغ ظهت مً الصّل  يالخٔ وما  "ألاوؾِ اإلاؿغب ناغضة" بظل٪ حٗضّل  ٞهي ؤزغي  ظهت مً ألا٢صخى واإلاٛغب الغّل

زالء اؾخ٣ُاب في ؾببا ٧ان جلمؿان ب٢ليم ؤنّل  َى ت ؾليم وبجي َال٫ بجي ٖغب اظخظبذ خيض والٛغباء، الضّل ظيً   زانّل
ّل
 ال

جاعيت، الخغ٦ت جيكيِ في ؾاَمىا هم جاعيسيا ٖلحهم ٖٝغ و٢ض الخّل غ١  ؤَمّل  ٖلى يؿخدىطون  ٧اهىا ؤجّل
ّل
ظاعيت الُ . الذّل ّل

هضيغ مجا٫ في خايغة ٧اهذ جلمؿان ؤنّل  ٦ما    ذ ؤؾىا١ بها ٧اهذ بط والاؾخحراص الخّل ا بغزائها ٖٞغ ٕ واػصَاَع  وجىىّل

جاعيت الخغ٦ت وجٟٗيل جيكيِ في بظل٪ ؾاَمذ مىخجاتها  حبلُت ؾهلُت يبحرة مضًىت وجلمؿان: "الٗبضعر  ي٣ى٫  بط الخّل

ز ما ولٗلّل   "ناثمت ؤؾىام وبها جاعيت َغ٢ها يمحّل ازلت مجها الخاعظيت الخّل  ٖلى ٖٝغ إلاا هٓغا والاؾخ٣غاع ألامً َى بلحها والضّل

اجها
ّل
تي ألازال١، وخؿً لياهت مً ؾ٩

ّل
جاع واخترام وصّل  زاللها مً ي٨دؿبىن  ال ظيً الخّل

ّل
ظا ٖلحها ي٣بلىن  ال  يظ٦ٍغ ما خؿب َو

ظيً الؿالَحن ؤنّل  يؿدبٗض ال ٦ما" بإزالنهم بإؽ وال لُاهت طو وؤَلها:"ي٣ى٫  خيض جلمؿان بلى عخلخه في الٗبضعر 
ّل
 ال

ولت ٖهض في جلؿمان خ٨م ٖلى حٗا٢بىا ياهيت الضّل حن ٧اهىا الؼّل و٫  م٘ ججاعيت ٖال٢اث بغبِ مهخمّل  قهضث خيض اإلاجاوعة، الضّل

  ٖهضَم في جلمؿان

ا ججاعيا مىٟظا جلؿمان مً ظٗلذ مجخمٗت الٗىامل َظٍ ٧لّل      الىّلهىم ظلّل  ججم٘ بط اإلاجاوعة، البلضان بلى َامّل

اعيسيت ها الجٛغاٞيحن، للغّلخالت الخّل اط مبلٜ بلٛذ بإجّل لُان ٖىض الخّل ؿبت الؿّل
ّل
وع  ًٖ هاَي٪ ألاوؾِ، للمٛغب بالي  ال٨بحر الضّل

ظر
ّل
،:"مشل اإلاٗغوٞت مىاهئها به ٢امذ ال ٟت مً لها اإلا٣ابلت الخاعظيت باإلاىاوئ عبُها في" هضعومت َىحن، ؤعقهُى ًّل  ال

. ألازغي 
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: اإلاؿُلت -ب

ـ ؤنّل  بٗض    ذ ،ه313 ؾىت هللا غبُض بً بؾماغُل الهاؾم ؤبى اإلاضيىت َظٍ ؤؾّل ا ٦بحرا اػصَاعا اإلاضيىت ٖٞغ  وهمىّل

ا جاعر  اإلاجا٫ في مؿخمغّل ي ؤن وبٗض  الخّل
ّل
ل ٖلحها ول  ألامً وكغ وججغبخه، وط٧اثه بدى٨خه اؾخُإ  خمضون  بً ٖلي الؼّلاب ٖو

ظان والاؾخ٣غاع
ّل
جاعيت الخغ٦ت جٟٗيل في ؾاَما الل تي الخّل

ّل
حن َظيً صون  مً جخدغّل٥ ؤن يم٨جها ال ال َغ

ّل
ثيؿيحن، الك  ؤي٠ الغّل

ها خيض الاؾتراجيجي مى٢ٗها طل٪ بلى هل َظا ويكخمل مٗغوٝ، َى ٦ما الخًىت ؾهل مشل زهبت ؾهىال جمخل٪ ؤجّل  الؿّل

ا واؾٗت، ػعاٖيت ؤعاضخي ٖلى ضون  الٗغب الجٛغاٞيحن ظٗل ممّل
ّل
يت ٖلى يا٦  ويبرػون  والا٢خهاصر الاؾتراجيجي مى٢ٗها ؤَمّل

بيٗيت اإلاؿال٪ جغا٢ب مغ٦ؼيت ٦ى٣ُت صوعَا
ّل
يت للمؿيلت يىلي خى٢ل ابً ٞمشال  الُ ت ؤَمّل  يىعصٍ ما زال٫ ٞمً بها زانّل

ٗٝغ يم٨ً عخلخه، في لىا م  اإلاؿيلت مضيىت ؤنّل  ٖلى وبؿهىلت الخّل
ّل
غ١  مً ال٨شحر في جخد٨

ّل
جاعيت، الُ  ه٣ُت مجها ويجٗل الخّل

غ١، َظٍ الخ٣اء
ّل
٫  َامان مؿل٩ان بها يمغّل  خيض الُ اوي وألاعبـ، ٦خامت ببالص مغوعا اإلاؿيلت بلى ال٣حروان مً ألاوّل

ّل
 يمغّل  والش

غي٤ الجغيض، وبالص وبؿ٨غة َبىت ٖلى ال٣حروان مً .  مباقغة ٞاؽ بلى ويٗبر بلحها يمغّل  آزغ َو

مها زال٫ ٞمً   
ّل
غ١  َظٍ في جد٨

ّل
جاعيت الُ اخت ٖلى هٟؿها جٟغى ؤن اؾخُاٖذ الخاعظيت، الخّل ظاعيت الؿّل  ٦دايغة الذّل ّل

٣يل،وؾاَمذ الٗياع مً
ّل
ا٫ بضوع  الش ّٗل ظاعيت الخغ٦ت بوٗاف في ٞ ت الذّل ّل ها ٢لىا بطا زانّل  ؤؾىا١، ٖلى جدخىر  ٧اهذ ؤجّل

ر ها يغجّل ذ ؤجّل
ّل
ل٘ واؾخحراص جهضيغ في اؾُخٛل كغحل مً ولهم: "خى٢ل ابً ي٣ى٫  بط واإلاىخجاث، الؿّل و الؿّط

ّط
 بلى ًدمل ما اإلاػى

ظا  "الهحروان ا يٗضّل  َو ىا نغيدا ههّل
ّل
هضيغ ٖمليت ؤنّل  ٖلى يضل جاعيت َغ٢ها ٖبر جخمّل  ٧اهذ الخّل  ؤلاؾالمي اإلاٛغب مضن بلى الخّل

. مٗها اإلاخٗامل

اعيسيت الىّلهىم زال٫ ومً    عاٖيت اإلاىخجاث بٌٗ عنض يم٨ً الخّل تي الؼّل
ّل
ما اإلاضيىت َظٍ جيخجها ٧اهذ ال  ًٖ ػاص ما وعبّل

ه ٧ان خاظتهم هضيغ يىظّل يىن  وهباث وؤب٣اع وؤٚىام وزيل ؾىاثم ألَلها" ؤنّل  الخمىي  لىا ٞيىعص للخّل ىا٦ه ٖو  ومؼإع ٞو

ان ؤنّل  ٦ما   "وقٗحر و٢مذ ٢ًُ
ّل
اع مً ٧اهىا اإلاؿيلت ؾ٩ عاٖت ؤَلها اَخمّل  ٣ٞض البربغ، ججّل ا بالؼّل سظَو

ّل
ىا لهم مهىت واج  وبٚؼ

هم يدخمل و ٞحها ل٘ يدباصلىن  ٧اهىا ؤجّل جاعيت ال٣ىاٞل مغوع ؤزىاء اإلاضيىت ؤؾىا١ في الؿّل ا الخّل . ٖبَر

: جاَغث -ث 

إل زال٫ مً   
ّل
اعيسيت اإلاهاصع ٖلى الَا  وصوعَا جحهغث مضيىت خى٫  ٖامت ب٨ٟغة الخغوط يم٨ىىا الجٛغاٞيحن للغّلخالت الخّل

جاعيت، الخغ٦ت جيكيِ في ال٨بحر  الخحر  يثحر يبحر بلض َى: "٢ىله في اإلاضيىت َظٍ خى٫  اإلاهضسخي ط٦ٍغ ما زال٫ ٞمً الخّل

ُّطب عقو عخب عاعي، بُابٗها جمحّلزث اإلاضيىت ؤنّل  لىا يدبحّلن  "ألاؾىام عقُو َ اجها لُبيٗت جبٗا وطل٪ الؼّل
ّل
ظيً ؾ٩

ّل
 يميلىن  ال

                                                           
، طبعة خاّصة، منشورات ادلركز الوطٍت للبحث كالّدراسات يف احلركة "الوسيط من خالل المصادرتاريخ الجزائر في العصر "صاحل بن قربة كآخركف، ٔ

 .ٕٚٗ، صٕٚٓٓ، ٜٗ٘ٔالوطنية كثورة نوفمرب 
 .ٛ٘٘احلمَتم، ادلصدر الّسابق، ص ٕ
للبحث كالّدراسات يف احلركة الوطنية كثورة ، منشورات ادلركز الوطٍت "الحواضر والمراكز الّثقافية في الجزائر خالل العصر الوسيط"عيسى بن الذيب،  ٖ

 .ٚٛ، صٕٚٓٓ، اجلزائر، ٜٗ٘ٔنوفمرب 
 .ٛٛ،ٙٛابن حوقل، ادلصدر الّسابق، ص ٗ
 .ٛٛ،ٙٛ ص نفسو، ادلصدر ٘
 .ٖٓٔـ، صٜٚٚٔ/قٜٖٚٔ، دار صادر بَتكت، لبناف، ٘،ج"معجم البلدان: "ياقوت احلموم ٙ
 .ٕٕٛ، صٚٚٛٔ، مطبع بريل، "أحسن الّتقاسيم في معرفة األقاليم" ادلقدسي، ٚ
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عاٖت، امتهان بلى بضوعَم جاع مً الٗضيض م٣هض جاَغث ؤنبدذ الى٢ذ مغوع وم٘ الؼّل  لبي٘ ؾىاء  ٞحها اإلاخاظغة ٢هض الخّل

ى يدخاظىهه ما لكغاء ؤو مىخجاتهم إن َظا في ي٣ى٫  اإلا٣ضسخي ؤنّل  ختّل
ّل

بِب واؾخُابها الؿٍغب قيها واهخػل: "الك
ّط
  " الل

ظا جاعر  الاػصَاع ٖلى صليل َو ظر الخّل
ّل
ذ  ال ها ٦ما بها، ٖٞغ مذ ؤجّل

ّل
غ١  مً ال٨شحر في جد٨

ّل
جاعيت الُ تي الخّل

ّل
 ؤو بها جمغّل  ٧اهذ ال

ٛحر ابً لىا يىعص بط ؾىاَا ما بلى مجها جىُل٤ جاعة ومؿغب مكغم  مً البلضان حمُؼ وبلى: "٢ىله في الهّل
ّط
 ويغوب بالخ

.   "ألامخػت

غ١  ٖلى جاَغث ج٣خهغ لم   
ّل
جاعيت الُ ازليت الخّل غ١  ٖلى اؾخىلذ بل ٞدؿب، الضّل

ّل
جاعيت الُ  سجلماؾت بلى الخاعظيت الخّل

ٖايا ٧ل ٞحها وقاع٥ ججاعتها وكُذ ٣ٞض طل٪، صون  وما واإلاكغ١  جاَاتهم بمسخل٠ الغّل
ّل
 ٞحها ٞكاع٥ واهخماءاتهم اج

ى والٗغب الىٟىؾيىن  .   الٟغؽ وختّل

:  واعحالن -ر

خغاويت، لُبيٗتها هٓغا ججاعيت، خايغة واعحالن ٧اهذ ل٣ض     ت ؤصواعا لٗبذ ٣ٞض الصّل ها خيض َامّل م ٧اهذ ؤجّل
ّل
 في جخد٨

غ١  مً ال٨شحر
ّل
جاعيت الُ تي الخّل

ّل
ىصان، بالص بلى جىٟظ ال ؾخميىن  امخل٨ها اإلاضيىت َظٍ ؤنّل  بلى ؤلاقاعة بىا ويجضع الؿّل  في الغّل

ا ٖهضَم سظَو
ّل
ظا لهم ججاعيت ٢اٖضة واج كغحل: "ي٣ى٫  خيض اإلاضيىت َظٍ قإن في يىعصٍ ما خؿب َو  منها والؿّط

خغاء في( واعحالن) ىصان بالص بلى الصّط اعيسيت الىّلهىم ٢اعها وبطا  "يثحر الؿّط تي الخّل
ّل
زذ ال ه ٖجها جدضّل

ّل
 هد٨م ؤن يم٨ىىا ٞإه

غ١  جغبِ ججاعيا مغ٦ؼا ٧اهذ واعظالن ؤنّل  ٖلى وؿبيا خ٨ما
ّل
جاعيت الُ  َغي٤ ؤنّل  اإلاشا٫ ؾبيل ٖلى هظ٦غ البٌٗ، ببًٗها الخّل

تي اإلاؿيلت
ّل
غ١  يلخ٣ي ٧ان  مغخلت 12 خىالي ٖجها جبٗض ٧اهذ ال

ّل
تي بالُ

ّل
ت بٛاهت واعظالن جهل ال .  و٢ٟهت و٧ٚى

تي الٗىامل ومً
ّل
خغاويت، اإلاضن ٧لّل  بحن اإلا٩اهت َظٍ ٦ؿب ٖلى واعظالن ؾاٖضث ال ظيً ؤَلها َبيٗت َى الصّل

ّل
ؾىا ال  جمغّل

غ١  ٖبىع  ٖلى
ّل
جاعيت واإلاؿال٪ الُ جاعيت ال٣ىاٞل ومغا٣ٞت الخّل ىصان، بالص مً وآلايبت الٗابغة الخّل   ؤنّل  طل٪ ٖلى بياٞت الؿّل

لىن  ٧اهىا ؤَلها ٚالبيت
ّل
ة مً يدك٩ ىا ٢باثل ٖضّل جاعة باختراٞهم ٖٞغ لىن  ٩ٞاهىا وزغائهم، وبٛىاَم للخّل ىصان بالص في يخجىّل  الؿّل

بر مجها يجلبىن  خيض ووه٣اعة، ٚاهت وبالص هم وؿدبٗض وال بالصَم، في ويًغبىهه الخّل ة به يخاظغون ٢ض ؤجّل ىاحي م٘ ؤزغي  مغّل  الىّل

تي اإلاجاوعة وألا٢اليم
ّل
. مٗها جخٗامل ٧اهذ ال

ىصان وبالص مضيىتهم بحن ججاعتهم في واعظالن ؤَل ي٣خهغ لم لىن  ٧اهىا بل ٞدؿب، الؿّل
ّل
 بالص بحن الىؾاَت ٖىهغ يك٩

ىصان الٟت اإلاىا٤َ في ؤَلها بلى جهل الجىىب بالص مً الىاعصة اإلاىخجاث ٩ٞاهذ  الؼّلاب وبالص سجلماؾت وبحن الؿّل  الؿّل

٦غ
ّل
اع ؤيضر ٖلى الظ ٨ظا اإلاضيىت، ججّل غ١  وجٟٗيل جيكيِ في مؿاَمتها مضي هالخٔ َو

ّل
جاعيت واإلاؿال٪ الُ تي الخّل

ّل
 حٗخبر ال

جاعيت الخغ٦ت اػصَاع وبالخالي ألاوؾِ، اإلاٛغب قغيان .  الخّل

 

                                                           
 . ٜٚٔ،ٜ٘ٔ، ص ٕٕٓٓ، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ٔ، حتقيق، زلّمد أمُت ضّناكم، ط"البلدان"اليعقويب، ٔ
 .ٕٕٛادلقدسي، ادلصدر الّسابق، ص ٕ
 .ٖٙابن الّصغَت، ادلصدر الّسابق، ص ٖ
 .ٓٚعبد احلميد حاجيات، ادلرجع الّسابق، ص ٗ
 .ٕٓٔاحلريرم، ادلرجع الّسابق، صزلّمد عيسى  ٘
 .ٕٛٔمقديش زلمود، ادلصدر الّسابق، ص ٙ
 .ٕٔٔ،ٕٓٔاإلدريسي، ادلصدر الّسابق، ص  ٚ
 .ٗٙاحلمَتم، ادلصدر الّسابق، ص ٛ
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ت اإلاباصالث -3 جاٍع
ّط
 :ألاوؾِ اإلاؿغب في الخ

اصعاث -1 : الهّط

كاٍ اػصَاع في ٦بحرا صوعا لٗبذ ألاوؾِ اإلاٛغب خىايغ بنّل    
ّل
جاعر  الي جاعيت و٢ىاٞلها مىخىظاتها بٟٗل الخّل  ؾىاء الخّل

اظٗت ؤو الخاعظيت البالص بلى الٗابغة لى مجها، الغّل  غلُه ولهم: "خىنل ابً ي٣ى٫  خيض اإلاؿيلت هجض الخىايغ َظٍ عؤؽ ٖو

ض يثحرة واحىت يغوم ا  "وخاحتهم يكاًتهم غلى جٍؼ ىا ممّل
ّل
ع ٧اهذ اإلاضيىت َظٍ ؤنّل  ٖلى يضل  ألامهاع بلى مىخىظاتها جهضّل

باتها، خاظاتها جد٣ي٤ ٚغاع ٖلى اإلاجاوعة
ّل
إن َظا في اإلاهضع هٟـ ويىعص ومخُل

ّل
كغحل مً ولهم: " ي٣ى٫  خيض الك  الؿّط

و
ّط
ت ج٣ىم ألاوؾِ اإلاٛغب مضن ٩ٞاهذ  "جيـ مً وؤنله الهحروان بلى ًدمل ما اإلاػى باص٫ بٗمليّل جاعر  الخّل  بيجها ٞيما الخّل

يما ظا اإلاجاوعة، البلضان وبحن بيجها ٞو ما يضّل  ٞةن َو
ّل
ٕ ٖلى يض٫ّل  ٞةه هت وؾلٗها مىخىظاتها جىىّل هضيغ، اإلاىظّل ا للخّل  يجٗلها ممّل

جاع ٢بلت اب٣ت اإلادانيل جل٪ بلى وباإلياٞت ألاوؾِ، اإلاٛغب بلى الىاٞضيً للخّل ٦غ الؿّل
ّل
 والخىُت ال٣ًُ ػعاٖت هجض الظ

ٗحر
ّل

ها والجٛغاٞيحن الغّلخالت ٦خب في هلمـ ولم اإلاىاشخي جغبيت بلى باإلياٞت ٖىضَم خايغا والك هت ٧اهذ ؤجّل هضيغ مىظّل . للخّل

جاعيت اإلاباصالث ج٣خهغ لم     ة ألاوؾِ اإلاٛغب ٖٝغ بل ٞدؿب، بٗيجها مضيىت ٖلى الخّل  بضوع  ؾاَمذ وخىايغ مضن ٖضّل

جاعة، بوٗاف في ٦بحر تي مىخىظاتها ؤَمّل  ومً خايغة، ألازغي  هي ظاوعَا وما جاَغث ٩ٞاهذ الخّل
ّل
 بالص بلى جدمل ٧اهذ ال

ىصان اهيت ال٣ُىيت ألا٦ؿيت الؿّل ٝى وؤزىاب وال٨خّل   ٦ما وألاحجاع، وألانضاٝ ألاػع١ الؼّلظاط مً وؤنىاٝ والٗماثم الهّل

داؽ بلحها يدمل ن  ألاخمغ الىّل ة َظٍ وحٗخبر واإلالر؛ اإلاٗضوي البري٤ طر والخٝؼ والخىاجم ألاؾاوع  مً ومىخجاجه اإلالىّل  اإلااصّل

ل٘ ؤَمّل  ىصان ؤَل م٘ بها اإلاخٗامل الؿّل ت ابً ي٣ىا بط الؿّل َى
ّل
ضص َظا في بُ ىصان ًخهاعف وباإلالر: " الهّل  ًخهاعف يما الؿّط

َب
ّط
ت بالظ ًّط ػىهه والك

ّط
دباٌػىن  نُػا ًهُ .  "به ٍو

ٖذ ألاوؾِ اإلاٛغب مضن ناصعاث بنّل   إلاى٢ٗها هٓغا وطل٪ مٗها، اإلاخٗامل ألا٢اليم خيض ومً اإلاىخىظاث خيض مً جىىّل

ظر ؤلاؾتراجيجي
ّل
وع، بهظا بال٣يام لها يؿمذ ال اعيسيت اإلاهاصع زال٫ ٞمً الضّل  ألا٢صخى اإلاٛغب م٘ الخٗامل ؤنّل  وؿخيخج الخّل

هضيغ، خيض مً َما مغ٦ؼا يدخل ٧ان تي مشال بىهت ؤنّل  ٞىجض الخّل
ّل
ٗحر الخىُت بةهخاط اقتهغث ال

ّل
ا همل٪ ال ل٨ً  والك  ههّل

ىا نغيدا
ّل
ة َظٍ ؤنّل  ٖلى يضل ع ٧اهذ اإلااصّل ١  مىه الٟاثٌ ؤنّل  يبضوا ول٨ً ألا٢صخى، اإلاٛغب بلى جهضّل  ٢غب بد٨م بليه يؿىّل

ٗامل و٦ثرة اإلاؿاٞت ظر ول٨ً ؤلا٢ليم َظا م٘ الخّل
ّل
 ما: "ي٣ى٫  خيض خىنل ابً ؤوعصٍ ما َى الضالثل مً ؤيضيىا بحن ال

اثُت البالص بلى مىه ًدمل
ّط
ار بجي ظؼاثغ ؤنّل  ٦ما ، "غىه الى ىّل مً الٗؿل بةهخاظها اقتهغث مٚؼ حن، والؿّل  جيـ ومضيىت والخّل

تي
ّل
ا ال عٕ ب٨ثرة الاؾدبهاع ناخب ط٦َغ  ومً اإلاٛغب بالص ؾاثغ بلى اإلاىخىظاث جازظ مجها ؤنّل  لىا وط٦غ ألازمان وبسـ الؼّل

عاٖيت، اإلاىخىظاث يسوّل  ٞيما َظا  ألا٢صخى اإلاٛغب يمجها ا الؼّل  جحهغث اقتهغث ٣ٞض الخيىاهيت اإلاىخىظاث يسوّل  ٞيما ؤمّل

تي ٖمىما اإلاىخىظاث بتربيت
ّل
ت ويُاع مؼاعع وبإعاييها: "الخمحرر  ي٣ى٫  خيض اإلاٛغب بالص بلى حؿا١ ٧اهذ ال  مً ويها حمّط

ا يثحر والؿىم البهغ وبها خؿً، شخيء ًلّط  والخُل البراطًً هخاج  ألاوؾِ اإلاٛغب في بىهت مضيىت اقتهغث ٦ما  "حضّط
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ٝى بخجاعة واب، مً واإلااقيت الهّل ا الضّل الٟت اإلاضيىت َظٍ ٞةنّل  اإلاٗاصن يسوّل  ٞيما ؤمّل ٦غ الؿّل
ّل
 الىاٞغة، بمٗاصجها اقتهغث الظ

غا ٧ان الخضيض مٗضن ؤنّل  لىا يظ٦غ ٞةنّل  خى٢ل ابً ٞدؿب
ّل
ا مخٞى  لم ول٨ً ناصعاتها يمً صزل و٢ض   اإلاضيىت َظٍ في ظضّل

ص تي ألا٢ُاع لىا يدضّل
ّل
ة، َظٍ جهضيغ في مٗها جخٗامل ٧اهذ ال اجر ومً اإلااصّل ها الغّل ٍع ٧اهذ ؤجّل

 ٞيه بما اإلاٛغب ٧اٞت بلى جهضّل

ا وألا٢صخى، ألاصوى ٝى الخاعط بلى مجها يدمل ٩ٞان جلمؿان مضيىت مً ؤمّل  ومً  اإلاٛغب ؤ٢اليم بلى الخيل وؾغوط الهّل

تي جيـ مضيىت خى٫  ؤلاصعيسخي يىعصٍ ما ألاوؾِ اإلاٛغب ناصعاث
ّل
ع ال  ٧لّل  بلى مجها يسغط خيض الخبىب، ؾاثغ مجها جهضّل

كت ًلّط  الكىايه مً وبها: "ي٣ى٫  خيض اإلاغا٦ب في آلاٞا١ كغحل ومً ٍَغ ُب الؿّط
ّط
و الُ

ّط
 يبٍر في الىنل ًكىث ما اإلاػى

لٗت بإنّل  ٢لىا بطا بالٛغيب وليـ ،"وونكه ظٍ وجهضيغا، وحؿىي٣ا َلبا ألا٦ثر هي ظىصة، ألا٦ثر الؿّل تي هي اإلاحزة َو
ّل
 ال

جاعيت الخغ٦ت في للمؿاَمت ألاوؾِ اإلاٛغب إلاضن اإلاجا٫ ؤٞصخذ كيُت الخّل
ّل
 . آهظا٥ الي

مضة َغي٣ت  زال٫ مً تي البياهيت ألٖا
ّل
هت اإلاىخجاث ؤَم صعاؾت في بليه ٖمضها ال هضيغ اإلاىظّل  ألاوؾِ اإلاٛغب بالص في للخّل

ٗحر والخىُت ال٣مذ ؤنّل  يؿدىج
ّل

ٝى والك م والهّل ٫  اإلاغ٦ؼ في يخ٣ضّل ٫ اإلاضن ناصعاث مً ألاوّل  ؤنّل  خحن في باإلااثت 26,92 بمٗضّل

ىام مً اإلاىاشخي جهضيغ ع وألاب٣اع ألٚا ىا٥ باإلااثت، 15,38 بدىالي ي٣ضّل   الٟىا٦ه بحن جغاوخذ ؤزغي  ناصعاث َو

ٟغظل حن ٧الؿّل مىع  والخّل ا باإلااثت، 7,69 بيؿبت واإلاٗاصن والخّل له ٧ان اط ٢ليال جهضيٍغ ٩ٞان اإلاغظان ؤمّل  3,84 خىالي مٗضّل

ت هٓغا وطل٪ باإلااثت
ّل
اخليت اإلاضن ل٣ل تي الؿّل

ّل
اصعاث ٞمجمل نيضٍ، ولهٗىبت ألازحر َظا بها يىظض ال  ًٖ ٖباعة ٧اهذ الهّل

عاٖيت، اإلاىخجاث ظا الؼّل عاٖت يمتهىىن  ٧اهىا اإلاضن َظٍ ؤَل ؤنّل  ٖلى صليل َو جاعة الؼّل . والخّل

: الىاعصاث -2

ع ٧اهذ ٦ما ؾلٗا حؿخىعص ٧اهذ الخا٫ ٞبُبيٗت ججاعيت مضها ٧اهذ ألاوؾِ اإلاٛغب مضن ؤنّل  بما     ولٗلّل  مىخجاتها، جهضّل

تي اإلاضن َظٍ بحن ؤنّل 
ّل
. جحهغث ألاولى اإلاغجبت في جإحي وال

زىا ٞةطا    ولت ٖهغ في واعصاتها ًٖ جدضّل ؾخميت الضّل ا وؿخسلو ؤن ٞيم٨ً الغّل ها الب٨غر  يىصٍع ممّل  ٚالب في جخٗامل ٧اهذ ؤجّل

جاعيت ال٣ىاٞل ٧اهذ خيض سجلماؾت، م٘ ألاخيان ا حٗبر الخّل بها ؤو ٖبَر ل٘ اإلاىخىظاث بٌٗ مجها وجدمل حؿخ٣غّل  ومً   والؿّل

ث وغىضَم"الخمحرر  يظ٦ٍغ ما سجلماؾت به اقتهغث ما بحن
ّط
ىن  الهًُ ؾال اء والٌغوٍاء والٌمّط

ّط
  . " والخى

جاعيت ال٣ىاٞل َغي٤ ًٖ ألاوؾِ اإلاٛغب مضن بلى جهل اإلاىخجاث ٧اهذ    تي الخّل
ّل
٫  ٧اهذ ال ىصان بالص في جخجىّل  في ؤو الؿّل

ل٘ ٞيإزظون  وألا٢صخى ألاصوى اإلاٛغبحن ت آيبحن، ؤزغي  بؿل٘ ويغظٗىن  طاَبحن واإلاىخىظاث الؿّل  ٖلى الىا٢ٗت اإلاضن وزانّل

غ١ 
ّل
جاعيت الُ اع مُاؾُحر نباثل قيها: "ؤلاصعيسخي ي٣ى٫  خيض واعظالن مشل الخّل لىن  ؤؾىُاء وججّط ىصان بالص في ًخجىّط  بلى الؿّط

بر منها قُسغحىن  وههاعة وبالص ؾاهت بالص
ّط
ًغبىهه الخ بر ٩ٞان  "بلضَم باؾم بالصَم في ٍو  اإلاٛغب واعصاث ؤَمّل ّل  الخّل

ىصان بالص مً ألاوؾِ م الؿّل جاعة في واعظالن ؤَل بغػ  ول٣ض ولجىصجه، به القتهاَع ىصان بالص م٘ الخّل هم الؿّل اؽ ؤٖٝغ ألجّل  الىّل

جاعيت اإلاؿال٪ ظٛغاٞيت وحكابه الٗيل همِ لدكابه ببيئتها .  الخّل

ع     َب مٗضن ويخهضّل
ّل
ل٘ ٢اثمت الظ تي الؿّل

ّل
ىصان بالص مً ألاوؾِ اإلاٛغب بلى جهل ال  ؤوعصٍ ما زال٫ مً َظا وهلمـ الؿّل

َب وؤقًل:" ي٣ى٫  خيض البٌغي 
ّط
 ًىما غكغ زماهُت مؿحرة اإلالَ مضًىت وبحن وبُنها ؾُاعوا بمضًىت ًان ما بالصٍ في الظ

                                                           
 .ٚٚابن حوقل، ادلصدر السابق، ص ٔ
 .ٗٔٔ،ٖٔٔ، ص(د، ت)، حتقيق، زلّمد حاج صادؽ، مكتبة الّثقافة الّدينية، "كتاب الجغرافيا" الّزىرم أيب عبد اهلل زلّمد بن أيب بكر، ٕ
 .ٜٕٓزلّمد عيسى احلريرم، ادلرجع الّسابق، ص ٖ
 .ٖ٘ٓاحلمَتم، ادلصدر الّسابق، ص  ٗ
 .ٕٔٔ،ٕٓٔاإلدريسي، ادلصدر السابق، ص  ٘
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ىصان بهباثل مػمىعة بالص في َب بلى وباإلياٞت  " الؿّط
ّل
ؾخميىن  ٧ان الظ ىصان بالص مً يؿخىعصون  الغّل  ألاحجاع الٛغبي الؿّل

ميىت
ّل
ب الش

ّل
ٗام وعيل والٗىبر والك حر الىّل جاع ؤنّل  ٦ما اإلاىاص، مً طل٪ ٚو ؾخميحن الخّل  الٗبيض لخجاعة بالٛا اَخماما ؤولىا الغّل

هم صعظت بلى مجهم ٦بحرا ٖضصا ٞجلبىا لىن  ناعوا ؤجّل
ّل
حهغحي، اإلاجخم٘ في بها بإؽ ال اظخماٖيت َب٣ت يك٩  ؤنّل  وؿدبٗض ال ٦ما الخّل

جاع َاالء ؾخمي التراب زاعط ألازغي  ؤلاؾالميت الخىايغ بلى بخىػيٗها البًاٖت بهظٍ اإلاخاظغة بلى ٖمضوا الخّل  و٢ض  الغّل

داؽ  باهخاط( ه5-3) ال٣غن  مابحن ألا٢صخى اإلاٛغب اقتهغ ٨غالىّل ظر الؿّل
ّل
يه ال َغر  يؿمّل داؽ" الؼّل

ّط
ىسخي اإلاهبىؽ بالى   "الؿّط

تي وألا٢اليم البلضان عنض يم٨ىىا الؼّطَغي  ؾيظ٦ٍغ ما زال٫ ومً
ّل
 َظٍ ومً: "ي٣ى٫  خيض اإلاىخىظاث َظٍ له حؿا١ ال

ٌغ ًجلب البالص ىسخي الؿّط هُت بلى الؿّط وم وبالص وألاهضلـ واإلاؿغب بقٍغ ُل ويظلَ وؤلاقغهج الغّط
ّط
ععي الى

ب الضّط
ّط

  "والك

غيذ الىّلو َظا زال٫ ومً  بد٨م ألاوؾِ اإلاٛغب بلى جهل ٧اهذ اإلاىخىظاث َظٍ ؤنّل  وؿبيا خ٨ما هد٨م ؤن لىا يم٨ً الهّل

جاعر  والخٗامل الجٛغافي ال٣غب اثم الخّل غ١  ٖلى الضّل
ّل
ابُت الُ ىؽ بالص اقتهغث ٦ما بيجهما، الغّل ٢ا١ باأللبؿت الؿّل ياب الغّل

ّل
 والش

ٞيٗت ياب الغّل
ّل
يت والش ٞى تي الهّل

ّل
تي سجلماؾت، بمضيىت جيسج ٧اهذ ال

ّل
ىاٖت بد٨م اإلاٛغب بالص ؾاثغ بلى جدمل ٧اهذ وال  الهّل

ضة زة الجيّل .  واإلاخمحّل

ىصان بالص مً حؿخىعص جلمؿان ٧اهذ ٢ي٤ الؿّل َب الغّل
ّل
داؽ واإلالر والظ ٗام، وعيل والىّل ت البهاعاث وبٌٗ الىّل  الٟلٟل مسانّل

ىصاوي ا  الؿّل ل٘ ؤمّل ا، الجىر مً اإلايؿىظاث في ٞخىدهغ ؤوعوبا مً الىاعصة الؿّل حَر  وؾيٝى الغماح مً ألاؾلخت ومً ٚو

.   وزىاظغ

جاعة اػصَاع غىامل-3
ّط
 :ألاوؾِ اإلاؿغب في الخ

جاعيت الخغ٦ت جيكيِ في ٖضيضة ٖىامل اقتر٦ذ      الٗىامل َظٍ ازخلٟذ وبن مباقغة، ٚحر ؤو مباقغة بُغي٣ت الخّل
ّل
 ؤنّل  بال

بب َى طل٪ و٧لّل  ألازغي، اإلاضن ؾاثغ ًٖ بها اهٟغصث بمحزة جمحّلزث مضيىت ٧لّل   مىّلذ ججاعيت، ٦دىايغ ْهىعَا وعاء الؿّل

لى بسحراتها، الٗالم ؤن٣إ مً ٦شحر ٖلى جاعة ؤنّل  هجض الخهغ ال اإلاشا٫ ؾبيل ٖو ؾخمي الٗهض في الخّل -160) الغّل

اعيسيت اإلاهاصع زال٫ ٞمً ٦بحر، بك٩ل وكُذ( م909-776/ه296 ؿحر ابً مشل لها اإلاٗانغة الخّل   ،الهّط
ّل

 ؤنّل  وؿدك٠

جاع ٢بلت ٧اهذ جحهغث ظيً للخّل
ّل
ٛحر ابً ٞي٣ى٫  ؤلاؾالمي الٗالم ؤن٣إ ٧لّل  مً بلحها يٟضون  ٧اهىا ال ضص َظا في الهّل : الهّل

بل واؾخػملذ" جاعة وؾغب مكغم  مً الؿّط
ّط
 ؤيثر ؤو طلَ مً ؤنلّط  ؤو ؾيخحن طلَ غلى قإنامىا ألامخػت ويغب بالخ

اؽ والػماعة
ّط
جاع والى

ّط
 والخىايغ اإلاضن بٖماع بإنّل  يؿخيخج ال٣ى٫  َظا زال٫ ٞمً   "جاحغون ألانُاع ًلّط  مً والخ

جاعة واػصَاع جاع وب٢با٫ الخّل   ي٩ىن  ال بلحها الخّل
ّل
غ بطا بال

ّل
جاعيت ومؿال٨ها َغ٢ها ٖبر ؾىاء والاؾخ٣غاع ألامً جٞى  صازل ؤو الخّل

٢ىا ؤصواعا لٗبىا ٢ض الخىاعط ؤنّل  هالخٔ ؤزغي  ظهت ومً ظهت، مً َظا اإلاضيىت، ياؾيت ال٨ياهاث ٖلى بها جٟىّل  في ألازغي  الؿّل

هم خيض ألا٢صخى، واإلاٛغب بٞغي٣يت جاعيت الخغ٦ت جيكيِ في ؾاَمىا ؤجّل ىصان بالص بحن الخّل خغاء وواخاث الؿّل  واإلاٛغب الصّل

                                                           
 .ٙٚٔالبكرم، ادلصدر السابق، ص ٔ
 .ٖٚ،ٕٚحاجيات عبد احلميد كآخركف، ادلرجع الّسابق، ص  ٕ
 .ٛٔٔ،ٚٔٔالّزىرم،  ادلصدر الّسابق، ص  ٖ
 .ٛٔٔ،ٚٔٔصادلصدر نفسو،  ٗ
 .ٚٚ، صٕٗٓٓ، رسالة ماجيستَت، جامعة بغداد، ("م9،11/ھ3،5)الّنشاط الّتجاري في المغرب األقصى خالل القرن "علي زلّمد البيايت باف،  ٘
 .ٜٜٔبساـ كماؿ عبد الّرزاؽ شقداد، ادلرجع الّسابق، ص ٙ
 .ٕ٘ٔبوزياف الّدراجي، ادلرجع الّسابق، ص ٚ
 .ٖٚ،ٖٙبق، ص ابن الّصغَت، ادلصدر السا ٛ
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ِ البدغ وبمىاوئ ؤلاؾالمي باإلاكغ١  عبٍُى ٣ٞض بظماال، ألاوؾِ بب ويغظ٘  اإلاخىؾّل  بالٗماعة اَخمامهم بلى طل٪ في الؿّل

غؽ ألاعاضخي مً اإلاىاث وبخياء والبىاء ىص ؤجتهم ؤن طل٪ هديجت ٩ٞاهذ ألاجهاع، وبظغاء البؿاجحن ٚو جاعيت وال٣ىاٞل الٞى  الخّل

.  الٗالم ؤن٣إ ٧لّل  مً

ولت ٖهض في ٞمشال    اصيت الضّل ها يٗخ٣ض وكيُت ججاعة ٢امذ( م1143-997/ه547-397) الخمّل  صازليا جدىا٢ل ٧اهذ ؤجّل

ار بجي ظؼاثغ مضيىت ٟٞي وزاعظيا، ىّل ا واإلاؿيلت و٢ؿىُيىت مٚؼ حَر زىا ٦ما ٦شحرة ؤؾىا١ بها ٢امذ ٚو  الجٛغاٞيىن، يدضّل

غ ٧اهذ مجها والبٌٗ
ّل
ٖت ججاعيت َغ١  ٖلى جخٞى باص٫ بىاؾُت ا٢خهاصر ج٩امل بخضار ٖلى حؿاٖض مخىىّل جاعر  الخّل  ٞيما الخّل

يما بيجها إن َظا في ويؿخُغص الخاعظيت ألا٢ُاع وبحن بيجها ٞو
ّل

جلب:" ٢اثال ؤلاصعيسخي الك  البالـ الؼّطٍذ ؤنالُمها مً بليها ًُث

ً" والهُغان الجىصة ىار بجي ظؼاثغ ٖو ؼ:" ي٣ى٫  مٚؼ  ؤنّل  ؤلاصعيسخي ويًي٠  "البالص ؾاثغ بلى وغؿلها بؿمنها ًخجهّط

اص بجي ٢لٗت بلى ويدمل يهُاص اإلاؿيلت ؾم٪ .   خمّل

ولت ٖهض في ٞمشال    ٍاهُت الضّط هذ الؼّط بحن قغ٦ت هي صخغاويت قغ٦ت ج٩ىّل يً لؿان ه٣ل ٣ٞض اإلا٣غّل  ؤلاخاَت في الخُيب الضّل

ٍ ؤنّل " اإلاهغّطي  هللا غبض ؤبي" قيسيه ًٖ جاعة، في اقتر٧ىا بزىة ؤعبٗت" الغّطخمان غبض بً ًدحى بً بٌغ ؤبي" لجضّل  الخّل

ىصا خغاء َغي٤ ٞمهّل جاعة، وجإمحن آلاباع بدٟغ الصّل سظوا الخّل
ّل
م وعايت للغّلخيل َبال واج  بً بٌغ ؤبى" و٧ان اإلاؿحر ٖىض ج٣ضّل

ض ما٫ في الىا٢ٗت بةيىالايً" غليو الىاخض غبض"و بسجلماؾت" الغّطخمان غبض"و بخلمؿان" مدمّط
ّل

 لخمب٨خى الٛغبي الك

لمؿاوي ٩ٞان ميل، 400 ٖلى خغاء بلى يبٗض الخّل ل٘، مً له يغؾم بما الصّل  والجىػ  والٗاط بالجلض له يغؾل وطا٥ الؿّل

بر، جلماسخي والخّل ٞهما اإلاحزان ٧لؿان بيجهما والسّل جاعة بإخىا٫ وي٩اجبهما والخؿغان الغّلجخان ب٣ضع يٗغّل ؿٗذ والبلضان، الخّل
ّل
 ٞاح

ٓم ؤمىالهم غ١  وؤمً لؿالمت ؤنّل  هغنض ؤن يم٨ً َظا زال٫ ٞمً  قإجهم ٖو
ّل
 ؾحر خؿً ٖلى ألازغ ؤ٦بر وجمهيضَا الُ

جاعيت ال٣ىاٞل الي خغ٦تها، وجىميت الخّل جاعيت الخايغة  جهبذ وبالخّل جاع، مً ال٨شحر م٣هض الخّل  ظهت ومً ظهت، مً َظا الخّل

وايت َظٍ مً هغنض زاهيت مغؽّل  ؤنّل  الغّل ًّل  ٖلى الخّل اعة ٞ جّل تي ألامىع  مً الخّل
ّل
ً ال

ّل
و٫  جم٨  مبلٜ يبلٛىا ؤن مً وألامم وال٣باثل الضّل

اط لُان، ٖىض الخّل ٣ت الخبرة ؤَل خيض الؿّل
ّل
د٨م والش جاعيت، ال٣ىاٞل ؾحر في والخّل وع  يلٗبىن  الخّل اؽ الضّل  ببغاػ في الخؿّل

و٫  بلى مىخجاتهم اثيت اإلاجاوعة الضّل .  والىّل

ا ع  ؤنّل  يالخٔ وممّل جاعيت الخغ٦ت جُىّل ظا ألاوؾِ، اإلاٛغب إلاضن والٗمغاوي الخًاعر  الاػصَاع م٘ جؼامً الخّل  يى٨ٗـ ما َو

جاع مً الىاٞضيً اؾخ٣با٫ هديجت اإلاضيىت مضازيل ٖلى بيجابا م، الخّل حَر ضص َظا وفي ٚو  زلضون  بً الغّطخمً غبض يكحر الهّل

زل غظم ومتى:"ي٣ى٫  خيض الا٢خهاصر والاػصَاع الٗمغان بحن الٗال٢ت بلى ؿػذ والخغج الضّط
ّط
ايً ؤخىاُ اح  ووؾؼ الؿّط

كاٍ جىميت في صوع  للمضيىت ي٩ىن  خيض" اإلاهغ
ّل
جاعر  الي ٗيض ٖلى الخّل ازلي الهّل  . والخاعجي الضّل

ا    تي الهالليت ال٣باثل صوع  يسوّل  ٞيما ؤمّل
ّل
ٖذ ال  ، وألازبج وػٚبت عياح ٢باثل ٞحها بما ألاوؾِ، اإلاٛغب هىاحي في جىػّل

م هجضٍ ولم ٢اجما جاعيسهم ٧ان ٣ٞض قإجهم في زلضون  ابً يىعصٍ ما وخؿب ىىا بهٟت م٣ام ؤرّل  في يظ٦َغ
ّل
 ؤن مً جم٨

                                                           
، ادلركز اجلامعي "م10م،9/ھ4،ھ3تطّور المدن بالمغرب اإلسالمي وعالقتها، العالقات التجارية ببالد الّسودان خالل القرنين " عيسى قورارم، ٔ

 . ٓٔمبدينة اجلزائر، ص
 .ٖٙ،ٖ٘ص –ادلرجع نفسو، ص  ٕ
 .ٕٕٛ،ٕٕٚص –، ص ٕ، طٜٜٔٔدار الوفاء،  ،("ئريصفحة رائعة من التاريخ الجزا)دولة بني حّماد "عويس عبد احلليم،  ٖ
 .ٙٛاإلدريسي، ادلصدر السابق، ص ٗ
 .ٜٕٓ،ٕٛٓص –زلّمد الّطمار، ادلرجع الّسابق، ص  ٘
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ظاعيت الخغ٦ت جيكيِ بػاء باإليجاب ٖلحهم هد٨م زحن آعاء عؤيه يسل٠ ولم  الذّل ّل  بإنّل  ه٣ى٫  ؤنّل  يم٨ىىا بط آلازغيً اإلااعّل

ؿان حػٍغب في وػمت واخض آن في وههمت وػمت ًاهذ ألاوؾِ اإلاؿغب بلى الهاللُحن هجغة"
ّط
ًاع جسٍغب في وههمت الل  ،"الضّط

ص زوح البربغيت ال٣باثل بٌٗ ايُغث ألاوؾِ اإلاٛغب مً الٛغبي الجؼء وهدى   بجايت بلى ال٣لٗت مً اهخ٣الهم ٞبمجغّل
ّل
 للج

غث ول٣ض   ال٨ؤل طاث وألاعاضخي اإلاغاعي هدى
ّل
جاعيت الخىايغ ٦بري  طل٪ هديجت جإز  وسجلماؾت، وال٣حروان جاَغث مشا٫ الخّل

تي اإلاغا٦ؼ ؤَمّل  مً ٧اهذ اإلاضن َظٍ بإنّل  وهالخٔ
ّل
م ال

ّل
غ١  في جخد٨

ّل
جاعيت الُ ازليت الخّل اا٫ ويب٣ى والخاعظيت الضّل  اإلاُغوح الؿّل

ضث َل: َى بت طل٪ الهالليت ال٣باثل حٗمّل مٗا ٚع جاعيت؟ الخغ٦ت بيٗاٝ في َو باث هديجت ظاء طل٪ ؤنّل  ؤم الخّل  ؤزغي  مؿبّل

ل لم  مؿاوليتها؟ الهالليىن  يخدمّل

ٛغيبت ؤنّل  بلى ؤلاقاعة بىا ويجضع    ا يغعا ؤ٢لّل  ٧اهذ ألاوؾِ باإلاٛغب الهالليت الخّل  ألنّل  وبٞغي٣يت، وبغ٢ت َغابلـ قهضجه ممّل

زحن مً ال٨شحر ٖلحها يُل٤ ٦ما_ الؼّلخٟت لهظٍ وهديجت  الخملت بهظٍ اإلا٣هىص َى ي٨ً لم ألاوؾِ اإلاٛغب  اهضمج_ اإلااعّل

اع وؤنبدىا الى٢ذ، بمغوع البربغيت ال٣باثل م٘ الهالليىن  هىا ب٢ُاٖيحن ججّل
ّل
هغث بضاوتهم مً وجسل  ٖالماث ٖلحهم ْو

غ ًّل د ىا بٗضما الخّل بهم ٖٞغ غ١  ٖلى ؾيُغوا ؤن طل٪ هخاثج مً و٧ان  لل٣بيلت بخٗهّل
ّل
جاعيت الُ  ٟٞغيىا آلاباع، ومياٍ الخّل

ان ٖلى الجؼيت
ّل
مىع  ال٣مذ مدانيل مً ألاوؾِ اإلاٛغب مضن ؾ٩ يخىن  والخّل جاعة ٞإنبدذ والؼّل ِ زايٗت الخّل

ّل
ؿل

ّل
 للد

ا:" ي٣ى٫  بط جاعيسيت خاصزت ًٖ زلضون  ابً لىا ويؿخٗغى  الهاللي
ّط
، وهؼلىا ألاوؾِ اإلاؿغب بالص ػهاجت ملٌذ وإلا  بإمهاٍع

ُ  َاالء ػؾبت صزل لى
ّط
بىا الخ

ّط
غ١  ؾاعث طل٪ ٧لّل  م٘ ول٨ً ،"ؤَلها مً الٌثحر غلى ألاجاوة وويػىا قيها وحؿل

ّل
جاعيت الُ  الخّل

ى غوٝ ؤؾىء في ختّل
ّل
. الٓ

.  وا٢خهاصيا و ؾياؾيا ؤلاؾالمي اإلاٛغب ٖلى ه٨بت ٧اهذ الهالليت الهجغاث بإنّل  وؿخسلو َظا ومً   

 

: زاجمت

صث    غ١  حٗضّل
ّل
جاعيت الُ بذ ألاوؾِ اإلاٛغب في الخّل ّٗل ا بحن ؾاعث خيض مؿال٨ها، وحك  ؤلاقاعة بىا ويجض ومغاؾحها، خىايَغ

غ١  َظٍ ؤنّل  بلى
ّل
و٫  ؤو ؤلاؾالميت، البالص في ؾىاء وألا٢اليم ألا٢ُاع ٧لّل  م٘ جخٗامل ٧اهذ الُ ٟت مً له اإلا٣ابلت الضّل ًّل  ال

ظر الخًاعر  ٞاإلػصَاع ألازغي،
ّل
غ١  خاظتها ًٖ بمٗؼ٫  ج٨ً لم ألاوؾِ اإلاٛغب صو٫  قهضجه ال

ّل
جاعيت للُ تي الخّل

ّل
ىخه ال

ّل
 م٨

غ١  َظٍ ؤنّل  ٚحر الخجاعيت، الخغ٦ت نغح ولىط مً
ّل
ما الٗضم وليضة ج٨ً لم الُ

ّل
مذ وبه

ّل
 الٗىامل مً ال٨شحر  ْهىعَا في جد٨

تي
ّل
   مجها واخضا هسوّل  ه٩اص ال ال

ّل
اوي ٧ان بال

ّل
ال الش ظر ؤلاؾتراجيجي اإلاى٢٘ ُٞبيٗت لها، م٨مّل

ّل
٘ ال  ججاعيا مغ٦ؼا ظٗله به جمخّل

ا ه بد٨م وألا٢صخى ألاصوى واإلاٛغبحن الجىىبيت ألا٢اليم بلى عثيؿيا ومىٟظا مهمّل
ّل
 لكؿاٖخه هٓغا ؤلاؾالمي اإلاٛغب بىابت ؤه

بيٗت تي وؤ٢اليمه مضهه َو
ّل
ٕ ال ًاعيـ خيض مً جدىىّل هليت الجبليت الخّل ظر والهًاب، والؿّل

ّل
ٕ ٖلى يى٨ٗـ ال  اإلاىخجاث جىىّل

                                                           
،دار الفكر للطّباعة كالّنشر ٙ،ج"ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرىم من ذوي الّسلطان األكبر" عبد الّرمحاف بن خلدكف ، ٔ

 .٘ٚ،ٚٔص –، ص ٕٓٓٓكالّتوزيع، بَتكت، لبناف، 
تر، زلمود عبد الّصمد ىيكل، منشأة ادلعارؼ، اإلسكندرية، ، "بالد المغرب وعالقتو بالمشرق اإلسالمي في العصور الوسطى" جورج مارسيو، ٕ

 .ٖٕٓص
 .ٕٛٔ، صٜٜ٘ٔ،  دار األمَت، ٔ، تقدمي، أمحد ابن سودة، طٕس، ججنيب زبيب، ادلوسوعة العامة لتاريخ ادلغرب كاألندؿ ٖ
 .ٛٚٔعبد احلليم عويس،  ادلرجع الّسابق، ص ٗ
 .ٜٖٕادلرجع الّسابق، ص مارسيو، جورج ٘
 . ٗ٘، ادلصدر الّسابق، ص"ديوان المبتدأ والخبر" :عبد الّرمحاف بن خلدكف ٙ
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عاٖيت واإلادانيل تي الؼّل
ّل
ه وال ىظّل

ُ
هضيغ، ج  ألاصوى واإلاٛغب ألا٢صخى اإلاٛغب بحن خهغان ألاوؾِ اإلاٛغب ؤنّل  بلى باإلياٞت للخّل

ىصان، وبالص غوعر  ٞمً الؿّل ًّل ساط ال
ّل
. وؤإلاحريت وميىع٢ت وال٣حروان ٦ٟاؽ ؤلاؾالمي اإلاٛغب خىايغ بلى وانال صليال َغ٢ه اج

تي الٗىامل ومً   
ّل
غ١  بيجاص ٖلى ؾاٖضث ال

ّل
جاعيت الُ ٖها الخّل لذ ؾياؾيت ٦ياهاث وظىص َى وجىىّل

ّل
ولت في جمش ت الضّل

ّل
 اإلاؿخ٣ل

تي
ّل
ا وؤمجها جيكيُها ٖلى ٖملذ ال تها صٖم ٢هض الىاعصاث مً جدخاظه ما ٢ًاء ؤظل مً واؾخ٣غاَع ياؾيت ٢ىّل  الؿّل

ى وؤلا٢خهاصيت، باص٫ ٖملياث ٞةنّل  وال٣غنىت والٟتن ؤلايغاباث بٌٗ وظىص م٘ ٞدتّل جاعر  الخّل . هٟؿها ٖىض جغ٦ً لم الخّل

ل٘ ؤزمان وبسـ ألاؾىا١ وظىص ؤنّل  ٦ما يت ألاوؾِ اإلاٛغب خىايغ في الؿّل ا ومهضا٢يت مىخجاتها وهٖى   ظٗلها ججاَع

جاعيت ال٣ىاٞل الخجاع،ظٗلذ ز٣ت ج٨ؿب . نىبه ج٣ٟل الخّل

:  اإلاغاحؼ ناثمت

ػا١، ٖبض ٦ما٫ بؿام ق٣ضاص -1 ٍاوي الػهض في جلمؿان"الغّل  عؾالت ،("م1555-م1235/ھ962-ھ633) الؼّط

جاح ظامٗت ماظيؿخحر،  .2002 ٞلؿُحن، هابلـ، الىَىيت، الىّل

ت مً مإزىطة) ومهغ الؿىصان  وؤعى اإلاؿغب" ؤلاصعيسخي،  -2  ليضن، بغيل، مُبٗت ،("آلاقام ازترام في اإلاكخام هَؼ

1864 . 

عاجي، بىػيان  -3
اث صيىان ،"الىاص غبض بجي صولت في  الخٌم هظم" الضّل  .1993/ه1414 الجؼاثغ، الجامٗيت، اإلاُبٖى

ُ   مغحعي يخاب: "وآزغون خاظياث الخميض ٖبض  -4 ش خى ت، َبٗت ،"الىؾُِ الػهغ في الجؼاثغ جاٍع   زانّل

جي اإلاغ٦ؼ ميكىعاث عاؾاث الَى
مبر وزىعة الىَىيت الخغ٦ت في والبدض للضّل  .2007 ،1954 هٞى

هُت بالص طيغ في اإلاؿغب" ٖبيض، ؤبي الب٨غر   -5  (.ث-ص) ال٣اَغة، ؤلاؾالمي، ال٨خاب صاع ،"واإلاؿغب بقٍغ

ولت الخاعحُت الػالناث" ظىصة، يىؾ٠ ال٨غيم ٖبض -6 ؿت ،"الغّطؾخمُت للضّط  .1984 لل٨خاب، الىَىيت اإلااؾّل

ت الػالناث" بلٗغبي، زالض  -7 جاٍع
ّط
جاعة ومغايؼ جاَغث بحن الخ

ّط
ى وألاهضلـ اإلاؿغب بالص في الخ

ّط
الث الهغن  ؤوازغ خت

ّط
 الث

ت ،"الهجغي 
ّل
قاص م٨خبت ميكىعاث ،5،ٕ"ؤلاوؿاهيت والٗلىم آلاصاب مجل باٖت الغّل

ّل
كغ للُ

ّل
ىػي٘، والي  .،2006 الجؼاثغ، والخّل

ٛحر ابً  -8 ض جد٣ي٤، ،"الغّطؾخمُحن ألاثمت ؤزباع:" الهّل اػ، ابغاَيم و هانغ مدمّل  الاظخماٖيت الىزاث٤ مغ٦ؼ بدّل

 .1986 والا٢خهاصيت،

هغر، ُٞيمت -9
ّل
سُت صعاؾت) الغّطؾخمُت جيهغث مضًىت" مُ ت جاٍع  عؾالت ،("م9/م8  –ھ3/ھ2 الهغن  وخًاٍع

اعيش ٢ؿم  –ؤلاظخماٖيت والٗلىم ؤلاوؿاهيت الٗلىم ٧ليت ماظيؿخحر،  .2010-2009 بل٣ايض، ب٨غ ؤبي ظامٗت ،-الخّل

ض -10 ولت" ،الخغيغر  ٖيسخى مدمّل -160 وألاهضلـ باإلاؿغب وؾُاؾتها خًاعتها) ؤلاؾالمي باإلاؿغب الغّطؾخمُت الضّط

كغ الٗلم صاع ،("ھ296
ّل
ىػي٘، للي  .1987 ،3ٍ والخّل

ولت" ب٨حر، ببغاَيم بداػ  -11  والخُاة الانخهاصًت ألاوياع في صعاؾت) م909-776/ھ296-160 الغّطؾخمُت الضّط

ت  .2010 الجؼاثغ، ؤلٟا، ميكىعاث  ،3ٍ ،("الكٌٍغ

اَغ -12
ّل
ت اإلاؿالَ" ٢ضوعر، الُ ت" ،م12-11/ھ6-5 الهغهحن زالُ الىؾُِ اإلاؿغب في البدٍغ

ّل
 ،"الدؿامذ مجل

 .2010 ظىان،

ُ  مهغ في الكاَمُحن ث غالنا" زًحرر، ؤخمض خؿً -13  .1ٍ ،(ث-ص) مضبىلي، م٨خبت ،"اإلاؿغب بضو

ض  -14 ال٢ت ج٣ضيم، ،"اإلاؿغبُت الغّطخلت" ،البليسخي الٗبضعر  مدمّل عاؾاث، للبدىر بىهت ميكىعاث ؾٗض، بٞى
 والضّل

 .2007 الجؼاثغ،

 .1996 الخياة، م٨خبت صاع ميكىعاث ،"ألاعى نىعة" خى٢ل، ابً  -15
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ل" زلضون، بً الغّلخمان ٖبض   -16 ػٍغ
ّط
ض جد٣ي٤، ،"وقغم  ؾغبا وعخلخه زلضون  بابً الخ ىجي، جاويذ بً مدمّل

ّل
 الُ

ؿت عاؾاث الٗغبيت اإلااؾّل
كغ، للضّل

ّل
 .2003 ،1ٍ لبىان، بحروث، والي

17-  ٠
ّل
لى٫  ؾٗض: وحٗلي٤ وكغ ،"ألامهاع عجاثب في الاؾدبهاع" مجهى٫، مال كغ صاع الخميض، ٖبض ٚػ

ّل
 اإلاٛغبيت، الي

اع  .1985 ألا٢صخى، اإلاٛغب البيًاء، الضّل

ض الخيسخي -18 ش" هللا، ٖبض بً مدمّل ان بجي ملىى جاٍع  قغف بُان في والػهُان الضعّط  هظم مً مهخُل جلمؿان ملىى ٍػ

ان بجي ياص، مدمىص جد٣ي٤، ،"ٍػ ؿت بٖى  .1985 الجؼاثغ، لل٨خاب، الىَىيت اإلااؾّل

ض  -19 ماع، مدمّل
ّل
 مغجاى، الجليل ٖبض ج٣ضيم ،("الجؼاثغ وخًاعة ؾُاؾت في صوعَا) الػهىع  غبر جلمؿان" الُ

اث صيىان  .2007الجؼاثغ، الجامٗيت، اإلاُبٖى

ىضؾُت الخلل:" ؤعؾالن ق٨يب  -20  .1936 الغّلخاهيت، اإلاُبٗت ،1ٍ ،1ط ،"ألاهضلؿُت وآلازاع ألازباع في الؿّط

ت" مدمىص، م٣ضيل  -21 ش عجاثب في ألاهظاع هَؼ ىاٍع
ّط
واور  ٖلي جد٣ي٤ ،"وألازباع الخ ض الؼّل ، ومدمّل ض مدّٟى

ّل
 اإلاجل

،٫  .1988 ؤلاؾالمي، الٛغب صاع ،1ٍ ألاوّل

 .1872 بغيل، مُب٘ ،"واإلامالَ اإلاؿالَ" خى٢ل، ابً -22

ش" ألاخمغ، ابً -23 ولت جاٍع ٍاهُت الضّط ٣اٞت م٨خبت ؾالمت، َاوي: جد٣ي٤ ،"الؼّط
ّل
يييت، الش  .2000 ،1ٍ الضّل

ش" وآزغون، ٢غبت بً نالر  -24 ت، َبٗت ،"اإلاهاصع زالُ مً الىؾُِ الػهغ في الجؼاثغ جاٍع  ميكىعاث زانّل

جي اإلاغ٦ؼ عاؾاث للبدض الَى
مبر وزىعة الىَىيت الخغ٦ت في والضّل  .2007 ،1954 هٞى

هاقُت واإلاغايؼ الخىايغ" الظيب، بً ٖيسخى -25
ّط
جي اإلاغ٦ؼ ميكىعاث ،"الىؾُِ الػهغ زالُ الجؼاثغ في الث  الَى

عاؾاث للبدض
مبر وزىعة الىَىيت الخغ٦ت في والضّل  .2007 الجؼاثغ، ،1954 هٞى

 .م1397ٌ/1977 لبىان، بحروث، ناصع صاع ،5،ط"البلضان معجم:" الخمىر  يا٢ىث -26

هاؾُم" ؤخؿً اإلا٣ضسخي،  -27
ّط
 .1877 بغيل، مُب٘ ،"ألانالُم مػغقت في الخ

ض جد٣ي٤، ،البلضان الي٣ٗىبي،  -28 اور، ؤمحن مدمّل  . 2002 لبىان، بحروث، الٗلميت، ال٨خب صاع ،1ٍ يىّل

َغر  -29 ض هللا ٖبض ؤبي الؼّل ض جد٣ي٤، ،"الجؿغاقُا يخاب" ب٨غ، ؤبي بً مدمّل ٣اٞت م٨خبت ناص١، خاط مدمّل
ّل
يييت، الش  الضّل

 (.ث -ص)

ض ٖلي -30 كاٍ" بان، البياحي مدمّل
ّط
جاعي  الي

ّط
 عؾالت ،("م11-9/ھ5-3) الهغن  زالُ ألانصخى اإلاؿغب في الخ

  ،2004 بٛضاص، ظامٗت ماظيؿخحر،

ع " ٢ىعاعر، ٖيسخى -31 ت الػالناث -وغالنتها ؤلاؾالمي باإلاؿغب اإلاضن جُىّط ىصان ببالص الخجاٍع -ھ3 الهغهحن زالُ الؿّط

 .الجؼاثغ بمضيىت الجامعي اإلاغ٦ؼ ،"م10-م9/ھ4

اص بجي صولت" الخليم، ٖبض ٖىيـ -32 ش مً عاجػت نكدت) خمّط اء، صاع ،("الجؼاثغي  الخاٍع  .2ٍ ،1991 الٞى

ش في والخبر اإلابخضؤ صًىان" ، زلضون  بً الغّلخمان ٖبض -33 م ومً والبربغ الػغب جاٍع لُان طوي  مً غانَغ  الؿّط

باٖت ال٨ٟغ ،صاع6،ط"ألايبر
ّل
كغ للُ

ّل
ىػي٘، والي  .2000 لبىان، بحروث، والخّل

مض ٖبض مدمىص جغ، ،"الىؾُى الػهىع  في ؤلاؾالمي باإلاكغم  وغالنخه اإلاؿغب بالص" ماعؾيه، ظىعط -34  َي٩ل، الهّل

، ميكإة  .ؤلاؾ٨ىضعيت اإلاٗاٝع

ش الػامت اإلاىؾىغت" ػبيب، هجيب -35  ألامحر، صاع  ،1ٍ ؾىصة، ابً ؤخمض ج٣ضيم، ،2ط ،"وألاهضلـ اإلاؿغب لخاٍع

1995. 
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 الػىإلات ػمً في التربىي  الخجضًض مؿخلؼماث

 ،الجؼاثغ 2 نؿىُُىت حامػت/ نباؽ غلي. ص.ؤ

:   ملخو

ا الىاظب ألاصاثيت، واإلاؿخلؼماث اإلاىهجيت اإلاخُلباث ببغاػ بلى ؤلاؾدكغاٞيت الضعاؾت َظٍ زالُ مً وؿعى     ٖىض  جىاَٞغ

 مً ؾيم٨ىىا الظر الخجضيض التربىر،َظا الخجضيض جد٣ي٤ ؤظل مً التربىر،وطل٪ الىٓام جُىيغ اؾتراجيجيت جهميم

هغ الٗىإلات جدضياث مىاظهت الم ج٨ىىلىظياث في اإلاٗلىماث،والخد٨م ٖو  جإقحرة بمشابت بد٤ حٗخبر التي والاجها٫،  ؤلٖا

 .الشالشت ألالٟيت بلى صزى٫ 

 . الشالشت ألالٟيت ج٨ىىلىظيا، ، الخٛيحر ، الٗىإلات ، التربىر  الىٓام : مكخاخُت ًلماث

  : مهضمت

 ٣ٖى٫  مً لضحها بما ول٨ً ظيكها ب٣ىة ؤو َبيٗيت زغواث مً لضحها بما ؤو ؾ٩اجها، بٗضص ج٣اؽ حٗض لم الضو٫  ٢ىة بن   

ت حٛحر،ٞالضولت ؤن ويم٨جها ج٨ٟغ ؤن حؿخُي٘ مبضٖت  ولم اإلاخٗلم، اإلاجخم٘ َى اإلاخ٣ضم واإلاجخم٘ ال٣ىيت الضولت هي الٗاٞع

 باَجها في ي٨مً وما وألاعى وألاحجاع التربت هي ألامم مً ؤمت لضي الثروة مهاصع بإن ال٣ى٫  اليىم ٖالم في صخيدا يٗض

  .والابخ٩اع ؤلابضإ ٖلى و٢ضعاجه ط٧اثه وفي ؤلاوؿان في ج٨مً التي جل٪ هي اإلاىاعص ؤَم وبهما وزغواث، ٦ىىػ  مً

ت وؤنبدذ ألا٩ٞاع، بلى الخجاعة مً الضوليت اإلاىاٞؿت جدىلذ ل٣ض      الخضماث هي جضعيبه ؤخؿً الظر والظ٧اء اإلاٗٞغ

 ٢ضعة ؤ٦ثر يجٗلها بما وججضيضَا طاتها جُىيغ بلى مطخى، و٢ذ ؤر مً ؤ٦ثر آلان مضٖىة ٞالتربيت الٗاإلايت، للخجاعة الجضيضة

 ظهت، مً باؾخمغاع جخٛحر التي الخىميت مخُلباث وبحن اإلاخٗلم للٟغص الظاجيت الُمىخاث بحن والاوسجام الخىا٤ٞ بيجاص ٖلى

.  ؤزغي  ظهت مً الشالشت ألالٟيت وجدضياث الٗىإلات ٖهغ مخُلباث وبحن

ت اإلاخٛحراث وا٢٘ ٞحهإن ق٪ ال ٞمما        ظٗلذ ومك٨الث، مىا٠٢ مً ؤٞغػجه وما اإلاٗانغة الهي٩ليت والخدىالث اإلادؿاٖع

يت طر البكغر، اإلاا٫ عؤؽ ج٩ىيً ًٖ اإلاؿاولت وهي اليىم التربىيت الىٓم وؤضخذ ح٣ٗيضا، جؼصاص التربيت مهمت  الىٖى

ت الؿغي٘ الخُىع  ْل وفي ومؿخ٣بله، ؤلاوؿان ؤيًاًٖ مؿاولت اإلاؿخضامت، الخىميت جخُلبه الظر الغا٢يت،  وجىٕى للمٗٞغ

 مً يؿخجض ما م٘ الخ٨ي٠ ٖلى الٟغص ٢ضعة ػياصة َى ألاؾاسخي التربيت َضٝ ٚضا الغاًَ، عالٗو في اإلاسخلٟت الخبراث

. ٖجها الىاظمت الاظخماٖيت اإلاخٛحراث وبالخالي والخ٨ىىلىظيت الٗلميت اإلاخٛحراث

خباعاث ظاهب بلى َظٍ، الخ٨ي٠ ٖمليت وجدخاط      له التي الظَىيت الٟغص مهاعاث جىميت بلى الىٟؿيت، و الش٣اٞيت الٖا  جَا

ت مهاصع م٘ اإلاباقغ للخٗامل  بض ال الخٗليم ٞةن وبالخالي اجهالي، مٗلىماحي بىؾيِ بياٍ مؿدبضال بكغر  وؾيِ صون  اإلاٗٞغ

. مطخى ٞيما الخا٫ ٖليه ٧اهذ ي٨ٟغ،٦ما بماطا ٖلى وليـ اإلاخٗلم الٟغص ي٨ٟغ ٦ي٠ ٖلى ؤ٦بر ب٣ضع يغ٦ؼ ؤن

ت لىٓغيت ألاولىيت اإلاٗلىماث ٖهغ جغبيت ؤُٖذ ل٣ض ت ال اإلاٗٞغ  ومهاعاث ا٢خىائها اؾتراجيجياث بظل٪ طاتها،وي٣هض للمٗٞغ

يٟها،  يغوعة التربيت ٖلى لؼاما ؤنبذ بل ٞدؿب، اإلادليت بيئخه مُالب لخلبيت اإلاخٗلم الٟغص بٖضاص ٧اٞيا يٗض ٞلم جْى

                                                           
 .ٜٛٔ، ص ٜٜ٘ٔمدبويل، القاىرة ، مكتبة "موسوعة الطب النفسي"عبد ادلنعم احلنفي، 1
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 مً والٗىإلات اإلادليت بحن الجم٘ جديذ الٗضيضة ووؾاثلها اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظيا وبن والٗاإلايت، اإلادليت زىاثيت مً الخسلو

: زال٫

. والخبراث اإلاٗاٝع وجباص٫ الش٣افي للخىاع ؾاخت وؤنبدذ الجٛغافي، الخاظؼ ؤؾ٣ُذ التي ألاهترهذ قبٌت-1

. والش٣اٞيت اللٛىيت الخىاظؼ بضوعَا ؤؾ٣ُذ التي ،آلالُت الترحمت هظم -2

   .نٛحرة ال٨تروهيت ٢غيت بلى الٗالم ؤخالذ التي الكًاثُت ونىىاجه الجماَحري  ؤلاغالم هظم-3

 هي اإلاسخلٟت بمؿخىياتها اإلاؿخ٣بل وفي آلان الٗاإلايت التربىيت الىٓم جىاظه التي ال٨بحرة الخدضياث ؤَم مً ٧ان وبطا    

ت مخٛحراث مً جٟغػٍ وما الٗىإلات مؿإلت  جغبيت ٞةن والتربىيت، والش٣اٞيت والا٢خهاصيت الؿياؾيت ألانٗضة ٖلى مدؿاٖع

٘ خل بيجاص بلى مضٖىة اإلاؿخ٣بل  ٖلى ال٣ضعة لهم يًمً بما اإلاخٗلمحن، ٖىض والخجغيبي الٗلمي الخ٨ٟحر مؿخىي   لٞغ

.  الى٣ضر اإلاىيىعي الخ٨ٟحر

ظا     اإلاؿاع لخدضيض والخى٣يب البدض ويؿخىظب التربىيت الٗمليت ٖلحها ج٣ىم التي الٗلميت لؤلؾـ ظضيضا ٞهما يخُلب َو

ا ظمي٘ جُىيغ جًمً التي الٟٗالت البضاثل وبيجاص الخٗليم، و التربيت إلاىٓىمت اإلاؿخ٣بلي يا جُىيغا ٖىانَغ  ٟٞي. هٖى

ا التي واإلاٗاٝع باإلاٗلىماث الاخخٟاّ مً الىاؽ يخم٨ً لً اإلاٗلىماث ٖهغ  ٖلحهم ؾخٟغى بل صعاؾتهم، ؤزىاء ا٦دؿبَى

يٟها  مؿخمغة ٖمليت والٗكغيً، الخاصر ال٣غن  مً ألاو٫  الغب٘ جهايت في الخٗليم ؾيهبذ لظا. مجها    اإلاؼيض وا٦دؿاب جْى

 صازل الٟغصر للخٗليم الال٨تروهيت الىٓم ؤ٦ثر وجىدكغ ألاؾاؾيت، اإلاهاعاث ٖلى التر٦حز يخم وؾٝى الخٗلم وبٖاصة للخٗليم

 .  .وزاعظها اإلاضعؾت

 الؿياؾييت الخياة ٖلى اإلاؿخ٣بل في ؾخدمله وما آزاع مً واإلاٗلىماث الاجها٫ وزىعة الٗىإلات خملخه ما بن       

 الخًاعر  والخىاع الٗالمي والؿالم البيئت وخمايت ؤلاوؿان وخ٣ى١  ٧الضيم٣غاَيت وألامم، الكٗىب لضي والاظخماٖيت

   .زام بىظه اإلاضعؾيت والتربيت ٖام بىظه التربيت ٖلى مى٨ٗؿاتها لها آلازغ، الىٕى وج٣ضيغ الش٣افي والخٟاٖل

ت، اإلاخالخ٣ت والخُىعاث اإلاخٛحراث مً الهاثل ال٨م َظا ووؾِ       مً الخٗليميت هٓمها و التربيت مى٠٢ َى ما واإلادؿاٖع

م ٞٗلى اإلاخٛحراث؟ َظٍ وبحن بيجها اإلاىاءمت و طاتها ججضيض حؿخُي٘ و٦ي٠ اإلاخٛحراث؟ َظٍ  ؤلاظابت لهٗىبت بصعا٦ىا مً الٚغ

ا ألاؾئلت َظٍ ًٖ حَر  الٗىإلات ػمً في التربىر  الخجضيض يخُلبه إلاا ٖاما جهىعا ه٣ضم ؤن هداو٫  ٞةهىا الى٢ذ، َظا في ٚو

.     الشالشت   ألالٟيت وجدضياث

 :ؤَمُتها و الضعاؾت مكٍلت

ت وجٟجغ  والخ٨ىىلىظيت الٗلميت اإلاجاالث في الهاثل بالخ٣ضم ٖهىع  مً ؾب٣ه ما ٖلى الٗىإلات ٖهغ يخمحز    ت اإلاٗٞغ  وؾٖغ

 مً ؤنبذ لظل٪. ألامم جاعيش في هٓحر له يؿب٤ لم بك٩ل وجُىعَا ؤلاوؿاهيت الخًاعة ؤبٗاص واحؿإ وجضاولها، اهخ٣الها

. مًاميجها و ؤؾاليبها في الىٓغ يٗاص وؤن التربىيت الىٓم ج٣ىم ؤن الًغوعر 

 الٗلمي الخ٣ضم ألن الٗىإلات، ػمً في وبسانت. ٧له الٗالم بلحها يؿعى مؿخمغة ٖمليت التربىر، الخجضيض ٖمليت وحٗض   

 زل٤ في جدؿبب الخٛحراث وجل٪. الخياة مجاالث ظمي٘ في اإلاخٛحراث مً الٗضيض يسل٤ يؼا٫ وال زل٤، ٢ض والخ٨ىىلىجي

                                                           
1

 .ٕٓٔص  ،نفس ادلرجع 
 .ٙٚٔص  ،نفس ادلرجع 2
. ٕ٘ٔ، ص ٜٜ٘ٔ، مكتبة مدبويل، القاىرة "موسوعة الطب النفسي"، عبد ادلنعم احلنفي،ٖ
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 يهل ما بمضي الخ٨هً يم٨ً ال ؤهه وخيض. الخانت ؤو الٗامت خياتهم في ؾىاء ألاٞغاص، جىاظه التي اإلاك٨الث مً الٗضيض

يت بُبيٗت الخ٨هً يم٨ً ال ٞةهه اإلاؿخ٣بل، في ج٣ضم مً الٗلم بليه ظا. ألاٞغاص جىاظه التي اإلاك٨الث وهٖى  بلى يضٖى َو

 يٗجى ؤن يجب جغبىر  هٓام ؤر ٞةن لظل٪. ٖلميت بُغي٣ت وخلها اإلاك٨الث َظٍ مىاظهت ٖلى ال٣اصعيً اإلاىاَىحن بٖضاص

  .الٗلمي الخ٨ٟحر مهاعاث بدىميت

الم ج٨ىىلىظياث في مظَل ج٣ضم آزاٍع مً ٧ان الظر الٗلمي ٞالخ٣ضم     ب٣غيت ؤقبه ٧له الٗالم ظٗل والاجها٫، ؤلٖا

 مً وبن. جباٖضث ؤو ازخلٟذ مهما واخضا، مجخمٗا جمشل اإلاجخمٗاث ٧ل بظل٪ وؤنبدذ ؤَغاٞها، جخالقى ؤن يم٨ً نٛحرة

. الٗالمي والخٗاون  الضولي الخٟاَم ؤَميت بصعا٥ ٖلى ال٣اصعيً اإلاىاَىحن حٗض ؤن التربيت مؿاولياث

 خيض. الخٗليمي والىا٢٘ اإلاٗانغ التربىر  ال٨ٟغ بحن الخُاب٤ جد٣ي٤ بلى ٖىضها الخٗليم و التربيت ًٖ اإلاؿاولىن  ويؿعى   

 وبهىا. الٗىإلات ػمً في ال٨بحر الخ٨ىىلىجي الخُىع  يىا٦ب ل٩ي الخٗليم، وجدضيض جُىيغ هدى ألازحرة آلاوهت في ألاهٓاع اججهذ

 ألاوان آن بل ووؾاثله، وؤؾاليبه َغاث٣ه و الخٗليم مجا٫ في الؿاثضة اإلاٟاَيم مً ال٨شحر إلاغاظٗت ألاوان آن ؤهه وٗخ٣ض

. وؤصاء ٨ٞغا ؤلاوؿاوي والٗمل ؤلاوؿان مٟاَيم في ؤؾاؾيت حٛيحراث إلخضار

ليه. الشالشت ألالٟيت وجدضياث الٗىإلات ػمً في التربىر  الخجضيض مؿخلؼماث صعاؾت ؤَميت جٓهغ َىا مً     مك٩لت جخدضص ٖو

  ألالٟيت وجدضياث الٗىإلات ػمً في التربىر  الخجضيض مؿخلؼماث هي ما: الخالي الدؿائ٫  ٖلى ؤلاظابت مداولت في الضعاؾت َظٍ

  الشالشت؟

 : الضعاؾت ؤَضاف 

 ؤبٗاصَا وجدضيض الٗىإلات ػمً في التربىر  الخجضيض إلاؿخلؼماث ٖام جهىع  وي٘ بلى الضعاؾت َظٍ زالُ مً الباخث ٌؿعى

. اإلاٗلىماث ٖهغ في اإلاؿخ٣بليت مًاميجها و

   :الضعاؾت ؤؾئلت

ُ  ٖلى هجيب وختى    :  اإلاىاليت الجؼثُت ألاؾئلت نياٚت ألامغ يؿخضعي الضعاؾت إلاك٩لت الػام الدؿائ

  مٟهىمها؟ َى وما الٗىإلات؟ َبيٗت هي ما -1

     للٗىإلات؟ التربىيت الاو٩ٗاؾاث هي ما -2

  الٗىإلات؟ جدضياث التربىيت ألاهٓمت جىاظه ٦ي٠ -3

  الٗىإلات؟ ػمً في اإلاىهج ٢ًايا هي ما -4

:  الضعاؾت في الىاعصة اإلاكاَُم

ا الىاظب اإلاخُلباث جل٪ بها واإلا٣هىص: اإلاؿخلؼماث( 1 َغ اع صازل جٞى  مً التربيت مجا٫ وصازل للمجخم٘ الىاؾ٘ ؤلَا

٠ اؾخٗماالث الم ج٨ىىلىظياث في والخد٨م الٗىإلات ػمً إلاىا٦بت التربىيت والخُبي٣اث ألا٧اصيميت ألاؾاليب ٞحها جْى  ؤلٖا

 . و٢يمت مٗجى لها الخياة ججٗل التي ؤلاوؿاهيت الٛاياث ومؿاهضة صٖم ؤظل مً وؤلاجها٫

                                                           
1  ، Selye ,H ,"the stress of life", Mc Graw،Hill Company, New،York،Springer 1976,  

، جامعة ادللك ٖٙ، رقم ٙٔ، رللة الثقافة النفسية ادلتخصصة، اجمللد "تأثير ضغوط الحرب في مذاكرة الطالب الجامعيين"، نقالن عن مصطفى عشوم
  .ٜٕ، ص ٕ٘ٓٓفهد، 
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خباع جإزظ التي التربىيت، والضعاؾاث البدىر هخاثج ٖلى ي٣ىم ٢هضر، ٖمل َى: التربىي  الخجضًض( 2  مىجؼاث ظمي٘ بااٖل

 ٖلى ٢اصعا ظٗله و التربىر، للىٓام قامل جُىيغ بلى وحهضٝ جُىعا، ألا٦ثر اإلاماعؾاث و التربىيت والخبراث الخضيض الٗلم

 اإلادليت البيئت إلاخُلباث ومىاءمخه مغوصٍ وجدؿحن ٞاٖليخه، ػياصة بٛيت اإلاٗانغة، التربىيت الاججاَاث واؾديٗاب  جبجي

خماص  والٗاإلايت ت واإلاىٓم اإلاجهجي الخُبي٤ ٖلى بااٖل  .  ٖمليت مهام في الٗلميت للمٗٞغ

 مً مؼيض بلى ؤلاوؿاهيت باإلاجخمٗاث ؤزظ الظر الىُا١ الىاؾ٘ بالخٛيحر اإلاخمحزة الخالت جل٪ بالٗىإلات، وٗجي: الػىإلات( 3

 . اإلاجخمٗاث لهظٍ الخاعيخي الخُىع  يمً والؿياسخي، والا٢خهاصر الاظخماعي الخ٣ٗيض

:  الضعاؾت مداوع 

 . ومكهىمها الػىإلات َبُػت (1

ٍاؾاتها الػىإلات (2 ت واوػ  . التربٍى

ت ألاهظمت (3  . الػىإلات وجدضًاث التربٍى

  .الػىإلات ػمً في اإلاىهج نًاًا (4

:  واإلاكهىم الُبُػت الػىإلات،: ؤوال

 الٗكغيً،ولظل٪ ال٣غن  مً الؿبٗيىاث بضايت في والباخشحن اإلا٨ٟغيً بدؿب ْهغ الٗهض، خضيض مهُلر الػىإلات   

حر اإلاٗجى، واضر ٚحر مٟهىمه ٞماػا٫  ؤلاهجلحزيت اللٛت ٟٞي ٖىه، للخٗبحر اؾخسضمذ لٛت ٧ل في والضالالث ألابٗاص مدضص ٚو

 ؤو مٗمما الصخيء ظٗل بمٗجى ال٩ى٦بيت ؤو ال٩ىهيت حٗجي والتي (Globalisation) ٧لمت ج٣ابل( الػىإلات) ٧لمت هجض

 Mondialisation)مهُلر( الػىإلات) ٧لمت ج٣ابل الٟغوؿيت،خيض اللٛت في ألامغ و٦ظل٪ ال٩ىن  مؿخىي  ٖلى مىدكغا

ت يك٩ل باٖخباٍع الٗالم وخضة بظل٪ ٞخخد٤٣. ال٩ى٦بت وحٗجي(   يىظض ٞال ،الػغبُت اللؿت في ؤما. واخضة بوؿاهيت مجمٖى

ىلم ،يىهً=  غىلم ٞٗل ؤن ٞؿىجض اللٛىر، بال٣ياؽ ؤزظها ما بطا ل٨ً مدضص، مٟهىم( الػىإلات) ل٩لمت  الكحئ ٖو

٤ ٢بىله ؤر ال٩ىن، ؤو الٗالم مؿخىي  ٖلى وكٍغ مٗىاٍ،  اللٛت في( الػىإلات) ٧لمت مٗجى ي٩ىن  وبظل٪ مٗحن، همىطط ٞو

. ألازغي  اللٛاث في الٌىهىت ؤو الٌىيبت إلاٟهىم مؿاويا الٗغبيت،

 الٗىإلات، ًٖ مٗبرا مٟهىما يُٗي ؤن مجها ٧ل يداو٫  ٖضيضة، حٗغيٟاث ْهغث للٗىإلات، اللٛىيت اإلاهُلخاث مً واهُال٢ا   

ذ. والتربىيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت الؿياؾيت بضالالتها ت الؿياؾيت الىظهت مً الٗىإلات ٞٗٞغ  الاعجباَاث بإجهامجمٖى

  وج٩ىن . الجضيض الٗالمي الىٓام حك٩ل التي اإلاجخمٗاث مؿخىي  بلى خخمي بك٩ل و الىَىيت بالضولت حؿمى التي والخضازالث

 ؤن اإلام٨ً مً والتي الٗالم، َظا مً ظؼء في واليكاَاث الٟٗالياث و ال٣غاعاث زاللها مً جدضر التي الٗمليت هي بظل٪

  .ال٨بحر الٗالم َظا مً ظضا بٗيضة ؤظؼاء في واإلاجخمٗاث ألاشخام ٖلى َامت جإزحراث لها ج٩ىن 

ذ    ٞغ  اإلاباقغة والاؾدشماعاث للخجاعة الٗاإلايت اإلاىٓمت في الٗاإلايت ألاؾىا١ اهضماط بإجها الا٢خهاصيت الىظهت مً الٗىإلات ٖو

 ازترا١ بلى ياصر بما الٗالمي، الؿى١  ل٣ىي  الٗالم وزًٕى ألاؾىا١ وخغيت ألاشخام جى٣ل وخغيت ألامىا٫ واهخ٣ا٫

  .الىَىيت الخضوص

                                                           
1 ،Lazarus ,R .S & Folmmans , "Stress apparaisal and Coping", New،York, Springer 

1984.P23. 
. ٜٕنقالن عن مصطفى عشوم، مرجع سابق، ص

. ٛٔ، صٕٔٓٓ، دار الفكر العريب، "القلق وإدارة الضغوط النفسية"،السيد عثماف فاركؽ،  ٕ
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ذ ٣ٞض والتربىيت، الش٣اٞيت الىظهت مً ؤما     الخ٨ىىلىظيت الشىعة هي مدغ٧اث زالزت لها صيىامي٨يت ْاَغة بإجها الٗىإلات ٖٞغ

 ٢غيت الٗالم وظٗل الجٛغافي، الٗامل ٖلى الخٛلب َغي٤ ًٖ وطل٪ والخًاعاث، البلضان بحن والخىخيض الاجها٫ وزىعة

غث ؤن بٗض  واخضة ت بلى الٗالم خىلذ التي الًٟاثياث زال٫ مً الخضوص ازترا١ ٖلى ال٣ضعة جٞى     .نٛحرة ٧ىهيت ٚٞغ

 وبن ختى ومٟهىمه، مٗىاٍ في مدضصا وال قمىليخه في ٢اَٗا ي٨ً لم الظ٦غ الؿاب٣ت الخٗغيٟاث مً ؤيا ؤن يالخٔ ومما    

 وظاَؼا ٧امال وي٩ىن  بض٢ت، مدخىاَا يدضص للٗىإلات، واضر حٗغي٠ وي٘ ؤن ويبضو. بيجها ٞيما مكتر٦ت ٢ىاؾم زمت ٧ان

.  مب٨غا ؤمغا الخايغ الى٢ذ في اإلاخٗضصة الٓىاَغ لهظٍ الطخم الخىٕى ويالءم

 والؿياؾت الا٢خهاص حكمل مسخلٟت، ومجاالث مخٗضصة مؿخىياث بحن بىائها ؤو ٖال٢ت ٢يام َى الٗىإلات مٟهىم ٧ان ٞةطا    

 مىخضة نيٛت بيجاص مهمت ٞةن الخمىيل، ؤؾىا١ واهدكاع الهىاٖاث وجضازل ؤلاهخاط جىٓيم حكمل ٦ما والش٣اٞت،

ظٍ ألاوكُت َظٍ جه٠ للٗىإلات،    .نٗبت مهمت جبضو ٧لها، اإلاجاالث َو

 صعظت بلى يكحر الخٛيحر َظا ٞةن الٗام، الاظخماعي الخٛيحر مً يغبا ظىاهبه، بٌٗ في خمل وبن الٗىإلات مٟهىم بن   

غر  الٟاع١  ؤن الٗىإلات،هجض َبيٗت بلى ٞباالؾدىاص. والش٣افي والا٢خهاصر الاظخماعي الخ٣ٗيض مً ٖاليت  الخٛيحر بحن ظَى

. والٗىإلات الاظخماعي

 وؾىاء ؾلبيا، ؤو ايجابيا الخدى٫  َظا ٧ان ؾىاء اإلاجخم٘، بييت في الخدى٫  ؤو الخبض٫ ؤهىإ مً هٕى الاظخماعي ٞالخٛيحر     

 مً مؼيض بلى ؤلاوؿاهيت اإلاجخمٗاث يإزظ الظر الىُا١ الىاؾ٘ الخٛيحر مً خالت الٗىإلات حٗجي بيىما بُيئا، ؤو ؾغيٗا ٧ان

.   اإلاجخمٗاث لهظٍ الخاعيخي الخُىع  بمغاخل يؿمى ما يمً اإلاجاالث ظمي٘ في الخ٣ٗيض

ٍاؾاتها و الػىإلات  -زاهُا ت اوػ :  التربٍى

 بله و٧ان اؾمه، ٖلى( ًىاًغ)  قهغ ؾمي والظر( حاهىؽ) باؾم ٖٝغ مكهىع، بله ال٣ضيمت ألاػمىت في للغومان ٧ان   

 بإهه الغومان، يٗخ٣ض ٧ان لهظا للخل٠،  وؤزغي  لؤلمام واخضة عؤؾحن، له ؤن ٖلى يهىع  و٧ان اإلاٛل٣ت، وألاما٦ً للبىاباث

ب وعبما. واخض آن في والخل٠ لؤلمام الىٓغ يم٨ىه  والخل٠ ألامام بلى الىٓغ ٖلى ال٣ضعة لضحهم ج٩ىن  ؤن في البكغ ٧ل يٚغ

  .اليىميت خياتهم مكا٧ل مً للٗضيض مىاظهتهم ؤزىاء بىيىح واإلاؿخ٣بل اإلااضخي عئيت لهم ليدؿجى طاجه، الى٢ذ في

 الخايغة للخياة وجإَيلهم ؤبىاثه جغبيت ؤظل مً اإلاجخم٘ يٗخمضَا التي اإلاىهجيت الٗمليت جؼا٫، وما التربيت ٧اهذ ل٣ض     

 للمازغاث يؿخجيب الىاشخئ ٞالٟغص. جُىيغيت و ججضيضيت اخخماالث مً يدمله ما ل٩ل اإلاجهى٫  للمؿخ٣بل وبٖضاصَم

اصاجه ٢يمه وي٩ىن  اإلاسخلٟت البيئيت  يلبي ما التربىر  الٗمل بٟٗل مجها ويسخاع اإلاازغاث َظٍ م٘ الخٟاٖل زال٫ مً ٖو

ىا. واَخماماجه صواٞٗه غاث٤ و٢يمهم ألاٞغاص ؾلى٦ياث لخٗضيل ٞاٖل جغبىر  بضوع  والش٣افي الاظخماعي الىؾِ ي٣ىم َو  َو

م، . بهم اإلاديُحن وبلى طواتهم بلى وهٓغتهم ج٨ٟحَر

                                                           
، دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر، "الضغوط النفسية والتخلف العقلي في ضوء علم النفل المعرفي"، كليد السيد أمحد خليفة، مراد عيسى سعد،  ٔ
. ٕٙٔ، صٕٛٓٓ، اإلسكندرية، ٔط
، دليل للتعرؼ على الصحة النفسية للمعلمُت، كراسة التعليمات، مكتبة األجنلو "قائمة الضغوط النفسية للمعلمين"، طلعت منصور، فيوال البيالكم،  ٕ

 .ٙ،ص ٜٜٛٔادلصرية، القاىرة، 
. ٕٙٔ، كليد السيد أمحد خليفة، مرجع سابق، ص ٖ
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 و والخجضيض البىاء ٖملياث في الهضاعة ؤخخل ؤن بلى يىم بٗض يىما يخٗاْم الخٗليم و التربيت صوع  ؤزظ َىا ومً    

 ؤن ٖلى ٖاظؼا يٓل البكغر، الٗىهغ ج٩ىيً في وؤَميتها التربيت صوع  مً يىُل٤ ال الظر اإلاجخم٘ وؤن الخُىيغ،زانت

   .اإلايكىصة  الاظخماٖيت اهُال٢اجه يد٤٣

٨ظا      و ٖلميا جىميخه و ؤلاوؿان بىاء ٢ًيت هي ، الخضيشت التربيت ؤهٓمت جدغ٥ التي ألاؾاؾيت ال٣ًيت ؤنبدذ َو

، اإلاؿخمغ الاظخماعي الخٛحر خخميت م٘ يخالءم بما ز٣اٞيا  ؤبٗاصا الخضيشت التربيت في الخٛيحر ٖمليت ا٦دؿبذ ل٣ض واإلادؿإع

ت في جمشلذ ظضيضة، ؼاعجه الخٛيحر ؾٖغ  اإلاؿخمغ الخٛيحر ٖلى ال٣ضعة الخضيشت التربيت زهاثو مً وؤنبدذ. و٦شاٞخه ٚو

 والبيئت التربيت  ؤويإ في وحٗضيل حٛيحر مً الٗالم في يدضر ٞما بوؿاهيخه، ؤلاوؿان ي٣ٟض  صوجها ومً والابخ٩اع، والخالئم

 بسل٤ البلضان مً بلض ٧ل ل٣يام الًغوعيت الخخميت بلى ياصر الجمي٘،مما ٖلى ؾلُاهه يٟغى ؤن يلبض ال والا٢خهاص

   .الجضيض الٗالمي الىي٘ في هجاخه ٞغم

٣ا بلحها الىٓغة وازخلٟذ والؿلبياث الايجابياث مً زليُا وؤؾاليبها، بمًاميجها الٗىإلات ق٩لذ ل٣ض      الىاْغ لُبيٗت ٞو

 ججلب وٗمت الٗىإلات في يغي  ٞبًٗهم. التربىر  بالكإن واإلاٗىيحن اإلا٨ٟغيً بحن اه٣ؿاما الٗىإلات ْاَغة ومىٓىعٍ،وؤزاعث

 الٗىإلات اٖخبرث الاظخماعي،٦ما والاؾخ٣غاع التربىر  الىٓام ٖلى وزُغا ه٣مت ٞحها يغي  آلازغ والبٌٗ الخًاعر، الخ٣ضم

 بظل٪ الٗىإلات وج٩ىن  الخًاعر، ومىعوثها ز٣اٞتها ًٖ ؾلخها بٛيت مىخضة، ٨ٞغيت ٢ىالب في الٗالم قٗىب لىي٘ مداولت

ً و الضولت خضوص ٞى١  ي٣ٟؼ هٓاما  بلى بها ويضٞ٘ مدخىي  ؤر مً لؤلمت الجماٖيت الهىيت بٞغاٙ ٖلى يٗمل هٓام ٞهي. الَى

ً والال صولت الال  بٗالم الىاؽ لحربِ والدكدذ الخٟخذ     .َو

 مٟتر١  في الشالشت ألالٟيت جدضياث ؤمام ومؿاوليتها َىيتها لخشبيذ اإلاؿخ٣بليت التربيت ج٠٣ الاججاَحن َظيً وبحن    

: الخالُت ؤلاحغاءاث اجساط مً لها بض ال خيض الُغ١،

يت في ويخمشل: بالػىإلات الىعي ( -1  ألن اإلاضي والبٗيضة اإلاضي ال٣غيبت وؤَضاٞها وؤبٗاصَا الٓاَغة َظٍ بُبيٗت الىاؽ جٖى

 ومً بييتها في م٨خملت ٚحر جؼا٫ ما الٗىإلات ؤن وبسانت بها، ؾمٗىا وبن ختى الٗىإلات خ٣ي٣ت يجهلىن  الىاؽ مً ال٨شحريً

 .وجىٓم جًبِ ؤن ٢بل َىيلت، مضة وجٟاٖالتها بٞغاػاتها حؿخمغ ؤن اإلاخى٢٘

 الا٢خهاصر بَاٍع في مٗه والخٗامل ٞهمه ييبػي ألابٗاص، مدكاب٪ ٦ىٓام الٗىإلات م٘ الخٗامل وظب ٖليه وبىاء   

يت ٖلميت بُغي٣ت للىاؽ وجىييدها جُىعاتها مخابٗت والباخشحن اإلا٨ٟغ واظب ٞمً والش٣افي، والتربىر  والؿياسخي . ومىيٖى

لى الٗىإلات ٖلى الخٗٝغ ٖضم ألن غ بها جإحي التي الخٛيحراث مجمل ٖو  الخٗامل ٦يٟيت ٖلى ؤلاظمإ مً ال٩افي ال٣ضع وجٞى

 اإلايضان في وبسانت ألاوظه اإلاخٗضصة جدضياتها إلاىا٦بت اإلابظو٫، الجهض جدىيل بلى ؾياصر مجها اإلاى٠٢ وجدضيض مٗها،

. مخىا٢ًت وعبما مكدخت ؤٞٗا٫ عصوص مجغص بلى التربىر،

                                                           
. ٔٔ، ص ٕٕٓٓأْتاث نفسية كتربوية، العدد السادس، قسنطينة، اجلزائر ،، رللة "الضغط النفسي في العمل"، اذلامشي لوكيا،  ٔ
. ٜٔٔ،ٛٔٔ، ص صٜٜٚٔ، ٔ، ادلكتب اجلامعي احلديث، ط"العلوم السلوكية في مجال اإلدارة"، رمضاف زلمد القذايف،  ٕ
. ٘ٛٗ، صٕ٘ٓٓ، القاىرة، ٗ، عامل الكتب، ط"الصحة النفسية والعالج النفسي"، زىراف حامد عبد السالـ،  ٖ
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 بما ألاٞغاص، لضي واإلانهي والٗملي ال٨ٟغر  الىعي صاثغة جىؾي٘ ٖلى الٗمل قإهه مً ما ٧ل وحكمل:اإلاؿخضامت التربُت (-2

٤ بإهٟؿهم ٢غاعاتهم اجساط ٖلى يؿاٖضَم م وبالخالي اإلاؿخجضة اإلاخُلباث ٞو  الخياحي الٗمل مخابٗت ٖلى جدٟحَز

  .وجدؿيىه

ت، والخًاعيت الٗلميت ٞالخٛيحراث       الاؾخٛىاء يم٨ً ال وبوؿاهيت جغبىيت مُالب اإلاؿخضامت التربيت ؤمام جً٘ اإلادؿاٖع

ا في الىٓاميت التربيت ألن ٖجها  اإلاٗغفي والخٟجغ اإلادؿإع الٗلمي الخٛيحر ْاَغة مؿايغة ٖلى ٢اصعة حٗض لم الًي٤، بَاَع

 واهدكاع احؿإ طاث التربيت ج٩ىن  ؤن بض ال لظل٪ الٗهغ، َظا بوؿان يىاظهها جدضياث مً طل٪ ًٖ يىجغ وما ال٨بحر

ماع، ظمي٘ مً ألاٞغاص حكمل ختى واؾ٘ . الخياة ٢يض ٖلى ماصام ؤلاوؿان م٘ مخىانلت وج٩ىن  ألٖا

 ؤق٩ا٫ مً صعظت ؤٖلى لخد٣ي٤ ألاًٞل هدى الخدؿً بلى تهضٝ ٞةجها مخجضصة، ٖمليت اإلاؿخضامت التربيت ٧اهذ وإلاا    

 لظل٪ التربيت، في  اإلاؿخجضة الخُىعاث م٘ يدىاؾب بما ووؾاثلها، مىاصَا ج٨يي٠ زال٫ مً ؤلاوؿاهيت، الظاث ج٩امل

 بىاؾُت ؤلاوؿاوي للخُىع  ؤؾاؾيت ٢اٖضة بهٟتها الٗالمي، اإلاؿخىي  ٖلى اإلاؿخضامت بالتربيت يىم بٗض يىما الاَخمام يدىامى

ا ججؿيض ".  الخُاة مضي والتربُت  للجمُؼ التربُت: " الغثِسخي قػاَع

٨ظا      بديض ظضا، واؾٗت بسُى يؿحر لٗالم لالؾخجابت بها ألازظ يم٨ً التي الؿبل ؤَم مً اإلاؿخضامت التربيت جبضو َو

 مدخىي  طاتها ججضص ؤن اؾخُاٖذ بطا بال مُٗياجه، وجىا٦ب به جلخ٤ ؤن الخ٣ليضيت بإهماَها التربيت ٖلى يهٗب

 الٗىإلات جدضياث إلاىاظهت التربىر  الخجضيض مؿحرة في ؤؾاؾيا ٖامال اإلاؿخضامت التربيت جب٣ى الخحن، طل٪ وختى. ومماعؾت

 اإلاٗلىماجيت، ز٣اٞت مُٗياث م٘ الايجابي الخٗامل ٖلى وال٣اصع اإلابضٕ ؤلاوؿاوي الٟغص طل٪ اإلاؿخ٣بل، بوؿان وج٩ىيً

يٟها . ظمٗاء ؤلاوؿاهيت لهالر وجْى

 بالؿماث جدؿم ؤن بض ال الٗىإلات، ػمً في مهامها اهجاػ مً التربىيت الٗمليت جخم٨ً وختى ؾب٤، ما ل٩ل و٦مدهلت   

:                                        الخاليت

 خخميت خ٣ي٣ت ؤهه يٗجي ال ٞهظا ظىاهبه، بٌٗ في ؾيئا وٗيكه الظر التربىر  الىا٢٘ ٧ان بطا: ألاقًل هدى الخُلؼ( 1

 في الىجاح لها ي٨خب ؾٝى التي والخٗليميت التربىيت اإلااؾؿاث بن. والخدؿحن للخٗضيل ٢ابلت ٖىامل هخاط َى بل وزابخت،

٘ مىٓم بك٩ل ؤصائها ج٣ىيم ٖلى حٗمل ؾٝى التي جل٪ هي الٗىإلات، ػمً  جب٣ى ختى و٦ٟايخه، ٞاٖليخه وػياصة مؿخىاٍ لٞغ

 .ألاًٞل لخد٣ي٤ التربيت ؤمام مٟخىخت الخ٣ضم آٞا١

ت( 2 ت الخٍغ ضم َمؿها ؤو آلاعاء ٦بذ وبن جغبىر، جُىيغ ؤو ججضيض ؤر في ألاؾاؽ حجغ ؤلاوؿان ٣ٖل يك٩ل: الكٌٍغ  ٖو

 خغيت ال٣ٗل بُٖاء مً بض ال ولظل٪. التربىر  الخجضيض مؿحرة يُٗل ؾٝى والخجغيب، واإلاىا٢كت للُغح الٟغنت بُٖائها

 باإلاؿخ٣بل مخٟاثلت وعئيت بىاءة جغبيت ؤظل مً اإلاخاخت ؤلام٩اهاث حسخحر مً وجم٨يىه اإلاؿخ٣بليت آلاٞا١ هدى الاهُال١

 . الشالشت ألالٟيت بمخُلباث لؤلزظ ٖا٫ واؾخٗضاص

ما: واإلاػانغة ألانالت (3  ما ب٣ضع ٞاألنالت. الٗىإلات ػمً في ج٩ىن  ؤن لها يغاص التي التربىيت للٗمليت مخالػمان ٖىهغان َو

 والٗكغيً الىاخض ال٣غن  ومؿخلؼماث مؿخجضاث م٘ الخٗايل ج٨ٟل بإن اليىم مُالبت ٞةجها والاهخماء، الترار ًٖ حٗبر

             .بها والجهىى التربىيت الٗمليت بزغاء ؤظل مً مٗانغ َى وما ؤنيل َى ما بحن الخ٩امل و اإلاؼط مً والبض. ٖىاث٤ صون  مً

                                                           
1 ،Gray Johns, "Organizational Behavior", Undertanding life at work, Scitt, Foresnan, Boston, 
1988, p.p 468،469.  ٜٗ،ٛٗ، مرجع سابق، ص ص "الضغط والقلق اإلداري "نقالن عن زلمد الصَتيف،

. ٜٛٔ، ص ٕٕٔٓ، فاركس للنشر كالتوزيع، دكف بلد، "الدليل الكامل للتخلص من القلق "، ركبرت ىاندم، مارسا ديفى، 2 
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ت الىظم  -زالثا :  الػىإلات ػمً في التربٍى

 التي واإلاك٨الث اإلاىا٠٢ َبيٗت ٞهم مً اإلاخٗلم الٟغص جم٨حن في ج٨مً الخضيشت للتربيت ألاؾاؾيت الىْيٟت ٧اهذ بطا   

 بلى ماؾت الخاظت جهبذ الٗىإلات ٖهغ في ٞةن اإلاؿخ٣بل، آٞا١ واؾدكغاٝ الخايغ الٗهغ م٘ للخ٨ي٠ وبٖضاصٍ يىاظهها

 الىٓغر  البدض في الًي٤ الخحز مً التربىر  الىٓام جسغط التي التربيت بجها. الخٛيحر ٢ىاٖاث  اإلاخٗلم الٟغص ٖىض جبجي جغبيت

 ؤ٦ثر وج٩ىن  ألامت ؤنالت م٘ جدىاؾب التي الٗهغيت، الخجاعب مُٗياث مً الاؾخٟاصة في الخىؾ٘ بلى الصخهيت والخبرة

 . جدضياتها و الٗىإلات خغ٦ت م٘ الخٗامل ٖلى ٢ضعة

يت الشىعة ؤٞغػجه ما بن     اإلااؾؿاث ؤمام ويٗذ الٗىإلات، ْل في والخٗليم للتربيت جدضياث مً والخ٨ىىلىظيت اإلاٗٞغ

. اإلاسخلٟت بٗىانٍغ التربىر  الىٓام يدىاو٫  وظىصة، ٦ٟاءة طر حٗليم ج٣ضيم  مجا٫ في ؾيما وال ظمت، مهماث التربىيت

:  الخالي الىدى ٖلى مىانٟاجه بٌٗ جدضيض ويم٨ً

:  الػىإلات ػمً في اإلاػغقت -1

ت الىخيض الىا٢ل َى اإلاٗلم يٗض ولم. واإلاٗاٝع للٗلىم الىخيض اإلاهضع اإلاضعسخي ال٨خاب يٗض لم     الٗىإلات ْل ٟٞي. للمٗٞغ

يت وألاصواث اإلاهاصع حٗضصث   وهٟؿيا ٣ٖليا وتهيئخه للمخٗلم ومىظها للخٗلم مىٓما ي٩ىن  ؤن بال اإلاٗلم وماٖلى اإلاٗٞغ

، َظٍ لخ٣بل  ألابٗاص في اإلاؿخهبلُت اإلاػغقت ؤؾالُب بظما٫ ويم٨ً الٗاليت، بالض٢ت جدؿم وؤؾاليب بُغاث٤ اإلاٗاٝع

:  الخاليت

ٍاملي البػض(  1-1  ٢ضعاث جىميت بلى التربىيت الٗمليت ٞخىظه. اإلاخ٩املت التربيت لخد٣ي٤ الؿعي ألامغ يخُلب خيض: الخ

 وزىعة واإلاٗلىماث الٗىإلات ْل في التربىيت الٗمليت تهضٝ والاهٟٗاليت،٦ما والاظخماٖيت وال٣ٗليت الجؿميت اإلاخٗلم

 والشباث الهض١ ٖلى اإلابييت وهخاثجه اإلاخٗضصة ومىاهجه اإلاسخلٟت بمجاالجه الٗلمي الخ٨ٟحر جىميت بلى اإلاٗلىماجيت

يت .  واإلاىيٖى

 الكمى٫  ويؿخلؼم. ؤلاوؿاهيت اإلاٗاٝع مىٓىمت ومٟاَيم بمدخىي  ؤلاإلاام اإلاٗغفي، الكمى٫  وي٣خطخي:الكمىلي البػض( 1-2

  .الٗلميت ومىاهجه ألاؾاؾيت ومٟاَيمه مٗغفي، هٓام ٧ل ٢يمت ٖلى التر٦حز اإلاٗغفي

ا ؤو اإلاٗلىماث حؿتهضٝ ال واإلاٗلىماجيت الٗىإلات ْل في التربىيت الٗمليت بن:ؤلاحغاجي البػض( 1-3  الخ٨ىىلىظيا ألن جظ٦َغ

ت مهاعاث خى٫  ؤؾاؾا جضوع  ول٨جها بظل٪، ٦ٟيلت ي٠ والخٟؿحر، والخىٓيم والدؿائ٫  ٧اإلاٟهىم الٗلميت اإلاٗٞغ  وجْى

 اإلاخٗل٣ت ألا٩ٞاع ه٣ل وؾاثل قملذ الٗىإلات ؤن ٞبما.البضاثل وجهميم بظغاثيت بُغي٣ت اإلاك٨الث وخل ال٣ٗليت الٗملياث

 ل٣ض. الخًاعيت الٗؼلت ؤو لالوٛال١ مجا٫ زمت يٗض مٗلىماجيت،ٞلم مىٓىمت يمً ؤلاوؿان وؾلى٥ ٧اٞت، الخياة بمجاالث

ت ًٖ الٗؼلت اإلاٗىىيت،وؤنبدذ و اإلااصيت الخضوص وججاوػث الخىاظؼ ألا٩ٞاع ا٢خدمذ  مؿخديال، ؤمغا حجبها ؤو اإلاٗٞغ

 وال٣يم اإلاٟاَيم مً الٗضيض بلىعة يغوعة الى ياصر ؾٝى مما الش٣اٞاث، وج٣اعب الخًاعاث خىاع مً بض ال وباث

  .الجضيضة

                                                           
1 ، Bonnet(M.H) :"Dealing with shift work",work an stress ,4,1990,P271. 
2
  ، Foret(d) :"sommeil et horaines de travail irrégulier",thése ,Lille,CiteparRUTENFRAN Z 

ET AL ,1977,P58 
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٠ الظر ومدىعَا والخٗليميت، التربىيت الٗمليت في ألاؾاسخي الٗىهغ َى اإلاخٗلم ؤن بما :الػىإلات ػمً في اإلاخػلم -2  جْى

 ؤن بض ال. الٗىإلات ْل في الٟغص بىاء يؿتهضٝ و التربىر  الىٓام يمـ جغبىر  ججضيض ؤر ٞةن ألازغي،  التربىيت الٗىانغ له

خباع في يإزظ :  الخاليت الجىاهب الٖا

 ؤلاوؿاوي الٟغص بدك٨يل والٗكغيً الىاخض ال٣غن  في مُالبت التربىيت اإلااؾؿت بن: الػملُت الصخهُت جٌىًٍ( 2-1

الم ج٨ىىلىظيت في الخد٨م وبسانت واإلاٗلىماجيت الٗىإلات ٖهغ م٘ جدىاؾب والتي اإلاهاعاث اإلاخٗضص  ومهاعاث والاجها٫، ؤلٖا

ا ؤًٞل بك٩ل ؤظىبيت لٛاث ا٦دؿاب حَر  الظاث ًٖ الخٗبحر ٖلى ال٣ضعة اإلاخٗلم الٟغص ج٨ؿب التي اإلاهاعاث مً ٚو

ا اإلاىاهج بخًمحن الٗملي بالجاهب الىٓغر  الجاهب عبِ ييبػي طل٪،  يخد٤٣ ول٩ي. خىله بمً والاجها٫  الخضعيب مً هٖى

. ألاقياء ٖلى للؿيُغة الالػمت واإلاهاعاث الٗملي ال٣ٗل اإلاخٗلم الٟغص ي٨ؿب واإلاخُىع،الظر اإلاخضعط اإلاهاعر 

ت، ٦بحرة حٛحراث اليىم، بٗالم يٗه٠: الخٌُل غلى الهاصع الكغص بغضاص( 2-2 ظا ومدؿاٖع  التربىر  الىٓام مً يخُلب َو

ت اإلاغوهت ٖلى جضعيبا للمخٗلم ي٣ضم ؤن  م٘ الخٗامل في اإلاجهجي الىٓام ٖلى بالتر٦حز وطل٪ الخُىعاث، لهظٍ الاؾخجابت وؾٖغ

له الظر الظاحي، الخٗلم بمهاعاث اإلاخٗلم الٟغص وبتزويض اإلاٟاجئ، ؤو اإلا٣هىص الخٛيحر  اإلاٗاٝع ال٦دؿاب بضوعٍ يَا

يٟها اإلاخجضصة، ت وجْى  والاظخماعي الصخصخي اإلاديِ في الُاعثت والخٛحراث للمؿخجضاث الٟاٖلت والاؾخجابت بؿٖغ

.    وؤلاوؿاوي

يت، لؤلمىع  هٓغجه ج٩ىن  ٖلميا، ج٨ٟحرا ي٨ٟغ الظر ؤلاوؿان بن: الىانض الخكٌحر اإلاخػلم بيؿاب( 2-3  ٖلى وخ٨مه مىيٖى

 ٢ابلت طاتها الٗلميت الخ٣اث٤ ألن ألاخ٩ام، بنضاع في باإلاغوهت لئلوؿان حؿمذ للخ٨ٟحر الٗلميت ٞالُغي٣ت. ٣ٖالهيا ألاقياء

٣ا والخٛيحر، والخبضيل للخٗضيل  الخ٨ىىلىظيا الهجاػاث وو٣ٞا الٗلميت الىٓغياث في الُبيعي الخُىع  يٓهٍغ ما ؤو يشبخه إلاا ٞو

 خيض الخياة، في اإلاؿخجضاث مىاظهت ٖلى ال٣اصع َى الىا٢ض والخ٨ٟحر بالٗلميت يمخاػ الظر الؿليم اإلاىهج اإلاخ٣ضمت،وبن

غ  ؤن الخ٨ٟحر في  اإلاىهج لهظا يم٨ً بل لها، الٗمليت و الٗلميت الخلى٫  ا٢تراح و اإلاك٨الث مىاظهت ٖلى ال٣ضعة للٟغص يٞى

. وؤلابضإ الخل٤ بلى جاصر مؿخىياث بلى يهل

 ال ؤهه وبصعا٥ الش٣افي، الخٛحر ْاَغة ٢بى٫  هدى الؿليمت الاججاَاث جىميت في الٟٗا٫ صوعٍ الٗلمي للخ٨ٟحر ؤن ٦ما    

 ؤلاوؿان جؼويض في ؤيًا، اإلاهم صوعٍ له الٗلمي ٞالخ٨ٟحر .والخٛيحر الخٛحر خ٣ي٣ت ٚحر الشباث، نٟت لها خ٣ي٣ت جىظض

 جضٖى التي الغ٧اثؼ مً وع٦حزة الاظخماعي، والخ٣ضم الش٣افي الخجضيض ٖىامل مً ٖامال مىه ججٗل التي والاججاَاث باإلاهاعاث

غبلت لٟغػ    .الخاعجي الٗالم ٖلى والاهٟخاح ألازغي  الش٣اٞاث ٖلى والخٗٝغ الش٣افي الترار ٚو

ٍاهت -3  للمٗلىماث الىا٢ل باٖخباٍع الخٗليميت الٗمليت مدىع  َى ٢غيب ٖهض بلى اإلاٗلم ٧ان بطا :الػىإلات ػمً في اإلاػلم م

ا، خٟٓها اإلاخٗلمحن ٖلى يخىظب التي  ي٩ىن  وؤن وجغبىيا، واظخماٖيا ٨ٞغيا ٢اثضا ي٩ىن  ؤن اليىم مُالب ٞةهه واؾخٓهاَع

يٟها وه٣ضَا وجدليلها اإلاٗلىماث ًٖ والبدض الظاحي الخٗلم مهاعاث ي٨دؿب ل٩ي اإلاخٗلم مؿاٖضة ٖلى ٢اصعا  في وجْى

 مً يٗخبر ألهه جغبىر، ججضيض ؤر في ألاؾاسخي الٗىهغ َى اإلاٗلم بن. اإلاىاؾبت باألؾاليب وخلها الخياجيت اإلاك٨الث مىاظهت

ا التربىيت الٗمليت في اإلاضزالث ؤ٦بر  مكاع٦خه زال٫ مً الخٗليمي الىٓام في اإلاٗلم ؤَميت وجخدضص. الخالميظ بٗض وؤزَُغ

يت جدضيض في الٟٗالت يت وبالخالي اججاَاجه، وجدضيض الخٗليم هٖى .  اإلاجخم٘ وخياة ألاظيا٫ مؿخ٣بل هٖى

 اإلاٗلم ؤولذ ٢ض اإلاخ٣ضمت، الضو٫  مسخل٠ في الخضيشت الٗاإلايت التربىيت ؤلانالخاث مٗٓم ٞان طل٪، مً واهُال٢ا    

 وجدؿحن ٦ٟاءجه بمؿخىي  الاعج٣اء بلى بالضٖىة وطل٪. جغبىر  لهالح ألر الغثيسخي اإلادىع  واٖخبرجه ال٣هىي  ألاَميت

                                                           
  .ٓ٘ص ،زلمد الصَتيف، مرجع سابق،  ٔ
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يت وؤن الخٟى١، مٟخاح َى الجيض اإلاٗلم ألن ٢ضعاجه، يت ٖلى باألؾاؽ حٗخمض الخٗليم هٖى  ماخهلىا ومضي اإلاٗلمحن هٖى

  .وجضعيب بٖضاص مً ٖليه

ياث ج٩ىيً بلى جدخاط الٗىإلات، ٞغيتها التي الجضيضة ٞاإلاىهجيت    يٗت ال٨ٟاءة، ٖاليت اإلاٗلمحن مً ظضيضة هٖى  اإلاؿخىي  ٞع

  .الاظخماعي الخٛيحر ٖمليت في ٞٗاليت وطاث وألازالقي، واإلانهي ألا٧اصيمي

ت هٓغيت بإؾـ ٖمي٣ا، بإلااما  يلم ؤن الٗىإلات ػمً في اإلاٗلم ٖلى ويخىظب     الخٗليميت الىؾاثِ اؾخسضام يخ٣ً وؤن اإلاٗٞغ

ت الخٗليميت البرامج م٘ الخٗامل ٖلى وال٣ضعة الخ٨ىىلىجي الىعي اإلاٗلم لضي ي٩ىن  ؤن بض وال اإلاخٗضصة  الٟىيت ألاؾـ ومٗٞغ

  .الخام ؤؾلىبه يمً لضمجها والتربىيت

 والخىميت ؤلاوؿان وبحن والبيئت ؤلاوؿان بحن الٗال٢اث مشل الشالشت ألالٟيت في اإلاٗلم جىاظه ٦بحرة جدضياث ٞهىا٥   

 مىاحي ٖلى واو٩ٗاؾاتها اإلاٗلىماجيت، وزىعة الاظخماٖيت والٗال٢اث ال٣يم هٓام في الٗمي٣ت والخدىالث واإلاؿخضامت الكاملت

 التي وباإلاىانٟاث والٗكغيً الىاخض ال٣غن  مٗلم بٖضاص مىيٕى ؤنبذ لظل٪. وال٨ٟغيت والش٣اٞيت الاظخماٖيت الخياة

ت ٦شحرة الٗىإلات ٖهغ يخُلبها :  الخالُت الجىاهب في يخمشل ؤبغػَا ولٗل ومخىٖى

 الٗلمي والاهٟخاح الٗىإلات ٖهغ في مى٢ٗه يضع٥ ؤن و و٢ىيت مخيىت ٨ٞغيت ٢اٖضة بلى ٖمله في اإلاٗلم يؿدىض ؤن( 3-1

. والش٣افي

 مىه يخل٣ى الظر الىخيض اإلاهضع يٗض لم اإلاخُىعة، الاجها٫ وج٨ىىلىظيا اإلاٗلىماجيت ٖهغ في ؤهه اإلاٗلم يضع٥ ؤن( 3-2

الم وؾاثل لبٌٗ وقضيضا ٦بحرا جإزحرا َىا٥ بل والاججاَاث، اإلاٗاٝع اإلاخٗلم  الىٓام ٖلى يٟغى مما والاجها٫، ؤلٖا

لى ٖامت التربىر  يٟها الخ٨ىىلىظياث لهظٍ والخال١ ؤلابضاعي الاؾخسضام مؿاوليت زانت اإلاٗلم ٖو  في بٟاٖليت وجْى

. ٖاليت ظىصة طا حٗلم جد٣ي٤ ؤظل مً التربىيت الٗمليت

ا مٗها، يخٗامل الظيً اإلاخٗلمحن ٞئت ؤَميت اإلاٗلم يضع٥ ؤن( 3-3  ألاًٞل هدى للخٛيحر ألاؾاؾيت الىىاة باٖخباَع

ب   .ؤٞغاصَا بحن ٞيما الٟغصيت الٟغو١ ويغاعي الىماثيت اخخياظاتها ويخلمـ زهاثهها ٞيؿخٖى

 : الػىإلات ػمً في اإلاىهج نًاًا -عابػا

 التي الغثيؿيت ألاصاة هي التربىيت اإلاىاهج ٞةن الٗام، الاظخماعي الىٓام ٞغوٕ ؤخض يٗخبر التربىر  الىٓام ٧ان بطا    

 الٟلؿٟت جغظمت بها اإلاىاٍ ألاؾاؾيت الغ٦حزة التربىيت اإلاىاهج حٗض ولظل٪ اإلايكىصة، ألاَضاٝ لخد٣ي٤ التربيت حؿخسضمها

 .       جُبي٣يت وبظغاءاث ؤؾاليب بلى التربىيت

 الجضيضة والاججاَاث واإلاهاعاث وال٣ضعاث اإلاٗاٝع اإلاخٗلم ا٦دؿاب في ٞٗاال صوعا يلٗب ؤن التربىر  الىٓام يؿخُي٘ ٞل٩ي

 مىاهجه وبسانت مضزالجه، ججضيض و طاجه جُىيغ مً له بض ال ٞيه، الؿحر بضؤـىا الظر الجضيض، ال٣غن  يخُلبها التي

٤ جىي٘ ؤن لها ييبػي التي الخٗليميت خماص ٖلميت ؤؾـ ٞو  اإلاجا٫ َظا في التربىيت والضعاؾاث البدىر هخاثج ٖلى بااٖل

                                                           
. ٛٔٔ، ص ٕٕٔٓ، الكويت، ٔ، رؤية معاصرة، آفاؽ للنشر كالتوزيع، ط"علم النفل التنظيمي"، عثماف محود اخلضر،  ٔ
 .ٗٔٔ، عثماف زلمد اخلضر، مرجع سابق، ص  ٕ
. ٔ٘، زلمد الصَتيف، مرجع سابق، ص ٖ
. ٕ٘، زلمد الصَتيف، مرجع سابق، ص ٗ
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 حؿخجيب جغبىيت مىاهج لىي٘ الالػمت ؤلاظغاءاث اجساط مً ٞالبض الخٗليميت، و التربىيت اإلاىاهج ؤَميت مً واهُال٢ا    

:  ؤلاظغاءاث َظٍ ؤَم ومً الشالشت ألالٟيت وجدضياث الٗىإلات إلاخُلباث

 ٖهغ مىا٦بت ٖلى ٢ضعتها مضي ٖلى للى٢ٝى ال٣اثمت، للمىاهج قاملت وج٣ىيميت جدليليت وبدىر صعاؾاث بظغاء( 1

 ؤلاوؿان، خ٣ى١  الخًاعاث، خىاع الجضيض، الٗالمي الىٓام ٢ًايا مشل، به نلت طاث ؤو ٢يمه، و بمٟاَيمه الٗىإلات

. الٗالمي الؿالم و الضولي الخٗاون 

ضاص الالػمت الاججاَاث وجُىيغ لخىميت ، اإلاسخلٟت الضعاؾيت اإلاىاعص حكمل زُت وي٘( 2  ٖلى ال٣اصع ؤلاوؿاوي الٟغص إٖل

ىا٥. والٗكغيً الخاصر ال٣غن  ومخُلباث الٗىإلات جدضياث م٘ الخ٨ي٠ :  في وجخمشل جىميتها مً بض ال ٖامت، ز٣اٞيت ٢يم َو

.  الضولي الخٗاون  عوح وحٗؼيؼ ؤلاوؿاوي اإلاجخم٘ بػاء باإلاؿاوليت وؤلاخؿاؽ ؤلاوؿاهيت، الخ٣ى١  وبصعا٥ وعي( 2-1

. والضوليت  وؤلا٢ليميت  الىَىيت ال٣غاعاث اجساط في الضيم٣غاَيت واإلاكاع٦ت ؤلاوؿاهيت الٗضالت ب٣يمت ؤلايمان( 2-2

. مٗها والخٗايل للدؿامذ ٞلؿٟت وبىاء ال٣ٗاثضيت  والخٗضصيت الش٣اٞيت الٟغو١ ٞهم( 2-3

. اإلاؿخضامت والخىميت البيئت بدمايت الالتزام جإنيل(  2-4

  .الجيؿحن بحن اإلاؿاواة وبصعا٥ وعي( 2-5

 جدؿم بديض اإلاىاهج َظٍ جخُىع  ؤن ٞالبض الٗىإلات، وجدضياث اإلاىهج َبيٗت ًٖ الؿاب٣ت اإلاُٗياث بلى واؾدىاصا     

:  الخالُت بالؿماث

اث يمً الٗىإلات مىيٕى وبصعاط مٗها، الخٗامل و٦يٟيت للٗىإلات ؤ٦بر ٞهم ٖلى اإلاخٗلمحن مؿاٖضة( 1 . الخضعيـ مىيٖى

. آلازغيً ز٣اٞاث م٘ الايجابي الخٟاٖل لخد٣ي٤ الىا٢ض ال٨ٟغ جىميت( 2

 اإلاٟيض الاؾخسضام ٖلى ال٣ضعة اإلاخٗلمحن ج٨ؿب التي ألاوكُت زال٫ مً الخ٨ىىلىظيت ألاميت مدى ٖلى الٗمل( 3

  .للمٗلىماث

 ٞيما جخجلى  باإلاىهج يخٗل٤ ٞيما ؤزاعتها التي ال٣ًايا ؤَم مً وبن اإلاجاالث، ظمي٘ في مخٗضصة ٢ًايا الٗىإلات ؤزاعث ول٣ض  

 : يلي

 ٖلى اإلاىهج، في الضيم٣غاَيت بمٟهىم ألازظ الٗىإلات، ػمً في التربىر  الخجضيض مخُلباث مً:والضًمهغاَُت اإلاىهج( 1

ها ٧ان ؤيا اإلاىاهج ؤن ؤؾاؽ  ًٖ بمىإي الضوع  َظا يخد٤٣ ولً. الٗالمي ؤلاوؿان بىاء في صوع  لها ي٩ىن  ؤن يجب هٖى

 مٟهىم ًٖ حٗبر ؤن يجب وزاعظها، اإلاضعؾت صازل واإلاماعؾاث اإلاىهج، يخًمجها التي الضعاؾيت ٞاإلاىاص. الضيم٣غاَيت

  .وؾلى٧ا ووظضاها ٨ٞغا الٟغص بىاء في يازغ الظر ، الضيم٣غاَيت

ت اإلاىهج( 2  َظا في اَخمام مدىع  الضولي، و الٟغصر اإلاؿخىي  ٖلى ؾىاء الخدغع، و الخغيت ٢ًيت باجذ ل٣ض :والخٍغ

 الىعي ويمل٪ اإلاك٨الث وخل الخ٨ٟحر في الٗلمي باألؾلىب يخمحز الظر ؤلاوؿان َى اإلاخدًغ، و الخغ ٞاإلوؿان. الٗهغ

ىضٍ الخٗهب، مخاَاث ًٖ يبٗضٍ الظر ألازالقي  ويم٨ً. آلازغيً وججاعب زبراث مً يخٗلم يجٗله الظر الٗالمي الىعي ٖو

                                                           
. ٗ٘،ادلرجع نفسو، ص ٔ
   .ٜٛٔأندركدم، كاالس مارؾ جي، مرجع سابق، صسيزالقي   ٕ
 .ٕٗٔمرجع سابق، ص  ،"علم النفل التنظيمي "عثماف محود اخلضر،  ٖ
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ً اؾخ٣الله ًٖ جىٟهل ال ؤلاوؿان خغيت ؤن جبرػ ؤن اإلاىاهج، وهي الغثيؿيت، ؤصاتها َغي٤ ًٖ للتربيت  مماعؾخه ٖو

  .الؿياؾيت لخ٣ى٢ه

 الخ٨ىىلىظيا إلصزا٫ جغبىيت، بؾتراجيجيت وي٘ الٗىإلات ػمً في التربىر  الخجضيض مخُلباث مً:الخٌىىلىحُا و اإلاىهج( 3

 يم٨ً التي الٟٗالت، ألاصاة َى اإلاىهج ؤن ؤؾاؽ ٖلى وطل٪ التربىر، اإلاىهج بىاء في الخضيشت الٗلميت وألاؾاليب اإلاخ٣ضمت

ا جسلي٣ها مغخلت بلى اؾخحراصَا مغخلت مً والاهخ٣ا٫ للمىاًَ اليىميت الخياة في الخ٨ىىلىظيا بصزا٫ َغي٣ها ًٖ  . وجُىيَغ

 اإلاؿخ٣بل، َمىخاث آلما٫ والخُل٘ الخايغ مٗايكت جد٣ي٤ ويم٨ىىا والٗكغيً، الىاخض ال٣غن  ٢ُاع يٟىجىا ال وختى   

 بما الخ٨ىىلىظيا م٘ والخٗامل التربىر  اإلاىهج بىاء في الخ٨ىىلىظيا بصزا٫ ٢هض الٗؼم، مً َاثل ب٣ضع هخدلى ؤن ييبػي

. الٗهغ ْغوٝ م٘ يخىا٤ٞ

 الٓغوٝ إلا٣ابلت اإلاخٗلمحن وججهحز بٖضاص في يؿهم ختى والػمت، واظبت يغوعة باث ج٨ىىلىظيت ٦مىٓىمت اإلاىهج بىاء بن    

 ؤن الخيبايت الضعاؾاث ؤْهغث ؤن وبٗض الخالي، الٗهغ لٛت هي الخ٨ىىلىظيا ؤنبدذ ؤن بٗض اإلاخى٢ٗت، اإلاؿخ٣بليت

  .هٟؿه اإلاؿخ٣بل َظا نىاٖت وفي ال٣غيب، اإلاؿخ٣بل في ويؼصاص صوعَا يخٗاْم ؾٝى الخ٨ىىلىظيا

 وجإحي والٗكغيً الخاصر ال٣غن  جدضياث بخضي َى الهغاٖاث وخل الؿالم بلى الضٖىة بن:الػاإلاي الؿالم و اإلاىهج(4

 ولخ٩ىن  هٟؿه، م٘ صازلي ؾالم لخ٩ىيً الٟغص، وظضاهيت جىميت بلى تهضٝ جغبىيت مىاهج ج٣ضيم لخٗجي، الؿالم بيضاٚىظيا

 الهغاٖاث مً زاليت ج٩ىن  الكٗىب، بحن َبيٗيت ٖال٢اث ج٩ىيً ب٣هض ؤلاوؿان، ؤزيه م٘ الخهالر ٖلى ال٣ضعة لضيه

 .اإلاؿخُإ ب٣ضع والٗضواهيت والٗى٠

 في ي٨مً الٗالمي، الؿالم جد٣ي٤ ؤظل مً الٗىإلات ػمً في التربىر  الخجضيض به ي٣ىم ؤن يم٨ً الظر الضوع  ؤبٗاص بن      

ظا والٗالمي، اإلادلي  اإلاؿخىيحن ٖلى آلان باجذ اإلاىاَىت ؤن  بيجها ٞيما ألامم ٞيه جخٗاون  صولي، مجخم٘ في وٗيل ؤهىا يٗجي َو

اَيت ؤظل مً  ال٣غاعاث، بنضاع في وخغيتها واؾخ٣اللها ؾياصتها ٖلى الضو٫  مً صولت ؤيت جخسلى ؤن صون  ؤلاوؿان، وؾالم ٞع

 صوع  ويخمشل. اإلاخى٢ٗت والخضوص الٟٗليت ؤلام٩اهياث بحن والُمىخاث آلاما٫ ٞيه جخىاػن  الضولي اإلاجخم٘  ؤن مغاٖاة م٘

 التي وألاؾاليب الُغاث٤ اإلاخٗلمحن ألاٞغاص بة٦ؿاب ؤع٧اهه، جشبيذ في ج٣ضيغ ؤ٢ل ٖلى ؤو الضولي، اإلاجخم٘ ج٩ىيً في التربيت

.  الضولي اإلاجخم٘ م٘ والخأل٠ الخٗايل ٖلى وي٣ضع اإلادلي، مجخمٗه في الٗيل مخٗلم ٞغص ٧ل يؿخُي٘ زاللها مً

 الىَىيت بحن حٗاعى وظىص ٖضم يبرػ ؤن ييبػي الٗالمي، ؤلاوؿان نى٘ في الايجابي صوعٍ التربىر  للمىهج ي٩ىن  ول٩ي     

ً خب ؤن بةبغاػ طل٪، ويخد٤٣  وؤلاوؿاهيت  وبخؿاؽ ومكاٖغ وظضان في يخٗايكا ؤن يم٨ً ؤلاوؿاوي ال٩اثً وخب الَى

٣ل وبصعا٥ ً بدب الخانت ال٣يم بها جخٗايل التي هٟؿها بالهىعة ؤلاوؿان، ٖو  ج٩ىن  وبظل٪. وألانض٢اء وألاؾغة الَى

 ٖلى اإلاداٞٓت بهضٝ الٗىإلات، ػمً في التربىيت اإلاىاهج جخًمجها بيضاٚىظيت مداولت هي الٗالمي، الؿالم ؤظل مً التربيت

  .وزل٣ها بىائها ؤو الؿالم ْغوٝ

 

 

                                                           
. ٛٔٔ، صٕٔٓٓ، دكف بلد، ٔ، دار الفكر ك النشر، ط"مدخل إلى الصحة النفسية"قاسم زلمد قاسم،   ٔ
، ٔدار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر،ط ،"البرامج، ،النظريات ،المفاىيم،العقلي،الضغوط النفسية والتخلف "، كليد السيد أمحد، مراد على عيسى سعد، ٕ

. ٖٙٔ، ص ٕٛٓٓاإلسكندرية، 
. ٕٙ، ص ٕٗٓٓ، ايًتاؾ للطباعة كالنشر كالتوزيع، مصر، "إدارة ضغوط العمل"، مجعة سيد يوسف،  ٖ
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:  زاجمت

٤ التربىر  الىٓام ججضص ؤن بض ال الٗىإلات، ػمً في اإلاُلىبت التربىيت الش٣اٞت ؤن ال٣ى٫، يم٨ىىا اإلادهلت وفي     مُٗياث ٞو

 خل يًمً بما الٗالم، ٖلى والاهٟخاح اؾخٗمالها ومهاعاث واإلاٗلىماجيت اإلاخ٣ضمت الخ٨ىىلىظيا في والخد٨م الخضيض، الٗلم

 الىعي وكغ بلى جاصر مبخ٨غة، ز٣اٞيت و جغبىيت اؾتراجيجياث جبجي زال٫ مً و٦يٟا، ٦ما الخٗليم وججىيض التربىيت اإلاك٨الث

 الٗهغ في والضزى٫  والٗكغيً الىاخض ال٣غن  جدضياثٕ م والخ٨ي٠ الٗىإلات ػمً يخُلبه الظر الٗلمي الخ٨ٟحر و الش٣افي

 . وزباث بش٣ت الجضيض الٗالمي

 

: اإلاغاحؼ ناثمت

ت اإلاىاهج" آزغون، و بكاعة ظبراثيل، -1 .  2011: صمك٤ ظامٗت ميكىعاث ،"التربٍى

 اإلااجمغ بلى م٣ضم بدض ،"والخػلم الخػلُم غملُاث غلى وجإزحراتها والاجهاالث اإلاػلىماث جٌىىلىحُا" ٖلي، هبيل، -2

ً في اإلاٗاٝع و الخٗليم و التربيت لىػعاء الشاوي . والٗلىم والش٣اٞت   للتربيت الٗغبيت اإلاىٓمت م٘ بالخٗاون  الٗغبي، الَى

. 2000: صمك٤

ت الىظم" ٖلي، ٖيسخى، -3 . 2008: صمك٤ ظامٗت ميكىعاث ، 4 ٍ ،"التربٍى

 في واإلاٗاٝع  والخٗليم التربيت لىػعاء الشاوي اإلااجمغ بلى ٢ضم بدض ،"اإلاؿخهبل مضعؾت في اإلاػلم" بكاعة، ظبراثيل، -4
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 اإلاضًىت الخام اإلاضًجي لكًائها الاحخماغُت الظواث قؿل يُكُاث

سُت  همىطًحا "الخكهُت" الخاٍع
. اإلاؿخمغ،جىوـ والخٌىًٍ للتربُت حهىي  مغيؼ مضًغ/الُدُاوي  قهاب.ص

 

 

 :ملخو

: الاحخماعي والخؿحر اإلاضًجي الكًاء جىػَؼ: خى٫  بها ٢مىا  ؾىؾيىمىعٞىلىظيت صعاؾت مً مؿخسلو اإلا٣ا٫ َظا    

 الاظخماٖيت الظواث ج٣يمه الظر الاؾخٗما٫ ػاويت مً  اإلاضيجي الًٟاء م٣اعبت بلى البدض اججه ،همىطًحا الخكهُت مضًىت

بر يمً وجخٟاٖل وجخي جخدغ٥ التي  عمؼر  جساَب  ٧لٛت الًٟاء ٖبر طواتها وم٘ آلازغيً م٘ وجخىانل اإلاضيجي الًٟاء ٖو

سظ اظخماعي جىانل و٣٦ىاة للم٩ان الش٣اٞيت الهىياث بحن ى عمؼيا، مىخى يخّل  ي٨م الش٣افي اإلاُٗى في البدض يٗم٤ يظل٪ َو

 ومٗماعيت إلاىعٞىلىظيت جىظيه مً ز٣افي -والؿىؾيى الغمؼر  الخٟاٖل صيىامي٨يت جٟغػٍ وما اليىم اإلاضيجي الًٟاء م٣اعبت

 والخضيض الخ٣ليضر وبحن واإلاضيجي الغيٟي بحن الخضازل طل٪ اَمها لٗل ْىاَغ مً الاؾالميت الٗغبيت اإلاضيىت ًٞاء

 .  واإلاٗماعر  والٟجي الجمالي نٗيضر ٖلى اإلاٗالم واضخت والاػصواظيت

 ٖضيض يمجها البدض وي٨ك٠ جاعيخي َاب٘ طاث مضيىت ل٩ىجها ٦مشا٫ الخىوؿيت البالص مً الخٟهيت مى٣ُت اٖخمضها و٢ض

 .والخاعيخي الخًاعر  ؤلاهخماء َىيت الهىيت، ه٣اوة ؤ٣ٞضتها التي اإلاغييت الخًغيت الٓىاَغ

       جهضًم

 الخام وقًاثه الكاغل بحن الػالنت وهُغح الضاع، ؤو اإلاجز٫  َى الظر الخام الًٟاء:اإلابدض َظا يمً وؿخضعي     

ل: نٗيضر ٖلى
ّط
 الخمصخي َظا ؤن ،خيض الخاعة ؤو الخكهُت ٌؿمى جهلُضي مضًجي قًاء صازل واإلاماعؾت الخمث

هل ٖمل ٞغيياث ونياٚت البدض بق٩اليت ؤبٗاص مً بٗض ٧ل ومؿخىياث ؤبٗاص بخ٨ٟي٪ يؿمذ الخدليلي  مؿخىي  ب٩لّل  جخّل

هل. م٣اعبخه يخمّل  ل والاحخماعي الكًاجي بحن الخإزحر بدباصلُت ال٨بري  ألاولى الٟغييت جخّل
ّط
 جمظهغ مجاُ الضاع وحكٍ

 ؤر واحخماغُت زهاقُت جىانل نىاة َى الخام الكًاء:الٟغيياث مً ظملت بلى ألازحرة الٟغييت وهٟغّلٕ.الخإزحر جباصلُت

عَا طا٦غتها م٘ اإلاكٛى٫  للًٟاء اإلاؿخٗملت الظاث م٘ جىانل لها وجهىّل
ّل
 ؤر اإلاجخم٘ وم٘ هاخيت مً الخام للًٟاء وجمش

لالاظخماعي،خيض الًٟاء
ّط
 بالًغوعة جيسجم ال والتي لآلزغ اإلاػُاة الكاغل غً نىعة لغؾم مجاال الضاع واحهت جمث

٫ جٟهم ٦ما لظاجه نىعجه مؼ ي٠ ؤو الاؾخٗما٫ مً وجاوّل  ؤنّل  وهي ؤزغي  ٞغييت بلى الٟغييت َظٍ مً هىٟظ.للضازل الخْى

                                                           
قرطاج العاصمة ادلدينة القددية التونسية أسسها العرب ادلسلموف يف القرف الثامن للميالد، ككاف موقعها فوؽ ربوة على ادلتوسط يؤىلها كي ترث جارهتا  ، ٔ

مارة زللية، داـ حكمها أىل مركز إبة، غاؿاألىكذا حتولت تونس القرية الرببرية يف العهود القددية، مث القلعة الدفاعية احلصينة يف العهود العربية كحكم .الفينيقية
ىل طرابلس الغرب، فجعلوا إقصى األىل دكلتهم الكبَتة ادلستقرة مبراكش كادلمتدة من ادلغرب إـ ٓٙٔٔكقد ضم ادلوحدكف تونس عاـ . زىاء قرف من الزمن
كلم تتحكماف  ٓٗٔع صقلية يفصلهما مضيق عرضو ـ فكانت ـٗٚ٘ٔ،  ٜٕٕٔىل حاضرة الدكلة احلفصية إخَتا حتولت أك. ريقياإؼمنها عاصمة كالية 

حياء ادلدينة التقليدية كاليت اشتهرت بتنوع نسيجها العمراين أحدل إك اخلربة ىي أك احلارة أك احلفصية ،بيض ادلتوسط كشرقو ألبالعبور بُت غرب البحر ا
ىل مشاريع ترميمية لنسيجها العمراين إد خضعت ىده ادلنطقة كؽ.سكاف اليهود بتشجيع من الويل الصاحل زلرز بن خلفإكبنيتها االثنية حيث مت 

 .عادة بنائها كفق الطراز ادلعمارم ادلميز للحارة إزالة البناءات ادلهًتئة كإىل مشاريع توسعة عرب إكمورفولوجيتها التقليدية ك



 
 

  

    2015 –  ؤؾؿُـ    : 10الػضص                                                                          البدث الػلميحُل  مغيؼ  
 

68 

ل ًسًؼ قًاثه مً الخام للضازل الكاغل حػاَي
ّط
ض خحن في وللظايغة للخمث  البػض( الضاع واحهت) مىه الظاَغ ًجؿّط

هل ال الٗام، ًٞاثه في اهضماظه اؾتراجيجيت ؤر قػله في والػهالوي الههضي  يم٨ً بل ؤزغي  صون  بٟئت الاواليت َظٍ جخّل

هلت ٞغييت مً ؤيًا هىُل٤ اٞتراييا،٦ما حٗمي٣ها سظ الضاع واظهت ؤنّل  مٟاصَا بالؿاب٣ت مخّل ا يخّل  حػضًل ؾلىى ٖبَر

الث ؤر الش٣افي بلى عمؼيا الضازلي بٗضٍ في يديل خحن في احخماغُت ؤي اهضماحُت صالالثوظماليا، مٗماعيا الكًاء
ّل
 الخمش

عاث له ٞٗل مًمىن  ٖبر الخام لًٟاثه الٟاٖل ٖال٢ت ه٣اعب، والخهىّل
ّل
 ألابٗاص بلى بالىٓغ الخام ًٞاثه في جضز

لى والجماليت اإلاٗماعيت تها مجها التي الضاع واحهت:نٗيضر ٖو . الضازل َظا مىعٞىلىظيت ظاهب بلى والضازل قٞغ

ل في وؿخضعي    راث الغمؼر، الٟٗل َظا ح٣ّٗل  بمى٣ُت الىظىص وؤ٢ضميت اإلااصر واإلاؿخىي  الًٟاثيت ألانى٫  مخٛحّل

التها ه٣اعب زمّل  والجيـ،" الخكهُت"
ّل
 م٣اعبت هدى زاهيت ٦سُىة الضاع ؤو اإلاجز٫  ؤو اإلاؿ٨ً َى الظر الخام لًٟائها جمش

ع  ل جهىّل
ّل
  وؿدىض اإلاظ٧ىعة،وال لؤلنٗضة بالىٓغ ًٞائها في لٟٗلها والاظخماٖيت الغمؼيت والضالالث اظخماٖيت ظماٖت ٧ل وجمش

لت للبياهاث الخاؾىبي الخدليل هخاثج بلى ٞدؿب  َىا هاٍ ما هضمج ،بل الاؾخبيان ج٣ىيت ٖبر اإلادهّل غي٤ صوّل  مً الٗمل ٞو

ىت، وؤزغي  مٟخىخت ميضاهيت مالخٓاث ة ؤيًا ول٨ً وحٗمي٣ا بزغاء م٣ىّل  قػلهم مً اإلاؿخجىبحن م٣انض وجإويل لٟهم ٦ماصّل

ر ماصرّل  جمٓهغ ؤو طاتها في ٞٗال بالًغوعة وليؿذ آلازغ لضي نىعتهم في قػل َى الظرقًائهم في  مٟاَيمها لخٛحّل

عاتها، . الاحخماعي الكػل في والغمؼي / اإلااصي/ الالوعي/ الىعي لػىانغ ٌؿخجُب الاحخماغُت الظواث جكػله قما وجهىّل

 طا٦غة في جى٨ٗـ ٦ما اإلاضيىت جىاو٫  ؤر synchronique التزامىُت اإلاهاعبت اإلابدثي، اإلاجا٫ َظا في الخدليل يؿدىض    

ع   الٗال٢ت مً ٧ل يمىه ويؿخضعى. الصعوث ي٣ى٫  ٦ما اإلاضيىت مٗها وجديا يمجها جديا التي ؤلاظخماٖيت الجماٖاث وجهىّل

ًاثه الٟاٖل بحن  واظهت) الخاعظيت وؤبٗاصٍ الخام لًٟائها ؤلاظخماٖيت الجماٖاث ج٣يمه الظر ؤلاؾخٗما٫ ؤر الخام ٞو

. الًٟاء في الٟٗل لهظا والغمؼر  والجمالي اإلاٗماعر : مؿخىياث بلى بالىٓغ( واإلابجي الٟاٙع:الضاع صازل) والضازليت( الضاع

:  والخضًث الخهلُضي جىاقظ: والخاعجي الضازلي حضلُت -1

ت مشال ؤزظها بطا         ت ؤو الٗلىر  الُاب٤ طو اإلاجز٫  قٞغ ة بهغ ييخهي بٗماعة، ق٣ّل { الًٟاء في الكغي٪/ آلازغ} اإلااعّل

 ؤو بالؾدي٪ ؤو خهحر ؤو ٢ماف مً بهغر  بداظؼ" الخكهُت" مى٣ُت مً الجضيضة ؤو ال٣ضيمت ألاخياء وقىإع بإههج

 وألالىان، واإلاىاص ألاقياء مً مخجاوًؿا ال زلُُا ب٩ىهه يخّله٠ مٓهغا طل٪ زل٤ و٢ض الشالزت، ؤوظهها في اإلاكبّل٪ الخكب

ىا
ّل
 الؿلى٥ َظا ويالخٔ.الٓاَغة اإلااصًت ؤؾبابه ؤو اإلااصي بػضٍ ًخجاوػ  الخاعجي الًٟاء َيئت ؤو مٓهغ في قػل ؤمام به

 ؤو الخ٣ليضيت ؤر الخاعيسيت ألاخياء وصازل الخضيشت ؤو الخ٣ليضيت الضوع  ؤر: الؿ٨ً مً مسخلٟت ؤهماٍ يمً الًٟاجي

ت َظٍ ؤو الؿلى٥ َظا ويخ٩از٠ يتزايض مجها، الجضيضة ما الجٖز
ّل
م في هؼوال جضعّلظىا ٧ل

ّل
 بلى ألا٦ثر مً: الاظخماعي التراجب ؾل

ا ألاي٠ٗ
ّل
ا، خٓ ما الؿلى٥ َظا جىاجغ جغاظ٘ م٣ابل في ماصيّل

ّل
 ججاوع } الخليِ الًٟاء بلى الخ٣ليضر الًٟاء مً اهخ٣لىا ٧ل

ل الخضيض، الًٟاء بلى{ والخضيض الخ٣ليضر وجضازل
ّط
ت} الًٟاء َظا جدىيل هؼغت وجخمث  الضازل ًٖ اإلاخساعط{ الكٞغ

 نياٚت ٖبر بالضازل ملخ٤ َى ؤو ،ماصًخه ال وظُكُخه في صازلي، ًٞاء بلى الخاعط ٖلى مسخلٟت بضعظاث واإلا٨كٝى

لهآلازغ، بصعا٥ مضي ًٖ ومؿخٗمله قاٚله يٗؼ٫  ماصرّل  ٞانل ؤو بصعا٧ي خاظؼ  بلى مػلىم ومً مسكيّط  بلى ظاَغ مً ًدىّط

 ُ ل.مجهى َّل ت{ الاؾخٗما٫ ٞٗل} الٟٗل َظا يا ا الكٞغ يٟي مًمىن  إلخخىاء ماصيّل ا يمازلها ٖلحها، مؿ٣ِ ْو يٟيّل  م٘ ْو

 الٟاٙع الىؾِ طاث الخ٣ليضيت الًٟاءاث في به ملخ٤ َى ؤو الٗمىصر الؿ٨ً همِ في ٚاثب ؤو مىظىص ج٣ليضر صازل

ت ؤو خىف} .  {وؾُيّل

٤، الًٟاء َظا في جماعؽ،        ا الشياب ٚؿل: جٌمُلُت ؤغماال الجؿض مىدىُت ؤو حالؿت وهي اإلاغؤة الًيّل  ؤو ووكَغ

 يماعؽ. الؿٍغب ؤو ألالُل آلازغ بصعاى مضي مؼ نُُػت في الجاعة ؤو البيذ م٘ الخضيض لخباص٫ ؤو للغاخت َلبا الجلىؽ

هل الش٣افي ألاؾاؽ طو الٟٗل َظا ٟت ألازال٢يت واإلاشل بال٣يم اإلاخّل  مؿمىح ومىبىط، مباح بلى اإلاغؤة ظؿض لخغ٦ت اإلاهىّل



 
 

  

    2015 –  ؤؾؿُـ    : 10الػضص                                                                          البدث الػلميحُل  مغيؼ  
 

69 

ىى ا ؤو ماصيا ٞٗال الًٟاء، ؤر اإلا٩ان بلى بالىٓغ ومٞغ ه ظماليّل ا ل٨ىّل  هاخيت مً ٞهى. بالظاث الخضيض الًٟاء ٖلى عمؼيّل

ض
ّل
ض ٚحر ياه

ّل
ن، ٚحر يٗحّلن ألانل، في اإلااه و اإلاٗحّل و ٚحر يسهّل  الًٟاء مً والخاعط الضازل جغجيب يٗيض َى ؤو اإلاسهّل

ا ا بل الماصيّل ضاجه الاؾخٗما٫ ٞٗل ٖبر عمؼيّل ت وججؿّل  للًٟاء الجمالي اإلآهغ ٖلى مىه الخام الًٟاء ٖلى والجماليت اإلااصيّل

.   للمغا٢بت ال٣ابل ٚحر اإلاضيجي

ت    ا اإلاخساعط م٩اجها في جٓلّل  ٞالكٞغ ٫ وال ماصيًا ًّل  جدبضّل ر الظر ل٨ ا يخٛحّل َر  ؤر اإلاماعؾت َى صازل بلى زاعج مً ويٛحّل

سظ ومىه الجيؿحن بحن يخٛايغ الظر ؤلاؾخػماُ ضها ٖىض و٢ٟىا مخٛايغيً،و٢ض مٓهغيً الًٟاء هٟـ/الًٟاء يخّل  ػياعة حٗمّل

صة، لٟتراث اليىم مً مسخلٟت ؤو٢اث في الٓاَغة َظٍ ٞحها الخٓىا التي ألاههج ت ْاَغة ٖلى مخٗضّل ا َامّط ىا: حضّط
ّل
 مظهغ ؤمام به

ا زابخا ٧ان وان ٞالًٟاء ،للكًاء زابذ ال مخدغّطى ًّط ه ماص
ّط
ر لٌى ُ َى ؤو ًخؿحّط  بلى بالىٓغ يخٛايغ مٓهٍغ ؤو ٞهيئخه ،ًدبضّط

ر  ٌؿدىض ما ب٣ضع اإلاىار لٗىامل الخٛايغ َظا يؿخجيب وال(: ط٧ىع /بهار) وظيؿيخه باالؾخٗما٫ وزي٣ت نلت في الؼمً مخٛحّل

(. ليل/ مؿاء/نباح)الؼمً بلى بالىظغ واإلاؿخػمل ؤلاؾخػماُ قػل بلى

ظ      
ّل
ت جخس ً الكٞغ  بلى{ اإلااصر الخاظؼ بػالت} الاهكخاح مً جيخ٣ل ٞهي.اليىم مً مخباغضًً ػمىحن في مسخلكحن مظهٍغ

ي بلى الظهىع  ومً{ بٖاصجه} الاوؿالم
ّط
ُ  بلى اإلاػلىم ،مًالخسك  جيكٛل ٞديىما ،الػمىصي بلى ألاقهي الامخضاص ومً اإلاجهى

٫  في بالضازل اإلاغؤة هاع ؤوّل ت ج٩ىن  الجّل ا مجزوٕ الكٞغ جه وخحن هىاٞظَا ومٟخىخت خاظَؼ  َلب ؤو ج٨ميليت ؤٖما٫ بلى جخّل

ي  م٩ان في الغاخت ب مً ؤلاهخ٣ا٫} ومكمـ مهىّل  مً وييخ٣ل مٛايغا مٓهغا اإلا٩ان َظا ،ي٨دسخي{الًٟاء مً الجاٝ بلى الَغ

 ميهئ ي٩ىن  ختى وألظله ؤظله مً ويخإ٢لم ناخبه ٖلى يخٗغّلٝ اإلا٩ان ٨ٞإنّل . الاوٛال١ بلى الاهٟخاح ومً اإلاسٟيّل  بلى الٓاَغ

.  يمىه مؿخسضمه جىاظض يؿخمغّل  ألن

ٍان ًُىّطع الظر الؿلى٥ َظا يهبٜ         الجمالي اإلآهغ اإلاؿخٗمل، ز٣اٞت ؤر ومشله ومػاًحٍر نُمه بلى الكغاؽ وختى اإلا

 ألاخياء ؤزظها ٞلى. اليىمي اإلاضيجي للًٟاء الجمالي اإلآهغ وبالخالي الٗلىيت الُىاب٤ وطاث الٗمىصيت ألابييت لىاظهاث

ضا همىطظا ج٩ىن  ؤن لها ؤعيض التي{ م1973 بٗض ما} الجضيضة ت واإلاٗماع للؿ٨ً مىخّل ا ومٓهغا واإلاىعٞىلىظيّل  ظماليّل

ه هجض وؤلاهجاػ، الخسُيِ نٗيضر ٖلى مخجاوؿا
ّل
سظ ؤه  مخٛحراث بلى بالىٓغ يدبايً مٛايغا مٓهغا ؤلاؾخٗما٫ بٟٗل يخّل

ت الاظخماٖيت ٞالٟئت بكاٚلحها، اإلااصر واإلاؿخىي  الؿ٨ً وهمِ الًٟاجي اإلاى٢٘ ا مٓهغة بلى ججٕز ماصيا اإلادْٓى َز  جمحّل

ت مجها التي -اإلاؿ٨ً واظهت ٖبر ؤلاظخماٖيت وعجبتها هل خيىما -الكٞغ ص ؤيً الخ٣ليضر بالًٟاء وظىصَا يخّل  وجخ٣ابل جخٗضّل

مت وؤزغي  ٢ضيمت خضيشت، وؤزغي  ج٣ليضيت صوع  ص ؤو مغمّل . لكاٚلحها الاظخماٖيت والغجب الًٟاثيت ألانى٫  جخٗضّل

ًّل  تها َى يالخٔ ما ل٨  مؿخىيي ٖلى اإلاؿخدضر، والجضيض ألانيل الخ٣ليضر ،والخضازت ألانالت بحن اإلاؼج بلى الٛالب في هٖؼ

ًّل  اإلاىاص ا التزوي٣ي والٟ هل بطا للىاظهاث،ؤمّل
ّل
 َى هالخٓه ما ٞةنّل  الجضيضة، الجماٖيت ؤو الٟغصيت بالبىاءاث وظىصَا اج

جاَها
ّل
ض بهخاج بغاصة بلى اج ا واإلاكترى اإلاىخّط  ججاوـ بهخاط يٗيض ؾيا١ في طاجه، اإلآهغ ٖلى الخٟاّ ؤر وحمالُا مػماٍع

 .وظماليت مٗماعيت ووخضة

ما 
ّل
 واحهت غلى الاحخماغُت وعجبتها ازخالقها مظهغة بلى ججزع مػه جسخلل قًاء في ماصًا اإلادظىظت الكئت جىاحضث ٩ٞل

جه خحن في الضاع،
ّط
٘ بلى هٓغها ٞةطا ،احخماغُا لها واإلاؿاوي  اإلاهابل ؤو اإلاجاوع  آلازغ مؼ الخمازل بلى جخ  الؿ٨جي اإلاجمّل

 ٖبر" بىخضًض ؾُضي" ههج ٖلى يٟخذ والظر" مضهحن" لىهج اإلاداطر ؤو" بىخضًض ؾُضي" ههج ٖلى للؿى١  اإلاجاهب

اوي ههج" ٖلى واإلاىٟخذ" عوبحن" ههج لدؿميت الخامل مضزله  في الخجاوـ هالخٔ ،"مضهحن" ههج ًٖ اإلاخٟغّلٕ" الؿٍغ

اتها وقبابي٨ها ظضعاجها ؤلىان) الك٤٣ واظهاث (. م1981 ؾىت زمّل  م1973 ؾىت بٗثها مىظ جمازلها ٖلى اإلاداٞٓت وقٞغ

                                                           
1،Bouchrara Zanned (T.)،Tunis une ville et son double, MTE, 1995, p13. 
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ب َظا ؤنّل  َى ؤيًا اإلاالخٓت ل٨ً
ّل
 ًٖ ي٨ك٠ مشال الٛغياوي ههج ٖبر مضهحن ههج بلى زلٟا اإلاٟطخي والؿ٨جي الخجاعر  اإلاغ٦

ل: وظهحن ٫  الىظه يمً وسجّل ى الخمثل هؼغت ألاوّل  اإلاىٟخذ الجاهب ؤنّل  خحن في ،"بىخضًض ؾُضي" قإع ٖلى اإلاُلّل  َو

 البٌٗ ؾلى٥ ًٖ ي٨ك٠ لكاٚلحها الاظخماعي والاهخماء ومٗماعيتها وخالتها اإلاباوي ؤق٩ا٫ جسخلِ ؤيً" مضهحن" ههج ٖلى

ب َظا قاٚلي مً
ّل
ا مٓهغة اإلاغ٦ َز  م٘ جىانلي صاللي ٦ك٩ل مجخمٗيا الىاظهت ٖىىهت ؤر اإلاؿ٨ً واظهت ٖلى ؤلاظخماعي جمحّل

ّـل .الضاع واظهت ٖبر آلازغ ٍاهتٖلى الكًاجي الخضلُل قػل يم  ججضيض: الضاع واظهت الاظخماٖيت،للظواث اإلاجخمػُت اإلا

. طل٪ ٚحر بلى والباب الىىاٞظ بَاع وججميل ٞسامت ؤ٦ثر وظٗلها ألابىاب

جه      ا ألايثر الكغيدت جخّل
ّط
ا خظ ًّط  اهتهاط بلى الخاعيسيت للمضيىت ال٣ضيمت ألاخياء يمً الخام ًٞائها حكٛل والتي ماص

ا،ٟٞي في مشلما واظهتها في للضاع والخإنُل الخدضًث بحن ًجمؼ قًاجي ؾلىى  الكٍل غلى جداقظ خحن مٗماَع

ي بك٩ل( الٗخبت) ألاماميت وؤعييخه بَاٍع ججميل بلى حٗمض لىهه ؤو ونبؿخه ماصجه ججضًض م٘ مشال للباب الخهلُضي  ٞجّل

هل ال مٛايغ  ٖلى ، الاظخماعي العج٣ائها ؤو الاحخماغُت لغجبتها اإلااصي الخجؿُض بلى تهضف بظل٪ ٞهي ال٣ضيم، بالك٩ل يخّل

 ؤو( الىهج ؤَل ؤو الخي ؤَل) ألاَلي لآلزغ نىعة ج٣ضيم بلى تهضٝ ؤر آلازغ لخإويل اإلاُٗى ْاٍَغ في اإلاكٛى٫  الًٟاء

ِ له، ألازغي  الىٓغة ؤو اإلا٩ان جٟغيه مشلما ال جغيض مشلما ؤو يغيحها مشلما الٛغيب ؤو الٗابغ  اإلآهغ ؤو الىاحهت وجخىؾّل

ا و٢اعئها قاٚلها بحن للضاع الخاعجي ٍاهت غىىان اإلاٗجى بهظا حؿخديل باٖخباَع  ل٣غاءة مُٗى َى مشلما الاحخماغُت للم

مها لٛت ٞالًٟاء اإلاضيجي، ًٞائهم في قاٚلحها بهضماط وجإويل
ّل
ا ويخىانلىن  عمؼيا الىاؽ يخ٩ل  وم٘ طواتهم م٘ وبها ٖبَر

هم عمىػَا ٞ٪ّل  ي٣خطخي لٛت بل زغؽ جىانل ؤمام ٞلؿىا آلازغيً، ت مضلىالتها ٞو ها الظر الاظخماعي بالٟاٖل اإلاٗٞغ  يبثّل

ه غة عؾاثلها ويىظّل ّٟل ا اإلاك ا ماصيّل . ومٗماعيا وظماليّل

 : الضاع لىاحهت ؤلاحخماغُت الػىىهت هؼغت -ؤ

ت جىاجغ ي٣لّل        ما ألاخياء يمً الًٟاجي والازخالٝ الخٛايغ هٖؼ
ّل
.   اإلاى٣ُت يمً الخىاظض ؤ٢ضميت في نٗضها ٧ل

ًائهم لضوعَم اخخالال قاألنضم"  نٗيض ٖلى والازخالف الخباًً بلى هؼغت ؤنلّط  الخاعيسيت اإلاضيىت مً الخ٣ليضر ٞو

ا اْهاع حؿدبض٫ ٞهي. الًٟاء َز ت ؤو اإلاٗماعيت الجىاهب ٖبر وازخالٞها جمحّل سُت بالكغغُت الجماليّل  للم٩ان الهخمائها الخاٍع

ُ  ألن جدخاج ال ٞهي. اإلا٩ان َظا جاعيش مً ظؼء هي ؤو ا جهى ٍاهتها الكًاء غبر عمؼٍّط ها الاحخماغُت م  مغؾىمت ببؿاَت ألجّل

ا الىاؽ، ؤطَان في ت} صوعا قٛلىا والظيً اإلاكتر٥ الًٟاء في ؤنضمُت ألانلّط  ؤمّل ُّط  باألمـ اإلا٩ان لبرظىاػيت صوعا ؤر{ مػلم

ا اإلا٩ان ًٖ ٚابىا والظيً هم ماصيّل ٤ واإلاخضاو٫، مىه اإلاٗلىم اإلاضيىت جاعيش في خايغيً ل٨جّل
ّل
 بلى قُػمضون اإلاغور، ؤو مىه اإلاىز

ا لُهبذ الكًاء َظا بلىعة ا مضلىال له ؤو زانّط روا لم َم. زانّط  والى بلحهم يديل ما ؤياٞىا بل جاعيسه وال اإلاٗماع يٛحّل

عاتهم طو٢هم ضون  التي آلازغ لضي نىعتهم والى وجهىّل ا عؾمها ًٍغ ُّط ا ؤي وماصًا قًاث ُّط . عمؼيا الًٟاء جضويً وبالخالي صالل

. اليىمي اإلاٗاف ًٞاء يمً جىانلي يجؿغ الكًاء اغخماص ؤو جىظُل ًهىي  الاحخماعي الاهضماج ًًػل قدُىما

ر
ّل
ى. عمؼي  زهافي قػل َىواإلاكتر٥، الخهىصخي الضازلي/والٗام الخام بحن ماصر ٞانل" ؤر ٖبر الًٟاجي ٞالدؿت  َو

ه اإلاىخج ًكخػل ل٩ىهه مكخػل نهضي ؾلىى
ّل
ر أله  بٗضٍ ؤو الضاع مٗماع ؤو مٓهغ ؤو َيئت في الخانل ؤو ال٣اثم يٛحّل

ص ٞإن. الجمالي مها التي للضاع ألامامي الؿىع  ٖمىصيا الٟاٖل يمضّل
ّل
ِ بامخضاص حؿل  الػالنت لىىغُت عقٌ َى للؿىع، مخىؾّل

لّط  زام الضازل ؤنّل  ٨ٞغة لهالر مخىاٞظيً وزاعج صازل بحن اإلامالة ؤو اإلاػُاة ؽ زام ًو لّط  مهضّط ؽ ًو  َى مهضّط

ا جخػحّطن التي الكاؾل زهاقت هي للضازل الخغمت َظٍ. خغمت ًّط جه ٞإن الؿلى٥، َظا في ماص  خاظؼ زل٤ بلى الكاٚل يخّل

ت بهغر / ماصر ت الكبابي٪ ٖلى ؤو الضاع ؾىع  حٗليت ٖبر ؤو للكٞغ
ّل
 نُم بلى ًدُل زهافي ؾلىى َى الكإع ٖلى اإلاُل

عاث ومػاًحر الث وجهىّط
ّط
ه وجمث  الٗام يمً الاحخماغُت الظاث اهضماج ؤؾلىب بلى ًدُل احخماعي ؾلى٥ ؤيًا ول٨ىّل

. بالالواعي الىاعي يمىه يخضازل اإلاضيجي، الًٟاء َى الظر
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ا صاثما الضاع قًاء مً الخاعجي ًكطخي ال ُّط  جسً٘ والخاعط الضازل ظضليت ول٨ً به ه٣ى٫  ال ما ٞهظا صازله، بلى وآل

 للضاع الخاعجي اإلآهغ ؤو وظه ؤو واظهت -الخام الًٟاء مً الٓاَغ نىعة بحن اعجباٍ بلى جديل بوالياث ؤو إلاي٩اهحزماث

كخؿل -اليىمي ولًٟاثه لظاجه قاٚله ونىعة  بحن جىانل يهىاةاإلاسٟي، مً الٓاَغ ؤو الخام الًٟاء مً الخاعجي َو

ص وبالخالي( اإلاضًىت) اإلاكترى وقًاثه قاؾله بيٗخه الخىانل بهظا يخدضّل ى َو ىاٍ ما َو ت الٟئت ٖبر بيّل ا اإلادْٓى  بحن ماصيّل

ًاثحن مسخلٟخحن ويٗيخحن . مسخلٟحن ٞو

ص جؼصوط مؿغح اإلاٗجى بهظا اإلاضيجي، الًٟاء بنّل          بيه ؤصواع وجخٗضّل  الٟاٖلحن ؤصواع ؤبٗاص جؼصوط ؤص١ّل  بٗباعة ؤو اٖل

غ الىاظهت ٞهىعة. يمىه
ّل

 هي والخاعط الضازل وبحن والاظخماعي الًٟاجي بحن والخباصليت الضيىاميت الهلت ٖلى ٦ماق

 اإلاكابه م٘ وهخٛايغ اإلاٛايغ وكابه ؤو اإلاكابه م٘ هخمازل ؤو اإلاٛايغ م٘ هخٛايغ ٞإن. واإلاٛايغ والٗام والخام الظاحي ظضليت

 الخ٨يّل٠ ؤو اإلاٛايغ ؤو اإلاكابه م٘ جىانل ؤؾلىب َى الغمؼر، ومضلىله الضاع واظهت ٖلى اإلاماعؽ الجمالي الؿلى٥ َظا ٖبر

ًاء "بي يديِ الظر والٗالم وظىصر بحن ٖيييت نلت"َى ٞالًٟاء. الجضيض ؤو الضاثم م٘ ٗب ،ٞو
ّل
 ال ،وإلاظهغة لل

سظ ؤر الغجبت َظٍ اقخػاُ بل الاظخماٖيت عجبخه  ٞدؿب ا بٗضا يخّل هل ال جًليليّل  ؤيًا بل لكاٚله الاظخماعي باإلاى٢٘ يخّل

سظ الظر الًٟاء صازلهظا يمً خياجه همِ  ؤو صاثما ي٨ٗـ وال يمٓهغ ال لآلزغ مػُى زاعج: وظهحن البٌٗ لضي يخّل

ا يٓلّل  صازل بالًبِ هل وزام طاجيّل
ّط
عاتها الجماغُت بالثهاقت ًخ غ ال ؤو يىضعط للًٟاء،ال وجهىّل

ّل
 ما في الؿلى٥ َظا يَا

يه اصبىقغاعة حؿمّل
ّط
 قػل ؤو ؾلىى َى بل واؾخٗماالجه الًٟاء ٖبر الاظخماٖيت الظواث جبضحها التي اإلا٣اومت بمماعؾاث ػه

ع  بلى يديل احخماعي الث يمً ؤو الجضيض الًٟاء يمً والجماعي الٟغصر لالهضماط زام جهىّل بها التي الخدىّل  اؾخٖى

ن،لؿىا ػمً مىظ الظواث حكٛله الظر الًٟاء  الؿلى٥ َظا يمً يخضازل بل ٞدؿب م٣اومت مماعؾاث ؤمام مٗحّل

ٌ الًٟاجي  واؾخٗما٫ لكٛل الخ٣ليضيت لؤلق٩ا٫ صٞ٘ مً اإلاضيجي للًٟاء الغيٟي الازترا١ يدمله الظر التهضيض ٞع

ع  والاظخماٖيت والجماليت اإلاٗماعيت وجمٓهغاجه والخاعجي الضازلي/والٗام الخام الًٟاء  الظواث جدمله الظر للخهىّل

اٍ ؤو الاظخماٖيت  لهىيت الجضيض يدمله ؤو الخ٣ليضر الخي مؿخ٣بل خى٫  ًٞائها في ٞٗلها ٖبر جغويجه ٖلى حٗمل ؤو جخمىّل

ل الجماٖاث لهىياث تهضيض َى الظر والخاعيسيت الخ٣ليضيت الخي
ّل
. الًٟاجي للؿلى٥ الىاعي ٚحر الخىظيه م٘ لبييتها، ةاإلاك٩

٤الىعي مىه ؤيثر الالوعي مؿخىي  ٖلى بالًٟاء،جُغح نلت في الجؿض، ٞش٣اٞت
ّل
ه اإلاؿدبًُ باإلاىعور ،جخٗل  للخإزِث واإلاىظّل

بر يمً الجؿض واهخ٣ا٫ خغ٦ت ؤر للكًاء الجؿضي يٟي جىػيٗه في الًٟاء مٗها يخ٨يّل٠ التي الًٟاء ٖو  - الْى

يئخه - ؤلاؾخٗما٫ ىاٍ مشلما الجمالي ومٓهٍغ َو ت ٖبر ؾاب٣ا بيّل ىا. اإلاؿ٨ً ؤو الضاع قٞغ
ّل
 الكًاجي بحن جباصلُت ؤمام به

ىت اظخماٖيت ظماٖت بلى صاثما جديل وال صٞاٖيت اهضماط اؾتراجيجياث يمجها جخضازل والاحخماعي  جتراوح ؤن ٞيدهل. مٗيّل

ر مؿاًغة بحن الاهضماحُت قاغل بؾتراجُجُت  يسخل٠ الظاث، ماضخي َى الظر الخ٣ليضر اإلااضخي مؼ والخىانل الخؿحّط

ٖه  اإلاٗماعيت وألاق٩ا٫ الخي ومىعٞىلىظيت الؿ٨ً همِ) الخضيض يخضازل ؤزغي، بلى ظماٖت مً والخاعط الضازل بحن جىػّل

 مشلما الخام الًٟاء مً الٓاَغ في( ؤلاؾالمي الٗغبي للمٗماع اإلامحز ؤر) والخ٣ليضر( ألاوعوبيت اإلاغظٗيت طاث والجماليت

ان مً الشاوي الجيل لضي الضازل ؤر مىه الخٟيّل 
ّل
ل التي الجماٖت َظٍ جدمل ،"الخٟهيت" مى٣ُت ؾ٩

ّط
 الخهلُضي ٌكٍ

 مؼ الهُُػت ًهىؼ ال للجضيض واؾديٗاب جإويل مكغوٕ ،طايغتها والاحخماعي الكًاجي والػام الخام مؿخىي  غلى

ض اإلااضخي ؤي الظايغة ؿإ بٟٗل والًٟاثيت، الجؿضيت اإلاماعؾاث في اإلاخجؿّل
ّل
 في ظؿضَا واهخ٣ا٫ خغ٦ت ظٛغاٞيا وجساعط اح

                                                           
1
،Maffesoli (M.)،La conquête de présent,Paris puf، 1979,p74. 

2
،Bouchrara Zanned (T.)،symboliques corporelles et Espaces Musulmans،Cérès prod، 1984، 

p11. 
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ت ؤر الًٟاء سظ الظر الى٢ذ هٟـ في الجضيض م٘ اإلاكغوٕ َظا يخ٨يّل٠.  اإلاجخمٗيت وجٟاٖالتها وكاَها ًٞاء زاَع  يخّل

. ٞانلت مؿاٞت مىه

ى الخٛيحر، م٘ الخ٨يّل٠ ؤق٩ا٫ مً ق٩ل َى للجضيض الخ٣ليضر اؾديٗاب بنّل      هل ال ل٩ىهه اؾتراجيجي ؾلى٥ َو  يخّل

ل ما ب٣ضع طاجه بالجضيض
ّل
 الىاظهت ؾيمياثيت ٖبر مجخمعي زُاب َى الظر الًٟاجي الخُاب لدك٨يل وؾيلت يك٩

 ؤو الخضيض م٘ الخ٣ليضر جىانل ويخٛايغ.جىانلي عمؼر  ٞٗل بلى يؿخديل الظر اإلااصر الًٟاء في الجمالي والٟٗل واإلاٗماع

. َىا الخٟهيت َى الظر الٗام اإلاضيجي ًٞائهم في الٟاٖلحن اهضماط اؾتراجيجياث بلى وبالىٓغ والخاعط الضازل بحن ال٨ٗـ

عاجه الٟاٖل يمجها يمٓهغ ٦مىٓىمت الًٟاء وعمؼيت صالليت ًٖ واإلاجخمعي الًٟاجي بحن الخىاٞظ َظا ي٨ك٠  جهىّل

الجه
ّل
اياجه ؤَضاٞه مشلما الجماٖيت الًٟاء وطا٦غة وجمش له وػاويت ٚو

ّل
ر جمش ٟه للخٛحّل ا مٗه، الاؾتراجيجي وج٨يّل  ؤن يٗجي ممّل

هل ٦ٟاٖل جُغح اإلاضيجي يمً لًٟائها الكاٚلت اإلاجخمٗيت الظاث  الجماعي واإلاٗايحرر  ال٣يمي بالخىظيه يغوعة ٞٗله يخّل

 ٖلى جى٨ٗـ التي الاظخماعي الًٟاء ثجإزحرا اإلاضيجي الٟاٖل يخل٣ى الًٟاجي، لؿلى٦ه ال٣ٗالوي باإلاًمىن  مشلما لؿلى٦ه

ه الخام ًٞاثه في ٞٗله ع  ل٨ىّل مه ؤو يهىّل ً ٖىه نىعة ألانل في اإلاكتر٥،هي/الٗام َظا ًٖ ًٞاثيت ٦هىعة ي٣ضّل  ٖو

عاجه ً جهىّل . به يديِ الظر اإلاضيجي الًٟاء مً مىا٢ٟه ٖو

 :الضاع مً والضازلي الخاعجي يمً والخضًث الخهلُضي جضازل  -ب

 م٘ جىاػر  في والخاعط الضازل بحن اإلاؿخ٣غثت للجضليت مخٗا٦ؿحن اججاَحن ٖلى صعاؾدىا، مً اإلابدثي اإلاجا٫ َظا في ه٠٣

ص لضي والخضيض الخ٣ليضر جه مضي في ويخٛايغ يدبايً الخاعيسيت اإلاضيىت ًٞاء قاٚلي مخٗضّل  الؿلى٥ في خًىعٍ و٦شاٞت خضّل

ما.الًٟاثيت واإلاماعؾت
ّط
ا ألايثر بلى ألانلّط  مً نػىصا جضعّطحىا قٍل

ّط
و اإلاىُهت ؾايجي ؤنضم مً انخهاصًا خظ

ّط
 َظا جهل

 خضازت ؤو جهلُضًت بحن مثلما اإلاكترى/والخاعج الخام/الضازل نػُضي غلى والخضًث الخهلُضي بحن الخضازل

 قاٚله ي٣يمه الظر الاؾخٗما٫ ؤر الضازل ٖليه َى وما والاؾخٗمالي واإلاٗماعر  الجمالي بإبٗاصَا الضاع واظهت ؤر الخاعج

هاجه( ٚٝغ) ألظؼاثه ى(ؤقياثه) وم٩ىّل : قًاثُا ومظهغجه الخؿاًغ هؼغت مً مالخٓخه جمّل  ما اؾخدًاع بٖاصة يٟغى ما ،َو

يئخه ؾىعَا،لىجها،:الضاع واظهت ٖلى وظماليا مٗماعيا  الجمالي والبٗض صازله بلى بالىٓغ البهغر  امخضاصٍ بمٗجى اإلااصيت، َو

ما الؿلى٥ َظا ؤو الجزغت َظٍ جًػل خيض الىاظهت، لٓاَغ
ّط
 قاؾلي بحن احخماغُا الخمازل بلى الخؿاًغ مً اهخهلىا ًل

. الخي

ا        ر ٞيشحٍر واإلاػايـ الثاوي الاججاٍ ؤمّل  خيض: ألاؾغر  الضزل مخىؾُت الاظخماٖيت الٟئت لضي الخىاحض ؤنضمُت مخٛحّل

ىا
ّل
ت بهٟت ه٠٣ ؤه  الًٟاثيت للمماعؾت مشلما للىاحهت والخهلُضي الخضًث بحن اإلاالخظ الخضازل َظا احؿاع ٖلى ظليّل

ما(الخام الًٟاء) الضازل يمً
ّط
سُت اإلاضًىت قًاء يمً جىاحضا ألانلّط  بلى ألانضم مً هؼلىا ًل .  "الخكهُت" الخاٍع

مذ لظل٪ الاؾخجىاب، ٖبر طل٪ اؾخيخاط يم٨ً ال هت اإلاالخٓت ج٣ىيت لىا ٢ضّل  الظر الخبايً َظا ا٦دكاٝ اإلايضاهيت اإلاىظّل

ُت الٟئت لضي جىاجغا ؤ٦ثر بهٟت يالخٔ  "مً ألاؾغر  الضزل مخىؾّل
ْ
ت ًَد

ضِم
ْ
ل  للضاع الخاعجي اإلآهغ الشاوي،بحن الجيل "بَد

 اللىن  ٖبر وجداو٫ . اإلاجز٫  واظهت ٖلى طل٪ مٓهغة بلى ؤلاظخماعي اعج٣ائها بٟٗل ججٕز ٞهي الخ٣ليضر، الضازل ومىعٞىلىظيت

. الخيّل  ؤو الىهج لظاث الكاٚل آلازغ ٞيه يٗخ٣ض ؤن جغيض ؤو ٞيه حٗخ٣ض الظر طو٢ها عقيّل  حٗيحن والك٩ل الؼيىت و

                                                           
على  jean Lapasseاجلغرافيا اإلرادية جلوف الباسىذه اجلغرافيا ديكن تسميتها ، مع طابعها الركتيٍت ، باجلغرافيا اليومية لكن ال ديكن استعارة عبارة  ، ٔ

 . اعتبار أف عناصر اجلغرافيا اليومية ال حتيل دائما إىل اإلرادم
سالمية تقع داخل األسوار احمليطة هبا كحيث يسمى من مت رفض اندماجهم ضمن فضاء إقدـ سّكاف  مدينة احلفصية كمدينة عربية أ ببـَيلْلدِديَيةْل ، يقصد  ٕ

سنة كنقصد باجليل الثاين  ٓ٘ما ما يتصل بتصنيف اجليل األكؿ ىم متساكٍت ادلنطقة ألكثر من أ ،الذين كّونوا احياء خارج األسوار" الرباينية ب" ادلدينة  
 .سنة  ٕ٘ك الثالث شاغلي فضائهم احلايل بادلنطقة ألقل من أسنة كباجليل اجلديد  ٜٗك ٕ٘ساكٍت ادلنطقة بُت 
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ّل
ا ًهصخي ال الخضيض ازترا١ ؤنّل  بال ُّط ت الهُُػت ًهىؼ ؤو نهاث ل الظر الخهلُضي مؼ الخامّط  جضازل في خًىعٍ يسجّل

ل الخبايً َظا يتراظ٘ الضازل، مشلما الخام مً الخاعجي ٖلى الخضيض م٘
ّل
جاٍ في والخضز

ّل
 ؤر والخضًث الجضًض ؾلبتبج

ما للخٛيحر الًٟاء اؾديٗاب
ّط
ه طل٪ ،مٗجىالخىاحض ؤنضمُت في وهؼلىا اإلااصي اإلاؿخىي  في نػضها ًل

ّل
ما ؤه

ّط
 نػىصا اهخهلىا ًل

ما والخي الخام الكًاء قؿل ؤنضمُت في
ّط
 م٘ الخايغ وجىانل صيمىمت وحٗيحن والخضًث الجضًض خًىع  يػل ًل

ي٠ قٛل ٦يٟياث بهخاط بٖاصة ؾلى٥ في جمٓهٍغ بل ٞدؿب الظا٦غة جستزهه ال ماى  .الخ٣ليضر واؾخٗماله الًٟاء وجْى

ت ج٣ليضيت ؤمام لؿىا ي ٚياب ؤو مَٟغ
ّل
ِ الًٗي٠ الضزل طور  مً اإلاى٣ُت ؤنيلي ؤ٢ضم الؾديٗاب ٦ل الث واإلاخىؾّل  للخدىّل

ها التي ها بل الخٟهيت حٗٞغ ت.ػ٢ا١ ٧لّل  ليـ ول٨ً ههج و٧لّل  حي ٧لّل  يٗٞغ
ّل
   جىانال اإلاكتر٦ت الًٟاءاث ؤ٦ثر هي ألاػ٢

ا وظماليا مٗماعيا باإلااضخي  ألام٨ىت َظٍ في َىا. ؤلاظخماٖيت للخياة الجماعي والُاب٘ الجماٖيت لل٣يم اؾديٗابا وؤ٦ثَر

٣ت   ؤخياها حؿمذ ال التي الًيّل
ّل
ىا ؤن صازلحها ٖلى جٟغى ؤو واخض شخو بمغوع بال ّٟل هم آلازغ زل٠ الىاخض يهُ  في ٦إجّل

م بظل٪ هي ؤو اؾخٗغاى
ّل
له بك٩ل اإلاكتر٥ الخام لهظا الازترا١ َظا وجدخىر  جىٓ ى ٞغصر، بلى يدىّل

ّل
ر بىيىح يخجل  جغصّل

مت بىاءاث ججض جمغّل  ٞدحن ،وؤلىاجها ماصتها واَتراء البىاءاث ص مجها والباقي ظضعاجها تهاوث مهضّل . باالجهياع لخٓت ؤرّل  في مهضّل

با ٧ان بطا بليها الضازل جلكظ قًاءاث ٞهي ها ؾٍغ  مىكظَا ؤؾلو بن ٞهي: مضزلها ًلجىن  خاإلاا قاؾليها جدخًً ل٨جّل

ُ  الًُو ًالت ؤو حماعي بِذ بلى جخدىّط ٫  التي اإلاىاػ٫  ؤبىاب بحن يٟهل.اإلاىعقىلىحُا خضًثت و  وؾِ لها ٚٝغ بلى جخدىّل

، .   الىاخض اإلاتر ؤخياها ٖغيه يخجاوػ  ال وؾِ ،(Couloir) ممغّل  بل( خىف) ٞاٙع

ا ألا٦ثر اإلاى٣ُت ؤنيلي َب٣ت ٧اهذ بطا   
ّل
ا خٓ ٢ها مٓهغة بلى جميل ماصيّل ما جٟىّل

ّل
هل ٧ل

ّل
/ ٖام بًٟاء بىظىصَا طل٪ اج

 الغجبت ٞيه جخ٣اعب ؤو حكتر٥ مضيجي ًٞاء حكٛل خحن الخمازل بلى ججٕز ومٗماعيا،وهي اظخماٖيا زليِ مكتر٥

ُت الٟئت ٞةنّل  ؤلاظخماٖيتلكاٚليه، ا اإلاخىؾّل  في والخضيض الخ٣ليضر بحن جضازل ًٖ ي٨ك٠ ًٞاثيا ؾلى٧ا جبضر ماصيّل

ع  مٓهغتها ٟها اهضماظها ؤؾلىب لخهىّل الث م٘ وج٨يّل ا لضحها وضخا الٗام،ؤ٦ثر الًٟاء جدىّل  الٟئت لضي يالخٔ ممّل

ت ا ألانلّط  الكئت مؼ الخضازل َظا ًًػل.اإلادْٓى
ّط
ا خظ ًّط  وجخىانل حكٛله الظر قًائها في جىاحضا ألانضم مثلما ماص

ا ٖبٍر ياجه اليىمي الًٟاجي والؿلى٥ الظا٦غة في خايغ ماى م٘ عمؼيّل
ّل
. الٗيييت وججل

ا       ت" ؤمّل ًَد
ضِم
ْ
ل عا ٞيدملىن   الجضص" البَد راث هٟـ بلى بالىٓغ يخٛايغ اهضماظيا جهىّل يت ؤلاظخماٖيت الغجبت:اإلاخٛحّل  وهٖى

  ،(الخضيض -الخ٣ليضر) اإلاضيجي الًٟاء
ّل
ا ألا٦ثر ؤنّل  بال

ّل
 اإلااصيت الٟئت طاث مً الشاوي الجيل م٘ جسخل٠ ا٢خهاصيا، مجها، خٓ

ل بلى ظىىخها في
ّل
 الشاوي الجيل اخخٟاّ هالخٔ خحن ٟٞي لآلزغ، مىه الٓاَغ في الخام الًٟاء في الخدضيثي الخضز

م الضازل ومىعٞىلىظيت الجضيض ق٩لها في الخ٣ليضيت الضاع بمٗماعيت الث بٌٗ ٚع
ّل
 الجماليت Intervention الخضز

ىن  الجضص ، الخاعيخي الًٟاء قاٚلي ٞةنّل  اإلاجز٫، واظهت ٖلى اإلادضزت ماث حٛيحر بلى يجٖز  للًٟاء الخ٣ليضر اإلاٗماع م٣ىّل

٘ ؤو باإلاؿخُيل ال٣ىؽ ق٩ل ٦ةؾدبضا٫ ٖجها مسخلٟت بإق٩ا٫ الخاعيخي هل ٞيما ، اإلاغبّل  الخاعجي الباب ؤو الباب بةَاع يخّل

 ؤو الضاع قاٚل َىيت Indique حٗحّلن الباب ٖلى زكبيت ؤو بالؾدي٨يت ؤو الباب بَاع ٖلى عزاميت بُا٢ت وي٘ ؤو ، طاجه

اث ٚل٤ ت ًٞاء جذجب صا٦ىت بلىعيت هىاٞظ ٖبر الكٞغ له الكٞغ ت الجلىؽ ٢اٖت مً ظؼء بلى وجدىّل ا طل٪ ٚحر ؤو زانّل  ممّل

 ٧ىجها بةٖخباعزهاقُت:واظخماٖيت ز٣اٞيت الضاللت ٞهظٍ.ؤمامه الخدليل جً٘ التي الضاللت في بل طاجه في ؤَميخه جبضو ال

ل الخدليل جديل ا و٢يمها الًٟاء قاٚلي ؤر الجماغت زهاقت غلى والخ٣ّٗل عاتها ومٗايحَر  واحخماغُتخياتها، وهمِ وجهىّل

                                                           
. ف الواجهة مادة لصياغة دالالت عن الذات أك صورة حقيقية عن منط حياتو ضمن الداخل أك تكوف بالضركرة ترمجة فعلية لوإنّو تواصل رمزم يّتخذ ـ ٔ

. فالصورة اليت تعكسها الواجهة عن شاغل الفضاء اخلاص ىي ما يريد كيقصد دتريرىا إىل اآلخرين عن نفسو ،تتخذ إذا بعدا تضليلّيا لو دالالت اندماجية
 . كؾ نالحظو لدل اجلدد مثلما اجليل الثاين من اصيلي ادلنطقة كما سيّتضح ذلك فيما بعدىذا السل

 .{سنة ٕ٘ك  ٕٔفئة عمرية ما بُت }سنة ٕ٘كىم شاغلي فضاءاهتم منذ ما يقارب ٕ
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الث  مىهومىنكه لكًاثه الكاغل هظغة بلى جديل ل٩ىجها ها، التي وللخدىّل  عمؼي  ؾلىى َى الكًاجي الؿلىى ٞهظا يٗٞغ

هل هؤلاظخماٖيت الظواث له ي٣يمه الظر ؤلاؾخٗما٫ بٗض ما الًٟاء ونىعة بًٟاثه الٟاٖل ٖال٢ت في بالش٣افي يخّل
ّط
 ولٌى

ٟهم ؤلاظخماعي ًٞائهم في الٟاٖلحن بهضماط ٦يٟياث لخإويل مُٗى ل٩ىهه احخماعي راث م٘ وج٨يّل . اإلاخٛحّل

ل هي الكًاء قهغاءةواإلاجخمعي، الًٟاجي ظضليت ؤمام جًٗىا والخاعط الضازل ظضليت بنّل      زهافي ؾىؾُى جإٍو

ى الظر ؤلاظخماعي الٟاٖل ؤر قاٚله َى الظر اإلاؿخٗمل ؤر لالؾخٗما٫ ه ؤلاظخماعي الًٟاء جإزحراث يخل٣ّل  مٗه يخىانل ل٨ىّل

. صالليت عمؼيت مىٓىمت ٖبر

خي بالكًاء الخىاحض ؤنضمُت -2 :    الخام الكًاء  وبلىعة الخاٍع

ل ٞٗل يؿخجيب      
ّل
الث بلى الؿ٨ً ًٞاء في الخضز

ّل
عاث جمش  مً الٟاٖلحن ؤَضاٝ بلى مشلما للًٟاء قاٚلحها وجهىّل

م جىاظضَم   الجضيضة، ؤو الخ٣ليضيت بإخياثه الخاعيخي الًٟاء َظا في واؾخمغاَع
ّل
 ٞٗل ػمً بلى بالىٓغ جخٛايغ صالالجه ؤنّل  بال

راث اخضار ر بلى بالىٓغ مشلما اإلاجز٫  ؤو الضاع في حٛحّل ان ؤ٢ضم يجٕز،اإلاضيجي بالًٟاء الخىاظض ؤ٢ضميت مخٛحّل
ّط
 اليىم اإلاىُهت ؾٍ

ا، ألاي٠ٗ الٟئاث ٚغاع ٖلى جهاثيا قٛله ٢بل اإلاؿ٨ً ٖلى جدؿيىاث بصزا٫ بلى الجضص مً ؤ٦ثر ا ماصيّل  الىؾِ الجيل ؤمّل

ض ٞلم . قٛله ٢بل مؿ٨ىه في شخيء ؤر حٛيحر يخٗمّل

ان ؤ٢ضم ؤنّل  يالخٔ،ؤيًا، ما     
ّل
ا الؿ٨جي ًٞائهم في حٛيحراث ؤ٢امىا اإلاى٣ُت ؾ٩  وزمؿت ؾىت بحن ما ؤو قٛله ٢بل بمّل

٨ه مً ؾىىاث
ّل
ا. جمل ان لضي ؤمّل

ّل
 يٗاص٫ اإلاىعور ؤو اإلا٣خجى باإلاجز٫  الؿ٨ً ٢بل بظل٪ ٢امىا الظيً ٞةنّل  الجضص، اإلاى٣ُت ؾ٩

  صوعَا، قٛل مً( ؾىت 15و 11 بحن ما) ؾىىاث ٖكغة بٗض به ٢امىا الظيً ٖضص
ّل
ىت ؤٚلب ؤنّل  بال ان مً البدض ٖيّل

ّل
 ؾ٩

ت اهخٓغوا الجضص اإلاى٣ُت ا ما، جدؿيىاث الخام ًٞائهم ٖلى ليضزلىا( ؾىىاث 10و 6 بحن ما) ؾىىاث ؾخّل  الجيل ؤمّل

ل لم ٞٛالبيخه الشاوي
ّل
  طل٪ يخمّل  ولم اخخالله ٢بل الخام ًٞاثه في يخضز

ّل
 ،(ؾىت 15و 11 بحن) ؾىىاث 10 بٗض بال

  ؤنّل  بطا الىديجت
ّل
  م٘ يخىا٤ٞ هؼوال ؤو نٗىصا" الخٟهيت" الخاعيخي بالًٟاء الخًىع  ؤ٢ضميت زِ

ّل
 في الخضازل ػمً زِ

عاجه الجيل إلاٗايحر ليؿخجيب وتهيئخه الًٟاء ؿؼ. للًٟاء وجهىّل
ّط
 اإلاٗماعيت ألابٗاص يكمل الظر الٟٗل َظا صالالث جد

. الثهافي مشلما اإلاجخمعي لدكمل ؤيًا واإلاىعٞىلىظيت والجماليت

ىت ؤٚلب اخخٟٓذ        ان ؤ٢ضم ٖيّل
ّل
 مً) ٢ليل بؼمً قٛله بٗض ؤو َيئخه ٦ما الخام بًٟائها» الخٟهيت"  اإلاى٣ُت ؾ٩

ى الًغوعة، جٟغيه الظر الترميم بلى يٗىص ما ٖضي ما آلان بلى( ؾىىاث 5 بلى 1  ؤنّل  ٖلى ٚالبيتها حٗبحر م٘ يخىا٤ٞ ما َو

ت وطا٦غة الخام ٖاإلاها بالدؿاور، َى، الخام ًٞائها . خيّل

راث بصزا٫ ؤو بلىعة ًٖ امخىاٖها بنّل    م٘ عمؼرّل  جىانل َى/ واإلابجيّل  الٟاٙع/ مىه والًمجي الٓاَغ الخام ًٞائها ٖلى حٛحّل

هُث  ماى م٘ ؤر الًٟاثيت طا٦غتها وم٘ الش٣اٞيت َىيجها مُث ْػلِم
مَد
ُث
له ؤر ج ٍم  بلى جدىّل

َر
ل ْٗع  بإقياثه الاخخٟاّ ٖبر Monument مَر

ىا٥ َىا  مً ؤهىإ ٦تربيت مٗها ال٣ُيٗت الٗام الًٟاء في الخٛيحر يهى٘ مماعؾاث، اؾخمغاعيت مشلما الضاع مؿاخت مً َو

)  الٛظاجي الخسؼيً ؤو( الخمام ألاعاهب، الضظاط،)  الا٢خهاصيت اإلاغصوصيت ؤو اليىمي ؤلاؾخٗما٫ طاث ألاَليت الخيىاهاث

هْع 
َر
ىل ُٗ ٠ اإلاكغّلح اللخم ؤو الٟلٟل ؤو ال٨ؿ٨سخى مً ال ّٟل خي الكًاء قاؾلي قإنضم...(."واإلاج  مً بجؼء يدخٟٓىن »الخاٍع

يٟي بالخىػي٘ يدخٟٓىن  ٦ما ؾىتهم امخضاص ٖلى يدخاظىهه للخسؼيً ٦ًٟاء الضاع  ال بالىٓغ الًٟاجي وجغجيبها للٛٝغ الْى

ت جدخٟٔ خيض.الضاع مضزل بلى بل الٟاٙع الىؾِ بلى  ججضَا ٞإهذ. للمضزل اإلاداطر الغؤسخي بخمى٢ٗها الاؾخ٣با٫ ٚٞغ

م خاإلاا قمال٪ ؤو يميى٪ ٖلى مباقغة  ؤو مخٗغّلظا ٢هحرا مٗبرا بلحها يٟطخي ؤو الغثيسخي الباب زل٠ متريً ؤو مترا جخ٣ضّل

ىا الضاع، وؾِ ٖلى جٟخذ  واظخماعي ًٞاجي ٦ماى ؤهٟؿهم بلى يىٓغون الظيً"البلضيت" ؤ٢ضم لضي الٛالب في ججضَا َو

                                                           
ك على أك على صعيد الواجهة األمامية أسواء على مستول مورفولوجية الدار  ادلسكن،حداث تغَتات يف الفضاء اخلاص الذم ىو إ بالبلورة، يقصد  ٔ

 .ادلستول الفٍت كاجلمايل
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سظ بضؤ تِت  َاب٘ يخّل
يَر مِت

َر
ل ْٗع

َر
  هٟـ ٖلى ،"حىصي" بٗباعة اإلاخدٟيت ؤو اإلا

ّل
ت زِ ت جٟهلها الىىم ٚٞغ اصْع  بيذ) الجلىؽ ٚٞغ َٗر ( ال٣ْع

ت الٗال٢ت وال٣اصعة،ج٨ك٠ اإلاخىؾُت الٟئاث لضي ت بحن Linéaire الخُيّل ت الاؾخ٣با٫ ؤو الجلىؽ ٚٞغ ٞغ  ؤر الىىم ٚو

، اإلاباح بحن ؽ، لالزترا١ اإلاُٗى واإلامىٕى م ج٨يّل٠ ج٣ليضيت ًٖ واإلا٣ضّل
ّل
 ًٞاءاث صازل الٛغيب ؤو ألاَلي آلازغ خغ٦ت وجىٓ

ؽ زىاثيت بلى بالىٓغ الضاع َى الظر الضازل ـ،اإلاباح اإلا٣ضّل
ّل
م، واإلاضو ، به اإلاؿمىح واإلادغّل . واإلاسٟيّل  اإلآهغ واإلامىٕى

٤ ال       
ّل
 البلىعة ٧لٟت ؤنّل  طل٪ للٟاٖلحن، اإلااصر باإلاؿخىي  الضاع زاعط ؤو صازل ٖلى حٛحراث بصزا٫ ؤو البلىعة ٞٗل يخٗل

ا طل٪ ي٩ىن  اإلااليت بال٣ضعاث عبُه يدهل ما وظضها بطا صخيدًا
ّل
ا ؾل   يىاػيه الٟٗل ػمً في جهاٖضيّل

ّل
 ألاي٠ٗ مً جىاػلي زِ

ا ألا٦ثر بلى
ّل
ا، خٓ   ماصيّل

ّل
 واإلاؿخىي  الؿ٨ً ًٞاء بلىعة بحن عبِ في البياهاث ؤو إلاُٗياث الخاؾىبي الخدليل ؤنّل  بال

ان
ّل
 15 بٗض ما ؾ٨جها ًٞاء ٖلى جدؿيىاث ؤصزلذ ألاي٠ٗ الٟئت ؤنّل  هديجت بلى ؤٞطخى" الخكهُت" مى٣ُت اإلااصيؿ٩

ُت الٟئت لضي طل٪ جمّل  خحن ،في(ؾىت 20 و 16 بحن ما) ؾىت ا ،(ؾىت 25 و 21 بحن ما) ؾىت 20 بٗض اإلاخىؾّل  جمّل  مً ؤمّل

 وؿبتهم ٞخبلٜ ؤؾغيا مضزىال ألاي٠ٗ الٟئت مً الخام ًٞائها قٛل مً والخامؿت ألاولى الؿىت بحن ما طل٪ لهم

. % 5،50 ؾىي  اإلاخىؾُت الٟئت لضي وؿبتهم جبلٜ ال خحن في ،25%

غ لها اإلااصيت ألاعييت جخجاوػ  ٖىامل بلى يؿدىض قٛله بٗض ؤو ٢بل الؿ٨ً ًٞاء بلىعة ؾلى٥ بنّل         
ّل
 الؿُام في لخخإَ

. اإلااصر ؤو الا٢خهاصر بٗضَا في زانت ؤلاوؿاوي للٟٗل الخدضيضيت الهبٛت م٘ يخٗاعى الظر ؤلاوؿاوي للكػل الثهافي

له ٞهمه يخٗالى الظر ٞالش٣افي ت اإلاىاهج ٖلى وح٣ّٗل راث بحن جهيٛها التي الاعجباٍ ومٗاصالث ال٨ميّل ت وؤزغي  جابٗت مخٛحّل
ّل
 مؿخ٣ل

ل
ّل
 جىانل َى الظر ًٞائها م٘ جىانلها في الاظخماٖيت الظواث لؿلى٥ والٟهم الخإويل م٣ىلت يؿخضعي البدض، ٚايت جمش

عاتهم مشلما الًٟاء إلاؿخٗملي والغمؼر  الش٣افي الغؤؾما٫ ٧لّل  بلى يديل واظخماعي عمؼرّل   اإلاضيجي ولًٟائهم لظواتهم جهىّل

ىا مىه، ومى٢ٟهم
ّل
 في الىاؽ ٧ل مٗاف ؤر واإلاٗاف اليىمي مٗالجت ًٖ ال٨برياء زاعط الخىميت مٟهىم مغاظٗت بلى هدخاط به

  ج٠ًٗ الخجؼثت ٧ىن  م٣ىلت ؤو ؾىؾيىلىظيت-اإلاا٦غو  باؾم ألايام ٧ل
ّل
 بالٓاَغة ؤلاخاَت مً الؿىؾيىلىظيا خٔ

. الؿىؾيىلىظيت

ل ال الا٢خهاصر الٗامل ٧ان بطا        
ّل
ه اإلاؿ٨ً، ؤو للضاع البلىعة ٞٗل لخٟؿحر مغظٗا يك٩

ّل
ا ٖامال يهبذ ٞةه  بحن مً َامّل

غة الٗىامل يت للبىاءاث اإلااصيت الخالت في يبضو ٦ما زانت الجمالي بٗضٍ في اإلاضيجي للًٟاء الٗمغاهيت للىيٗيت اإلاٟؿّل  اإلاترصّل

لت َّل ا بَما٫ في مشلما ؤؾىؤ لخاالث واإلاا  ججميلها مهاعي٠ ًٖ الًٗيٟت الٟئاث عجؼ بلى يٗىص الظر الخاعجي مٓهَغ

 ؤر ويٗيتها بلى ال يٗىص لها بَما٫ ًٖ ج٨ك٠ التي ٞالضوع  الٗامل، لهظا يٗىص،ٞدؿب، ال اإلآهغ َظا ل٨ً. ونياهتها

ٚىجها ول٨ً يكٛلىجها ال إلاال٨حن ٧ىجها ُت ؤو مخىايٗت بمٗاليم بٗيض ػمً مىظ يؿىّل ٘ ال مخىؾّل . نياهتها ٖلى اإلاال٨حن حصجّل

 ظمٗيت بلحها اهتهذ التي الىيٗيت وهي. البي٘ ؤر الخجاعر  للغبذ ٢ابليتها ي٠ٗ بلى يٗىص لها مال٨حها نياهت ٖضم ؤنّل  ٖلى

اصة م1981و م1973 مكغوعي في اإلاضيىت نياهت   ويٗذ خيض الخٟهيت، تهيئت إٖل
ّل
 الخالت ٞدؿب، ال لخُىي٤، خال

ل" الخكهُت" إلاى٣ُت الٗمغاوي لليؿيج ؤيًا بل الخًغر  للٗمغان اإلااصيت
ّل
يت الضوع  مال٩ي جمخي٘ في يخمش  وآلاَلت اإلاترصّل

غة ٢غويا للؿ٣ٍى  اإلااصيت والخالت اإلاال٪ مهلخت جغاعي خضوص في ال٨غاء مٗاليم بمغاظٗت الخىنيت م٘ لترميمها ميؿّل

. مٗٓمهم في الغيٟيت ألانى٫  طور  مً لكاٚلحها

ت الضالالث  -3 :  الكًاء بلىعة لكػل والاهضماحُت الغمٍؼ

ا جغميما الجضص" الخكهُت" مى٣ُت ؤنيلي ؤصزل       ي الترميم يٗجي وال قٛله، بٗض ؤو ٢بل ؾىاء للمؿ٨ً ٧ليّل
ّل
 ال٨ل

ي خضيض همِ هدى الخ٣ليضيت مىعٞىلىظيخه ججضيض ؤو بىاء بٖاصة ًٞائها ٖلى ؤصزلخه الظر
ّل
 ٞٗل ؤنّل  اإلا٣هىص بل ٦ل

 اإلادخلّل  وبالًٟاء بالخٟهيت الخىاظض ؤ٢ضميت في ههٗض خيىما مسخلٟت،ل٨ً بإق٩ا٫ الؿ٨جي الًٟاء ٧ل قمل البلىعة

و( الخام الًٟاء ل٩ل البلىعة) الهبٛت َظٍ ؤن هالخٔ يمجها
ّل
 "ؤ٢ضم لضي الهٟغ صعظت لخهل جخ٣ل

ْ
ت ًَد

ضِم
ْ
ل  الخي" بَد
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٤ٟ. اإلاضيجي ه ؾاب٣ا، الخدليل بليه اهخهى ما م٘ الىديجت َظٍ جخّل
ّل
ما ؤه

ّل
٠ ؤو جهاٖض الخىاظض ؤ٢ضميت في هؼوال جضعّلظىا ٧ل

ّل
 ج٨ش

.  الؿ٨ً ًٞاء بلىعة ٞٗل

ا ألاي٠ٗ الٟئت ججٕز ال        امت البلىعة بلى ماصيّل  اإلاضيت ؤبٗاصٍ ٧لّل  الًٟاء في ٞٗله يكمل ؤن ؤر اإلاؿ٨ً ل٩ل الخّل

ٗه الخام للضزل الخاعجي اإلآهغ ؤر الضع واظهت ٖلى ي٣خهغ بل والجماليت، واإلاٗماعيت ت في وجىؾّل  ألا٦ثر ؤر الىىم ٚٞغ

ا ؽ ؤو زهّل ُت الٟئت م٘ جلخ٣ي بظل٪ وهي الخامّل  الضزل َظا مً اإلا٣ضّل ٌ في اإلاخىؾّل  الخ٣ليضيت اإلاىعٞىلىظيت حٛيحر ٞع

ه ؤر للضاع
ّل
ت بلى الخ٣ليضر الضاع وؾِ جدىيل ط٦غ ي٣٘ لم ؤه له ما ٨ٖـ ٖلى بَال٢ا الٟئخحن َاجحن لضي ٚٞغ  لضي وسجّل

ا ألا٦ثر
ّل
ا،خيض خٓ ل ماصيّل  اليؿبت ؤو الضعظت بىٟـ جىاوال ألابٗاص ؤ٦ثر الخو الًٟاء في الٟٗل مً البٗض َظا يسجّل

 ألا٦ثر الٟئت هؼوٕ خيض مً ٖليه الى٢ٝى ؾب٤ ما م٘ الىديجت َظٍ خضيض،جخىا٤ٞ بأزغ الخ٣ليضر الباب لخٛيحر اإلائىيت

ا
ّل
ا خٓ جاٍ في الخ٣ليضر ًٞائها مٛايغة بلى ماصيّل

ّل
 ؤر الخاعيخي ٖم٣ه مشلما اإلاجز٫  واظهت يكمل وجدضيثي ججضيضر اج

٤ بطا الضازل مىعٞىلىظيا
ّل
 الًٟاثيت وألانى٫  ؤلاظخماٖيت اإلاغاجب يمىه جخضازل حيّل  يمً ج٣ليضر بًٟاء وظىصَا حٗل

.  لكاٚليه

لى الٟئت ؤنّل  َى ٞٗال يالخٔ ما      ا ألا٢لّل  هي صزال ألٖا ًٖا  وؤنّل  البلىعة ٞٗل بلى الخام الًٟاء ٧لّل  إلزًإ ميال ؤو هؼو

ت ؤٖلى ل الؿيا١ َظا في هٖؼ ُت الٟئت لضي حسجّل ي ٚياب ْلّل  في الضزل مخىؾّل
ّل
ا صزال ألاي٠ٗ لضي الاججاٍ لهظا ٦ل  ؤؾغيّل

ىت مً .  البدض ٖيّل

ل        
ّل
ت جمش  ؤ٦ثر وبالخالي الىاٞض ؤو آلازغ ٖلى اهٟخاخا للضازل الًٟاثيت الىخضاث ؤ٦ثر والاؾخ٣با٫ الجلىؽ ٚٞغ

ه:مٗاصلت بلى البدض ييخهي ؤن الٛغيب مً ليـ لظل٪ لكاٚله اإلااصر للمؿخىي  مٓهغة الضزل ًٞاءاث
ّل
ما ؤه

ّل
 جضعّلظىا ٧ل

ت ًٞاءاتهم لكاٚلي اإلااصر اإلاؿخىي  في نٗىصا ما الخانّل
ّل
٠ ٧ل

ّل
ت جخ٨ش . للظواجاالظخماٖيت اإلاجخمٗيت اإلا٩اهت مٓهغة هٖؼ

٫  وبلىعة لخدؿحن ميال ألا٢لّل  هي صزال ألاي٠ٗ ٞالٟئت  اإلاجخمٗيت اإلا٩اهت ًٖ نىعة لخ٣ضيم الضازل ًٞاءاث وؤ٢غب ؤوّل

غ ٢ض. له اإلااصيت والخالت ا بٗض طل٪ يٟؿّل م جً٘ ٞهي الخام ًٞائها ٖلى بلىعة جضزل ؤن ول٨ً اإلاضي ا٢خضاَع
ّل
 ؤولىياث ؾل

ل جغجيب يهبذ وبالخالي الٟٗل لهظا
ّل
 صاللت طو ؤزغي  هاخيت مً والغمؼيت الخىانليت ووْيٟخه هاخيت مً الًٟاجي الخضز

ض وما.للٓاَغة البؿيِ اإلااصر الخٟؿحر جخجاوػ 
ّل
ل ما م٘ الىديجت لهظٍ جىا٤ٞ مً يالخٔ ما َى خ٨مىا يا٦  بليه جىنّل

ٗل بالخٟهيت الخىاظض ؤ٢ضميت مجا٫ في البدض ىا خيض الؿ٨ً، ًٞاء بلىعة ٞو  " ؤ٢ضم ؤنّل  بيّل
ْ
ت ًَد

ضِم
ْ
ل هم يكٗغون"البَد  ؤجّل

الث ٧لّل  م٘ اإلاكتر٥/الٗام ًٖ ٖؼلت يؼصاصون  ه ًٞاثيت ؾىؾيى جدىّل الث َظٍ. الخٟهيت حٗٞغ ٌ ؤو حعجؼ التي الخدىّل  جٞغ

ر .مٗها وجىضمج جخ٨يّل٠ ؤن ٪ الخام بًٟائها ؤلٟتها َظا اهضماظها ي٠ٗ ي٣ىّل  بهىعتها والغمؼيت اإلااصيت بهلخه والخمؿّل

غ ٢ض. لًٟائها لظاتها ٠ جباص٫ ؤر التزاوع  وهضعة الٗؼلت َظٍ جٟؿّل
ّل

 ل٠ًٗ ماصر جمٓهغ ؤو ٦خٗبحر الخام ٖلى الخ٨ك

 والظر ج٣يمه الظر الضازل بلىعة ٞٗل في ألاولىياث جغجيب.الىهج ؤو الخي ؤر بلحها ألا٢غب اإلاكتر٥ ًٞائها في اهضماظها

 الضاع لكاٚلي اإلاجخمٗيت الىاظهت/ الًٟاء خؿاب ٖلى زهىنيت الًٟاثيت الضازل وخضاث أل٦ثر ؤَميت بظل٪ يُٗي،

ها حؿخ٣بل التي ل ل٨جّل
ّل
ىا الٛغيب ؤو ألاَلي آلازغ وؿخ٣بل َىا الضازل، مً زهىنيت ألا٦ثر هدى ٖبىع  ه٣ُت حك٩  ييخهي َو

ت وبالخالي زهىنيت ألا٦ثر بلى يمغّل  ٖبٍر ؤو الخام/الضزل لهظا ازترا٢ه  (....ال٣ٗاص بيذ الخىف،) خميميّل

ان بلى وٗىص 
ّل
ت الخٟهيت ؤظيا٫ ؤ٦ثر ؤنّل  هديجت بلى ليكحر الجضص" الخكهُت" مى٣ُت ؾ٩  الاظخماٖيت عجبتها مٓهغة بلى هٖؼ

ا  والخضيض للجضيض واؾديٗابه اإلاكتر٥/الٗام للًٟاء الخاعيخي الُب٘ ؤو الامخضاص م٘ الخىنل بحن يجم٘ الظر وحٛايَغ

 " ؤنيلي لضي زانت
ْ
ت ًَد

ضِم
ْ
ل ل. الدؿىيٜ ٖبر صوعا يكٛلىن  ٧اهىا الظيً الخاعيسيت اإلاضيىت" بَد

ّل
 التهيئت، بٗض الخٟهيت وجمش

ل بيذ للجم٘ مىاؾبت ؤعييت ض بلى حؿعى لم الٟئت ٞهظٍ والخضازت، الخإنّل  َى الظر البهغر  الخاظؼ مً الخ٣ليو حٗمّل

ها الضاع ؾىع  ها حٗليخه بلى ٖمضث وبن ل٨جّل ل ما ٖلى ؤر ٞخداجه ٖلى خاٞٓذ ٞةجّل
ّل
 الٟانل الضازل هدى بهغيا مىٟظا يك٩

ي الاهٟخاح بحن جغاوح بظل٪ ٞهي. الضاع ومضزل الخاعجي الباب بحن
ّل
ي والاوٛال١ ال٨ل

ّل
 مٟهىم ًٖ الخضيض يم٨ً ٞمٗها ال٨ل
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ا يمىيٗه الظر اإلاغن  والاوٛال١ الخظع الاهٟخاح ت بحن وؾُيّل امت ال٣ضؾيّل ز الخو للضزل الخّل  الخ٣ليضيت الضاع إلاٗماعيت اإلامحّل

ز الاهٟخاح وبحن آلازغ ؤر الخاعط ًٖ جماما وجسٟيه الضزل ٖلى جىٛل٤ التي واظهتها في  ق٩ل في الخضيشت للمٗماعيت اإلامحّل

سظ ال الخاعط وبحن بيجها يٟهل وؾىع  ؤمميت خضي٣ت طاث اإلاىاػ٫  ل م ب٣ضع الغمؼر  اإلاى٘ ؤو الٗاػ٫  ؤو الخاظؼ صاللت يخّل
ّل
 يك٩

. اإلاؿا٦ً مً واإلاخجاوع  اإلاخ٣ابل بحن الًٟاثيت للٟىانل ماصر حٗيحن

ها والجمالي اإلااصر البٗض صاللخه جخجىػ  ال الخضيشت الضوع  يمً الؿىع  ٧ان بط  ا مًمىها جخسظ ٞةجّل ا عمؼيّل  يمً ومجخمٗيّل

سظ قٛله بٗض ؤو ٢بل ق٩له ٖلى ؤلاظخماٖيت الظواث جماعؾه الظر ٞالٟٗل. الخ٣ليضر الؿ٨ً همِ ا بٗضا يخّل  وصاللت عمؼيّل

عاتها بلى يؿدىضن اظخماٖيت ض وما. ؤزغي  هاخيت مً بها اإلاديِ اإلاضيجي الًٟاء مً ومى٢ٟها هاخيت مً الًٟاثيت جهىّل
ّل
 يا٦

 الىْيٟت حٗمي٤ واججاٍ الؿ٨ً ًٞاء لبلىعة الخ٣ليضر اإلاًمىن  بحن هجضٍ الظر الخىا٤ٞ مضي َى لضيىا الاؾخيخاط َظا

ل٤ حٗليخه مؼيض ؤر للؿىع  الٗاػلت ؤو الخاظؼيت  جدليليت صٖامت َى الؿلى٦يحن بحن الخىاػر  اإلاىظىصة،ٞهظا ٞخداجه ٚو

  م٘ زانت ماصيخه زاعط الؿلى٥ َظا صالليت لخإ٦يض
ّل
ل خيض بالخٟهيت الخىاظض ؤ٢ضميت زِ ا وسجّل

ّل
ا زُ  في جهاٖضيّل

 الخمضيض ٖمليت ٖلى طل٪ ييسخب ،جىاظض ألا٢ضم ؤو الجضص ؾىاء" الخكهُت" مى٣ُت ؤنيلي لضي الؿلى٥ َظا جىاجغ

. ٞيه اإلاىاٞظ ٚل٤ ٖمليت مشلما وعمؼيت اظخماٖيت صاللت طو ماصر ٖاػ٫  ؤو ٦داظؼ للؿىع  الٗمىصر

        ٤
ّل
ا. ألاماميت الخضي٣ت طاث باإلاؿا٦ً الخاظؼ زل٤ ؤو ؾلى٥ يخٗل ل التي اإلاىاػ٫  ؤمّل

ّل
 ي٣ى٫  ٦ما واظهتها حك٩

Chevalier ل الضازل ٖلى حٛل٤ ؤؾىاع
ّل
ت مٗابغ وحك٩

ّل
 ٞةنّل  الخٟهيت، مً ال٣ضيمت ألاخياء يمً وألاههج  ألاػ٢

ر بلى بالىٓغ الاعجباَاث هٟـ ؤمام جًٗىا اإلاباقغة اإلايضاهيت اإلاالخٓت  الخٟهيت" الخاعيخي بالًٟاء الخىاظض ؤ٢ضميت مخٛحّل

ى ؤزغي  ؤق٩ا٫ م٘ لؤلؾغ،ل٨ً اإلااصر واإلاؿخىي »
ّل
ت خى٫  الؿاب٣ت ال٣ٟغاث في عؤيىاٍ ما ٖبر جخجل  ؤو هىاٞظَا ؤو اإلاجز٫  قٞغ

اع ٢امت جخجاوػ  بديض الىىاٞظ بخٗليت ٞخداجه ٚل٤ ؤو الؿىع  حٗليت يؿدبض٫ خيض ؤبىابها،
ّل
 ًٖ بٗيضة ٞخهبذ الكإع في اإلا

ض ؤو الخضيضر والخامي البلىع  بحن ما الىاٞظة ؤؾٟل مكب٨ه لىخت وي٘ بلى الاججاٍ ؤو بهٍغ مضي  طو الباب ي٩ىن  ؤن حٗمّل

٤ بك٩ل الخغوط ؤو الضزى٫  خحن يٟخذ وآلازغ صاثما مىنضا الىاخض يٓلّل  بديض ظاهبحن  لبهغ الؼمجي الامخضاص يًيّل

٤ بما للضازل البهغر  وبصعا٦ه الٗابغ
ّل
ؽ يمىه يخٗل هلت والخغمت باإلا٣ضّل ت اإلاخّل  اإلاغؤة ظؿض خغ٦ت ؤو الضازل بؿغيّل

هت ؤظؼاثه وبحن صازل واهخ٣الها .  له اإلا٩ىّل

4- ُ ل الخضًث ؤو الخهلُضي واإلاًمىن  الكًاثُت ألانى
ّط
:  الضاع قًاء في للخضز

مىن  والظيً اليىم الخٟهيت ًٞاء قاٚلي مً الغيٟيت ألانى٫  طور  اإلاٟترى، زالٝ ٖلى ي٨ك٠  " ؤهٟؿهم ي٣ضّل
ْ
ت ًَد

ضِم
ْ
ل  يبَد

ت ظضص،ًٖ ل خضيض بأزغ اإلاجز٫  ؤو للضاع الخ٣ليضر الباب ٞةبضا٫ ؾ٨جهم، ًٞاء بلىعة في جدضيصيت هٖؼ
ّل
 ؤ٦ثر يك٩

 مؿإلت مغجبت يليه الشاوي، اإلا٣ام في يإحي الظر الضاع واظهت حٛيحر م٘ طل٪ ي٣ترن  ًٞائها، ٖلى ؤصزلتها التي ؤلاخضازاث

 ؾلى٥ في والخضيض الخ٣ليضر بحن جضازل لىظىص خخمي اؾخيخاط بلى طل٪ يٟطخي ٢هحر، بؿىع  اإلا٣خجى اإلاجز٫  ؾىع  حٗليت

ع  ال الغيٟيت ألانى٫  طور  تها جإ٦يض باؾخعجا٫ يٛغّل هل،٦ما الخدضيثي ٞالبٗض. الخدضيصيت هٖؼ  بالبٗض واضخا يبضو يخّل

.  اإلااصر لٟٗلها الجمالي

ا ٌ ًٖ ٞي٨ك٠ الخ٣ليضر البٗض ؤمّل  لظل٪. الخضيض اإلاٗماع ي٣ترخها التي والخاعط الضازل بحن لىظه وظه الٗال٢اث ٞع

م٤ ٞاإلاًمىن  لها ألٖا
ّل
عاتها مٟاَيمها بهخاط يٗيض ًٞائها في لخضز التها وجهىّل

ّل
 في قٛله و٦يٟيت الؿ٨ً لىمِ الغيٟيت وجمش

 "مى٣ُت ألنيلي ألا٢ضم الجيل لضي مشلما لضحها الؿىع  ويكخٛل.الٛغيب ؤو ألاَلي واإلا٣ابل، اإلاجاوع  باآلزغ ٖال٢ت

 والاظخماعي الغمؼر  مضلىله بلى ٞٗلها يديل وبالخالي بظخماعي ٞانل ؤو الشاهي٨ٗاػ٫  الجيل ؤ٢لّل  وبضعظت اليىم"الخكهُت

 الخإويلي ٞهم بلىExplication Déterministe الٗاملي الخٟؿحر جخجاوػ  الخدليليت ٢غاءجه ؤنّل  ؤر

                                                           
1
،Chevalier (D.)،L’espace social de la ville arabe،paris، Maisonneuve et la rose،1979,p107. 
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InterprétativeCompréhension ال٣يمي للخىظيه Orientation du Valeurs هل  بإَضاٝ واإلاخّل

. اإلااصر ٞٗلهم ؤو ؾلى٦هم مً الٟاٖلحن

جه خحن في قامل، وجدؿحن جغميم بلى الخام ًٞائهم الغيٟيت ألانى٫  طور  يسً٘ لم  
ّل
 الخسىميت ألانى٫  طور  لظل٪ بج

يت ؤو  الؿٟلي الغبًحن ؤر الٗخي٣ت للمضيىت الضازلي الؿىع  زاعط مً الخٟهيت ٖلى الىاٞضيً بهم واإلا٣هىص الُٞغ

 ٧اهىا والظيً زاعظه اؾخ٣غوا بل مباقغة الخاعيخي الًٟاء َاالء يستر١  لم.الجؼيغة وباب ؾىي٣ت باب: والٗلىر 

ىن  ت"يؿمّل َُد
يِم
ًْ ا ل و٢ض ،اإلاضًىت ازترام مً َاالء ًمىؼ ؤن ؤحل مً بجي قالؿىع . "بالْبرَد

ّل
 الخاظؼ َظا وازترا١ صزى٫  مش

ان خلم والاظخماعي ؤلازجي
ّل
 اإلااصر، والش٣افي،ال الغمؼر  الخاظؼ ازترا١ مداوالتها جاعيش مً َىيلت لٟتراث" الغبِ" ؾ٩

ً
ّل
ان أل٢ضم والش٣افي اإلاجخمعي الخٗالي بهخاط بٖاصة ؤظل مً اإلاَى

ّل
 .الؿىع  صازل/الضازل" الخٟهيت» مى٣ُت ؾ٩

 " ؤ٢ضم يميل        
ْ
ت ًَد

ضِم
ْ
ل  ما) ٧امل ظيل مً ؤ٦ثر مىظ بليه اهخ٣ل ؤو مؿ٨ىه وعر الظر الشاوي والجيل اليىم الخٟهيت" بَد

  قاملت، إلاغاظٗت الضاع بزًإ بلى( ؾىت 50و 25 بحن
ّل
لها ؤٚلب ؤنّل  بال

ّل
جه جضز  ج٣ليضر بلى الخضيض جدىيل بلى يخّل

٫  الاججاٍ يكمل خضيض، بلى والخ٣ليضر هل اإلاٗماعر  البٗض ألاوّل  مً والخاعط الضازل بحن اإلااصر الخاظؼ ؤو بالٟانل ويخّل

ا(الىهج)للضاع اإلاكتر٥ الٗام والًٟاء الخام/الضازل بحن جىانليا خاظؼ ؤو ظؿغا يهى٘ ما ؤر ًٞائها  الاججاٍ ،ؤمّل

٫  الظر الشاوي هل خضيض بلى الضاع مً الخ٣ليضر يدىّل ل الظر الًٟاجي باإلادىع  ٞيخّل
ّل
 الضاع وخىله بليه بالىٓغ جدك٩

له خيض الٟاٙع الضاع وؾِ ؤر الخ٣ليضيت ت ليهبذ مٛل٤ ٢ًاء بلى جدىّل ّـل  اإلاجز٫، ٚٞغ غ الؿلى٥ َظا يم  الًٟاء ظَى

اٍَغ الخ٣ليضر هل بطا زلٟه ي٣٘ ما إلاًمىن  آلازغ بصعا٥ مضي يخجاوػ  ؾىعا الضاع واظهت ظٗل ٖبر ْو
ّل
 وظىصَا بج

لت اإلاٗماعيت َظٍ يدمل بمؿ٨ً
ّل
، ٞاٙع ًٞاء في اإلاخمش  قاٚلي ؤ٢ضم مً الغيٟيت ألانى٫  طور  زالٝ ٖلى ل٨ً ؤماميّل

ل بلى ججٕز ال" الخكهُت"
ّل
ي جضز

ّل
ر الٟانل في ٦ل جه الظر للضاع ألامامي الؿىع  َى الظر اإلااصّل  ج٣هحٍر بلى وال حٗليخه بلى يخّل

. الباب ج٣ليضيت ٖلى آزغ ظاهب في وجداٞٔ. بُبيٗخه ٖاليا وظضجه بطا

 الخ٣ليضر بحن بىيىح الخضازل الخ٣ليضيت، اإلاضيىت مً الخٟهيت ٖلى الىاٞضيً ؤر الخًغيت ألانى٫  طور  م٘ يىجلي،     

ت ًٖ البدض هخاثج ج٨ك٠ خيض والخضيض، ىت ٧لّل  واخخٟاّ هاخيت مً الضاع باب جدضيض هٖؼ  باإلاىعٞىلىظيا البدض ٖيّل

ص اؾخسضام ًٖ َاالء ي٨ك٠ الضاع، وؾِ ٖلى ؤر للضازل الخ٣ليضيت اث٠ مخٗضّل  الجلىؽ بيذ ؤر الًٟاء لظاث الْى

ه اؾخسضامه ييخهي خاإلاا يٛل٤ ًٞاء/والىىم والى٣اف والاظخمإ لؤل٧ل ًٞاء/ واظخمإ اؾخ٣با٫ ٦ًٟاء  مكٛى٫  ل٨ىّل

سظ لكاٚلحها الًٟاثيت ألانى٫  ل٩لّل  اليىمي ؤلاؾخٗما٫ في صاثما، يٟت ويخّل  . ؤزغي  بلى ليديل ْو

م َىا٥
ّل
 الًٟاء َظا في يؿخ٣بلىن  مشال ألابىاء وؤنض٢اء اإلاىاؾباحي ٞالؼاثغ الضاع، صازل ازترا١ إلاضي جضعّلط ؤو ؤولىيت ؾل

يذْع " بلى ألاَلي يضعى خحن في اصْع  بِت َٗر ر ًٞاء الىىم، وؤخياها وألا٧ل والغاخت للجلىؽ اليىمي الًٟاء":ال٣ْع  َيئت ٞيه جخٛحّل

ص بلى الجلىؽ مً الجؿض ٘ ؤو الخمضّل  التي الػالنت غمو غً حػبحر َى الُىمي َظا بلى الؼاثغ ًضعى ؤن. ماثضة خى٫  التربّل

ى والؼاثغ الضاع ؤَل جغبِ إل له الؿماح ٖبر والهضانت الىصّط  مظهغة مً هىع َو  مماعؾتها في يىميت ألا٦ثر ٖلى بااَل

ىا الجؿضيت
ّل
جاٍ جمظهغ زىاثُاث ؤو اػصواظياث بلى وجىًاٝ اإلاماعؾت بلى جديل ؤزغي  اػصواظيت ؤمام والًٟاثيت،به

ّط
 بج

ت وصازله، زاعظه مىه، واإلاسٟيّل  ْاٍَغ:الكًاء جٌُُل  جهى٘ التي وطا٦غتها مايحها م٘ لخىانلها ليؿخجيب ومبييت ٞاٚع

ه ؤو واإلاُٗى هاخيت مً الخ٣ليضر م٘ الاؾخمغاعيت .  آلازغ بلى اإلاىظّل

ى ٦ما اإلااضخي م٘ ال٣ُيٗت يهى٘ ال الجضيض ٞةنّل  الىخاثج َظٍ مً يبضو ٨ٞما
ّل
ه باٖخباع اإلاماعؾت في يخجل

ّل
 مً يٛؼو  ال ؤه

  الضازل
ّل
 قٛل ألق٩ا٫ الٛالبت الاؾخمغاعيت َظٍ ْلّل  في حٛيحر ًٖ الخضيض يجىػ  ٞال آلازغ، اؾخ٣ا٫ ًٞاء ؤر بضايخه بال

                                                           
سوار ادلدينة العتيقة أك الذين استوطنوا خارج أخرل أك ريفية أمن فضاءات حضرية  ما مباشرةن إىم سكاف ادلنطقة اجلدد القادمُت  :والمقصود بالبراينية، ٔ

. ـ ٖٜٔٔمنطقة احلفصية بعد ادلشاريع التحديثية كالتوسعية اليت عرفتها ادلنطقة منذ  إىلقبل الولوج 
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ي٠ ت"ؤو الغيٟيت:الخ٣ليضيت الخياة همىطط بلى جديل التي وبيىه يمىه الجؿض واهخ٣ا٫ وخغ٦ت الضازل وجْى ًَد
ضِم
ْ
ل   "البَد

ت" ؤ٢غب ٞةنّل  حٛيحر ًٖ الخضيض اإلام٨ً مً ٧ان وبطا. الخ٣ليضيت ًَد
ضِم
ْ
ل ت" َم طل٪ بلى" البَد ًَد

ضِم
ْ
ل  ًٖ ج٨ك٠ التي الجضص" البَد

ل في والخضيض الخ٣ليضر إلاٗاصلت ميل
ّل
جاٍ في واإلاماعؾت الخمش

ّل
ي الخضيض بج

ّل
ت" ؤٖلى لضي ؤوضر بهٟت واإلاخجل ًَد

ضِم
ْ
ل " بَد

ا صزال الخٟهيت . ؤؾغيّل

ل ل٣ض       
ّل
له ز٣اٞيت بل ماصيت ال إلاٗايحر اإلاؿخجيب للمضيىت الجمالي واإلآهغ اإلاٗماع في الٟٗل َظا ق٩  عمؼر  ٞٗل بلى جدىّل

ا يؿٗىن  التي وللهىعة واإلاضيجي الخام ولًٟائهم لظواتهم الٟاٖلحن نىعة بلى يديل  بخضي الًٟاء ٖبر لآلزغ لخمغيَغ

ت الدكغيٗاث ؤبٗاص غ بهظا ؤلاخاَت إلاداولت اإلاؿىّل ًّل  والجمالي اإلاٗماعر  الخجاوـ ٖلى الؿلبيت آزاٍع وخهغ الٟٗىر  الخد

 مسخل٠ بحن جيؿي٣ي ي٩لٌ بخضار طل٪ و٢بل والخٗمحر الترابيت للتهيئت الجضيضة اإلاجلت بنضاع طل٪ مً.الخاعيسيت للمضيىت

لحن
ّل
ت الخًغيت الخىميت اؾتراجيجيت وججؿيض جد٣ي٤ ٖلى والٗمل الخًغيت الخىمىيت اإلاكاعي٘ في اإلاخضز  ٢بل مً اإلاضٖٞى

ل.الخًغيت الؿياؾت
ّل
ذ التي( م1981)الٗمغاوي والخجضيض التهظيب و٧الت في الهي٩ل َظا يخمش  مكغوٕ ٖلى ؤقٞغ

٣ت( م1993-1981)الخٟهيت  الخام الخؿاب في اإلاخهغّلٝ ؤلاؾ٩ان وبى٪ اإلاكغوٕ ناخبت جىوـ بلضيت  بحن ٦ميؿّل

 م1973 مكغوٕ وؤيًا اإلاكغوٕ لهظا الخهاميم ووي٘ صعاؾاث ٦م٨خب اإلاضيىت نياهت وظمٗيت التهظيب بٗمليت

لحن
ّل
ل ،ال  الخ٣ليضيحن واإلاخضز

ّل
اع يك٩ ٤ ؾىاء ال٣ضيمت لؤلخياء الخًغيت الخىميت إلؾتراجيجيت الدكغيعي ؤلَا

ّل
 بدىٓيم اإلاخٗل

ماعيت اإلاكاعي٘ مسخل٠  ججاٍ الٟاٖلحن بؿلى٥ ؤو الخ٣ليضيت للمضيىت الٗمغاوي لليؿيج الخجضيضيت ؤو التهظيبيت ؤو ؤلٖا

  اإلاؿ٨ً مٗماعيت
ّل
ه إلاا خال  الظر والجمالي اإلاٗماعر  ججاوـ الال ْىاَغ مً مجها، ٦جؼء والخٟهيت الخاعيسيت اإلاضيىت حٗٞغ

ل
ّل
 مكغوٕ هدى ال٣ضيمت لؤلخياء الٗمغاوي اليؿيج وججضيض تهظيب وحهضٝ.م1981و م1973 مكغوعي ؤَضاٝ بخضي مش

ا ٣ٞض الظر الخىخيض بلى وجمضيجي، بٖماعر   الخًغيت للخىميت الش٣افي البٗض بلى يديل الظر ؤلاؾخٗما٫ بٟٗل وا٢ٗه جضعيجيّل

ه اإلاضيجي الخانل ؤر الىا٢٘ ٖلى آزاٍع يغؾم الظر ل ال ول٨ىّل  .الخًغيت الخىميت واؾتراجيجياث الخسُيِ في خًىعٍ يسجّل

ل-5
ّط
ت" لضي الخام جمث ًَد

ضِم
ْ
ل :  الخكهُت" بَد

ل 
ّل
ت" ؤ٢ضم جخمش ًَد

ضِم
ْ
ل ت طا٦غة ٧ىهه م٘ الدؿاور  بىٟـ الخام ٧ىجها ؤو ٦ٗاإلاها اليىم الخام ًٞائها الخٟهيت" بَد  ٞهي. خيّل

ص الخام ًٞائها جخٗاٍ ال  واإلاٗالم وألاخضار والخىاعيش بالظ٦غياث مصخىن  ٩٦ىن  مٗه جخىانل بل للؿ٨ً ًٞاء ٦مجغّل

٤ والىظضاهيت، ال٣ضؾيت: اإلاخدٟيت
ّل
ا بها جخٗل ا ؤيًا ول٨ً ماصيّل ا، ٖاَٟيّل ٍان َظا في َىا ووظضاهيّل ُ  ٌؿخدًغ اإلا  نضومه ؤوّط

بٍر الخكهُت بلى ش ويؿخدًغ يمغّل  ٖو ىا.اإلاىُهت قًاء مً الػام جاٍع  وزهافي عمؼي  جىانل في الخايغ ًخيالضاع ؤر َو

 وآن خحن ًل في خايغ َى بل اإلاٗيل الًٟاء ماضخي مً ٧ان الظر ط٦غياث ؤو الظا٦غة في يٗيل ال الظر اإلااضخي مؼ

ٍاله ومػاإلاه ؤقُاثه غبر ز التي وؤلىاهه وؤق ض وطايغة زام يٌىن  الخام/الضازل َظا جمحّل  الضاع مً ع٦ً ٧ل في جخجؿّل

حر اإلاهملت ؤقُاثه في وختى . اإلاؿخٗملت ٚو

ت " مً الشاوي الجيل يٗخبر      ًَد
ضِم
ْ
ل ه ؤولى بضعظت وؤلا٢امت للؿ٨ً ٦ًٟاء الضاع الخٟهيت"  بَد  ٖالم ؤ٢لّل  بهٟت ول٨ىّل

ت طا٦غة لهم يبضو ال الخام ٞالًٟاء. زام ل إلاا َىا يٟهم لظل٪ خيّل
ّل
ط ؤن جغيض ؤو جخمش ل جغوّل

ّل
 ماى بلى بها يهٗض لخمش

ا ٖىه جىٟهل ال هي ها ٧ليّل ب ول٨جّل ها ٖلى لها يىٓغ ؤن في جٚغ ا جُاب٤ ال ؤجّل ا ٧ليّل ٫  الجيل ؤر آباَئ  مٗها،َظٍ جسخل٠ بل ألاوّل

ا آلازغون مٗها يخىانل ؤن جغيض التي الهىعة ى ٖبَر
ّل
ا جخجل ،ٞهي ؾب٤ ٦ما الخام لًٟائها بلىعتها في عمؼيّل جه ط٦ٍغ  جخّل

جاَا الخام الًٟاء مً الٓاَغ ؤر بالىاظهت
ّل
ا اج  ًٞائها بلىعة ؤنّل  خحن في والخضيض، الخ٣ليضر يمىه يخضازل جدضيصيّل

                                                           
م أصيلي منطقة احلفصية خرل بأأكقد عربنا عنها يف مواقع ،صيلي سكاف الفضاء ادلديٍت كاألقدـ تواجدان أىي  تسمية شعبية تطلق على " البـَيلْلدِديَية" ،  ٔ

 ".الرباينية"صيلي ادلنطقة ادلعرّب عنهم أك غَت أيف مقابل الوافدين اجلدد " البَػْلِديَة " األقدـ تواجدا بادلنطقة كالذين يتخذكف تسمية 
 .ٜٙص  ،ـ ٜٜٙٔتونس ،"التقرير الوطني لمؤتمر األمم المّتحدة الثاني حول المستوطنات البشرية "كزارة التجهيز كاإلسكاف، ، ٕ
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ا الخام ؤو الضازلي  بحن البٌٗ يىظضٍ الظر الاعجباٍ زُإ ًٖ طل٪ الخضيض،ي٨ك٠ ٖلى الخ٣ليضر يمىه يٛلب ظضّل

ل
ّل
م الًٟاء، بهظا وألالٟت الًٟاء جمش ها ٞٚغ ها الجيلحن ي٣اعب وما ظيل مً ؤ٦ثر مىظ ًٞائها وحؿخٗمل حكٛل ؤجّل  ال ٞةجّل

ل
ّل
ت ٦ظا٦غة ًٞائها جخمش . خيّل

ؿم 
ّل
لها يد

ّل
ظا.وانعيو ماصي: ببٗضيً جمش ت يا٦ض َو مىن  مً ؤر الشالض الجيل ؤنّل  َى الٟغييت َظٍ صخّل  "ؤهٟؿهم ي٣ضّل

ت ًَد
ضِم
ْ
ل ه اليىم بًٟاثه الشاوي الجيل ؤلٟت هه٠ لًٟائها قٛلها ػمً يهل ال ظضص" يبَد  طا٦غة مؿ٨ىه ؤو صاٍع يٗخبر ل٨ىّل

ت . ٚحر ال ب٢امت م٩ان ؤو مإوي  ٧ىهه م٘ الضعظت بىٟـ خيّل

ٌ بلى اإلاُٗى َظا يٟطخي       ل جٟؿحر نياٚت ٖلى ٢اصعة ألالٟت م٣ىلت اٖخباع ٞع
ّل
 والخام، اليىمي لًٟائها الظاث لخمش

ت الٗىامل ؤنّل  طل٪ الخدليل، في بمٟغصَا مإزىطة ل لٟهم م٣اعبدىا في بالخإ٦يض جخضازل الخٟؿحريّل  ٞلى. اإلاضيييت الٓاَغة وح٣ّٗل

 مٗماٍع وصازله، زاعظه وباَىه، ْاٍَغ في الؿ٨ً بلىعة لٟٗل والاهضماظيت الغمؼيت الضالالث مبدض بلى ٖضها

م إلااطا هٟهم ومىعٞىلىظيخه، ت" ب٣ضّل ًَد
ضِم
ْ
ل ى الجضص"البَد  يغبُهم ما ؤنّل  اإلاى٣ُت،ٖلى ًٖ الٛغيب ؤر طاجه للباخض ختّل

خيّط  عابِ َى مجها بمى٢ٗهم ؤو بالخٟهيت ها طل٪ يٗجي ،ووحضاوي جاٍع ض ؤجّل  َى الظر جاعيسها لها ٦ٟئت هٟؿها ج٣ضيم جخٗمّل

ىت ًٖ بدشا ؤر اإلا٩ان جاعيش مً ظؼء  الًٟاء ٢ىاجه الظر باإلا٩ان واهضماظها وظىصَا قٖغ

 وبحن وبيىه وؤَضاٞه وؤخالمه وطا٦غجه قاٚله بحن الخىانلي الجؿغ َظا اإلاؿ٨ً، ؤر  (Zanned,1995,B) الخام

 الظواث ٞٗل إلا٣اعبت مُلبا وعمؼر  ز٣افي ٦د٣ل الًٟاثيت الىخضة لهظٍ الخدليل اؾدىاص مٗه يهبذ اإلاديِ ًٞاثه

 في الضاع ج٩ىن  ؤن ل٨ً اإلاضيجي، للًٟاء والجماليت اإلاٗماعيت والبييت الٗمغاوي اليؿيج ٖلى طل٪ وآزاع ًٞائها في ؤلاظخماٖيت

ت طا٦غة الى٢ذ طاث ًاء خيّل ل ؤجها يٗجي ال ب٢امت ٞو
ّل
لها، هىاة حك٩

ّل
ىت ٞإٚلب جمش ت" ٖيّل ًَد

ضِم
ْ
ل مىن  الجضص" البَد  الضاع ي٣ضّل

ت طا٦غة مىه ؤ٦ثر الخام ٦ٗاإلاهم .  خيّل

ت" ؤ٢ضم يلخ٣ي      ًَد
ضِم
ْ
ل ت"م٘ اليىم الخٟهيت"بَد ًَد

ضِم
ْ
ل عيً بحن اإلاٗاصلت مى٤ُ في الجضص"البَد   جهىّل

ّل
 ؤ٢ضم ؤنّل  للضاع،بال

ت" ًَد
ضِم
ْ
ل لىن " البَد

ّل
ت وطا٦غة زام ٦ٗالم اإلاجز٫  ؤو الضاع يخمش  يىٟهل،في ال وبالخالي وخايغ ٦ماى ؤر طاجه آلان في خيّل

عَا ا واإلاٗاف، الظا٦غة: وآلاوي الخاعيخي جهىّل لىن  الجضص ؤمّل
ّل
ت وطا٦غة ب٢امت ٦م٩ان الخام ًٞائهم ٞيخمش  هٟـ في خيّل

.  الخام ٖاإلاها جهايت ٧ىهه ٚلبت م٘ ل٨ً الى٢ذ

ر بلى بالىٓغ اإلاٗاصالث مى٤ُ يٛيب         اإلااصيت اإلاؿخىياث مسخل٠ مً ؤلاهار مشلما الظ٧ىع  ؤن خيض الجيـ، مخٛحّل

ت ًٖ ال٨ٗـ، ٖلى ج٨ك٠، الش٣اٞيت واإلاؿخىياث وألاظيا٫ ٫  ٧ان ٞةطا الخٟايلي، الترجيب هٖؼ ص الضاع ٧ىن  يخجزّل  ًٞاء مجغّل

لً ؤلاهار ٞةنّل  الظ٧ىع، جًٗه الظر ألاولىياث جغجيب ؤؾٟل في ؾ٨ً،
ّل
 ب٢امت ٦م٩ان يكٛلىهه الظر الخام الًٟاء يخمش

عَا في الخام الًٟاء خًىع  بنّل  زام،زم ًٞاء ٧ىجها ؤ٢لّل  وبضعظت ت ٦ظا٦غة جهىّل  ؤو اإلاغظ٘ الجماٖت جاعيش ومخد٠ خيّل

. الخٟايلي جغجيبها ؤؾٟل في يخمى٢٘ ول٨ً يٗيٟا وال ٚاثبا ليـ الاهخماء، ظماٖت

ر بمٗىاٍ وملخه٤ الضاللي لبٗضٍ اٞا٢ضًا  للظ٧ىع، زالٞا ؤلاهار، لضي الخام َظا ي٩ىن  ؤن مٗجى ٞما يٟي ؤو اإلااصّل  الْى

ل ؤن ٞيم٨ً اظخماٖيت، صالالث البراٚماجيت لهظٍ ؤنّل  ق٪ّل  اإلاٟترى،ال ٨ٖـ الٗملي
ّل
 اليىميت الخ٣ليضيت الٗال٢ت جغاظ٘ يك٩

م بٟٗل لها، يؿىضَا التي وألاصواع بلحها اإلاجخم٘ هٓغة بلى جهل والتي والضاع ألاهثى بحن
ّل
 -للٗمل وزغوظها ألاهثى ؤو اإلاغؤة حٗل

غا ٖامال اإلاجخمعي، الازخالٍ/ الخٗليميت اإلاؿاواة ل لهظا مٟؿّل
ّل
 م٣غ لضبهً ٞالضاع. والاظخماعي الًٟاجي بحن ألاهشىر  الخمش

ل ال اهه باٖخباع له عمؼر  جىانل ؤو واإلاكتر٥ الٗام: للخاعجي امخضاص ٧ىهه ًٖ اإلاٗجى بهظا يىٟهل ب٢امت
ّل
 طا٦غة لضحهً يك٩

ت ًٞاثيت . اإلاكتر٥ َى الظر باإلا٩ان والىظضاهيت الغمؼيت ؤو الخميميت الٗال٢ت بهخاط حٗيض خيّل

                                                           
1
،Bouchrara Zanned (T.)،Tunis une ville et son double, MTE, 1995, p 62. 
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ّل
٠ ؤنّل  بال

ّل
 ؤلاظخماٖيت للظاث ب٢هاء َى الخدليل في ؾىؾيىلىجي اإلاا٦غو  اإلاىخى َظا ٖىض الؿىؾيىلىظيت اإلا٣اعبت جى٢

ا  ججض Déterminisme جدضيضيت بلى الاؾتراجيجي ٞٗله يديل ٞاٖال بل اإلاجخمٗيت للمىٓىمت ٖىها ال باٖخباَع

 وؤخالم وؤَضاٝ ؤ٩ٞاع بلى ؤيًا ول٨ً الىٓاميت اإلاضعؾت بمى٤ُ Socialité de L’acte الٟٗل اظخماٖيت مغظٗيتهافي

. الًٟاء في لٟٗلها ومٗياعر  ٢يمي جىظحها جماعؽ التي الظاث

غ في والٟٗىر  ق٨لي الال البٗض م٘ الؿىؾيىلىجي الخدليل يىاظه الظر َى الخدليلي البٗض َظا     ًّل  جمٓهغ الظر الخد

ت اليىم اإلاٛاعبيت اإلاضن ن مك٨الث مً جُغخه وما الٗمغاهيت بإبٗاصٍ الًٟاء ٖلى آزاٍع الخاعيسيت وزانّل  الؿغي٘ الخمضّل

اهيت وال٨شاٞت
ّل
ضم الؿ٩  البٗض َظا بلى جديل التي للمضيىت اإلاٗماعيت البييت ؤو مٗماعيت مشلما الٗمغاوي اليؿيج ججاوـ ٖو

 ٖلى واو٩ٗاؾاجه والغمؼيت الش٣اٞيت ومغظٗياجه صالالجه ب٩لّل  والاؾخٗما٫ اإلاؿخٗمل بلى اإلاٟطخي الٟٗىر، َى الظر الٟاٖل

ل للمضيىت الجمالي اإلآهغ
ّل
. الًٟاء في الٟٗل ؤبٗاص ألخض اإلاك٩

    ٤ٟ ل يخّل
ّل
ل م٘ ج٣يمه الظر الخٟايلي والترجيب الخام لًٟائهم الظ٧ىع  جمش

ّل
ل ؤر الخًغيت ألانى٫  طور  جمش

ّل
 الضاع جمش

ت طا٦غة مىه ؤ٦ثر لكاٚله طاحي ٩٦ىن  الخام الًٟاء ؤو ت و٦ظا٦غة خيّل  ؤو ؾ٨جي اخخىاء ًٞاء مىه ؤ٦ثر جاعيش ؤر خيّل

غ ما ٞأزغ.Résidence ب٢امت
ّل
 الخام لًٟائهم حٗاَي الٟاٖلحن ؤ٦ثر بنّل . هٟٗيخه ؤو اإلا٩ان ماصيت اٖخباع َى ٞيه ج٨ٟ

ت ٦ظا٦غة ا ج٣ترخه ما يمً ؤر خيّل  ألانى٫  طور  مً وجاعيسها،َم للًٟاء الجماٖت طا٦غة م٘ عمؼرّل  َى ٦خىانل ماصيّل

لىن  يؼالىن  ال ٞهاالء. الغيٟيت
ّل
 مً جاعيسها وم٘ مايحها م٘ يىنلها ما ٧لّل  م٘ وبالخالي الظاث م٘ جىانل ٦ًٟاء الضاع يخمش

( ألامامي) الخاعجي الامخضاص م٘ يخٗامل الًٟاجي،ٞالغيٟي بامخضاصٍ ٖال٢ت وفي الخام ؤو الضازل لهظا ومماعؾاث ؤقياء

م الخام مً ٦جؼء للضاع ها ٚع ٟها ال ؤجّل
ّل
ها جْى ٌ ل٨جّل تها جًيي٤ طل٪ ٟٞي آلازغ، يكٛله ؤن جٞغ ى لخغيّل  َظا ٧ان وبن ختّل

 ز٣اٞتها مً ظؼء اإلا٩ان خغمت.للم٩ان اإلامىٕى ؤو الخغمت/الضازل ا٢خدام بلى ألاق٩ا٫ مً ق٩ل بإر يٟطخي ال الاؾخٗما٫

ام زام/وزاعط صازل بلى وجىػيٗه الًٟاء نىعة في يى٨ٗـ ت الٟىانل بهخاط يٗيض ال ٖو  ؤو للم٩ان،ٞالٟىانل اإلااصيّل

الث وبلى واإلاٗايحر ال٣يم بلى بىا جٟطخي ل٩ىجها عمؼيت هي الخىاظؼ
ّل
 الجماليت ؤو اإلااصيت مىه ؤ٦ثر الخىانليت والضالالث الخمش

ض لظاتها،
ّل
 هٓغيا اإلابييت الٟئاث ٧لّل  لضي الخام الًٟاء لبلىعة والاهضماظيت الغمؼيت الضالالث بحن الخجاوـ َظا يا٦

راث بلى بالىٓغ ر الخىاظض وؤ٢ضميت الًٟاثيت وألانى٫  اإلااصر اإلاؿخىي  مخٛحّل ل هاخيت مً الجيـ ومخٛحّل
ّل
ع  ؤو والخمش  الخهىّل

ت ؤزغي، هاخيت مً الخام للًٟاء  بًٟاثه الٟاٖل لٗال٢ت الخدليلي البٗض َظا في مجها اهُل٣ىا التي الٟغييت صخّل

، اإلابجي والٗام، الخام . واإلاسٟيّل  الٓاَغ والٟاٙع

ل       
ّل
ل بحن الخىا٤ٞ َظا يك٩

ّل
ًاثه الٟاٖل بحن الٗال٢ت بٗضر) والاؾخٗما٫ الخمش ة( َىا الخام ٞو ض ازخباع ماصّل

ّل
 جا٦

ت ا ليديل اإلااصر مٓهٍغ يخجاوػ  الخام لًٟائها ؤلاظخماٖيت الظواث اؾخٗما٫ ؤنّل  ٞغييت صخّل ل بلى عمؼيّل
ّل
عاث جمش  وجهىّل

ل بلى يديل ًٞائهم في ٞٗلها ؤنّل  ٖلى ولظواتهم لًٟائهم الٟاٖلحن
ّل
اياث ؤَضاٝ بلى ؤيًا ول٨ً الخمش  مً الٟاٖلحن ٚو

. الخيّل  يمً جىاظضَم ومً َظا ٞٗلهم

:  وجىانل اهضماج اؾتراجُجُت: اإلاغن  والاوؿالم الخظع الاهكخاح  -6

 La) " اإلاضيىت وج٣اليض"  جاعيش هي التي La Basse "الباؽ" ي٣ى٫  ٦ما الجماٖت وج٣اليض جاعيش بنّل      

Basse,1971) غ مشلما الجمالي في جخٗحّلن
ّل
غ اإلاضيجي الؿلى٥ ٖلى جاز  الظر الخام الًٟاء م٘ الخىانل ؤق٩ا٫ وجٟؿّل

ا يخمٓهغ الظاث م٘ جىانل َى ، اإلا٩ان جاعيش مشلما الظاث جاعيش اللخٓت، في الخىانل، َظا يؿخضعي الضاع، َى  ماصيّل

ا وبالخالي وظماليا  بلى بالىٓغ الضاع قاٚل يهيٛه مكهض َى ؤو لآلزغ اإلاُٗى ؤر الىظه ؤر بالىاظهت ؤؾميىاٍ ما في عمؼيّل

                                                           
1
،La basse(J.),L’organisation de L’espace, éléments de géographie volontaire, paris، éd 

Hermann, 1971,p284. 
2
،Bouchrara Zanned (T.),La ville Mémoire, paris، éd méridiens Klincksieck،1994, p74. 
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 بلى بالىٓغ الؿاب٣ت ال٣ٟغاث في ؤزغهاٍ ما َظا. الجماٖت ز٣اٞت عوح ؤو الجماٖت عوح ؤر Ethosؤلاًخىؽ ؤو مسؼوهه

راث،ل٨ً مً ظملت يما هٓغيا َغخه ؾب٤ بق٩الي حؿائ٫  َى َىا وؿخضٖيه ما اإلاخٛحّل هل ٞو  بحن الٗال٢ت بةق٩اليت يخّل

٤ وقاٚليه اإلاضيجي الًٟاء
ّل
 ٣ٖالهيت مً ال٣هض ؤنّل  الاظخماٖيحن،ٖلى للٟاٖلحن الًٟاجي الؿلى٥ في ال٣ٗالوي بالجاهب يخٗل

ل ال٣هضر البٗض َى الًٟاء في الٟٗل
ّل
ت ؤق٩ا٫ في:الضاع مٗماعيت في للخضز ت الؼزٞغ  في ج٣٘ التي للضاع الخ٣ليضيت الٟىيّل

ضة اإلاؿا٦ً في الخضيشت ؤو الخٟهيت مى٣ُت ال٣ضيمت ألاخياء  . مىعٞىلىظيخه في مشلما اليىم بلى م1973 مىظ اإلاكيّل

 ؤر الضاع مً الجؼء َظا ٖبر آلازغيً م٘ والخىانل الًٟاء في الظا٦غة جستزهه ماى م٘ الخىانل بحن جضازل َىا٥  

سظ الخضازل َظا ويخٛايغ( (Halbwachs  ،1950) الىاظهت صة ؤق٩اال ويخّل  وبحن الخٟهيت" بلضًت" ؤظيا٫ بحن مخٗضّل

ى ؤلاظخماٖيت ٞئاتها ،الؿاا٫ مً يكٛله الظر الًٟاء همِ بلى بالىٓغ وختّل غ الظر ما َى بطا هٟؿه يُغح الظر الخيّل  يٟؿّل

ا ألا٦ثر الٟئت ججٕز والخاعط؟ الضازل بحن الخمٟهل ؤق٩ا٫ في الخٛايغ َظا
ّل
 " مً خٓ

ْ
ت ًَد

ضِم
ْ
ل  للخٟهيت ال٣ضيمت ألاخياء" بَد

ت، الشاوي الجيل ٚغاع ٖلى ل الظر والخاعيخي الخ٣ليضر بهخاط بٖاصة بلى ؤؾلٟىا، ٦ما زانّل
ّل
 في والظاث اإلا٩ان َىيت يك٩

ت ألاق٩ا٫ ٖلى اهٟخاح ت والجماليت الٟىيّل ىض الخاعجي الىظه لؼزٞغ ر ٖامليت ازخياع للضاع،ٖو  ؤر بالًٟاء ألالٟت مخٛحّل

م في نٗىص ٧لّل  م٘ الخ٣ليضر لٟاثضة الخضيض التراظ٘ ٖلى و٢ٟىا اإلاؿخٗملت بالٗباعة الخىاظض ؤ٢ضميت
ّل
 الخىاظض ؤ٢ضميت ؾل

ا، طل٪ يبضو ٢ض. بالخٟهيت   بضحهيّل
ّل
ت هي هدُجت ؤي ؤنّل  بال

ّط
ى صال  .ٞهمه اإلاخضاو٫  ؤو اإلاكتر٥ ؤو اإلاػلىم مؼ اجكهذ وبن ختّل

٫  ٢ض آلان بضحهيا يبضو وما  وظض بن يب٣ى، الخدليلي والخانل اإلاٗلىم بحن اإلام٨ً الخىا٤ٞ َظا وبالخالي ٨ٖؿه بلى جدىّل

ا، يّل ل ٚحر ْٞغ
ّل
ها التي الىديجت ؤَميت مً م٣ل ل مبدض يبثّل

ّل
 ٞالجيل حكٛله، الظر الخام لًٟائها ؤلاظخماٖيت الظواث جمش

 " الشاوي
ْ
ت ًَد

ضِم
ْ
ل ل الخٟهيت" لبَد

ّط
 ؤ٦ثر زام ٦ٗالم زاهيت بضعظت زمّل  الغمؼيت شخىخه زاعط ؤر ؤولى بضعحت يمإوي  الضاع ًخمث

ت، طا٦غة مجها ىا ما وبطا خيّل
ّل
ت الاؾخيخاط َظا ٢غه جاٍ في الىاظهت لخدضيض الشاوي الجيل بجٖز

ّل
 بالخ٣ليضر ما بهلت يدخٟٔ بج

ض التي  واظهتها، ؤو الضاع لؿىع  الٗاػ٫  ؤو البهغر  الخاظؼر  بالُاب٘ الاخخٟاّ م٘ الخ٣ليضر الباب جدضيض ٖبر مشال جخجؿّل

ت مالخٓت ٖلى ه٠٣ ا َامّل هل ظضّل  مؼ جىانلي اؾتراجُجي يؿلىى اإلاغن  الاوؿالم ؤو الخظع باالهكخاح ؤؾميىاٍ بما جخّل

. الخام الكًاء غبر الػام الكًاء

٠
ّل
ها" مً الٓاَغ ؤر الضاع واظهت ؤؾلٟىا، ٦ما الٟئت َظٍ جْى جاٍ في" زانّط

ّل
 ًٞائها في اهضماظها اؾتراجيجيت يمٓهغ اج

م ؤن جغؾب ال ٞهي. اإلاكتر٥/الٗام ها اإلا٩ان ماضخي ٖلى قاَضة ؤو للؿلل امخضاص يىنها ًٖ نىعة ج٣ضّل  ال اإلا٣ابل في ل٨جّل

ض ىا ،غىه ؤنال جىكهل ال هي ؤو جىكهل ؤن جٍغ
ّل
ه نهضي قػل ؤمام به  عؾم هدى الٟئت لهظٍ الًٟاجي للؿلى٥ مىحّط

عَا يما اإلاضًيُت شخهُتها ا بها ؤلايداء بلى وجُمذ جخهىّط ض Kمٗهم وجخىانل جخٟاٖل الظيً لآلزغيً ًٞاثيّل  َظا يخجؿّل

ا (Hogue,1988) اؾتراجيجي ٞٗل َى الظر ال٣ٗالوي الٟٗل ه بما ،عمؼيّل
ّل
سظ ؤه ر الًٟاء ؤر الضاع واظهت مً يخّل  اإلااصّل

ر لٛت عَا ًٖ بها حٗبّل  مِكاُ يىظض ،...(الخي،الخىمت،الىهج،الؼ٢ا١) اإلاكتر٥/الٗام وللًٟاء لظاتها جهىّل

٫ الٟغص ؤنّل  ويٗخبر. الخياة وؤهماٍ اإلاؿ٨ً بحن نلت  Pinçonباوؿىن  يا اإلاماعؾت ٖبر يضّل  وفي للجماٖت اهخماثه ًٖ عمؼّل

ا يىظض"الى٢ذ طاث ا اإلاماعؾت ٖبر يض٫ّل  الٟغص ؤنّل  َىا اله٣ى٫  ل٨ً، " الجماٖت َظٍ ٖيييّل  ٦ما للجماٖت اهخماثه ًٖ عمؼيّل

عٍ  ٖال٢ت بلى الاهخماء لهظا او٩ٗاؾا الًٟاء مً ججٗل التي الخدضيضيت الٗال٢ت مً الخٗبحر َظا يى٣لىا. يغيضٍ ٦ما ؤو يخهىّل

ه ؤلايخىؽ يمجها يخضازل ظضليت  الًٟاء مً ججٗل التي الٟغصيت وال٣ٗالهيت الخغيت وظاهب لؤلٞغاص الاظخماعي للٟٗل اإلاىظّل

                                                           
  .ٓٙ،ص ٜٗٚٔالقاىرة، كاجلنائية، جتماعيةاالادلركز القومي للبحوث ":االجتماعمعجم مصطلحات علم "،(أمحد)زكي بدرم ،(عّزت)،حجازم ٔ

2،Halbwachs ( M. )، La Mémoire collective ،parispuf ، 1950 , p 50 . 
3
،Hogue(j.p.)،op cit ،p62. 

4
،Revue Française de Sociologie،oct/déc,1981، XXII، N°4, Art، Michel Pinçon،L’habitat et 

Modes de vie،p50. 
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ص ال  ؤلاهضماظيت الاؾتراجيجيت لهظٍ جغظمت بل آلازغيً م٘ ؤو Moi Collective الجمعي ألاها م٘ جىانل ٢ىاة مجغّل

. اإلاضيجي الًٟاء يمً

ع، اإلاداٞٓت والخجضيض، ألانالت واإلاٗانغ، الخ٣ليضر جضازل الاهضماظيت ؤلاؾتراجيجيت َظٍ جٓهغ       ع  هي والخدغّل  جهىّل

ض  اإلاغاظٗت َظٍ ٖليه اإلاضزل وهمُها مٗماعيتها في الضاع لها جغمؼ ؤو جىخحها التي ؤلاظخماٖيت للهىعة الضاع واظهت في يخجؿّل

 اخخياظاث ٚحر مً الخ٨ٟحر ؾليم ٧ا٢خهاصر" يخهغّلٝ ال ٞاإلوؿان.والخايغ باإلااضخي لظاجه ونىعجه هاخيت مً

ىا٠َ  ومٗايحر ٢يم جٟغيها" ز٣اٞيت إلاُالب Fireyقحراي ي٣ى٫  ٦ما ٞٗله يؿخجيب بل ،ؤلىهؼو  ،خؿب( "وعٚباث ٖو

  الخًغر، الًٟاء قاٚلي  " ومٟاَيم
ّل
ه بال

ّل
 الًٟاء في ٞٗله مً ججٗل ؤَضاٝ بلى بالىٓغ ج٨ٟحرها، وظهت مً يخهغّلٝ، ؤه

ا ٞٗال( والٗام الخام) ا واظخماٖيا ز٣اٞيّل ٣الهيّل  .والش٣افي والالواعي،اإلااصر الىاعي والٟغصر، الجماعي يمىه يخضازل ٖو

 والاوٛال١ الخظع باالهٟخاح ؤؾميىاَا التي الخٟهيت"لبلضيت"الشاوي للجيل الاهضماظيت ؤلاؾتراجيجيت َظٍ جهى٘    

ا جبحّلن خيض ألازغي، الٟئاث إلؾتراجيجياث اإلاغن،م٣ياؾا لت الٟئاث ؤنّل  ؾل٠ ممّل
ّل
راث بالىٓغ اإلاك٩  البدض،جخٛايغ إلاخٛحّل

 الاهٟخاح بحن جىظضٍ الظر الخمٟهل همِ بلى بالىٓغ الجضيض ؤو الخ٣ليضر اإلاضيجي ًٞائها في اهضماظها بؾتراجيجياث

مل لضي والباب الجؿغ) والاوٛال١ ع ؤر(  Simmelٍػ
ّل
 مضي ؤو للخٟهيت الخ٣ليضر للًٟاء الخاعيسيت الهىيت في الخجظ

هم هجض الجضص" البلضًت" اؾخدًغها ٞةطا بالخضيض، وألازظ ٖجها الابخٗاص وصعظت  ال ول٨ً الخمٟهل بظاث يدخٟٓىن  ال ؤجّل

ا، مٗه جسخل٠ يّل جهىن  ٞهم هٖى  مشلما لآلزغ اإلاُٗى ؤر الىاظهت مؿخىي  في الخ٣ليضر ٖلى الخضيض ظاهب حٛليب بلى يخّل

ل ٞالخ٣ليضر للظاث، اإلاُٗى ؤر الضازل لى الخام ًٞائهم مً والضازل الخاعط نٗيضر ٖلى بطا، خًىعٍ، يسجّل  ٖو

٠ ؤو ي٣لّل  ؤر يخٛايغ طل٪ واإلاماعؾت،ل٨ً اإلاىعٞىلىجي مشلما والجمالي اإلاٗماعر  مؿخىي 
ّل
راث بلى بالىٓغ يخ٨ش  اإلاؿخىي  مخٛحّل

يت الًٟاثيت وألانى٫  اإلااصر ت"ـٝ(.ج٣ليضر ؤو ظضيض)الخٟهيت صازل يمىه جخمى٢٘ الظر الٗام الًٟاء وهٖى ًَد
ضِم
ْ
ل " البَد

ا ألا٦ثر الٟئاث مً الجضص
ّل
ا خٓ هم بمٗجى واإلاكتر٥، الٗام م٘ الخمازل بلى ميال ؤ٦ثر َم الجضيضة ألاخياء وقاٚلي ماصيّل  ؤجّل

ت ؤٞلّل  ٠ الضاع، واظهت وحٗضيل مغاظٗت بلى هٖؼ
ّل
ت َظٍ جخ٨ش  ال زليُا هجض خيض ال٣ضيمت ألاخياء بلى اهخ٣لىا بطا الجٖز

ا مٗماعيا مخجاوؿا ت ؤق٩ا٫) وظماليّل ت ؤو الضاع لىاظهت الٟىيت الؼزٞغ  ؤخياها بل ٞدؿب الخيّل  نٗيض ٖلى ال( مشال الك٣ّل

ه ٖلى طل٪ ه٣غؤ ؤن بجب ٞال الىاخض، اإلاؿ٨ً ؤو اإلاجز٫  مؿخىي  ٖلى ٦شحرة
ّل
ض ؤو للظو١  ماصر حٗيحن ؤه ص ًٞاجي ججؿّل  إلاخٗضّل

ى ألاطوا١   بيجها الىنل الهىاب مً ٧ان وبن ختّل
ّل
ل ال طل٪ ؤنّل  بال

ّل
ة الخًغيت ٞالؿىؾيىلىظيا. للٓاَغة جٟؿحرا يك٩  مضٖىّل

ل الٟاٖل لؿلى٥ جإويليت ٢غاءة بلى ؤؾلٟىا ٦ما ه الظر والهضٝ لٟٗله يُٗيه الظر اإلاٗجى لخ٣ّٗل  الظر ًٞاثه في ٞٗله يىظّل

.  طاجه في ٞٗل َى

ل  
ّل
ه اإلاؿدبُىت الجماٖيت واإلاٗايحر وال٣يم ٞالخمش ض ؤلاظخماعي ألاٞغاص لؿلى٥ واإلاىظّل  و٦يٟياث اؾخٗماالتهم في جخجؿّل

 واعي والال واإلااصر،الىاعي الش٣افي والٟغصر، الجماعي يمجها يخضازل مكهض ؤو لىخت َما َىا الضاع واظهت ل٨ً قٛله،

 اؾتراجيجيت وبالخالي الٟٗل في ال٣هض ظاهب بلى ال٣ٗالوي الخىظيه يديل ال٣ٗالوي، والخىظيه للٟٗل ال٣يمي والخىظيه

ها التي ٞالهىعة اإلاضيجي، الًٟاء يمً الاهضماط ى ؤو الخٗضيل ؤو اإلاغاظٗت ٞٗل هخاط هي التي الًٟاء واظهت جبثّل  ٖضم ختّل

ه ؤن يغيض ما هي الٟٗل،
ّل
ض ما ؤر آلازغيً بلى الخالي الًٟاء قاٚل يبش . لًٟاثه قٛله ٦يٟيت في ال٣ٗالوي الجاهب يجؿّل

 ٤ ر اإلاؿدىض الخٟؿحر ؤو ألاخاصر الخىاو٫  ب٠ًٗ ٢ىاٖاجىا جخٗمّل ل في وخيض إلاخٛحّل هم ح٣ّٗل راث الٓىاَغ ٞو  الخًغيت،ٞمخٛحّل

هت ٦ٗىامل جخضازل البدض غة مىظّل يٟها مً بهُال٢ا اإلاضيييحن الٟاٖلحن لؿلى٥ ومٟؿّل / الخام لًٟائها اإلاخٛايغ جْى

ًائها وبيجها وطا٦غتها الظاث بحن الٗال٢ت مدىع  َى الخام،بطا َظا ومىعٞىلىظيخه، الضازل  ظؿغ َى الاظخماعي ٞو

                                                           

 . ٘ٙٔ، اجملّلد األّكؿ،ص ٖٜٜٔ،منظمة ادلدف العربية، ادلعهد العريب إلحّتاد ادلدف، "ندوة المدن الجديدة "،(حبيب)مهدم الشوحيات ٔ،
 .٘ٙٔ، نفس ادلرجع،ص ٕ
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سظ والاهٟها٫،الاهٟخاح الاعجباٍ ؤر وباب الؼيملي باإلاٗجى ىت، ظماٖاث بلى جديل ؤق٩اال الٗال٢ت جمٟهل والاوٛال١،يخّل  مٗيّل

ٞها بلحها،ويديل بالىٓغ جخهغّلٝ التي وويٗيتها مى٢ٗها اظخماٖيت ظماٖت ٞل٩لّل   الًٟاجي مٗاقها ٖبر ي٣غؤ الظر َظا جهغّل

التها بلى اليىمي
ّل
عاتها جمش مىخاتها آمالها بلى مشلما الخهىنيت الًٟاء وطا٦غة وجهىّل ص التي َو  الظواث جهيٜ ٦إَضاٝ جخدضّل

ل اؾتراجيجياث ؤلاظخماٖيت
ّل
صة،يك٩ ٗلها الخام لًٟائها اؾخٗمالها مخٗضّل ص واظهخه ؤر مىه الخاعجي في ٞو  مؿخىياجه بمخٗضّل

ل لٟهم الخإويل وخضة . ًٞائها في لٟٗلها ال٣ٗالوي الخىظيه َظا وح٣ّٗل

 

 

 

:  اإلاغاحؼ ناثمت

 

: الػغبُت اإلاغاحؼ

. م1985لليكغ، الجىىب صاع ،َب٘"جىوـ"،(ط) الٟخاح ،ٖبض(ٝ) الجلىلي بكغ بً بيىىؽ( 63

 الاظخماٖيت للبدىر ال٣ىمي ،اإلاغ٦ؼ"الاحخماع غلم مهُلخاث معجم"،(ؤخمض) بضعر  ،ػ٧ي(ٖؼّلث) حجاػر ( 64

. م1974والجىاثيت،ال٣اَغة،

ان) الخؿً مدمض( 65 الم،الجمهىعيت الش٣اٞت وػاعة ميكىعاث ميكيل، ،صيى٨ً"الاحخماع غلم معجم"،(خؿّل  وؤلٖا

.  الٗغا٢يت

ض إلهماء الٗغبي ،اإلاٗهض"الػغبُت اإلاضن مىظمت"الجضيضة، اإلاضن هضوة(  66
ّل
٫، اإلاضن،اإلاجل . م1973ألاوّل

. م1981والٟىىن،جىوـ لآلزاع ال٣ىمي ،اإلاٗهض"الػخُهت جىوـ مضًىت"،(ؽ.م)ػبيـ( 67

غ"وؤلاؾ٩ان، الخجهحز وػاعة( 68 دضة ألامم إلااجمغ الىَجي الخهٍغ
ّط
ُ  الثاوي اإلاخ ىاث خى  ،جىوـ"البكغي  اإلاؿخَى

. م1996
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 الكباب لضي واإلاهىُت الاحخماغُت اإلاكٌالث جكصخي في الػمل يؿٍى صوع 

 الجؼاثغي 

 .الجؼاثغ،غىابت مسخاع باجي حامػت/َاصف عاهُت.ؤ

 

: ملخو

  جمشل زانت الٗمل ويٍٛى ٖامت الًٍٛى ؤن اإلاٗغوٝ مً   
ًا
 الىٟسخي، ٦ياهه تهضص ٦ما وجىاػهه، الٟغص صخت ٖلى زُغا

 الخياة مهام مماعؾت ًٖ والعجؼ ألاصاء مؿخىي  وي٠ٗ الخ٨ي٠ ٖلى ال٣ضعة ؾلبيت،٦ٗضم آزاع مً ٖجها ييكإ وما

ا الىٟسخي باإلجها٥ والكٗىع  للٗمل الضاٞٗيت واهسٟاى اليىميت، حَر  في الهضاعة جدخل التي اإلاهىيت اإلاك٨الث مً ٚو

لى الجؼاثغيت، الٗمل مىٓماث في الؾيما َظا ٖهغها  مً مٗالجخه جم ٢ض الٗمل يِٛ مىيٕى ؤن الباخشت ٖلم خض ٖو

 ؤَم يبِ يخم لم ؤهه ٚحر الىٟـ، ٖلم في الباخشحن مً الٗضيض يغي  ٦ما الخٟي الٗهغ مغى ؤنبذ ٧ىهه ٖضة هىاحي

 واإلاىٓمت ٖامت للمجخم٘ الىابٌ ال٣لب بمشابت حٗخبر التي الكباب قغيدت ٖلى زانت بهٟت ٖىه الىاظمت اإلاك٨الث

 الكاب مجها يٗاوي التي واإلاهىيت الاظخماٖيت اإلاك٨الث بإَم ؤلاإلاام مداولت بلى البدض َظا في ٖمضها ٢ض لظل٪ زانت،

ا، و ؤؾبابها ٖلى والى٢ٝى الٗمل بيئاث صازل الجؼاثغر   الًٍٛى جل٪ بصاعة اؾتراجيجياث بٌٗ وي٘ م٘ مهاصَع

  اظخماعي، -والىٟـ منهي، الىٟـ الخىا٤ٞ مً هٕى وجد٣ي٤ خضتها مً والخسٟي٠
ًا
 والصخت الىٟؿيت الصخت ٖلى خٟاْا

.  ؾىاء خضِت  ٖلى واإلاىٓمت الجؼاثغر  للكاب الخىٓيميت

 .اإلاهىيت الٗمل،اإلاك٨الث يٍٛى:اإلاكخاخُت الٍلماث

:  مهضمت

 التي الىٟؿيت والهغاٖاث اإلاك٨الث مً الٗضيض بلى ؤصث ومخالخ٣ت ؾغيٗت مخٛحراث مً بجملت الخالي الٗهغ جمحز       

 ٢ضع ٖلى الٟغص ي٩ىن  ؤن ٞحها يخدخم اظخماٖيت مباعاة ؾىي  الخياة حٗض لم بديض آلازغيً، م٘ جىانله في الٟغص جىاظه

ليه الهغاٖاث، َظٍ إلاىاظهت ال٨ٟاءة مً ٖا٫ٍ   اإلاٗانغة، خياجىا بها جخه٠ التي الغثيؿيت اإلآاَغ ؤخض الًٍٛى حٗض ٖو

ظٍ   هي ما الًٍٛى َو
ّل
 ٚجى ًٖ ليـ الجؼاثغر  واإلاجخم٘ الخياة، مىاحي ٧اٞت ٖلى َغؤث التي الخاصة للخٛحراث او٩ٗاؽ بال

 الٟغص مخُلباث بحن وجىا٢ًها ال٣يم مً ال٨شحر جبضص ٖلى ؾاٖضث التي الخٛحراث مً ظملت ألازحر َى ٖٝغ خيض طل٪ ًٖ

ظا اإلاجخم٘ ومخُلباث  في ٦بحر خض بلى ؾاَمذ التي الؿلبيت الؿلى٧اث مً الٗضيض ْهىع  بلى خانل بخدهيل ؤصي ما َو

 الىٟسخي وألامً الاؾخ٣غاع بٗضم الكٗىع  بلى هاَي٪ ؤلاوؿاهيت الٗال٢اث وايُغاب والا٦خئاب، ال٣ل٤، مٓاَغ اهدكاع

 ؤصاثه صعظت ٖلى ؤزغث الٗمل مىٓماث صازل الجؼاثغر  الكاب يٗيكها مك٨الث بمشابت ؤنبدذ  بضوعَا الؿلى٧اث وجل٪

: مايلي الٗمل لًٍٛى هديجت الجؼاثغر  الكاب حٗترى ؤن يم٨ً التي الاظخماٖيت اإلاك٨الث ؤَم ومً للٗمل، وصاٞٗيخه

 .الٗمل صوعان -

 .الخٛيب -

 .الخماعى -

 .اإلانهي والخىا٤ٞ الاؾخ٣غاع ٖضم -

 .الٗمل خىاصر ٦ثرة-
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تراب - ا الٚا حَر  .ؤَمها ٖلى الخٟهيل مً بصخيء الى٢ٝى ؾىداو٫  والتي الٗمل يِٛ ًٖ الىاججت اإلاك٨الث مً اإلانهي،ٚو

: مايلي ٖلى الًىء حؿليِ ؾىداو٫  البدشيت الىع٢ت َظٍ زال٫ ومً   

 .الٗمل يٍٛى مٟهىم -1

 .الٗمل يٍٛى ومهاصع ؤؾباب -2

 .الٗمل يِٛ ًٖ الىاججت اإلاهىيت الاظخماٖيت اإلاك٨الث ؤَم -3

 صازل الجؼاثغر  الكاب صخت ٖلى واإلاداٞٓت اإلانهي الخىا٤ٞ لخد٣ي٤ الًٍٛى جل٪ إلصاعة واإلاي٩اهحزماث آلالياث ؤَم -4

 .ٖمله بيئت

 
ً
:  الضعاؾت مكٍلت/ ؤوال

 له يخٗغى ما هي لظل٪ الخخميت الىديجت ٞةن الٗهغ لهظا الىاضخت الؿمت َى واإلاؿخمغ الؿغي٘ الخٛيحر ؤن بما   

ا جتر٥ التي والخىجغاث الًٍٛى مً مخٟاوجت بمؿخىياث اإلاىٓماث في( الكباب ٞئت)الٗاملىن   والاظخماٖيت الىٟؿيت آزاَع

  ٖامت، بهٟت واإلاجخم٘ واإلاىٓمت الٟغص مً ٧ل ٖلى
ًا
 اإلاىٓمت في الكباب ٞئت مجهم وزانت الٗاملىن  يىاظه ما ٨ٞشحرا

غوٝ مىا٠٢   يازغ مما والًٛب وؤلاخباٍ والخٝى وال٣ل٤ الايُغاب مً لخاالث زاللها يخٗغيىن  ْو
ًا
 خالتهم ٖلى ؾلبا

 جد٣ي٤ ٖلى ال٣ضعة ٖضم زم ومً ؤصائهم، مؿخىياث ٖلى طل٪ او٩ٗاؽ بلى باإلياٞت ، والاظخماٖيت والىٟؿيت الصخيت

. الخىٓيميت ألاَضاٝ

 بحن ه٣ل لم بن واإلاٗخ٣ضاث ال٣يم خيض مً مخبايىت لًٍٛى يخٗغى الخاعظيت بيئخه في الجؼاثغر  الكاب ؤن وبما

 جؼزغ التي الضازليت ٖمله بيئت بلى باإلياٞت الخانت، ٢يمه وبحن ٖام بك٩ل الخىٓيميت وز٣اٞخه اإلاجخم٘ مخُلباث

ت اإلاهاصع مً بالٗضيض   جى٨ٗـ ٢ض التي الىخاثج ؾلبيت خيض مً الخإزحر اإلاخىٖى
ًا
 مهىيت مك٨الث له وحؿبب طاجه ٖلى ؤخياها

  جازغ
ًا
لى هاخيت مً والاظخماٖيت الىٟؿيت صخخه ٖلى ؾلبا تراب مً هٕى وجسل٤ ؤزغي  هاخيت مً اإلاىٓمت ٞٗاليت ٖو  الٚا

. ومىٓمخه الٟغص بحن اإلانهي

لى     الٗمل يِٛ ه٣ل لم بن الخياجيت الًٍٛى مهاصع ؤَم ٖلى الًىء لدؿليِ َظٍ صعاؾدىا جإحي ألاؾاؽ َظا ٖو

ا   جازغ التي اإلاهىيت اإلاك٨الث بٌٗ زل٤ ٖلى الؿلبي وجإزحَر
ًا
لى ظهت مً الجؼاثغر  الكاب خياة ٖلى ؾلبا  اإلاىٓمت ٖو

. ؤوؾ٘ بك٩ل واإلاجخم٘

 
ً
: البدث ؤَمُت/ زاهُا

ت الػلمُت ألاَمُت ج٨مً :  في الضعاؾت لهظٍ والىظٍغ

  الٗمل ويٍٛى ٖامت بهٟت الًٍٛى مىيٕى بن -
ًا
 اإلاىٓماث في مهم بٗىهغ جخٗل٤ التي الهامت اإلاىايي٘ مً جدضيضا

ى ٧ان بلض ؤر في الخىميت مكىاع لخٟٗيل ال٣ٟغر  والٗمىص  ٖليه ج٣ىم الظر ألاؾاؽ يٗخبر الظر البكغر  الٗىهغ َو

ا٫ بك٩ل الٗىهغ بهظا الاَخمام ؤن خيض -الكباب قغيدت-وزانت اإلاىٓماث، ّٗل  وطل٪ واإلاىٓمت الٟغص ٖلى يى٨ٗـ ٞ

 . اإلاغظىة ألاَضاٝ لخد٣ي٤

 وي٘ ٖلى يؿاٖض الٗمل بيئت صازل الجؼاثغر  الكاب مجها يٗاوي التي اإلاهىيت اإلاك٨الث ؤَم ٖلى الى٢ٝى مداولت -

  خضتها مً والخ٣ليل الًٍٛى جل٪ إلصاعة اؾتراجيجياث
ًا
 مً مىاؾب ٢ضع له وجد٣ي٤ البكغر  اإلاىعص ٢يمت ٖلى خٟاْا

. ؾليم بك٩ل الخياة مكىاع مىانلت ٖلى حؿاٖضٍ التي الىٟؿيت الصخت
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: البدث ومكاَُم مهُلخاث/ زالثا

ل-1 : الًؿِ حػٍغ

 -ؤ
ً
ب اإلادىت، خالت"ؤهه ٖلى الًِٛ الخىكي اإلاىػم غبض ٖٝغ :لؿت وحٗه٠ حكض ؤو اإلاغء حٗهّل  ٖهيب، ألامغ وي٣ا٫   ّل

 ويؿخٗيض و٢ل٣ه جىجٍغ ًٖ ٞيس٠ٟ الٗهيب اإلاى٠٢ م٘ للتهيا الىٟؿيت و البضهيت صٞاٖاجه وحؿدىٟغ وي٣ل٤ يخىجغ ؤهه ؤر

 .( )له ٧ان الظر الخىاػن  و الخ٩امل

 -ب
ً
 ٢ض التي اليىميت خياجه في البيئيت اإلاخٛحراث ؤو لؤلخضار الٟغص اؾخجابت صعظت بلى يكحر مٟهىم الًٍٛى: انُالخا

  ألزغ شخو مً مؿخىاَا في جسخل٠ والتي الٟحزيىلىظيت آلازاع بٌٗ جدضر ماإلات ج٩ىن 
ًا
 الصخهيت ظىاهبه لُبيٗت جبٗا

 وقإ الٗكغيً ال٣غن  بضايت في الىٟـ ٖلماء َٝغ مً واضر بك٩ل اؾخسضامه بضؤ اإلاٟهىم آلازغيً،َظا ًٖ جمحٍز التي

 الٗضيض اَخمام اإلاٟهىم َظا اؾخ٣ُب و٢ض" ؾُالي َاهؼ"يض ٖلى الىٟسخي والُب الىٟؿيت الصخت ٦خب في اؾخسضامه

يما حٗاعيٟه ازخلٟذ الؿبب لظل٪ جسههاتهم بمسخل٠ الباخشحن مً : ؤَمها هظ٦غ يلي ٞو

ذ التي ألاولى الضعاؾاث مً    خه التي(  Selye, 1976) َاهؼؾلحي صعاؾت( Stress) الىٟسخي الًِٛ ٖٞغ  عص بإهه ٖٞغ

٣ضان ٧الخ٣يا ظؿمي ٖغى ؤر الٟؿيىلىجي الٟٗل بغص مهضصة،واإلا٣هىص زاعظيت ألخضار ٞؿيىلىجي ٞٗل  الكهيت ٞو

حر وألاع١  وؤلاؾها٫ غاى مً طل٪ ٚو  ؾلبي بك٩ل الصخهيت الخياة في ٦بحر لخٛحر الخٗغى ح٣ٗب التي الجؿميت ألٖا

  ٧ان ؾىاء مغوٕ لخاصر ٧الخٗغى طل٪ مً ؤ٢ىي  الًٍٛى ج٩ىن  و٢ض والسجً، والىٟي والخهجحر ٧الُال١
ًا
 َبيٗيا

  ؤم الُبيٗيت ٧ال٩ىاعر
ًا
 .( )الؿياسخي والٗى٠ ٧الخغوب بوؿاوي ٞٗل ًٖ هاظما

ٝغ       مىبه ؤر بإهه (stressor) الًاِٚ الٗامل( Lazarus & Folkman, 1984) قىلٌمانو الػاعوؽ ٖو

 الًٍٛى بحن الػعوؽ محز و٢ض. ( )بىظىصٍ ويًغ ومىاعصٍ ٢ضعاجه ويخٗضي َا٢خه ٞى١  بإهه ما شخو ي٣ىمه زاعجي

 ٦خل٪ الاظخماٖيت الىٟؿيت والًٍٛى الجؿميت، ؤلاناباث الكضيضة البروصة ؤو الخغاعة مشل ،(البيئيت الٓغوٝ)الٟحزي٣يت

 .  بالظاث جًغ التي

 مٗها الخىا٤ٞ الٟغص ٖلى يهٗب بديض الًاُٚت الخياة بإخضار مغجبِ زاعجي ي٩ىن  مهضٍع ٞالًِٛ ومىه   

ت هجض طل٪ ًٖ الىاجج الخىا٤ٞ لؿىء خخميت ٧اؾخجابت ت مجمٖى  الٟحزيىلىظيت،  الىٟؿيت، الاؾخجاباث مً مخىٖى

. وال٣ٗليت الاظخماٖيت

 الىاقئت ؤلاوؿان خاالث مً واؾ٘ هُا١ ٖلى للضاللت يؿخسضم مٟهىم الًِٛ ؤن ٞحري  ًاعوقكؿٍي بتروقؿٍي ؤما     

 التهضيض مً ٧ل بصعا٥ جم بطا زانت اهٟٗالي بظهاص بلى جاصر التي اإلاٗلىماث ٨٦ثرة ال٣ىة بالٛت مسخلٟت لخإزحراث ٞٗل ٦غص

  ٣ٖلي و اهٟٗالي َى ما بحن والخٟاٖل ال٣ٗليت، الٗملياث َبيٗت في حٛحراث بلى جاصر وبالخالي والخُغ،
ًا
 بلى ياصر ما ٚالبا

                                                           
. ٕ٘ٔ، ص ٜٜ٘ٔ، مكتبة مدبويل، القاىرة "موسوعة الطب النفسي"عبد ادلنعم احلنفي،، ٔ

2  ، Selye ,H ,"the stress of life", Mc Graw،Hill Company, New،York،Springer 1976,  

، جامعة ادللك ٖٙ، رقم ٙٔاجمللد  ، رللة الثقافة النفسية ادلتخصصة،"تأثير ضغوط الحرب في مذاكرة الطالب الجامعيين"، نقالن عن مصطفى عشوم
  .ٜٕ، ص ٕ٘ٓٓفهد، 

3 ،Lazarus ,R .S & Folmmans , "Stress apparaisal and Coping", New،York, Springer 

1984.P23. 
. ٜٕنقالن عن مصطفى عشوم، مرجع سابق، ص
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 ج٩ىن  ٢ض قضيضة اهٟٗاالث بلى جاصر زاعظيت ومىبهاث ٖىامل بٟٗل ييكإ الًِٛ  ؤن ؤر. ( )٢انغ وخغ٧ي لٟٓي ؾلى٧ي

. اإلاىبهاث جل٪ حجم م٘ جالئمها بٗضم جخمحز خغ٦يت ؤو لٟٓيت

غي  ىض والبيئت الٟغص بحن الٗال٢ت َى" الًِٛ ؤن( pervin1968) بحرقً ٍو  ج٨ٟي بم٩اهياجه ؤن الٟغص يضع٥ ما ٖو

 ٖىضما ؤو الًِٛ مً مخىؾِ بم٣ضاع الخالت جل٪ في يكٗغ الجهض مً ال٨شحر بظ٫ بٗض ل٨ً البيئت مُالب م٘ للخٗامل

 .( )"٦بحر بك٩ل الًٍٛى مً يٗاوي الخالت طل٪ في ٞةهه البيئيت الخاظاث لؿض ج٨ٟي ال بم٩اهياجه ؤن يضع٥

 ًٖ الىاججت والكضة بالخىجغ اإلاغجبُت الٓغوٝ جل٪ َى" الًِٛ ؤن بلى البُالوي  وقُىال مىهىع  َلػذ ويظَب -

  حؿخلؼم التي الخٛحراث ؤو اإلاخُلباث
ًا
ا  .( )"وهٟؿيت ظؿميت آزاع مً طل٪ ًٖ ييخج وما الٟغص، ٖىض الخىا٤ٞ بٖاصة مً هٖى

 الٟغص يىاظهها التي الخاعظيت ألاخضار مً ؾلؿلت ًٖ" ٖباعة الىٟؿيت الًٍٛى ؤن بلى (الؿالم غبض غلي) ويكحر -

ت ٖليه وجٟغى به اإلاديُت البيئت مخُلباث وم٘ البيئت م٘ للخٗامل هديجت  لخجىب ألاخضار لهظٍ مىاظهت في الخىا٤ٞ ؾٖغ

 .( )"الخياة م٘ الخىا٤ٞ جد٣ي٤ بلى والىنى٫  الؿلبيت والاظخماٖيت الىٟؿيت آلازاع

 وظىص بٗضم الٟغص إلصعا٥ هديجت جدضر بصعا٦يت ْاَغة ؤهه ٖلى الًِٛ اٖخباع يم٨ىىا الؿاب٣ت الخٗاعي٠ ٖلى بىاء  

 مسخلٟخحن خالخحن ٖلى للضاللت الًِٛ مٟهىم ويؿخسضم اإلاسخلٟت، اإلاىا٠٢ ج٣خًيه وما مخُلباجه ؤو مهامه بحن جىاػن 

ها الثاهُت الخالت ؤما والخىجغ، الًي٤ له ٞدؿبب ٖمله بيئت في بالٟغص جديِ التي الٓغوٝ بلى ألاولى الخالت حكحر  ٞةجّل

. الٟغص ييخاب الظر ؾاع الٛحر الكٗىع  في واإلاخمشلت اإلاهاصع َظٍ بؿبب جدضر التي الضازليت الٟٗل عصوص بلى حكحر

ص      :يلي ما حكمل الىكسخي للًؿِ عثِؿُت زهاثو ال٨خاب بٌٗ ويدضّل

  ي٩ىن  ٢ض الًِٛ -
ًا
  ؤو بيجابيا

ًا
 .ؾلبيا

 .وبيئخه الٟغص بحن للخٟاٖل مدهلت الًِٛ -

 .وؾلى٦يت وهٟؿيت واظخماٖيت ماصيت لٓغوٝ هديجت الًِٛ -

 . ( )الٟغصر ؤلاظهاص إلاؿخىي  بياٞيت وخضاث بك٩ل الًاُٚت ال٣ىي  جازغ خيض جغا٦ميت َبيٗت طو الًِٛ ؤن -

 مً مٗحن مؿخىي  وظىص ٞةن وبالخالي ؾلبيت ج٩ىن  ٢ض ٦ما بيجابيت، ج٩ىن  ٢ض ؤزاع للًِٛ ؤن حٗجي الخهاثو وجل٪ -1

 والخىٓيم الٟغص صخت ٖلى الؿلبيت آلازاع بٌٗ يغا٣ٞه ٢ض الًِٛ مؿخىي  اعجٟإ ل٨ً م٣ل٣ت، ْاَغة يك٩ل ال الًِٛ

  يهبذ ؤن يم٨ىه خيض
ًا
  مدغ٧ا

ًا
  ؤو ٞاٖال

ًا
 ؤ٦ضجه ٦ما خياجىا في ؤؾاؾيت خالت  ٞهى بىاءة، بُغي٣ت ٖىلج بطا الخىٓيم في ٞٗاال

 .الىٓغياث مً الٗضيض

 :الىكسخي بالًؿِ اإلاغجبُت اإلاكاَُم -2

 مً ٧ل في جخمشل ؤعبٗت بمٟاَيم جغجبِ والتي الىٟسخي الًِٛ بمٟهىم اإلاباقغة الهلت طاث اإلاهُلخاث ؤَم بها وه٣هض

. الىٟسخي والاخترا١ الىٟسخي، وؤلاظهاص وؤلاخباٍ، ال٣ل٤،

                                                           
. ٛٔص، ٕٔٓٓ،دار الفكر العريب، "القلق وإدارة الضغوط النفسية"السيد عثماف فاركؽ،  ، ٔ
، دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر، "الضغوط النفسية والتخلف العقلي في ضوء علم النفل المعرفي"، كليد السيد أمحد خليفة، مراد عيسى سعد، ٕ
. ٕٙٔ، صٕٛٓٓ، اإلسكندرية، ٔط
النفسية للمعلمُت، كراسة التعليمات، مكتبة األجنلو ، دليل للتعرؼ على الصحة "قائمة الضغوط النفسية للمعلمين"، طلعت منصور، فيوال البيالكم،  ٖ

 .ٙ، ص ٜٜٛٔادلصرية، القاىرة، 
. ٕٙٔ، كليد السيد أمحد خليفة، مرجع سابق، ص ٗ
. ٔٔ، ص ٕٕٓٓ،رللة أْتاث نفسية كتربوية، العدد السادس، قسنطينة، اجلزائر ،"الضغط النفسي في العمل"، اذلامشي لوكيا،  ٘
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: الهلو 2-1

اط، وألامً الًي٤ مكاٖغ مً ال٨شحر له يؿبب و الٟغص يمخل٪ الظر الٛامٌ الكضيض الخٝى مً خالت َى       والاهٖؼ

هاب ومخىجغا مدكاثما ويبضو صاثما الكغ يخى٢٘ ال٣ل٤ ٞالصخو  ٦ما بالىٟـ الش٣ت ب٣ٟضان يخمحز ٦ما ومًُغبا ألٖا

٣ضان اإلاسخلٟت ال٣ًايا في البض في العجؼ مٓاَغ مً ٧ل ٖليه جبضو . ( )التر٦حز ٖلى ال٣ضعة ٞو

غان خامض ويٗٝغ      يدضر، ٢ض عمؼر  ؤو ٞٗلي زُغا تهضيض جى٢٘ هديجت ومؿخمغ قامل جىجغ خالت"بإهه ال٣ل٤ َػ

ًىيت هٟؿيت وؤٖغاى ٚامٌ زٝى يهاخبها .  ( )"ٖو

 ؾب٣ذ ٦ما ألازحر َظا ؤن طل٪ ٞيه، مخًمً بل الًِٛ بمٟهىم واضر بك٩ل مغجبِ ال٣ل٤ ٞةن َظا مً اهُال٢ا  

 مً خالت بلى ياصر مما مٗه للخٗامل الٟغص لضي اإلاخاخت وؤلام٩اهياث اإلاى٠٢ بحن الخىاػن  ٖضم بلى يكحر بليه ؤلاقاعة

ىب ٚحر ؾلى٥ بلى جترظم الخ،.. والخىجغ ألالم الًي٤، مكاٖغ .  ٞيه مٚغ

: َما وال٣ل٤ الٗمل يِٛ بحن لالزخالٝ ؤؾاؾيخان ه٣ُخان جبرػ َىا ومً

  يٗخبر الٗمل يِٛ ؤن-ؤ
ًا
  ؾببا

ًا
 .ال٣ل٤ ٞلٓهىع  مباقغا

 لًِٛ ٣ِٞ الؿلبي الجاهب ًٖ يٗبر ال٣ل٤ ٞةن بيجابي، وآلازغ ؾلبي ؤخضَما ظاهبان له الٗمل يِٛ ؤن خحن في-ب

 .الٗمل

: ؤلاخباٍ –2-2

 لل٣يام يًٟلها التي بالُغي٣ت الخهٝغ مً مىٗه ؤو جد٣ي٣ها، في ألاَضاٝ ألخض الىنى٫  ًٖ الٟغص بٖا٢ت ًٖ ويٗبر 

 بحن ألاؾاؾيت الازخالٞاث ؤن ؤر الٟغص، يىاظهه الظر الًِٛ مؿخىي  جؼايض ٧لما الكٗىع  َظا يتزايض ٦ما ،( )"به

: ٞيمايلي جخمشل وؤلاخباٍ الًِٛ

  يمشل الىٟسخي الًِٛ بن-ؤ
ًا
  ؾببا

ًا
  عثيؿيا

ًا
 .ؤلاخباٍ لخضور ومباقغا

  ٢لىا و٦ما بيىما-ب
ًا
 الجاهب ًٖ يٗبر ؤلاخباٍ ٞةن بيجابي، وآلازغ ؾلبي ؤخضَما ظاهبان له الٗمل يِٛ ؤن ؾاب٣ا

  ٣ِٞ، الؿلبي
ًا
 : مشل ؤزغي  ؤؾباب َىا٥ بل ٣ِٞ الٗمل يِٛ مً يخىلض ال ؤلاخباٍ وؤن ٖلما

 .الهضٝ جد٣ي٤ ًٖ الخإزغ -1

 .الٟغص ؤَضاٝ لخد٣ي٤ الالػمت والصخهيت الجؿماهيت والُا٢اث اإلاىاعص ه٣و -2

 .الى٣ل ؤو التر٢يت هديجت اإلاهاعاث ؤخض ٣ٞضان -3

 .طاجه الهضٝ جد٣ي٤ في الٟكل -4

 ٧اٞت ٖلى طل٪ الو٩ٗاؽ ياصر الٗمل يِٛ مؿخىي  اعجٟإ ًٖ الىاشخئ باإلخباٍ الكباب مؿخىي  بنابت ٞةن ومىه   

 .اإلاىٓمت مؿخىياث

 

                                                           
. ٜٔٔ،ٛٔٔ، ص صٜٜٚٔ، ٔ، ادلكتب اجلامعي احلديث، ط"العلوم السلوكية في مجال اإلدارة"،، رمضاف زلمد القذايف ٔ
. ٘ٛٗ، صٕ٘ٓٓ، القاىرة، ٗ،عامل الكتب، ط"الصحة النفسية والعالج النفسي"، زىراف حامد عبد السالـ، ٕ

3 ،Gray Johns, "Organizational Behavior", Undertanding life at work, Scitt, Foresnan, Boston, 
1988, p.p 468،469. . ٜٗ،ٛٗ، مرجع سابق، ص ص "الضغط والقلق اإلداري "نقالن عن زلمد الصَتيف،  
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: الىكسخي ؤلاحهاص 2-3

ا١، ٦غب،:مٗىاٍ ؤلاحهاص ى...يي٤ بَع لى وهٟؿيت ٞحزيىلىظيت هجىميت ٖىامل ٖلى الجؿم ٞٗل عص ًٖ ٖباعة َو  ٖو

ا، الجؿم في جتر٥( ٦غحهت ؤو ؾاعة)الاهٟٗاالث  وبحن وؤلاوؿان، ؤلاوؿان بحن نغإ هديجت ؤلاظهاص ٧ان َىا ومً جإزحَر

. ( )الىا٢٘ وألامغ اإلاُام٘ وبحن والُبيٗت، وآلالت ؤلاوؿان

 صعظت ٖلى به ال٣يام الٟغص مً يُلب ما ؤو البيئت مخُلباث ٞيه ج٩ىن  الظر اإلاى٠٢ طل٪ بلى حكحر ٢ىة قاإلحهاص ومىه     

ا مىه اإلاُلىب اإلاهام ؤصاء يؿخُي٘ ال بديض ، الظاجيت ؤلام٩اهياث مً ؤ٦بر  الظر ؤلاظهاص بؿبب ألا٦مل الىظه ٖلى بهجاَػ

 الجؿضيت ال٣ٗليت، الىٟؿيت، وزهاثهه والاظخماٖيت اإلاهىيت الخياة مُالب بحن اإلاىظىص الخلل ًٖ ؤؾاؾا الىاجج يٗيكه

 بٞغاػاث بلى جاصر بضوعَا والتي الىٟؿيت خياجه ٖلى َاٚيت بهىعة وألالم الخىجغ ْهىع  ٞغنت يديذ مما والاظخماٖيت

 الًِٛ ٦مٟهىم به يازظ ما ٚالبا الىٟسخي ؤلاظهاص مٟهىم ٞةن َىا ومً وؤلاجها٥، الخٗب مً ٧ل مٗاإلاها ؤَم ٞحزيىلىظيت

.  ( )الىٟسخي

 :الىكسخي الاخترام 2-4

 ٖاليت، لًٍٛى اإلاؿخمغ الخٗغى هديجت الاهٟٗالي و البضوي الاؾخجزاٝ ؤو ؤلاجها٥ مً خالت بلى الىكسخي الاخترام يكحر   

ت في الىٟسخي الاخترا١ ويخمشل ا١، مجها الؿلبيت اإلآاَغ مً مجمٖى  باآلزغيً، الاَخمام ٖضم وبالٗمل،  الاَخمام ٖضم ؤلاَع

. ( )الظاث ج٣ضيغ في الؿلبيت و بالعجؼ الكٗىع  ال٨أبت،

ٍي الىظُكي وألامً للصخت الهىمي اإلاغيؼ ٢ام و٢ض     الىٟسخي الًِٛ بحن للخٟغ٢ت الخالي الجضو٫  بىي٘ ألامٍغ

: ( )الىٟسخي والاخترا١

 

 

 الىكسخي الاخترام الىكسخي الًؿِ

 باإلظهاص الٟغص يكٗغ. بالخػب الكغص ٌكػغ

. الكضيض الخىجغ مً الٟغص يٗاوي الهلو مً الكغص ٌػاوي

 الغيا بػضم للكػىع  ًاصي

. الىظُكي

. الٗمل مً والًي٤ باإلالل، للكٗىع  ياصر

. الخىٓيمي الىالء الهتهاء ياصر الىالء اهسكاى بلى ًاصي

                                                           

. ٜٛٔ، ص ٕٕٔٓ، فاركس للنشر كالتوزيع، دكف بلد، "الدليل الكامل للتخلص من القلق"، ركبرت ىاندم، مارسا ديفى، 1 
2 ، Bonnet(M.H) :"Dealing with shift work",work an stress ,4,1990,P271. 
3
  ، Foret(d) :"sommeil et horaines de travail irrégulier",thése ,Lille,CiteparRUTENFRAN Z 

ET AL ,1977,P58 
  .ٓ٘،زلمد الصَتيف، مرجع سابق، ص  ٗ



 
 

  

    2015 –  ؤؾؿُـ    : 10الػضص                                                                          البدث الػلميحُل  مغيؼ  
 

95 

. الخىظُمي

بت ٖضم. اإلاكاغغ لخهلب ًاصي . آلازغيً م٘ الخضيض في الٚغ

. الظَجي باإلخباٍ بالكٗىع  ياصر. بالظهب للكػىع  ًاصي

 ويثرة التريحز لهػىبت ًاصي

. اليؿُان

 ٦شحر بإهه الٟغص قٗىع  لٗضم ياصر

. اليؿيان

 الخؿحراث لتزاًض ًاصي

.  الكؿُىلىحُت

. الىٟؿيت لاليُغاباث ياصر

      
ًا
 ال٣ل٤ الىٟسخي، ؤلاظهاص الىٟسخي، الًِٛ مً ٧ل بحن والخٟاٖليت الخضازليت الٗال٢ت جخطر ؾب٤ مما اهُال٢ا

 ياصر ؤلاظهاص َظا اؾخمغاع خالت وفي هٟسخي بظهاص خالت في الٟغص و٢ٕى بلى ياصر ال٣ل٤ مؿخىي  الىٟسخي،ٞاعجٟإ والاخترا١

 ْهىع  جم ومً الىٟسخي الاخترا١ بلى جاصر وب٣ىة الًٍٛى َظٍ ج٨غاع خالت وفي الىٟسخي، الًِٛ خاالث ْهىع  بلى

.  الٟغص شخهيت مؿخىي  ٖلى مغييت ازخالالث

 : الػمل يؿىٍ مهاصع -3

ا ٧ان ؾىاء الٗمل، لًٍٛى ٦شحرة مهاصع بلى ؤٖمالهم في ألاٞغاص يخٗغى     الٗمل، ٨٦ثرة زاعظه، ؤم الٗمل مهضَع

ت ومخُلباث الى٢ذ، ويي٤ وعوجيييخه،  الٛحر، م٘ الخٗامل ومك٨الث اإلاؼعجت، الٗمل وبيئت ؤلاهخاط، في والض٢ت الؿٖغ

حر الٗمل، عثيـ م٘ الؿلبيت والٗال٢اث   َىا٥ ؤن ٚحر. طل٪ ٚو
ًا
ا مً ٖغيت ؤ٦ثر مهىا ، ٚحَر  جخٗغى ؤجها ؤو للًٍٛى

 .اإلاهاصع جل٪ ميكإ ٧ان ومهما ؤزغي، مهً في مىظىصة ٚحر يِٛ إلاهاصع

 هديجت   مٗحن جهيي٠ جدض الًٍٛى ومؿبباث الىٟؿيت الًٍٛى مهاصع خهغ الهٗب مً ؤهه الباخشت وجغي    

 الكباب مغخلت وزانت ْغوٞها لها مغخلت ٧ل وبن ألزغي، ٖمغيت مغخلت ومً آلزغ، ٞغص مً وازخالٞها حٗضصَا، ل٨ثرتها،

 مهاصع ازخالٝ وؤيًا بظاجه، الٟغص َىيت يك٩ل مجها ٧ل شخهيت ج٩ىن  ج٩اص و٢يم مؿخ٣بليت جُلٗاث مً لها إلاا

  صوعا جلٗب والش٣اٞيت الاظخماٖيت البيئت ألن ألزغي  بيئت مً الًٍٛى
ًا
َاما غوٞه ػمً و٧ل ٞحها،  ًا  وزانت ُي٣ا٫، ٦ما ْو

يت ز٣اٞاجه بخضازل مٗغوٝ الجؼاثغر  اإلاجخم٘ وؤن   الٟٖغ
ًا
 ألاولى بالضعظت طل٪ ويغظ٘ ألٞغاصٍ الٟىمىهىلىظيت للتر٦يبت هٓغا

 .   ؤٞغاصٍ بحن الهىة ٞجىة جطخيم في الؿلبي وو٢ٗه الاؾخٗماع إلاسلٟاث

    
ًا
مىما :  وهي ٖىانغ زالزت في اإلانهي الًؿِ مهاصع جلخيو يم٨ً ٖو

: في جخمشل والتي للمىظمت الضازلُت بالبِئت اإلاخػلهت الػىانغ.3-1

 آلازغيً م٘ الٗال٢ت مك٩لت .

 ٝىبت، ٧الخغاعة، ،(الٟحزي٣يت الٓغوٝ) الُبيٗيت الٗمل ْغو . والًىياء وؤلاياءة، والَغ

 الخىٓيميت الخٛيحراث ٦ثرة .

 (. الًِٛ خضة مً جؼيض مدٟؼة ٖمل بيئت تهيئت ٖضم) الخىٓيمي اإلاىار
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 الىْيٟت يكٛل الظر بالٟغص وليـ هٟؿه بالٗمل مغجبُت ٖىامل حؿببها يٍٛى وهي:بالىظُكت اإلاخػلهت الػىانغ.3-2

: يلي ما اإلاهاصع َظٍ وؤَمها

 هديجت ؤو ؤؾغجه، في مىه اإلاخى٢٘ والضوع  ٖمله في الٟغص مً اإلاخى٢٘ الضوع  حٗاعى هديجت ويدضر: الضوع  حػاعى 

. ٖمله في مىه مُلىب َى ما حٗاعى

 لها ؤصاثه و٦يٟيت مىه اإلاُلىبت اإلاهام مً مخإ٦ض ٚحر الٟغص ي٩ىن  ٖىضما ويدضر :الضوع  ؾمىى .

 الٟغص مً اإلاُلىبت اإلاهام الى٢ذ،٢لت به يؿمذ مما ؤ٦ثر اإلاهام ج٩ىن  ٖىضما وجدضر: الػمل في اإلاغجبُت اإلاهام يثرة .

 وزبراجه ٢ضعاجه جٟى١  الٟغص مً اإلاُلىبت اإلاهام :اإلاهام نػىبت .

٠ ؤن ؤر: الػمل غلى الؿُُغة يػل*   بكإن الالػمت ال٣غاعاث الجساط ال٩اٞيخحن والاؾخ٣الليت الخغيت لضيه ليـ اإلاْى

. ( ) ٖمله

 بالٗمل وليـ الىْيٟت يكٛل الظر بالٟغص مغجبُت ٖىامل حؿببها يٍٛى وهي: بالكغص اإلاخػلهت الًؿىٍ مهاصع-3-3

: يلي ٞيما وجخمشل طاجه،

 ٖمله بلى مٗه جيسخب ؾٝى مضعؾخه ؤو مجزله في الٟغص يىاظهها التي ٞالًٍٛى :للكغص الاحخماغُت الخُاة.3-1

. وؤصاثه هٟؿيخه ٖلى وؾدى٨ٗـ

 ٖغيت ؤ٦ثر" ؤ"" الصخهيت بىمِ يدؿمىن  الظيً ألاٞغاص ؤن بلى والبدىر الضعاؾاث حكحر: الصخهُت همِ.3-2

. ( )"ب" الىمِ شخهيت مً ؤ٦ثر ال٣لب ؤمغاى وزانت الؿي٩ىماجيت باألمغاى لئلنابت

 اإلاى٠٢ ٧ىن  بالىٟـ، الش٣ت وي٠ٗ الىيىح، بٗضم ٖاصة جدؿم الٟغص ٖمل مً ألاولى ٞالٟترة: بالػمل الخبرة. 3-3

يه ز٣ت و٦ؿب ز٣خه، و٦ؿب طاجه بزباث بلى ويدخاط للٟغص باليؿبت ظضيض غي٤ مكٞغ  مضة َالذ ٩ٞلما لظل٪ ٖمله، ٞو

يٟخه في الٟغص زضمت  زال٫ مً الًاُٚت اإلاىا٠٢ م٘ الخٗامل ٦يٟيت في حؿاٖضٍ ومٗلىماث زبرة ا٦دؿب ٧لما ْو

. لصخهيخه اإلاىاؾبت الاؾتراجيجياث

 :الىكؿُت الًؿىٍ ؤهىاع-3

ا خيض مً الًٍٛى ج٣ؿيم يم٨ً حن بلى جإزحَر : َما هٖى

:  ؤلاًجابُت الًؿىٍ. 3-1

ىب ؤو اإلاٟيضة الًٍٛى وهي  ت، اإلاهام وبهجاػ ؤلاهخاط ٖلى بال٣ضعة الٟغص يكٗغ خيض ٞحها اإلاٚغ  ؤزاع لها ؤن ٦ما بؿٖغ

يٟي اإلاؿخىي  ٞٗلى بيجابيت، هٟؿيت  صوعة ؤو ما، ازخياع اظخياػ مشل الًٍٛى َظٍ مً لٗضيض الٗامل يخٗغى ٢ض الْى

يٟي مى٢٘ بلى للى٣ل ؤو للتر٢يت مٗيىت جضعيبيت  وفي  باألصاء يلتزم ٖىضما اإلاباقغ عثيؿه عيا يدىػ  ؤن ؤو ؤًٞل، ْو

 مً والهضٝ  للىْيٟت مشاليت يٍٛى بلى الٗامل الٟغص خاظت مضي الىخاثج مً ال٨شحر ؤ٦ضث ٦ما الخ،...اإلادضصة اإلاىاٖيض

 وؤزاع خضة ج٣ليل بلى باإلياٞت ألاٞغاص و اإلاىٓمت لها جخٗغى التي للمكا٧ل جدظيغ ٦إصاة ؤو ٦مىبه حؿخسضم ؤجها َى طل٪

 . ( )اإلاكا٧ل َظٍ

                                                           
. ٛٔٔ، ص ٕٕٔٓ، الكويت، ٔرؤية معاصرة، آفاؽ للنشر كالتوزيع، ط، "علم النفل التنظيمي"، عثماف محود اخلضر،  ٔ
 .ٗٔٔ، عثماف زلمد اخلضر، مرجع سابق، ص  ٕ
. ٔ٘، زلمد الصَتيف، مرجع سابق، ص ٖ
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ٟحن بحن جدضر التي ؤلايجابيت بالًٍٛى اإلاخٗل٣ت اإلااقغاث بٌٗ(  Forbes) ؤوضر و٢ض  : يلي ٞيما اإلاْى

 .و٢ىجه اليكاٍ حجم اعجٟإ-1

 . الضواٞ٘ ػياصة-2

ضم الهضوء، حٗلم-3  .الًىء جدذ الاهٟٗا٫ ٖو

 . اإلاكا٧ل وجدليل بصعا٥ ٖلى ال٣ضعة-4

 .الخهٝغ ٖلى ال٣ضعة ػياصة-5

 .الاؾترظإ و التر٦حز و الخظ٦غ ٖلى ال٣ضعة ػياصة-6

 .اإلاؿخ٣بل هدى الخٟائ٫ -7

حر هدى للٟغص مؿاٖضة ؤصاة حٗخبر ؤلايجابيت ٞالًٍٛى ومىه       ٢ضع بإ٢ل آلازغيً م٘ اإلاخٗاعيت اإلاىا٠٢ لخل الضاٞ٘ جٞى

 مٗه الٗاملحن ٖلى الىا٢ٗت الًٍٛى مؿاولياث لخ٣ضيغ اإلااقغاث َظٍ يؿخسضم ؤن للمكٝغ ويم٨ً الًغع  مً مم٨ً

 .( )لها الاخخياٍ يجب الٗمل بيئت في ؾلبيت يٍٛى بىظىص ييبه طل٪ ٞةن ؾاءث و اإلااقغاث َظٍ ازخلٟذ بطا بديض

 : الؿلبُت الًؿىٍ.3-2

 في وبهخاظيخه ؤصاثه ٖلى جى٨ٗـ جم ومً ؤلاوؿان، هٟؿيت و صخت ٖلى الؿلبيت الاو٩ٗاؾاث طاث اإلااطيت الًٍٛى وهي

 والؿإم، والدؿيب  الالمباالة و الٟخىع  مً بىٕى الىٟؿيت الىاخيت مً زمجها الىا٢٘ في هضٞ٘ الًٍٛى جل٪ مشل الٗمل،

يٟيت الىاخيت مً ؤو ،...لؤلمىع  الدكائميت والىٓغة وألاع١   و الٛياب مٗضالث ػياصة و ؤلاهخاظيت اهسٟاى مشل الْى

ا الخماعى حَر . ( )ٚو

 الًٍٛى ٖلى الخٗٝغ و الٗاملحن ٖلى الىا٢ٗت الًٍٛى صعظت ٖلى الخٗٝغ  واإلاؿئىلحن ال٣اصة ٖلى وظب ولظل٪  

 اإلاىعص ٖلى والخٟاّ  ألاصاء ٞاٖليت ػياصة بلى ياصر الًٍٛى م٘ الخ٨ي٠ ٧ىن  ٖمله، بيئت صازل الٟغص وشخهيت

.  البكغر 

: يلي ٞيما جخمشل :الػمل يؿىٍ غً الىاحمت ألاغغاى  -4

 جترظم والتي مجهض مى٠٢ هديجت جدضر التي الٟغصيت الؿلى٦يت الخٛحراث مسخل٠ بها وي٣هض: الؿلىيُت آلازاع -4-1

ى ألزغ ظاهبا وجدضص ال٨ٟغر  الجاهب َى ؤزغ ظاهبا  الصخت جضَىع  آلازغيً، مً ٧االوسخاب اإلاٗغفي، الجاهب َو

خياصيت الؿلى٥ ؤهماٍ في حٛحر الصخهيت، . ( )الٖا

، وؤلاخباٍ، ٧ال٣ل٤، :الىكؿُت ألاغغاى -4-2 يٟي، الغيا في والاهسٟاى والاخترا١، والا٦خئاب، والخٝى  والىٓغة الْى

.  ( ) ال٣غاعاث اجساط ٖلى ال٣ضعة ٖضم التر٦حز، ي٠ٗ لؤلمىع، الؿلبيت

ت زال٫ مً الىاخيت َظٍ ٖلى الىٟسخي الًِٛ جإزحر يٓهغ: الجؿمُت ألاغغاى-4-3 غاى مً مجمٖى  ؤو الجؿميت ألٖا

 الجيؿيت، الايُغاباث ؤلاؾها٫، ؤو ؤلامؿا٥ بلى جاصر التي البًُ ؤالم زانت والٓهغ الغ٢بت ًٖالث جىجغ: مجها الىٟؿيت

                                                           
. ٕ٘، زلمد الصَتيف، مرجع سابق، ص ٔ
. ٗ٘،ادلرجع نفسو، ص ٕ
  .ٜٛٔسيزالقي أندركدم، كاالس مارؾ جي، مرجع سابق، ص  ٖ
 .ٕٗٔمرجع سابق، ص  ،"علم النفل التنظيمي"اخلضر،عثماف محود   ٗ
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ً ،(مؼعجت وؤخالم ٧ىابيـ، اإلاب٨غ، الاؾدي٣اّ) الىىم ايُغاباث الخىٟـ، يي٤  ٢لبيت، ايُغاباث الًٗلي، الَى

 .( )اإلاٗضيت ال٣غخت

ت)اإلاػغقُت ألاغغاى-  ال٣غاعاث، اجساط نٗىبت التر٦حز، ٖلى ال٣ضعة ٖضم الظًَ، قغوص الخ٨ٟحر، في الازخالٍ(: الكٌٍغ

اث٠ ٧ل في اهسٟاى يت الْى . ( )الٗليا اإلاٗٞغ

  ياُٚت وؤخضار مىا٠٢ بلى وكإجه ومىظ مٗغى الٗمغيت مغاخله وبمسخل٠ الٟغص ؤن لىا يخطر ؾب٤ ومما  
ًا
 مهضا٢ا

ْض ":حٗالى ل٣ىله
َد
ه

َد
ا ل

َد
ى

ْ
ه

َد
ل
َد
  ز

َد
ان ؿَد

ْ
و ِم

ْ
ي ؤلا ضٍت  فِم

بَد
َد
ا -البلض ؾىعة مً 04 آلايت"ي  الخسٟي٠ ؤو ٖالظها ومداولت الخىٓيميت مهاصَع

بيٗت جخماشخى اؾتراجيجياث بغمجت زال٫ مً وطل٪  مجها .  الًاُٚت اإلاىا٠٢ َو

 
ً
 :الػمل يؿىٍ غً الىاججت اإلاهىُت الكباب مكٌالث/-زالثا

م مً ؤيخى ل٣ض       
َّ
  الٗالم صو٫  مسخل٠ حكهض لظا جىميت، ٧ل ؤؾاؽ َى البكغر  اإلاا٫ عؤؽ ؤن به اإلاؿل

ًا
  جدىال

ًا
ا  ملخْى

 والخ٨ٟل الكغيدت بهظٍ الاَخمام ٞةن الٛض عظا٫ َم اليىم قباب ؤن اٖخبرها وبطا البكغيت، بالخىميت الاَخمام هدى

  ؤنبذ بمك٨التها
ًا
  مُلبا

ًا
ظا ألاؾ٠ وم٘ ول٨ً اإلاىخجت، الُا٢اث لهظٍ ٞاٖلت إلاكاع٦ت ؤؾاؾيا  ؤن ٖا٢ل ٧ل ًٖ يسٟى ال َو

ت ٦شحرة بمك٨الث خاٞل الخهىم وظه ٖلى والجؼاثغر  اليىم الٗغبي الكباب وا٢٘  آلازاع ًٖ هاظم َى ما مجها ومخىٖى

 وج٣ضم همٍى خياة في الظَبي الىػن طاث الٟئت بهظٍ الخ٨ٟل جدؿً لم التي والاظخماٖيت الا٢خهاصيت لئلنالخاث الؿلبيت

 ٞيه جسلى ج٩اص الظر الجؼاثغيت اإلاىٓماث ؤٚلبيت جدبٗه الظر الٗمل مىار ًٖ هاظم َى ما ومجها واإلاجخمٗاث، اإلاىٓماث

  والتي ؤلاوؿاهيت ونبٛتها َابٗها  مً اإلاٗامالث
ًا
هىع  والاظخماٖيت الىٟؿيت اإلاك٨الث مً الٗضيض ؤٞغػث ما ٦شحرا  ْو

غييت ايُغاباث : ٞيمايلي بظمالها يم٨ً والتي ؾلبيت وؾلى٧اث مَر

 ٖلى والابتزاػ واإلاٗىىر  الجيسخي الخدغف بمىيٕى اإلاهخمىن  يىٓغ مً ٧ل يٗخبر: والابتزاػ واإلاػىىي  الجيسخي الخدغف1-

 هٟؿيت آزاع ٖليه اإلاٗخضر لضي يسل٠ مما ونضماث، و٢ل٤ مساٝو بخ٩ىيً ألاٞغاص يض اإلاُب٤ الٗى٠ مً ؤهىإ ؤجها

اث الٟغص لضي يىلض بضء زُحرة،  اإلاٗىىر، ؤو الجيسخي مٗخضلت،ٞالخدغف بُغي٣ت الٗيل مىانلت مً جمىٗه يىميت يَٛى

 ٖلى الؿلبيت اإلاماعؾاث ؤو اإلاٗامالث مً الىٕى َظا يُب٤ خيض اإلانهي، مديُهم في الٗما٫ يخل٣اَا ؾلى٧اث والابخـؼاػ

ً،مً بمسخل٠ اليؿاء الٗامالث  يؿخٛل بط الٗام، ؤو الخام بال٣ُإ طل٪ ٧ان اإلاباقغ،ؾىاء الغثيـ َٝغ ؤٖماَع

 ؤو الٗمل م٩ان مً بالُغص بالتهضيض طل٪ يهاخب و٢ض ظؿضيا، الٗاملت ٖلى ليٗخضر الٗمل في مغ٦ٍؼ اإلاضيغ ؤو الغثيـ

 للٗامل ٦داٞؼ حٗخبر والتي للٗما٫، اإلاىٓمت ج٣ضمها التي الامخياػاث بٌٗ مً والخغمان مٗىىر   ًا  ال٣ٗىباث، جل٣ي مً

ليه، ٖمله، مىهب ؤو ؾىه ٧ان مهما  يؼصاص و يِٛ، ٖىهغ باٖخباٍع الٗامل جىجغ ٖلى الخغمان ؤو التهضيض َظا يٗمل ٖو

 َا٢ت قل ٖلى يٗمل ٞهى وبالخالي الٗاملت، ؤو الٗامل هٟـ ٖلى ج٨غاٍع ٦ثر ؤن خضر بطا اإلاٗامالث مً ألاؾلىب َظا جإزحر

ظا الٗامل ج٨ٟحر جظبظب ٖلى يٗمل مما آلازغ، في الش٣ت ب٣ٟضان والكٗىع  واليإؽ، باإلخباٍ قٗىع  وج٩ىيً الٗامل  ما َو

 م٩ان في زُحرة خىاصر باعج٩اب لخيخهي ألازُاء َظٍ خضة جؼصاص و٢ض ٖمله، م٩ان في ألازُاء في الى٢ٕى بلى به ياصر

. الٗمل

 ؤَضاٝ لبلٙى بيجها ٞيما جخٗامل جىٓيميت م٩ىهاث بٗضة اإلانهي مديُه في الٗامل يخٗامل: اإلاهىُت الخىاصر يثرة2- 

 جىجغاث ٖجها يخى٫  مما ٩٦ل، اإلاىٓمت مخُلباث م٘ الٗام ؤَضاٝ جخٗاعى ؤن ويدضر زانت، بهٟت اإلاىٓمت جغؾمها

                                                           
. ٛٔٔ، صٕٔٓٓ، دكف بلد، ٔ، دار الفكر ك النشر، ط"مدخل إلى الصحة النفسية"قاسم زلمد قاسم،   ٔ
، ٔالطباعة كالنشر،طدار الوفاء لدنيا ،"الضغوط النفسية والتخلف العقلي،،المفاىيم، النظريات، البرامج،"، كليد السيد أمحد، مراد على عيسى سعد، ٕ

. ٖٙٔ، ص ٕٛٓٓاإلسكندرية، 
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لى ٦ٟغص ٦ياهه ٖلى بظل٪ مازغة الٗامل، َظا لضي ونغاٖاث  ٖضيضة بدىر زال٫ مً جبحن خيض.اإلاهىيت و٢ضعاجه ؤصاثه ٖو

اث الٗامل حٗغى ٖىض ؤهه اإلايضان، في  ٖليه جغظ٘ ٢ض خىاصر في الى٢ٕى بلى الًِٛ َظا يجٍغ اإلانهي، مديُه في للًَٛى

  جازغ ٢ض ٦ما ،
ًا
 يدؿبب ؤن الًِٛ بةم٩ان َظا ٖلى الٗامل،ػياصة مغى في الخاالث بٌٗ جدؿبب و٢ض اإلاىٓمت، ٖلى ؾلبا

يٟي الخ٣ضم)ٖمله في الخ٣ضم ًٖ الخٗب يٗغ٢له مما الٗامل ي٠ًٗ خيض مٗحن، خاصر في  بٗضم الٗمليت جبضؤ بط ،(الْى

بت ظا ظؿضيت اليُغاباث الخٗغى بلى به ياصر مما الغيا، في واهسٟاى الٗمل، في الٚغ  آزاع ٖىه يخىلض ما وهٟؿيت،َو

لى وؤصاثه، الٗامل صخت ٖلى ؾلبيت  الخإزحر يدضر الخاصة، الضعظت بلى الًِٛ ونى٫  ٞحها،ٞٗىض يٗم التي اإلاىٓمت ٖو

٠ ٖلى ل، اإلاْى
ّل
 َى الًِٛ يٗخبر بط. اإلاىٓمت ٖلى الخؿاثغ ماليحن بلى الٗمل خىاصر ًٖ الىاججت الخؿاثغ جهل بط ٩٦

 والدؿغب والخٛيب الٗمل وصوعان اإلاىسٌٟ ألاصاء مكا٧ل وزانت الخىٓيميت، اإلاكا٧ل مً ٦شحر في الغثيسخي الٗامل

يٟي،يدضر  ٣ٞض الُبيٗت ؤو الخضة مً اإلاؿخىي  هٟـ في ياُٚت مهىيت إلاىا٠٢ اؾخجاباتهم في الٗما٫ يسخل٠ ؤن الْى

 الضازلي ال٣اهىن  م٘ جدىافى بإؾاليب عثيؿه ٞيىاظه لىٟؿه، ييخ٣م ٦إن مباقغة، ٖىيٟت بُغي٣ت ؤخضَم يؿخجيب

 الٗمل في له ػميل ًٖ جهضع ٞيه،٦ما يٗمل الظر للمهى٘ جابٗت ومٗضاث آالث مً اإلامخل٩اث، بةجالٝ ي٣ىم ؤو للمىٓمت،

، مً ظملت جدذ الٗامل ي٣٘ بط بعاصيت ال بُغي٣ت جدضر ٦ما ؾلبيت، مىا٠٢ طاث ؤٞٗا٫ عصوص  مهاخبت الًٍٛى

ياء بالكٗىع  ٣ضان باإٖل  اإلاجا٫ اإلاك٩ل،ٞيتر٥ مىاظهت ٖىض يًٟٗه الىٟسخي،مما جىاػهه ي٣ٟض وبالخالي عئؾاثه، في الش٣ت ٞو

 ؤو الجؼجي الجؿضر الُٗب بلى بالٗامل جاصر ؤن الخىاصر َظٍ قإن ومً وخضتها ؤهىاٖها بمسخل٠ الخىاصر في للى٢ٕى

تراب الكٗىع  ؤو والا٦خئاب الىٟسخي الجهض في الدؿبب باؾخُاٖتها ال٨لي،٦ما . بااٚل

تراب جىاولذ مضعؾخان يىظض ؤهه Mehra 1973 مهغا ؤقاع:اإلانهي الاؾتراب3- تراب ْاَغة جىاولذ:ألاولى:الٚا  مً الٚا

 الىٓام في اإلاىظىص الٓلم و الخ٨ٟ٪ و للًٍٛى ٞٗل ٦غص جيكإ اظخماٖيت مك٩لت ؤهه اٖخبرث و ، اظخماٖيت هاخيت

 ٖليه ٞغى ٢ض اٚترابه ؤن إلاجخمٗه،و ضخيت بإهه اإلاٛترب للٟغص يىٓغ و الليبرالي، اإلاجخم٘ في الؾيما و الاظخماعي،

 ؤما ايُغاباث، مً يٗاوي ما و الٟغص شخهيت ؤزغ ؤٟٚلذ الىٓغيت َظٍ و الٗاص٫، ٚحر الاظخماعي الىٓام بىاؾُت

ا الىاخيت مً الٓاَغة َظٍ ٖالجذ:الثاهُت  و بُبيٗتها جُىعيت ؤجها ٖلى بلحها يىٓغ و هٟؿيت مك٩لت الىٟؿيت،باٖخباَع

خ٣اص َظا و الصخهيت ألامغاى بلى الجظعيت ؤؾبابها حٗؼو   و اإلاب٨غة َٟىلخه لخبراث ضخيت ؤهه ٖلى لئلوؿان يىٓغ الٖا

. الىٟسخي الهغإ يض صٞإ ٦مي٩اهحزم يؿخسضم و طاجيا ازخياعا يٗض الٟغص ٞاٚتراب ، ألاؾغيت الٗال٢اث ؤهماٍ

 ؤر اإلاجخم٘، في الؿاثضة الاظخماٖيت الٗال٢اث ًٖ الابخٗاص مداولت و بالىخضة الٟغص بخؿاؽ حٗجي: الاحخماغُت الػؼلت-4

 و الىٟسخي، الٟغاٙ و بالىخضة الٟغص قٗىع  بها ي٣هض ٦ما ومجخمٗه، بيئخه بلى باالهخماء ٞحها الٟغص يكٗغ ال خالت ؤجها

 الٗؼلت يهاخب ٢ض بيجهم،٦ما وظض ؤن ختى يً آلازغ ًٖ والبٗض الخميمت، الاظخماٖيت الٗال٢اث و ألامً بلى الاٞخ٣اص

ٌ الكٗىع   و اإلاجخم٘ ٢يم بحن و الٟغص ؤَضاٝ بحن والاهٟها٫ للمجخم٘ الش٣اٞيت ألاَضاٝ ًٖ الاوٗؼا٫ و الاظخماعي بالٞغ

 ٖال٢خه و الٟغص شخهيت ٖلى زُحرة جإزحراث له ؤلاوؿاوي الؿلى٥ مٓاَغ مً مٓهغا الاظخماٖيت الٗؼلت وجمشل. مٗايحٍر

 ج٣ى٢ٗه ٖلى و ٞيه الاهسغاٍ مىانلت ٖلى ؤو الاظخماٖيت الٗال٢اث في ؤلاهسغاٍ ٖلى ٢ضعجه ٖضم بلى حكحر خيض باآلزغيً

 قب٨ت ظاطبيت ٦ٟايت ٖضم ٖلى يض٫ مما آلازغيً طواث ًٖ الخالت َظٍ في طاجه جىٟهل خيض طاجه خى٫  جمغ٦ٍؼ ؤو

تراب ؤو ؤًٖائها بحن ؤلاعجباٍ ٖضم خيض مً للٟغص الاظخماٖيت الٗال٢اث  ؤَم مً اإلاك٨الث َظٍ حٗخبر بيجهم، ٞيما الٚا

  والتي الٗمل، يٍٛى ًٖ الىاظمت زانت والجؼاثغيىن  ٖامت الكباب مجها يٗاوي التي اإلاهىيت اإلاك٨الث
ًا
 حؿبب ما ٦شحرا

يٟي ازخال٫   يازغ مما الٟغص و٢يم يخٗاعى ْو
ًا
 ومىٓمخه ؤؾغجه صازل الًٗىر  ٦ياهه وحهضص الىٟؿيت صخخه ٖلى ؾلبا

  ومجخمٗه
ًا
 مً الٗمل مىٓماث صازل ألاٞغاص يٗاهيه مما بؿيِ ظؼء بال هي ما مهىيت مك٨الث مً ط٦غهاٍ ما وؤن ٖلما

  الٗمل، يٍٛى ًٖ هاظمت مك٨الث
ًا
 مً الٗضيض صلذ ٣ٞض باألمم، والجهىى بىاء في الكباب قغيدت ألَميت وهٓغا
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 وطل٪ الٗىايت الٟئت َظٍ ببالء ألامغ اؾخىظب ولهظا اإلاجاالث مسخل٠ في مجخمٗاتهم جىميت في الكباب صوع  ٖلى الضعاؾاث

ا الًٍٛى خضة مً للخ٣ليل واؾتراجيجياث مي٩اهحزماث وي٘ زال٫ مً  الكباب وؾالمت صخت ٖلى الؿلبي وؤزاَع

 .اإلاجخم٘ وز٣اٞت ٢يم جخُلبه بما اظخماعي -الىٟـ الخىا٤ٞ له وجدي٤ الجؼاثغر 

: الًؿىٍ مىاحهت( ؤؾالُب)اؾتراجُجُاث -3

  الٟغصيت اإلاىاظهت اؾتراجيجياث جمشل  
ًا
  بالٟٗل، خضزذ التي الًٍٛى م٘ الخٗامل الٟغص زاللها مً يداو٫  وؤؾاليب َغ٢ا

اث ؤو ٖام، بك٩ل للىاؽ ج٣ضم التي البرامج جل٪ هي الًٍٛى بصاعة ٖمليت جهبذ َىا مً  باقترا٦ها جخمحز مٗيىت إلاجمٖى

ليه. بٗيجها مك٨الث في ها ٣ٞض ٖو  ج٣ٟضٍ التي اإلاشحراث ججاٍ الٟغص بها ي٣ىم حٗامل ؤؾاليب" ؤجها Atwater))ؤجىاجغ ٖٞغ

 . ) ("الخىا٤ٞ ٖلى ٢ضعجه وججاوػ  جىاػهه

 :الًؿىٍ بصاعة في اإلاخسههت ألاؾالُب

ى: Relaxation الاؾترزاء غلى الخضٍعب.2-1  والىٟـ، الجؿم بحن اإلاخباص٫ الخٟاٖل ماصاَا مؿلمت بلى يؿدىض َو

 اهٟٗاليت حٛحراث بلى جاصر الجؿم آالم ؤن ٦ما الجؿم، ؤظهؼة مً ٖضص في وبظهاص ًٖليت جىجغاث بلى ياصر الخىجغ وؤن

  الًٗلي الخىجغ ٧ان وإلاا الىٟؿيت، الخالت جدؿً  بلى ياصر الاؾترزاء صعظت جد٣ي٤ ٞةن جم ومً واضخت،
َر
 في قاجٗا ٖغيا

 التي  الؿلى٦يت الٗالظيت ألاؾاليب  ؤخض يٗض الاؾترزاء ٖلى الخضعيب اؾخسضام ٞةن الىٟؿيت للًٍٛى الخٗغى خاالث

ا واإلاساٝو ال٣ل٤ خاالث م٘  حؿخسضم حَر (. ؤ٦ثر لالؾخٟاصة اإلاخسههت اإلاغاظ٘ بلى َظا في الغظٕى ويم٨ً)ٚو

 الٗمل في وعئؾاثه ػمالثه م٘ ايجابيت ٖال٢اث الٟغص بىاء بن:  الاحخماغُت واإلاؿاهضة اإلاهاعاث غلى الخضٍعب. 2-2

  ؾدى٨ٗـ
ًا
  ؾي٩ىهىن  خيض هٟؿيخه، ٖلى بيجابا

ًا
 بطا ٖمله مً ظؼء خمل في بمؿاٖضجه بما بلحهم، خاظخه ٖىض له ؾىضا

. ( )الالػم والدصجي٘ اإلاٗىىر  الضٖم ج٣ضيم ؤو ٖمله، ؤصاء ٦يٟيت في بعقاصٍ ؤو الًغوعة، ا٢خًذ

ايت) الجُضة الصخُت الػاصاث حػلم -2  ل٨ً ناص٢ت، صخيدت م٣ىلت وهي الؿليم، الجؿم في الؿليم ال٣ٗل(: الٍغ

 التي ألازحرة َاجه والغيايت والىىم الٛظاء في الصخيت ٚحر لٗاصاتهم هديجت صخيت مك٨الث مً يٗاهىن  ال٨شحرون هجض

  لها ؤن الجؿم،بال في الؼاثض وال٩ىلؿترو٫ الضَىن  مً للخسلو مٟيضة حٗخبر
ًا
  صوعا

ًا
 الخىجغ خضة مً الخسٟي٠ في ؤيًا باعػا

  الىٟسخي، الخىجغ لصخىت ٦خٟغيٜ حٗمل ٞالغيايت الٟغص، به يكٗغ الظر الىٟسخي
ًا
 ي٩ىن  ؤن يجب الغيايت هٕى وؤن ٖلما

 
ًا
 .الٟغص و٢ضعاث لؿً  مىاؾبا

 ؤو وال٩ل، بالخمى٫  حكٍٗغ التي الضؾمت الىظباث جل٪ ًٖ الٟغص ببٗاص بلى الٛظاجي البرهامج وحهضٝ: الؿظاثُت الخمُت -3

 .الظَجي للتر٦حز اإلاكدخت الٗاليت الؿ٨غياث طاث

 جغضخي ظضيضة وزُِ إلاكغوٖاث وؤلاهجاػ للٗمل الجهض بخ٨غيـ الٟغص ٢يام طل٪ ويخًمً :الظاجُت الٌكاءة جىمُت -4

 .الظاث ًٖ والغيا بال٨ٟاءة يكٗغ مما الًاِٚ، باإلاى٠٢ اإلاغجبُت الؿلبيت ألا٩ٞاع وجُغص َمىخاجه،

ىا٥      الًٍٛى مً الًاعة اإلاٗضالث ٖلى الؿيُغة ؤظل مً اإلاىٓمت بها جباصع التي  والاؾتراجيجياث ألاؾاليب بٌٗ َو

  يى٨ٗـ خض بلى جهل ؤن مً مؿخىياتها ويبِ ، ؤٞغاصَا بها يكٗغ التي
ًا
لى ٖلحها ؾلبا : مجها هظ٦غ ؤٞغاصَا ٖو

                                                           
1 ،Atwater ;vot ;E ;"Psychloge of Adljustement" ;personal Growth in changing World ;cliffs 

prentice، hall ;New،York ;1990 ;pp 109،116 . 
. ٕٛٔ،عثماف محود اخلضر، مرجع سابق، ص  ٕ
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، بصاعة ؤؾاليب الخضعيبيت الضوعاث زال٫ مً الٟغص ب٦ؿاب َىا مىه والهضٝ: الخضٍعب .1  بصاعة طل٪ ومً الًٍٛى

ه ي٩ىن  بًٗها ؤن ٖلى هاَي٪ ألاولىياث، وجدضيض الى٢ذ  يؿخُي٘ لً بضوجها لٗمله، الػمت مهاعاث الٟغص إل٦ؿاب مىظّل

 .ٞٗا٫ بك٩ل ٖمله اهجاػ الٟغص

يت ؤؾـ ٖلى مبجي ي٩ىن  الظر الازخياع ٖمليت زال٫ مً طل٪ هجاح ويخى٠٢ :اإلاهىُت اإلاىاثمت .2 لميت مىيٖى  بهضٝ ٖو

ي٤ يٟت في شخو حٗيحن ٞةن الىْيٟت، ومخُلباث و٢ضعاجه الٟغص زهاثو بحن الخٞى  و٢ضعاجه ميىله م٘ جدىاؾب ال ْو

 حؿعى ؤن الًغوعر  مً لظا به، يكٗغ الظر الىٟسخي الًِٛ مؿخىي  ٖلى جى٨ٗـ مك٨الث بلى ياصر ؾٝى وزبراجه

 .والخٗيحن لالهخ٣اء ظيضة بؾتراجيجيت وي٘ زال٫ مً  والىْيٟت الىْيٟت قاٚغ بحن اإلاىاءمت جدؿحن بلى اإلاىٓمت

 وؤيً و٦ي٠ متى يسو ٞيما ؤٖمالهم مماعؾت في ؤ٦ثر خغيت ألٞغاصَا اإلاىٓمت مىذ زال٫ مً وطل٪ :ؤيبر اؾخهاللُت .3

 هٟؿيتهم ٖلى بيجابا ؾيى٨ٗـ وطل٪...ألاصاء و٦يٟيت بُغي٣ت الخانت ال٣غاعاث اجساط في بقغا٦هم و ؤٖمالهم، ياصون 

 .مٗىىياتهم عوح وعٞ٘

 ؤن الًغوعر  مً لظا وؾالمخه، بصخخه تهخم مىٓمخه بإن الٟغص يكٗغ ؤن اإلاهم مً: والؿالمت ألامً مؿخىي  عقؼ .4

ىبت الخغاعة مً م٣بىلت مؿخىياث طاث الٗمل بيئت ج٩ىن   . وؤلاهاعة والًىياء والَغ

 صازل الٟغص يكٗغ ؤن البض لظا ٦بحر، خض بلى الٟغص ٖلى ياُٚت ٖمليت ألاصاء ج٣ييم ٖمليت ؤن :الخهُُم هظم نُاهت .5

ت في الخ٤ بُٖاءٍ يجب ٦ما واإلاؿاواة، الٗضالت مبضؤ ويد٤٣ ٖاص٫ هٓام ألاصاء ج٣ييم هٓام ؤن الخىٓيم  ج٣ييم مٗٞغ

 .( )له عثيؿه

 ٢بل مً به واإلا٩ل٠ للمىٓمت الٗام الهضٝ بإن يكٗغ ؤن يجب الٟغص ؤن خيض: الهػىبت مً مػهىلت ؤَضاف ويؼ .6

  ٖليه ؾيازغ وطل٪ ٚمىى في الٟغص ٖاف وبال اإلاباقغ، عثيؿه
ًا
٘ هٟؿيخه ٖلى ؾلبا  .لضيه الًِٛ مؿخىي  مً ويٞغ

     

: زاجمت

 مداولت م٘ الجؼاثغر  الكباب لضي اإلاهىيت اإلاك٨الث مً الٗضيض زل٤ في الٗمل يٍٛى صوع  البدض َظا في جىاولىا ل٣ض   

 وبحن ومخُلباجه الٟغص ٢يم بحن الخىاػن  مً هٕى وزل٤ اإلاك٨الث جل٪ خضة مً للخ٣ليل الاؾتراجيجياث ؤَم ٖلى الى٢ٝى

 مـ الظر الخىٓيمي والخٛيحر الٗىإلات ْل في اإلاٗانغة الخياة يغوعياث جمليه ما وزانت واإلاجخم٘ اإلاىٓمت ؤَضاٝ

 البكغيت بالثروة الٗىايت ُوظب وبظل٪ الجؼاثغر  واإلاجخم٘ ٖامت اإلاجخمٗاث مٗخ٣ضاث في والخاعجي الضازلي اإلاديِ

ها وال٣ٗليت الىٟؿيت وؾالمتها ج٨يٟها وجد٣ي٤  . ألانٗضة ظمي٘ ٖلى الخىميت ؤؾاؽ ٧ىجّل

 

 :اإلاغاحؼ ناثمت

 الجؼاثغ ٢ؿىُيىت، الؿاصؽ، الٗضص وجغبىيت، هٟؿيت ؤبدار مجلت ،"الػمل في الىكسخي الًؿِ" لى٦يا، الهاقمي  .1

،2002 .

. 1995 ال٣اَغة، مضبىلي، م٨خبت ،"الىكسخي الُب مىؾىغت" الخىٟي، اإلاىٗم ٖبض .2

. 2001 الٗغبي، ال٨ٟغ صاع ،"الىكؿُت الًؿىٍ وبصاعة الهلو" ٞاعو١، ٖشمان الؿيض .3

                                                           
 .ٖٔٔ،عثماف محود اخلضر، مرجع سابق، ص  ٔ
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 ،"اإلاػغفي الىكـ غلم يىء في الػهلي والخسلل الىكؿُت الًؿىٍ" ؾٗض، ٖيسخى مغاص زليٟت، ؤخمض الؿيض وليض .4

اء صاع . 2008 ؤلاؾ٨ىضعيت، ،1ٍ واليكغ، الُباٖت لضهيا الٞى

 الىٟؿيت الصخت ٖلى للخٗٝغ صليل ،"للمػلمحن الىكؿُت الًؿىٍ ناثمت" البيالور، ٞيىال مىهىع، َلٗذ .5

 .1989 ال٣اَغة، اإلاهغيت، ألاهجلى م٨خبت الخٗليماث، ٦غاؾت للمٗلمحن،

. 1997 ،1ٍ الخضيض، الجامعي اإلا٨خب ،"ؤلاصاعة مجاُ في الؿلىيُت الػلىم"" ال٣ظافي، مدمض عمًان .6

غان .7  .2005 ال٣اَغة، ،4ٍ ال٨خب، ٖالم ،"الىكسخي والػالج الىكؿُت الصخت" الؿالم، ٖبض خامض َػ

ٍامل الضلُل" صيٟى، ماعؾا َاهضر، عوبغث .8  . 2012 بلض، صون  والخىػي٘، لليكغ ٞاعوؽ ،"الهلو مً للخسلو ال

 .2012 ال٩ىيذ، ،1ٍ والخىػي٘، لليكغ آٞا١ ،"مػانغة عئٍت الخىظُمي، الىكـ غلم" الخًغ، خمىص ٖشمان .9

 .بلض صون  ،1ٍ اليكغ، و ال٨ٟغ ،صاع"الىكؿُت الصخت بلى مضزل" ٢اؾم، مدمض ٢اؾم .10

اث -اإلاكاَُم-الػهلي، والخسلل الىكؿُت الًؿىٍ" ؾٗض، ٖيسخى ٖلى مغاص ؤخمض، الؿيض وليض .11 -البرامج -الىظٍغ

اء صاع ،"  .ؤلاؾ٨ىضعيت ،1واليكغ،ٍ الُباٖت لضهيا الٞى

 .2004 مهغ، والخىػي٘، واليكغ للُباٖت ايترا٥ ،"الػمل يؿىٍ بصاعة" يىؾ٠، ؾيض ظمٗت .12

13. Lazarus ,R .S & Folmmans ,"Stress apparaisal and Coping", New-York, Springer 
1984. 

14. Gray Johns, 
"Organizational Behavior", Undertanding life at work, Scitt, Foresnan, Boston, 
1988. 

15. Bonnet(M.H) :"Dealing with  shift work",work an stress ,4,1990. 

16. Foret(d) :"sommeil et horaines de travail irrégulier", thése , Lille, Cite par 
RUTENFRAN Z ET AL ,1977. 

17. -Atwater ;vot ;E ;"Psychloge of Adljustement ";personal Growth in changing 
World ;cliffs prentice- hall ;New-York ;1990 . 

18. Selye ,H ,"the stress of life"", Mc Graw-Hill Company, New-York-
Springer 1976,  

 
ًا
 اإلاخسههت، الىٟؿيت الش٣اٞت مجلت ،"الجامػُحن الُالب مظايغة في الخغب يؿىٍ جإزحر" ٖكىر، مهُٟى ًٖ ه٣ال

  .2005 ٞهض، اإلال٪ ظامٗت ،63 ع٢م ،16 اإلاجلض
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 الضولت نضعة يػل ظل في اإلاضوي اإلاجخمؼ ماؾؿاث صوع  جؼاًض

 الخىيمت مباصت واهدكاع

 باجىت،الجؼاثغ حامػت/نالخي ههحرة ؤ

 :ملخو

ظا ٖضيضة، مجاالث مؿذ ظظعيت حٛحرث ٞغيذ الٗاإلايت الخدىالث َبيٗت بن  ٢يم هدى الخدى٫  ٞغى ما َو

 ٢اصعة ٚحر لىخضَا الضو٫  ؤنبدذ بٗضما زانت ال٣ُاٖاث ٧ل ؤصوعا في الىٓغ بٖاصة هدى حٛحر مً جٟغيها وما الخى٦مت

ظا الاخخياظاث، ٧ل جلبيت ٖلى ٤ َغخه جم ما َو  مً قب٨ت زل٤ بلى تهضٝ التي الضوالجيت ٚحر الٟىاٖل خى٦مت م٣اعبت ٞو

ظا الٗامت، الكاون حؿحر في اإلاضوي اإلاجخم٘ و الخام ال٣ُإ الضولت، الشالزت ال٣ُاٖاث  بحن الخٟاٖل  صوع  مً ٖؼػ  ما َو

يت اإلاجخمٗيت اإلاكاع٦ت وجٟٗيل حصجي٘ بَاع في حٗمل التي الباعػة الٟىاٖل ٦إخض اإلاضوي اإلاجخم٘ ماؾؿاث  في الُٖى

 قامل، حٛيحر بخضار في ألاخيان ٚالب في الضولت عجؼ م٣ابل في والاظخماٖيت والا٢خهاصيت الخىمىيت واإلاكاعي٘ البرامج

يٟيت الضالالث بٌٗ هالخٔ ؤن يم٨ً الجؼاثغ في اإلاضوي اإلاجخم٘ جُىع  ٦غوهىلىظيا جدب٘ جم بطا ؤهه هجض ولهظا  التي الْى

٤ وكيِ بك٩ل مؿاَمخه جٟغى  ماؾؿاث بزًإ ،و٦ظا الخىمىيت الٗمليت الٟىاٖل ؤخض مىه ججٗل حكاع٦يت م٣اعبت ٞو

ٍالُت جُغح ولهظا الٗامت، اإلاىٟٗت وجد٣ي٤ ال٣غاعاث اجساط في اإلاجخمٗيت اإلاكاع٦ت جًمً والغ٢ابت للمداؾبت الضولت  بق

: ٧الخالي صعاؾدىا

 الهغاعاث؟ نىاغت بغامج يمً اإلاضوي اإلاجخمؼ ماؾؿاث وغمل وكاٍ غلى الجؼاثغي  الىظام اهكخاح مضي ما

 

: مهضمت

ا الجؼاثغ ٖملذ ل٣ض      ومداولت الغاقض والخ٨م الضيم٣غاَيت مباصت جُبي٤ َغي٤ في الؿحر جغيض التي الضو٫  مً ٦ٛحَر

ي٠ اٖل ٦كغي٪ اإلاضوي اإلاجخم٘ ماؾؿاث جْى  اإلاؿاع جدب٘ ٞغى ما َظا والؿياؾاث، ال٣غاعاث وجىٟيظ عؾم في ٞو

 بقغا٥ يغوعة ٞغى التي الٗاإلايت الخدىالث ْل في ؤَميخه وببغاػ الجؼاثغر  اإلاضوي اإلاجخم٘ مٟهىم وجُىع  ليكاٍ الخاعيخي

 يخم اإلاىُل٤ َظا ومً جلبيتها، ٖلى ٢اصعة لىخضَا الضولت حٗىص لم التي اإلاتزايضة واإلاخُلباث الخاظاث لخلبيت الٟىاٖل ٧ل

 م٘ الجؼاثغر  الىٓام ج٨ي٠ ومضي الجؼاثغر  اإلاضوي اإلاجخم٘ ماؾؿاث جُىع  جدضيض اإلاضازلت َظٍ زال٫ مً هداو٫  ؾٝى

ل الؿياؾاث، وجىٟيظ عؾم في اإلاضوي اإلاجخم٘ بقغا٥ ٖلى حٗمل التي الخانلت الخدىالث  مضوي مكغوٕ بىاء يم٨ً َو

. الؿلُت امالءاث ًٖ مؿخ٣ل ظؼاثغر 

لى : الخاليت اإلاداوع  ٖلى جغ٦ؼ ؾٝى اإلا٣الت َظٍ ٞةن ألاؾاؽ َظا ٖو

I. اع  .اإلاضوي للمجخمؼ اإلاكاَمي ؤلَا

 .اإلاضوي اإلاجخم٘ حٗغي٠ -1

 .اإلاضوي اإلاجخم٘ وكإة -2
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 .اإلاضوي اإلاجخم٘ زهاثو -3

II. الجؼاثغي  اإلاضوي اإلاجخمؼ ماؾؿاث جكػُل زهاقت بىاء مخُلباث. 

 . الجؼاثغ في اإلاضوي اإلاجخم٘ ماؾؿاث ووكإة جُىع  -1

 .ظؼاثغر  حكاع٧ي مجخم٘ بىاء في الجمٗياث بها ج٣ىم التي اليكاَاث ؤَم -2

 .الجؼاثغ في اإلاضوي اإلاجخم٘ ماؾؿاث وؤٞا١ وا٢٘ -3

I. اع  .اإلاضوي للمجخمؼ اإلاكاَمي ؤلَا

 بمٟهىم ألازحرة الخ٣بت في الاَخمام جؼايض ل٨ً الخاعيسيت، ظظوعٍ له وبهما الغاَىت، الٟترة وليض ليـ اإلاضوي اإلاجخم٘ بن     

 ظمي٘ في الٗاإلايت الؿاخت قهضتها التي والخُىعاث الخدىالث ْل في زانت والٗالمي اإلادلي اإلاؿخىي  ٖلى اإلاضوي اإلاجخم٘

. الش٣اٞيت وختى وؤلاظخماٖيت ؤلا٢خهاصيت الؿياؾيت، اإلاجاالث

ل -1  :Civil Society اإلاضوي اإلاجخمؼ حػٍغ

 التي Société ٢ؿمحن بلى ج٣ؿيمه ويم٨ً Société Civilبمهُلر اللٛىيت الىاخيت مً اإلاضوي اإلاجخم٘ ٖٝغ ل٣ض    

التي  اإلاضيىت بلى وؿبت اإلاضوي بالٗغبيت وٗجي خحن في اإلاىاًَ، وحٗجي ألانل لالجييت ٧لمت ٞهي Civil ؤما مجخم٘، حٗجي

. يجخم٘ ٞحها الىاؽ

ت  الىاخُت ؤلاحغاثُتمً  اإلاجخمؼ اإلاضويفي خحن يٗٝغ        ت مً الخٗاعي٠ اإلاخ٤ٟ ٖلحها مً َٝغ مجمٖى بخ٣ضيم مجمٖى

ه  مجمٕى اإلااؾؿاث :" بإهه1992لؿىت  مغيؼ صعاؾاث الىخضة الػغبُتمً اإلا٨ٟغيً واإلاغا٦ؼ البدشيت، ٣ٞض ٖٞغ

ٖضصة الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت التي حٗمل في مياصيجها اإلاسخلٟت في اؾخ٣ال٫ ًٖ ؾلُت الضولت لخد٣ي٤ ؤٚغاى مذ

مجها ؾياؾيت ٧اإلاكاع٦ت في نى٘ ال٣غاع ومجها ؤٚغاى ه٣ابيت ٧الضٞإ ًٖ مهالر ؤًٖائها، وؤزغي ز٣اٞيت التي تهضٝ بلى 

ا مً ألاَضاٝ حَر  1."وكغ الىعي الش٣افي ٚو

ه     يت" بإهه غبض الؿكاع قٌغي في خحن ٖٞغ يت اإلاؿخ٣لت ًٖ الضولت َظٍ الخىٓيماث الخُٖى ت الخىٓيماث الخُٖى  مجمٖى

 2".جيكإ لخد٣ي٤ مهالر ؤًٖائها ولخ٣ضيم مؿاٖضاث ؤو زضماث اظخماٖيت للمىاَىحن ؤو إلاماعؾت ؤوكُت بوؿاهيت

ه اإلا٨ٟغ ٚغامصخي اإلاجخم٘ اإلاضوي َى اإلاجخم٘ الظر جىٓم ٞيه الٗال٢اث بحن ؤٞغاصٍ ٖلى ؤؾاؽ الضيم٣غاَيت  ه يٗٞغ ٦ما ٖٞغ

ؾياؾيت خؼبيت جدترم ٞيه خ٣ى١ اإلاىاًَ الؿياؾيت والا٢خهاصيت  واإلاجخم٘ اإلاضوي يماعؽ ٞيه الخ٨م ٖلى ؤؾاؽ ؤٚلبيت

 3.والخٗاوهيت في خض ألاصوى ٖلى ألا٢ل، بهظا اإلاٗجي يغي ٚغامصخي ؤن الضولت جخ٩ىن مً اإلاجخم٘ الؿياسخي ػاثض اإلاجخم٘ اإلاضوي

يت الخغة التي جمؤل اإلاجا٫" ؤهه اإلاجخمؼ اإلاضوي٦ما يٗٝغ ؤيًا      الٗام بحن ألاؾغة والضولت  جل٪ الخىٓيماث الخُٖى

، وال حؿعي بلى جد٣ي٤ ؤعباح  لخد٣ي٤ مهالر ؤٞغاصَا ملتزمت في طل٪ ب٣يم ومٗايحر الاخترام والتراضخي والدؿامذ للخىٕى

 1.ماصيت، ٦ما ؤجها ال جماعؽ الؿلُت ول٨جها حؿاَم في نياٚت ال٣غاعاث زاعط اإلااؾؿاث الغؾميت للضولت

                                                           
، مذكرة ماجستَت، "دراسة ميدانية لواليتي المسيلة وبرج بوعريريج: دور المجتمع المدني في التنمية المحلية في الجزائر"،عبد السالـ عبد الالكم، ٔ

 .ٕٕ،ص  ٕٔٔٓجامعة كرقلة، قسم العلـو السياسية،
 .ٜٛ، ٕٓٔٓمركز دراسات الغد العريب، : القاىرة، "تطور مفهوم المجتمع المدني وأزمة المجتمع العربي"غازم الصوارين، ، ٕ
 ٕٛٓٓمذكرة ماجستَت، جامعة فلسطُت، ،"دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في فلسطين"ناصر زلمود رشيد شيخ علي،، ٖ

 . ٙٔ، ص
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ت مً الخهاثو جمحٍز ًٖ ٚحٍر مً الخىٓيماث مجها البٗض الُىعي خيض بهظا اإلاٗجي هجض ؤن اإلاجخم٘ ا إلاضوي يخمحز بمجٖى

جيكإث جىٓيماث اإلاجخم٘ اإلاضوي بةعاصة جُىعي الخغة، ٦ما جخمحز باخخاللها الُاب٘ الىؾيِ التي جمؤل اإلاؿاخت بحن ألاؾغة 

.  إلاضوي اهُال١ مً حٗا٢ىا ألاٞغاص باإلعاصة الخغةوالضولت، باإلياٞت بلى نٟت الخٗا٢ضيت التي يخمحز بها وكاٍ اإلاجخم٘ ا

اإلاجا٫ الىؾيِ بحن الضولت وألاؾغة التي جمؤلٍ اإلاىٓماث اإلاىٟهلت ًٖ الضولت والتي جخمخ٘ " وفي حٗغي٠ آزغ بإهه   

٦ما يا٦ض َظا الخٗغي٠ ؤيًا ٖلى زانيت الاؾخ٣الليت التي جخمحز بها جىٓيماث اإلاجخم٘ اإلاضوي ًٖ ؾلُت  2"باؾخ٣ال٫ ٖجها،

الضولت، ٦ما يكحر َظا اإلاٟهىم ؤن َظٍ الخىٓيماث ليؿذ بضيل ؤو مىاٞـ للضولت، بهما جدخل اإلاغ٦ؼ الىؾيِ بحن اإلاجخم٘ 

.  والضولت بهضٝ جلبيت الاخخياظاث بك٩ل َىعي

ل بحغاجي إلاكهىم اإلاجخمؼ اإلاضوي١ يم٨ً ؤن هسلو بلى مما ؾب     يت الخغة  حػٍغ ت مً اإلاىٓماث الُٖى ٖلى ؤهه مجمٖى

واإلاؿخ٣لت ًٖ الضولت حكٛل اإلاجا٫ الٗام وج٣٘ ما بحن ألاؾغة والضولت وج٩ىن الًٗىيت ٞيه بُغي٣ت ازخياعيت وتهضٝ بلى 

.  مً طل٪ جد٣ي٤ اإلاهالر الٗامت وال حؿعي بلى جد٣ي٤ الغبذ اإلااصر

 :وكإة اإلاجخمؼ اإلاضوي -2

جغي مٗٓم الضعاؾاث ؤن وكإة اإلاجخم٘ اإلاضوي لم جٓهغ في الٛغب بال م٘ الضولت الليبراليت التي صاٞٗذ ًٖ      

ليه هجض حٗىص ظظوع اإلاجخم٘ اإلاضوي بلى الٟلؿٟت اليىهاهيت خيض صٖا الضولت  واؾخىظبذ الخغوط مً خالت الٟىضخى، ٖو

م٘ ؾياسخي حؿىص ٞيه خغيت وي٣ىم بدكغي٘ ال٣ىاهحن لخمايت الٗضالت واإلاؿاواة خيض ٖٝغ مٟهىم ؤعؾُى بلى ج٩ىيً مجذ

. اإلاجخم٘ اإلاضوي جُىع ٖبر مغاخل

ٟٞي في البضايت جدضص بٟترة ال٣غهحن الؿاب٘ ٖكغ والشامً ٖكغ خيض ْهغ اإلاجخم٘ اإلاضوي ٦ى٣يٌ إلاٟهىم الُبيٗت     

جُىع مٟهىم اإلاجخم٘ اإلاضوي يٗىص بلى جُىع ال٨ٟغ الؿياسخي الليبرالي اإلاغجبِ واإلاجخم٘ الُبيعي وطل٪ يكحر ؤن جاعيش 

باإلاظاَب الاظخماٖيت والا٢خهاصيت والظر بلىع الىٓغيت الؿياؾيت الليبراليت واجهياع الىٓام ال٣ضيم وبضايت الىٓام الظر ي٣غ 

عخلت بمٟهىم ال٣اهىن وال٣ٗض الاظخماعي بدغيت الٟغص وؾياصة الكٗب، ولهظا يغجبِ مٟهىم اإلاجخم٘ اإلاضوي في َظٍ الم

ويجؿض مٟهىم الؿياؾت الخضيشت بىنٟها ؾياؾت هابٗت مً اإلاجخم٘ البكغر ٦ما َى وليؿذ مؿ٣ُت ٖليه مً ٢بل ٖالم 

 3.ؤزغ

الظر اَخم بمٟهىم اإلاجخم٘ اإلاضوي وي٣هض به ون٠ طل٪  الػهض الاحخماعيمً ؤ٦ثر ٞالؾٟت  حىن لىى٦ما يٗخبر       

الظر صزله ألاٞغاص لًمان خ٣ى٢هم اإلادؿاويت التي جمخٗىا بها في ْل ال٣اهىن الُبيعي، ل٨ً ٚياب الؿلُت  اإلاجخم٘

 4.ال٣اصعة ٖلى الًبِ في اإلاجخم٘ الُبيعي لظل٪ اج٤ٟ َاالء ألاٞغاص ٖلى ج٩ىيً اإلاجخم٘ اإلاضوي

                                                                                                                                                                                           
حقوق اإلنسان والمجتمع المدني في إطار جامعة الدول العربية أثر المتغيرات الدولية واإلقليمية على تطور " ،عبد اهلل راشيد سعيد النيادم، ٔ

 . ٚٗ، ص ٕٛٓٓمذكرة ماجستَت، جامعة الشرؽ األكسط، قسم العلـو السياسية، ،"2007، 1990
برغهوؼ لإلدارة ، مركز ْتوث "التجاذبات واإلمكانيات والتحديات :المجتمع المدني ومعالجة النزاعات"يوسف حجازم، : مارتينا فيشر، ترمجة، ٕ

. ٕٗٔٓ/ٗٓ/ٗٔ: ، مت تصفح ادلوقع يـوٜٕٓٓالبناءة للنزاعات، 
http ://www.berghof،handbook.net 

مذكرة ماجستَت، جامعة ،"المتوسطالمنتدي المدني : دور الفواعل الالدوالتية في ديناميكيات التعاون في المتوسط دراسة حالة " ،نسيمة بوىراكة، ٖ
 . ٖٙ،ص ٕٛٓٓباتنة، قسم العلـو السياسية، 

 .ٛٔص ،ناصر زلمود رشيد شيخ علي، مرجع سبق ذكره، ٗ

http://www.berghof-handbook.net/
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ليه ْهغ اإلاجخم٘ اإلاضوي م٘ وكاء الضولت ال٣ىميت وهمى الغؤؾماليت ا٫      خضيشت وؤ٦دؿب اإلاٟهىم مضلىال بيضيىلىظيا ٖو

لغبُه بالخغ٧اث التي قهضتها بلضان ؤوعوبا الكغ٢يت في ٣ٖض الشماهيىاث والتي جىظهذ بلي ج٣ليو ؾيُغة الضولت، وبٗض 

ؾ٣ٍى اإلاٗؿ٨غ الاقترا٦يت مىذ اإلاٟهىم بٗضا جىمىيا بديض ؤنبذ يىٓغ بلي اإلاجخم٘ اإلاضوي باٖخباٍع اإلاجا٫ الظر يمىذ 

ظا هديجت اٖخماصَا ٦ماؾؿت مؿخ٣لت ًٖ الضولت وال٣ُإ الخامبف  1.عا٥ ألاٞغاص في الخىميت البكغيت اإلاؿخضامت َو

 :زهاثو اإلاجخمؼ اإلاضوي -3

ت مً  : جمحٍز ًٖ ٚحٍر مً الخىٓيماث هجض مجها الخهاثويخمحز اإلاجخم٘ اإلاضوي بمجمٖى

 الُىغُت: ؤوال: 

ا ًٖ          يت ال حؿعي بلى جد٣ي٤ الغبذ ؤو م٨ؿب َظا ما يمحَز جمخاػ مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي بإجها مىٓماث جُٖى

الكغ٧اث الخجاعيت التي جإؾؿذ ألَضاٝ عبديت، في خحن حٗمل ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي لخد٣ي٤ ؤَضاٝ بوؿاهيت ومىاٞ٘ 

 2.َىعي ؤو ال٣ُإ ٚحر الهاصٝ للغبذ و ال٣ُإ الخحريت الٗامتٖامت ال حؿتهضٝ الغبذ ولهظا حٗٝغ باؾم ال٣ُإ الذ

ٞمىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي يىٓغ بلحها ٦إجها ؤبييت اظخماٖيت وؾيُت ج٠٣ بحن ألاٞغاص والؿى١ وؤلاصاعة الخ٩ىميت، وحٗمل  

حن وليـ جدذ يِٛ ؤر بصاعة خ٩ىميت وجامً ٤  ٖلى زل٤ بيئيت مىٓمت للٗمل ؤلاوؿاوي ٚحر الغبخي مخُٖى الخضماث ٞو

 3.بؾتراجيجيت ٖمل جل٣اجي جُىعي

 اإلاباصعة الخانت: زاهُا: 

خيض ما يمحز اإلاجخم٘ اإلاضوي اهٟهالها ماؾؿيا ًٖ الضولت، بمٗجي لها ؤَضاٞها ومجاالتها التي جدضصَا مىٟهلت ًٖ     

صوي  جيكِ بٗيضا ًٖ الخ٩ىماث الضولت ٦ما لها محزاهياتها ومهاصع الخمىيل اإلاىٟهلت ًٖ الضولت ٞاإلاىٓماث اإلاجخم٘ الم

ٞهي مؿخ٣لت في ٢غاعاتها وجمىيلها، ٞهي حٗمل بهىعة مؿخ٣لت ًٖ الخ٩ىمت وؤظهؼتها َظا ما يؿمذ لها بالخضزل في مىا٠٢ 

وخاالث ال يم٨ً لؤلظهؼة الخ٩ىميت وختى اإلاىٓماث الضوليت الخ٩ىميت ؤن جخضزل ٞحها ألؾباب ٢ض ج٩ىن ؾياؾيت ؤو 

ا،  حَر  4.َظا ما مىذ اإلاجخم٘ اإلاضوي  صوع ؤ٦ثر ٞٗاليت في ٖملها باالؾخ٣الليتصبلىماؾيت ٚو

 الٌكاءة والكػالُت: زالثا: 

يت ال حؿتهضٝ       ج٨دؿب اإلاىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي زانيت ال٨ٟاءة والٟٗاليت مً َبيٗت وكاَها ٞهي مىٓماث جُٖى

يجاص الخلى٫ ل٩اٞت الٟئاث الهكت وألاي٠ٗ في الغبذ مً ٖملها، حٗمل ٖلى ؤؾاؽ جد٣ي٤ اإلاىٟٗت الٗامت ومداولت ب

اإلاجخم٘، ٦ما ج٣ىم بالضٞإ ًٖ الخغياث الٗامت ٦خٗؼيؼ خ٣ى١ ؤلاوؿان وخمايت اإلاغؤة والبيئيت، وجضٖيم ٖملياث الؿالم 

                                                           
 .ٙٔ، غازم الصوارين، مرجع سبق ذكره، ص ٔ

2  ،Eric D.Werker, Faisal Z. Ahmed," What Do Non،Governmental Organizations Do?, 

Forthcoming, "Journal of Economic Perspectives", May2007,p14.  
المدني في ظل الهيمنة  واالجتماعالعولمة والدولة، الوطن والمجتمع العالمي دراسات في التنمية "، غساف منَت محزة سنو، علي أمحد الطراح، ٖ

. ٕٕٓ، ص ٕٕٓٓدار النهضة العربية، : ،لبناف"العالمية االقتصادية
4  ،Gerard Clarke,"The Politics of NGOs in South،East Asia Participation and Protest in 
thePhilippines", London :Routledge,2001,p3. 
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٦ٟاءة وب٢امت ظؿىع الخٗاون بحن ألاٞغاص، ٦ما جخمحز باإلاغوهت والخ٨ي٠ م٘ مسخل٠ ال٣ًايا َظا ما ؤُٖي لها صاٞ٘ ؤ٦بر لل

 1.في وكاَها وجإييض ومؿاهضة مً َٝغ الٗضيض مً الٟئاث

II. مخُلباث بىاء زهاقت جكػُل ماؾؿاث اإلاجخمؼ اإلاضوي الجؼاثغي: 

 :جُىع ووكإة ماؾؿاث اإلاجخمؼ اإلاضوي في الجؼاثغ -1

ظا مً  1988ْهغث مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي في الجؼاثغ بك٩ل واضر زال٫ الٟترة اإلامخضة ما بحن ؤخضار ؤ٦خىبغ      َو

تها الجؼاثغ والتي جخُلب جدغيغ خغيت ألاٞغاص في الخٗبحر والخىٓيم،خيض ْهغث  زال٫ مىظت الخدى٫ الضيم٣غاَي التي ٖٞغ

٣ا لضؾخىع  ليه جغظ٘ وجم ؤلا٢غ 1989ألاخؼاب الؿياؾيت ٞو اع بالخٗضصيت الؿياؾيت وحصجي٘ اإلاكاع٦ت الؿياؾيت ٖو

الاهُال٢ت الخ٣ي٣يت للمجخم٘ اإلاضوي في الجؼاثغ م٘ جإؾيـ اللجان والجمٗياث لخمايت ضخايا ال٣م٘ ٖلى ازغ خىاصر 

. 1988ؤ٦خىبغ 

الن ًٖ ٢اهىن ا...لخإحي بٗضَا ظمٗياث مسخلٟت، ٦جمٗياث خمايت البيئت، الجمٗياث الخحريت، اإلاهىيت    لخ، وبمجغص ؤلٖا

الجمٗياث طاث الُاب٘ الاظخماعي ٦ةَاع ٢اهىوي وقغعي إلاماعؾت خ٤ ج٩ىيً الجمٗياث، ٦د٤ بوؿاوي جا٦ض ٖليه ٧ل 

ذ الخغ٦ت الجمٗىيت هٟؿا ظضيضا، ظؿضٍ طل٪ ال٨م الهاثل مً الجمٗياث ٖلى اإلاؿخىي  مىازي٤ خ٣ى١ ؤلاوؿان، ٖٞغ

جي واإلادلي، ٞٗلى اإلاؿخىي  جي ٣ِٞ، جم جإؾيـ خىالي الَى م  434الَى لى الٚغ ظمٗيت في ًٚىن ؤعبٗت ؾىىاث ٣ِٞ ٖو

تها الخغ٦ت الجمٗىيت في بضايتها ت التي ٖٞغ  2.مً الخُىع اإلالخّى في مجا٫ جإؾيـ الجمٗياث، والؿٖغ

ذ جغاظٗا في الؿىىاث ألازحرة م٣اعهت بالؿىىاث ألاولى       التراظ٘ بلى  ويم٨ً بعظإ َظا 1992و1990بال ؤجها ٖٞغ

تها البالص، والتي جمحزث بخٟا٢م ألاػمت بٗض جى٢ي٠ اإلاؿاع الاهخسابي، وخل خؼب  الىيٗيت الؿياؾيت والاظخماٖيت التي ٖٞغ

ضص ٦بحر مً الجمٗياث اإلاسخلٟت خؼبيت، بوؿاهيت،  ظبهت ؤلاه٣اط ٣٦ىة ؾياؾيت ججم٘ جدذ لىائها ٢ىي اظخماٖيت ٦بحرة، ٖو

، والتي لٗبذ صوعا ٦بحرا في هجاح 1992و 1990بيت، التي ٧اهذ جيكِ ب٣ىة في الٟترة ما بحن اظخماٖيت، صيييت وختى ه٣ا

. 1990الخؼب في الاهخساباث البلضيت والىالثيت ؾىت 

تها البالص مىظ   و٦ظا ٞىػٍ في الضوع ألاو٫ مً الاهخساباث الدكغيٗيت، ٦ما ؤن خالت الالؾخ٣غاع الؿياسخي وألامجي التي ٖٞغ

امال مهما في جغاظ٘ الخغ٦ت الجمٗىيت، وجسٝى ألاٞغاص مً اإلاكاع٦ت ؤو اإلاباصعة لخإؾيـ الجمٗياث، بياٞت ، حٗض 1992ٕ

بلى الٗىامل البحرو٢غاَيت التي مً قإجها ؤن ج٠ًٗ عوح اإلاباصعة هدى جإؾيـ الجمٗياث، بال ؤن اؾخ٣غاع الىي٘ ألامجي 

ىيت، وميشا١ الى ثام اإلاضوي ؤُٖى صٞٗت ٢ىيت هدى اهبٗار الخغ٦ت الجمٗىيت في واهتهاط الجؼاثغ لؿياؾت اإلاهالخت الَى

اب ٦خىظه ظضيض ومجا٫ ٖمل مؿخدضر ليكاٍ مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي في  الجؼاثغ ٞٓهغث مىٓماث ضخايا ؤلاَع

 3.الجؼاثغ

 

 

 

                                                           
، 1990أثر المتغيرات الدولية واإلقليمية على تطوير حقوق اإلنسان والمجتمع المدني في إطار الجامعة العربية " ،عبد اهلل راشد سعيد النيادم، ٔ

 .٘٘، ص ٕٛٓٓمذكرة ماجستَت، جامعة الشرؽ األكسط لدراسات العليا، قسم العلـو السياسية، ،"2007
 .ٖٖعبد السالـ عبد الالكم، مرجع سبق ذكره، ص ، ٕ
ادللتقى ق، كرقة عمل يف ادللتقي دراسة يف آلية تفعلي: اجملتمع ادلدين يف اجلزائر)مرسي مشرم، التحوالت السياسية كإشكالية التنمية يف اجلزائر  كاقع كحتديات، ٖ

. ٕٙ، ص ٕٛٓٓالشلف،  "وتحديات  واقع: التحوالت السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر:"الوطٍت األكؿ حوؿ 
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ي حؼاثغي  -2  :ؤَم اليكاَاث التي جهىم بها الجمػُاث في بىاء مجخمؼ حكاًع

ت مً اإلااقغاث التي خضصَا اإلا٨ٟغ  َظا الٗىهغ يخُلب مىا         الضعاؾت ال٨ميت التي حٗخمض ٖلى جُبي٤ مجمٖى

نامىيل َىخٛخىن واإلاخمشلت في ال٣ضعة ٖلى الخ٨ي٠، الاؾخ٣الليت ، الخ٣ٗيض والخجاوـ ٧ل َظٍ اإلاٗايحر َل يم٨ً ؤن 

. هلمؿها في اإلاجخم٘ اإلاضوي في الجؼاثغ

م مً خا تها الخغ٦ت الجمٗىيت مىظ بضايتها، بال ؤجها ٟٞي ٖىهغ الخ٨ي٠ هجض ؤهه  ٖلى الٚغ لت الجمىص والترصص التي ٖٞغ

ظا مً ؤظل َغح ٢ًاياَا واإلاؿاَمت بمىا٢ٟها الاظخماٖيت والا٢خهاصيت  ْهغث ب٣ىة زال٫ الؿىىاث ألازحرة،َو

تها الجؼاثغ مىظ ؾبخمبر  انت بالخياة ، وؾلؿلت الخىاعاث الخ1996والؿياؾيت، مً زال٫ الىضواث الىَىيت التي ٖٞغ

الؿياؾيت والا٢خهاصيت م٘ الضولت، لخيخهي ب٣ٗض ملخ٣ى الجمٗياث ؤو الخغ٦ت الجمٗىيت ٖلى مؿخىي الٗانمت في قهغ 

ىيت اإلاى٣ٗض ما بحن 1997ؤٞغيل  جي للخغ٦ت الجمٗىيت الَى ظا يجؿض 1997ؤٞغيل  12و  11، زم ٣ٖض ؤو٫ مىخضي َو ، َو

٫ بقغا٥ اإلاجخم٘ اإلاضوي في جهىع الخلى٫ اإلام٨ىت لؤلػمت التي مغث بها زُىة ؤولى هدى ج٨غيـ الضيم٣غاَيت مً زال

٤ الٓغوٝ واإلاكا٧ل اإلاخىاظضة في  ىيت ٖلى ج٨يي٠ وكاَها ووْاثٟها ٞو البالص، لهظا ٖملذ الجمٗياث واإلاىٓماث الَى

 1.الخياة الٗامت

الجمٗيت وؤؾاؽ اؾخ٣الليت ٢غاعاتها،  ؤما ٖلى مؿخىي الاؾخ٣الليت هجض بن جمىيل الجمٗيت َى ؤخض ٖىانغ ٞاٖليت    

ٞةطا ٧ان مك٩ل الخمىيل ٚحر مُغوح لضي بٌٗ الجمٗياث، ٧الجمٗياث اإلاهىيت زانت الا٢خهاصيت مجها، والجمٗياث 

اإلاضٖمت مً َٝغ بٌٗ ألاخؼاب وختى اإلاضٖمت مً َٝغ الضولت، ٞاهه يك٩ل ٖاث٣ا باليؿبت للبٌٗ آلازغ مً الجمٗياث 

حؿخٛل في اإلاىاؾباث وي٣ٟضَا اؾخ٣الليتها،  في خحن يخمحز ٖىهغ الخ٣ٗيض للمجخم٘ اإلاضوي الجؼاثغر بك٩ل يجٗلها وؾيلت 

اثٟها، وجدؿحن ٖملها زانت  بى٣و الخبرة وؤلام٩اهياث، وم٘ َظا ٧اهذ َىا٥ ظمٗياث خاولذ الٗمل ٖلى جىؾي٘ ْو

 2.يً، وباخشحن في ٖلم الاظخمإ، وبٖالميحنالجمٗياث الاظخماٖيت وؤلاوؿاهيت مً زال٫ بصماط مسخهحن ٦إَباء وهٟؿاوي

 :وانؼ وآقام ماؾؿاث اإلاجخمؼ اإلاضوي في الجؼاثغ -3

ت مً الهٗىباث والخىاظؼ  خيض هجض ج٣يم وا٢٘ ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي ومضي جُبي٣ها في ؤعى الىا٢٘ حٗٝغ مجمٖى

: الٗامت وهجض مجها ج٠٣ ؤمام وكاَها وخغيت ٖملها لخد٣ي٤ َضٞها ألاؾاسخي اإلاخمشل في اإلاىٟٗت

لى عؤؾها ي٠ٗ اإلاحزاهيت التي جسههها الضولت       حٗاوي البييت الخدخيت للجمٗياث في الجؼاثغ مً مك٨الث ٖضيضة ٖو

خباع ي٠ٗ ال٣ُإ الخام اإلاىخج في الجؼاثغ، والظر يم٨ً ؤن يؿاَم في جمىيل الٗمل  لهظا ال٣ُإ، ٞةطا ؤزظها في الٖا

جهىع حجم اإلاٗاهاة التي يىاظهها وكاٍ الجمٗياث، ٨ٞما َى مٗغوٝ حٗض اإلاىاعص التي  الجمٗىر، ٞةهه يم٨ً ٖىضثظ

جمخل٨ها ماؾؿاث وظمٗياث للمجخم٘ اإلاضوي مً ؤَم مخُلباث ٢يامه بإصواٍع اإلاسخلٟت وبصاعة ٖال٢خه بالهيئاث الغؾميت 

اإلاضوي ٖلى بٖاهاث الضولت ب٣ضع ما يازغ  للضولت بما يًمً اؾخ٣الله في الخٗاَي مٗها، ٞب٣ضع ما حٗخمض ماؾؿاث اإلاجخم٘

طل٪  ؾلبا ٖلى اؾخ٣ال٫ وكاَها، ووكحر َىا بلى ؤن الٗضيض مً الضعاؾاث الؿىؾيىلىظيت والؿياؾيت الخاليت جغبِ ٢ىة 

 3.حك٨يالث اإلاجخم٘ اإلاضوي بمضي وظىص ٢اٖضة ماصيت ؤو ؾىض ماصر لها

                                                           
 .ٖٙنسيمة بوىراكة، مرجع سبق ذكره، ص، ٔ

2  ،Andrea Liverani, "Civil Society in AlgeriaThe political functions ofassociational 
life",(New York:First published, 2008).P62. 
 

 .ٖٙنسيمة بوىراكة، مرجع سبق ذكره، ص، ٖ
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ى اإلاخٗل٤ ٦ما هجض ؤيًا مً الخدضياث ألازغي التي جىاظه ا     لٗمل الجمٗىر في الجؼاثغ جدضيا يم٨ً اٖخباٍع مٟهلي َو

لى عؤؾها الؿلُت الؿياؾيت ال٣اثمت اخخىاء ظمٗياث اإلاجخم٘ اإلاضوي ؤو ٖلى  غاٝ واإلااؾؿاث ٖو بؿعي الٗضيض مً ألَا

ى ألامغ الظر يى٨ٗـ ؾلبا ٞيما يخٗل٤ باخخٟاّ الجمٗيت بصخهيتها وال٣يا ا َو م بمهامها يالخٔ ألا٢ل مىاٞؿتها ؤصواَع

وفي ؾيا١ الخجغبت الجؼاثغيت َيمىت ألاظهؼة البحرو٢غاَيت ٖلى الٗمل الجمٗىر وسجىه في ؾيا١ بؾتراجيجياث ٦شحرا ما 

. ج٩ىن مدضوصة ال ؾيما ٖىضما ال يخم اخترام يىابِ الٗمل الجمٗىر وزلُه م٘ الٗمل الؿياسخي

مباصعاث ال يم٨ً جهييٟها البخت ٖلى ؤجها مباصعاث بغيئت، خاولذ  ٣ٞض الخٓىا مشال وزال٫ مىاٖيض اهخسابيت ؾاب٣ت ْهىع  

حٗبئت وجىظيه الٗمل الجمٗىر لخد٣ي٤ ؤَضاٝ بهخسابت ػاثلت، بط بمجغص اهتهاء اإلاىاٖيض الاهخسابيت جيخهي مٗها الضٖايت 

 1.التي عا٣ٞذ جل٪ اإلاباصعاث

ياب        ا ٦ظل٪ ؤن اإلاجخم٘ اإلاضوي الجؼاثغر يدؿم بٗضم الشباث والخ٣لب الؿغي٘ ٚو ٦ظل٪ مً ألاؾباب التي يجب ط٦َغ

اإلا٣ىماث الظاجيت والاحؿا١ الضازلي َظٍ الؿماث ؤصث بلى جضزل الضولت بإظهؼتها البحرو٢غاَيت وؤلاظهاػ ٖلى اإلاىٓماث 

٫، ٞا٢خهغ صوع مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي في مٗٓم الخاالث ٖلى مؿاهضة باخخىائها ؤو زل٤ ٖغا٢يل حُٗل ٖملها الٟٗا

ٌ صون زل٤ آلياث جم٨جها مً الٗمل الٟٗا٫ لخٛيحر مىا٠٢ عؾميت  ال٣ىاهحن واإلاىا٠٢ الغؾميت، وفي ؤؾىؤ الخاالث الٞغ

. ما

ايت ٦ما ؤن لؤلؾغة ؤو الٗاثلت صوع عثيسخي في وكغ الش٣اٞت التي جىٓغ للضولت اإلاغ٦ؼيت اإلاخضزل ة ٖلى ؤجها ٖامل عثيسخي في ٖع

ظا له ظظوعٍ في ؤهماٍ الؿلُت ألابىيت الىابٗت مً الخ٣اليض الٗاثليت، والتي حٗخبر الُاٖت بضون مىا٢كت  الهالر الٗام، َو

. ؤخض ؤع٧اجها

غ١ الخضعيـ والخ٣ييم حٗاوي ٚياب الخغيت؛ ٞاإلاىاهج ال جدخـىر بال هاصعا ومازغا  باإلياٞت بلى َبيٗت اإلاىاهج التربىيت َو

ماصة مباصت خ٣ى١ ؤلاوؿان و٢يمها، ٦ما ؤن َغي٣ت الخضعيـ والخٗليم ج٣ىم ٖلى الخل٣ي الؿلبي الخل٣حن م٘ ٚياب الخدليل 

ظا ما يىا٢ٌ جماما جىميت الصخهيت وعوح ؤلابضإ والابخ٩اع، و  الى٣ضر مً ؤؾٟل بلى ؤٖلى في مٗٓم مغاخل الخٗليم، َو

ازخهاصخي الخٗليم مً يغبِ طل٪ بال٣هغ الظر يٗاهيه اإلاٗلمىن مً َٝغ ؤلاصاعة  يخىا٤ٞ م٘ زى٤ الخغيت،بط مً

 2.الخٗليميت اإلا٣هىعة ٦ظل٪ مً ٢بل ؤلاصاعة اإلاغ٦ؼيت

: زاجمت

ظا هديجت جبٗيتها       مما ؾب٤ وؿخسلو ؤن ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي في الجؼاثغ ٖٝغ ب٣ضع مً الك٩ليت ٣ِٞ، َو

ظا هٓغا لٗضم ٢ضعة ووعي الضولت بضوع َظٍ اإلااؾؿاث الىؾيُت التي حٗمل إلااؾؿاث الخ٩ىمت وؾيُغتها ٖل حها، َو

لخد٣ي٤ الهالر الٗام بل حٗخبٍر ٦مىاٞـ لها، ولهظا يب٣ي الىٓام الؿياسخي الجؼاثغر بٗيضا ًٖ ز٣اٞت الضيم٣غاَيت 

جم٘ اإلاضوي في نى٘ وجىٟيظ ومباصت الخى٦مت التي حٗمل ٖلى جٟٗيل اإلااؾؿاث الشالزت الخ٩ىمت، ال٣ُإ الخام واإلاج

ال٣غاعاث التي حٗىص بالٟاثضة للجمي٘، مما جسل٤ جىميت للمجخم٘ بهٟت ٖامت والضولت بهٟت زانت في ْل مىاظهت 

. الخدضياث وػياصة اإلاخُلباث ؤمام عجؼ الضولت لىخضَا لل٣يام ب٩ل الخضماث

 

 

                                                           
 .ٖٖعبد السالـ عيد الالكم، مرجع سبق ذكره، ص،ٔ

 .ٕٙمرسي مشرم، مرجع سبق ذكره، ص، ٕ
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: ناثمت اإلاغاحؼ

صعاؾت مُضاهُت لىالًتي اإلاؿُلت وبغج : الخىمُت اإلادلُت في الجؼاثغصوع اإلاجخمؼ اإلاضوي في "،ٖبض الؿالم ٖبض الالور  -1

ج ٍغ  .2011، مظ٦غة ماظؿخحر، ظامٗت وع٢لت، ٢ؿم الٗلىم الؿياؾيت،"بىغٍغ

 .2010مغ٦ؼ صعاؾاث الٛض الٗغبي، : ، ال٣اَغة"جُىع مكهىم اإلاجخمؼ اإلاضوي وؤػمت اإلاجخمؼ الػغبي" ٚاػر الهىاعوي، -2

ؼ اإلاكاعيت الؿُاؾُت في قلؿُحن"، هانغ مدمىص عقيض قيش ٖلي -3 مظ٦غة  ،"صوع مىظماث اإلاجخمؼ اإلاضوي في حػٍؼ

 . 2008ماظؿخحر، ظامٗت ٞلؿُحن،

ؤزغ اإلاخؿحراث الضولُت وؤلانلُمُت غلى جُىع خهىم ؤلاوؿان واإلاجخمؼ اإلاضوي في " ،ٖبض هللا عاقيض ؾٗيض الىياصر -4

 .2008ع، ظامٗت الكغ١ ألاوؾِ، ٢ؿم الٗلىم الؿياؾيت، ،مظ٦غة ماظؿتي"2007 -1990بَاع حامػت الضُو الػغبُت 

ٍاهُاث والخدضًاث :اإلاجخمؼ اإلاضوي ومػالجت الجزاغاث"يىؾ٠ حجاػر، : ماعجيىا ٞيكغ، جغظمت -5 ، "الخجاطباث وؤلام

هٝى لئلصاعة البىاءة للجزاٖاث،   .14/04/2014: ، جم جهٟذ اإلاى٢٘ يىم2009مغ٦ؼ بدىر بٚغ

http ://www.berghof-handbook.net. 

غاوة -6 اإلاىخضي اإلاضوي : صوع الكىاغل الالصوالجُت في صًىامٌُُاث الخػاون في اإلاخىؾِ صعاؾت خالت " ،وؿيمت بَى

 . 2008،مظ٦غة ماظؿخحر، ظامٗت باجىت، ٢ؿم الٗلىم الؿياؾيت، "اإلاخىؾِ

الىًَ واإلاجخمؼ الػاإلاي صعاؾاث في الخىمُت  -الػىإلات والضولت"ػة ؾىى، ٖلي ؤخمض الُغاح، ٚؿان مىحر خم -7

 .2002صاع الجهًت الٗغبيت، : ، لبىان"والاحخماع اإلاضوي في ظل الهُمىت  الانخهاصًت الػاإلاُت

غ خهىم ؤلاوؿان " ،ٖبض هللا عاقض ؾٗيض الىياصر -8 واإلاجخمؼ اإلاضوي في بَاع ؤزغ اإلاخؿحراث الضولُت وؤلانلُمُت غلى جٍُى

، مظ٦غة ماظؿخحر، ظامٗت الكغ١ ألاوؾِ لضعاؾاث الٗليا، ٢ؿم الٗلىم "2007 -1990الجامػت الػغبُت 

 .2008الؿياؾيت،

صعاؾت في : اإلاجخم٘ اإلاضوي في الجؼاثغ)مغسخي مكغر، الخدىالث الؿياؾيت وبق٩اليت الخىميت في الجؼاثغ  وا٢٘ وجدضياث -9

جي ألاو٫ خى٫ آليت جٟٗليه، وع٢ت ٖمل في اإلالخ٣ي  ٍالُت الخىمُت في الجؼاثغ:"اإلالخ٣ى الَى وانؼ : الخدىالث الؿُاؾُت وبق
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ً
ا  باجداص :مكهىم الظاث لضي اإلاػانحن بهٍغ

ً
ا صعاؾت خالت اإلاػانحن بهٍغ

غة، الؿىصان اإلاٌكىقحن بىصمضوي،  والًت الجٍؼ
 .حامػت وص مضوي ألاَلُت،الؿىصان بزالم مدمض غبض الغخمً . ص

 

  :ملخو

حن بىص مضوي واليت  الخٗٝغ ٖلى مؿخىي مٟهىم الظاث لضي اإلاٗا٢حن بهغيا َضقذ َظٍ الضعاؾت بلى    بةجداص اإلا٨ٟٞى

، اؾخسضمذ 2103مايى  -الجؼيغة، الؿىصان في الٟترة مً ٞبرايغ
ًا
 بهغيا

ًا
، ج٩ىهذ ٖيىت الضعاؾت مً ماثت وزمؿىن مٗا٢ا

في َظٍ  الضعاؾت اإلاىهج الىنٟي، وجم جُبي٤ ؤصواث الضعاؾت التي اقخملذ ٖلي اؾخماعة البياهاث ألاوليت التي الباخشت  

ا٢ت، والٗمغ الظر خضزذ ٞيه )جًمىذ مخٛحراث  ، مؿخىي الخٗليم، اإلاهىت، الخالت الؼواظيت، صعظت ؤلٖا الٗمغ، الىٕى

ا٢ت يئت الؿىصاهيت، جم بٗضَا جدليل البياهاث بىاؾُت ببرهامج الخؼمت ، بلى ظاهب م٣ياؽ مٟهىم الظاث اإلا٣جن ٖلى الب(ؤلٖا

وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثيت في مؿخىي : ، و٢ض جمشلذ ؤَم هخاثج الضعاؾت في(SPSS)ؤلاخهاثيت للٗلىم الاظخماٖيت

 للٗمغ
ًا
 جبٗا

ًا
 ٞما ٞى١  41: لهالر)مٟهىم الظاث لضي اإلاٗا٢حن بهغيا

ًا
لت بخهاثيت في ، ٖضم وظىص ٞغو١ طاث صال(ٖاما

، وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثيت في مؿخىي مٟهىم الظاث لضي   للىٕى
ًا
 جبٗا

ًا
مؿخىي مٟهىم الظاث لضي اإلاٗا٢حن بهغيا

 إلاؿخىي الخٗليم 
ًا
 جبٗا

ًا
، وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثيت في مؿخىي مٟهىم الظاث لضي (ظامعي: لهالر)اإلاٗا٢حن بهغيا

 للخالت الؼ
ًا
 جبٗا

ًا
، َظا باإلياٞت بلى وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثيت في مؿخىي (متزوط: لهالر)واظيت اإلاٗا٢حن بهغيا

ا٢ت   لؼمً خضور ؤلٖا
ًا
 جبٗا

ًا
و٢ض زلهذ الضعاؾت بلى ظملت (. مىظ الىالصة:لهالر )مٟهىم الظاث لضي اإلاٗا٢حن بهغيا

. جىنياث وم٣ترخاث

ا٢ت البهغيت:الٍلماث اإلاكخاخُت . مٟهىم الظاث ،ؤلٖا

: جمهُض 

ا ؤو     جباييذ هٓغة اإلاجخمٗاث للمٗا٢حن ٖبر الخاعيش ،٩ٞان يىٓغ بلحهم ٢بل ؤلاؾالم ٦ىظيغ قام ،ٞخٗغيىا للمىث ظٖى

ضم ٢ضعتهم ٖلى الضٞإ ًٖ هٟؿهم إة الٓغوٝ اإلاىازيت الهٗبت،ؤو بؿبب يٟٗهم ٖو وبٓهىع ؤلاؾالم واهدكاع .جدذ َو

الىبىيت الكغيٟت خ٣ى١ اإلاؿلمحن وخظعث مً بيظاء الًٟٗاء ،  حٗاليمه الؿمدت والتي بييذ  في ال٣غآن ال٨غيم والؿىت

وما لبض ؤن جؼايض الاَخمام الٗالمي واإلادلي خيض نضعث الٗضيض مً . ٞغاص واججاَاتهم هدى اإلاٗا٢حنحٛحرث هٓغة ألا

. الدكغيٗاث ال٣اهىهيت والاظخماٖيت والصخيت وحكغيٗاث زانت بد٣ى١ اإلاٗا٢حن في الٗمل والخياة ال٨غيمت

و٢ض ؤصي الى٣و الٟاصح في زضماث التربيت الخانت ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي بهىعة ٖامت وفى الضو٫ الىاميت ٖلى وظه    

الخهىم بلى بٖاصة الىٓغ في الاؾتراجيجياث التربىيت اإلاىظهت للمٗا٢حن والبدض ًٖ بضاثل لها، ٟٞي صعاؾت ؤظغتها 

% 1صولت وج٣ل ًٖ  44في % 3زضماث التربيت الخانت ج٣ل ًٖ  ؤْهغث ؤن وؿبت مً يخل٣ىن  1987-86اليىوؿ٩ى في ٖام 
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صولت ،مما يكحر بلى ؤن الٛالبيت الٗٓمى مً الخالميظ طور الخاظاث الخانت يٟخ٣غون بلى الخضماث الخٗليميت  32في 

 . 1اإلاالثمت ؤو ؤجهم جغ٧ىا بضون زضماث بضٖىي اعجٟإ ج٩لٟتها

الجمػُت الاَخمام بظور الخاظاث الخانت ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي خيض اٖخمضث  و٢ض ٢اصث الجهىص اإلاخىانلت بلى ػياصة   

 1991 -1981ٖاما صوليا للمٗا٢حن والٟترة مً  ٦1981ما ؤٖلً الٗام  لخهىم اإلاػانحنبٖالهحن  الػامت لؤلمم اإلاخدضة

ا٢ت وبٖاصة ٣ٖضا صوليا زانا بهم اٖخمضث في بَاٍع زُت ٖمل صوليت مٗىيت باجساط جضابحر ٞٗالت للخض  مً ؤلانابت باإٖل

مليت الخىميت . جإَيل اإلاٗا٢حن وجد٣ي٤ مكاع٦تهم الٟٗالت في الخياة الاظخماٖيت ٖو

حن    يت بةوكاء مٗهض الىىع للم٨ٟٞى م ، ولم  جسخل٠ 1961وفي الؿىصان بضؤث الخضماث اإلاىظهت للمٗا٢حن بجهىص َٖى

 ٖما ٧اهذ ٖليه في الؿخيىاث  بل اػصاصث
ًا
٢خامه ٞم٣ابل الؼياصة ال٨بحرة في ؤٖضاص اإلاٗا٢حن جٓل مٗاَض  الهىعة ٦شحرا

الخإَيل والخضعيب حٗض ٖلي ؤناب٘ اليض الىاخضة في ٧ل مضن الؿىصان ، مما يجٗل حٗليم َظٍ الكغيدت يجابه ٦شحرا مً 

ؤمام ؤر مداولت ال٣ٗباث والٗىاث٤ مما ييخج ٖىه بزال٫ بد٤ اإلاٗا١ في الخٗليم والٗمل وبالخالي ٢ٟل الباب في وظهه 

. 2لئلبضإ والُٗاء مً ظاهبه الصخيء الظر يل٣ى بٓالله الؿالبت ٖلى شخهيت اإلاٗا١ وجىاػهه الىٟسخي

و٢ض ؤ٦ضث مٗٓم الضعاؾاث في َظا اإلاجا٫ ؤن مٗٓم ما يٗاهيه اإلاٗا١ مً مك٨الث هٟؿيت ؤو ؾلى٦يت ؤو اظخماٖيت    

مً ٧ىهه هاجج ًٖ ٣ٞضان ألخض الخىاؽ، بط يدهغ اإلاجخم٘ اإلاٗا١ في  هاجج في اإلا٣ام ألاو٫ مً هٓغة اإلاجخم٘ وج٣بله ؤ٦ثر

ىض ؤر مداولت مىه  ضم الخ٣بل مً ظاهب آزغ، ٖو ٌ ٖو ٖالم يي٤ جديُه هٓغاث الك٣ٟت والغزاء مً ظاهب وهٓغاث الٞغ

ة وبٗضم للخغوط مً ٖاإلاه الًي٤ ليخلمـ َغي٣ه  يهُضم بأزاع عجٍؼ التي يطخمها اإلاجخم٘ بىٓغة ؤٞغاصٍ مً هاحي

ضاص الالػم للمٗا١ مً هاخيت ؤزغي ، مما ياصر بضوعٍ ل٣ٟضان الخىاػن الىٟسخي لضر اإلاٗا١ . ٢يامه بضوعٍ في الخإَيل وؤلٖا

ٞكٗىع اإلاٗا١ بإيت ماقغاث جض٫ ٖلي ازخالٞه ًٖ ؤ٢غاهه بك٩ل ٦بحر جمشل ٣ٖبه ٦بحرة في َغي٤ همٍى الىٟسخي، مما يٗي٤ 

. عيه لًٍٛى هٟؿيه  جٟى١ اخخمالهج٩ىيً مٟهىم بيجابي للظاث ؤو ح٘

 في ْل ٖال٢اجىا باآلزغيً، ؤو هي اإلاضع٧اث  واإلاٟاَيم   
ًا
 واظخماٖيا

ًا
٣ليا  ٖو

ًا
ٞالظاث هي اإلاٗجي اإلاجغص إلصعا٦ىا ألهٟؿىا ظؿميا

عوهه ؤو ٦ما يٗخ٣ض ؤو يخهىع ؤن آلازغيً ر" الظاث اإلاضعيت ؤو الىانػُت"الكٗىعيت للٟغص ٞيما يخٗل٤ بظاجه ٦ما هي ٖليه

. 3" الظاث اإلاثالُت"ؤو ٦ما يىص ؤن ي٩ىن ٖليه "  الظاث الاحخماغُت"

٣ضان الخىاػن بؿبب ٖضم ز٣ت اإلاٗا١ في   مً الخلل ٞو
ًا
ٞالظاث الاظخماٖيت و الظاث الىا٢ٗيت لضر اإلاٗا٢حن يكىبها ٦شحرا

 في همى مٟه
ًا
 َاما

ًا
ى الصخيء الظر ٢ضعاجه، بياٞت بلي ه٣و الخبراث التي يمغ بها والتي حٗخبر ٖامال وم الظاث بك٩ل مىاؾب َو

يٟخ٣غ بليه اإلاٗا١ في اإلاجخمٗاث الىاميت ٖلي وظه الٗمىم وفي مجخمٗىا الؿىصاوي ٖلي وظه الخهىم بط ؤن مٗٓم ألاؾغ 

في مجخمٗىا ج٣٘ ٞغيؿت ؾلؿلت مً ألازُاء في جيكئت اإلاٗا١ و٦يٟيت الخٗامل مٗه صون ؤن جضعر بإن ٞهم ألاؾغة 

لؿٟتها وههجه  ٖلي جىا٤ٞ اإلاٗا١ وجىاػهه الىٟسخيٞو
ًا
 ؤو بيجابا

ًا
 4.ا في الخٗامل م٘ اإلاٗا١ هي التي جازغ ؾلبا

: مكهىم الظاث

                                                           

 
.ٜٜٜٔ، دار ادلعرفة اجلامعية اإلسكندرية "متحدو اإلعاقة"صاحل ، عبد احملي زلمود حسن، . 1 
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 ٖلى ؾلى٦ه    
ًا
 ٖٓيما

ًا
غ الصخهيت، ومٟهىم الظاث َى حجغ الؼاويت ٞحها وإلاٟهىم الٟغص ًٖ هٟؿه جإزحرا الظاث هي ظَى

االء الظيً يغون ؤهٟؿهم ٚحر م٣بىلي  لظل٪، وؤولئ٪ وصخخه الىٟؿيت، َو
ًا
ضيمي ال٣يمت يميلىن بلى الخهٝغ جبٗا ن ٖو

الظيً يٟهمىن ؤهٟؿهم بُغي٣ت وا٢ٗيت يميلىن بلى الا٢تراب مً الىاؽ بُغي٣ت ٣ٖالهيت، وجبضؤ مداولت اإلاغء للخٗٝغ ٖلى 

 إلاا ٢ض يدل ٖليه 
ًا
ؤو ٖلى البيئت مً طاجه وجدضيض مٗاإلاها بك٩ل مالثم في مغخلت اإلاغا٣َت وحؿخمغ ٦ظل٪ َىا٫ خياجه جبٗا

. خىله مً حٛحراث، خيض يىنر البٌٗ مىا في جدضيض طاجه في و٢ذ مب٨غ بيىما البٌٗ آلازغ يدخاط بلى و٢ذ ؤَى٫ 

٨غة الٟغص ًٖ طاجه      بن ٨ٞغة الٟغص ًٖ هٟؿه جخمحز بالخٟغص وهي ٖباعة ًٖ جىٓيم الخٛحراث التي يمغ بها َىا٫ خياجه، ٞو

وحك٨يلها ٖلى البىاء البيىلىجي اإلاخٟغص الخام به، ٦ما وؤن مٟهىم الظاث يخدضص بك٩ل  ٦صخيء مىٟغص حٗخمض في ج٩ىيجها

 ٧اهذ الُغي٣ت التي يلجإ بلحها الٟغص ٖىض ج٣ييم طاجه
ًا
ت الٟغص بىظهاث هٓغ آلازغيً ؤيا  مً زال٫ مٗٞغ

ًا
ويٗض . ٦بحر ؤيًا

 بك٩ل زام مً الم
ًا
ا٢ت وما جٟغيه مً مٟهىم الظاث لضي اإلاٗا٢حن بك٩ل ٖام واإلاٗا٢حن بهغيا ٞاَيم التي اعجبُذ باإٖل

. ٢يىص هٟؿيت واظخماٖيت ٖلى اإلاٗا١

يٗض مٟهىم الظاث ٦خ٩ىيً مٗغفي ومخٗلم للمضع٧اث الكٗىعيت والخهىعاث والخ٣ييماث الخانت بالظاث، ٦ما وؤن ٨ٞغة    

ر ج٨يٟه الصخصخي والاظخماعي، الٟغص ًٖ هٟؿه هي الىىاة الغثيؿيت التي ج٣ىم ٖلحها شخهيخه وهي الٗامل ألاؾاسخي ٝ

ٞالظاث جخ٩ىن مً مجمٕى بصعا٥ الٟغص لىٟؿه وج٣ييمه لها، ٞهي بطن جخ٩ىن مً زبراث بصعا٦يت واهٟٗاليت جتر٦ؼ خى٫ 

اث٠ . 1الٟغص باٖخباع ؤهه مهضع للخبرة والؿلى٥ والْى

اث٠ الىٟؿيت التي ، ٞاألها قغوٍضوالظاث بهظا اإلاٗجى جسخل٠ في مٟهىمها ًٖ ألاها ٦ما جدضر ٖجها     هي مجمٕى الْى

ا اث٠ وج٣ييمه لها واججاَه هدَى ٞالظاث بازخهاع . جخد٨م في الؿلى٥،ؤما الظاث ٞهي ٨ٞغة الصخو ًٖ َظٍ الْى

. ح٨ٗـ عئيت الصخو ًٖ هٟؿه وهي هٓغة الصخو اججاٍ هٟؿه باٖخباع ؤهه مهضع الٟٗل

 ٞهي  بن مٟهىم الظاث َى مٟهىم اٞتراضخي مضع٥ مً زال٫ اإلاخٛحراث
ًا
البيئيت ال٨شحرة والتي ال يم٨ً الٟهل بيجها جماما

حكتر٥ بضعظاث مخٟاوجت م٘ بًٗها بط جازغ ٧ل مجها في ألازغي ٞإر جدؿً في ؤر مخٛحر مً اإلاخٛحراث التي حك٩له ياصر بلى 

 .جدؿً مٟهىم الظاث الٗام
ًا
ها في الى٢ذ الخايغ مً خيض ٧ىجها مهُلخا  له لم يٗٝغ ؤلاوؿان الظاث ٦ما ٖٞغ

ًا
هٟؿيا

لى ازخالٝ الخًاعاث بال اؾخسضمذ ؤلٟاّ مشل  ؤها، صالالجه ٞال جىظض لٛت في الٗالم ؾىاء ٧اهذ ٢ضيمت ؤو خضيشت ٖو

 خيض جا٦ض اإلاهاصع بضايتها لي، وهكسخيو
ًا
، التي جض٫ ٖلى ٦ىيت الىٟـ، لظل٪ ٞةن ظظوع وؤؾـ مٟهىم الظاث ٢ضيمت ظضا

الظر محز بحن الجؿم ؤلاوؿاوي  َىمحروؽ الى٢ذ الخايغ جغظ٘ ؤنىلها بلى ٢بل اإلايالص،وؤن بٌٗ ألا٩ٞاع الؿاثضة في

يٟت ٚحر اإلااصيت، والتي ؤَل٤ ٖلحها ٞيما بٗض الىٟـ ؤو الغوح . اإلااصر والْى

خيض ؤصع٥ اإلاٗجى الٗمي٤ للٗباعة ( م.١ 470ؤو  1469)ؾهغاٍ بلى ؤن مٟهىم الغوح ؤصزله  قغخانويظَب جٟؿحر    

يغي مٟهىم ( 1037-980)، ٞإبً ؾيىاء في ال٣غن الٗاقغ اإلايالصر "ؤغغف هكؿَ بىكؿَ"صلٟي اإلاى٣ىقت ٖلى مٗبض 

يت للىٟـ البكغيت ؤن للىٟـ زمـ :" في ال٣غن الخاصر ٖكغ اإلايالصر ٞي٣ى٫  الؿؼاليؤما . الظاث ٖلى ؤهه الهىعة اإلاٗٞغ

واٖخبر ألاعبٗت مجها ". الىكـ ألاماعة بالؿىءالىكـ البهحرة، الىكـ اإلاُمئىت، ، الىكـ اللىامت، الىكـ اإلالهمت: وظهاث

ها .خميضة بيىما الخامؿت ٚحر خميضة غان)و٢ض ٖٞغ ج٩ىيً مٗغفي مىٓم ومخٗلم للمضع٧اث الكٗىعيت والخهىعاث " بإجها(  َػ

 لظاجه
ًا
 هٟؿيا

ًا
جيت ويخ٩ىن مٟهىم الظاث مً ؤ٩ٞاع الٟغص الظا.والخ٣ييماث الخانت بالظاث يبلىعٍ الٟغص ويٗخبٍر حٗغيٟا

اإلادؿ٣ت اإلادضصة ألابٗاص ًٖ الٗىانغ اإلاسخلٟت ل٨يىىهخه الضازليت والخاعظيت وحكمل َظٍ الٗىانغ اإلاضع٧اث والخهىعاث 

 في ون٠ الٟغص لظاجه ٦ما يخهىعَا َى 
ًا
، واإلاضع٧اث "مكهىم الظاث اإلاضعى"التي جدضص زهاثو الظاث ٦ما جٓهغ بظغاثيا
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آلازغيً في اإلاجخم٘ يخهىعوجها والتي يمشلها الٟغص مً الخٟاٖل الاظخماعي م٘  والخهىعاث التي جدضص الهىعة التي يٗخ٣ض

واإلاضع٧اث والخهىعاث التي جدضص الهىعة اإلاشاليت للصخو الظر يىص ؤن ي٩ىن " مكهىم الظاث الاحخماعي" آلازغيً

اهخٓامه، و٢ض ٢ؿم ٧اجيل ٞحري  ؤن الظاث هي ألاؾاؽ في زباث الؿلى٥ البكغر و (ًاجُل)ؤما ".مٟهىم الظاث اإلاشالي"

ويغي ٧اجيل بن الظاث ". طاث الُمىح"، والظاث ؤلاوؿاهيت "الظاث الخ٣ي٣يت ؤو ال٣ٗليت"الظاث الىا٢ٗيت : الظاث بلى ٢ؿمحن

 1.الخ٣ي٣يت هي التي جمشل خ٣ي٣ت الٟغص ٦ما ي٣غ بها، ؤما الظاث اإلاشاليت ٞهي ٦ما يىص الٟغص ؤن يغي هٟؿه

 :مغاخل مكهىم الظاث

بن مٟهىم الظاث يبضؤ بالخ٩ىيً مىظ اللخٓت ألاولى التي يبضؤ بها الُٟل في اؾخ٨كاٝ ؤظؼاء ظؿمه :ة الُكىلتمغخل .1

بجى مً زال٫ ؤ٩ٞاٍع وقٗىعٍ وؤٖماله وزبراجه
ُ
وفي مغخلت الُٟىلت يخىلض لضيه قٗىع بالش٣ت ؤو بٗضم الش٣ت باآلزغيً . وؤجها ج

خت ؤو ٚحر صخيدت، وؤهه في الؿىىاث ألاولى مً خياجه يجٕز بلى وطل٪ خؿب خاظاجه التي جم بقباٖها بُغي٣ت نخي

 ٖلى ما ٢ض يهاصٞه مً 
ًا
ىا حؿاوعٍ بٌٗ الك٩ى٥ في ٢ضعجه ٖلى جد٣ي٤ طل٪ اٖخماصا خماص ٖلى الىٟـ َو الاؾخ٣ال٫ والٖا

 .   هجاح ؤو ٞكل ٞيما ي٣ىم به مً مجهىصاث

ٟا٫ في َظٍ اإلاغخلت يضع٧ىن :مغخلت الُكىلت اإلاخإزغة .2  لىٕى الُٟل خيض ؤن ألَا
ًا
يبضؤ مٟهىم الظاث بالخمايؼ جبٗا

الٟغو١ الجيؿيت والضوع الجيسخي الظر يدىاؾب م٘ ٢ضعاتهم والظر ؤنبذ ظؼء مً مٟهىمهم ًٖ طواتهم ويخٗٝغ الُٟل 

 
ًا
ٖلى ؤظؼاء ظؿمه ومً زم ٖلى ٢ضعاجه ٖلى مٟهىم طاجه بك٩ل جضعيجي مً زال٫ اخخ٩ا٦ه بالبيئت اإلاديُت به ٞيخٗٝغ ؤوال

 .    وبم٩اهاجه وفي مغخلت الخ٣ت يخٗٝغ ٖلى مكاٍٖغ وؤ٩ٞاٍع

في َظٍ اإلاغخلت يجض اإلاغا٤َ هٟؿه ؤمام اخخمالحن ٞةما ؤن يهل بلى جد٣ي٤ طاجه بك٩ل م٣بى٫ : مغخلت اإلاغاَهت .3

 َابٗه حكٗب الظاث وج٨٨ٟها
ًا
 مً طل٪ يىاظه ويٗا

ًا
الٟغص في َظٍ اإلاغخلت يبضؤ باإلاٟايلت بحن  بن. ومدضص، ؤو ؤهه بضال

 ألمىع خياجه وفي خاالث ؤزغي ٞةن اإلاغا٤َ ٢ض يٟكل في الخ٨ي٠ م٘ 
ًا
ألاصواع اإلاكابهت له ويسخاع مجها ما يغاٍ مىاؾبا

 . يهاإلاخٛحراث الٟؿيىلىظيت التي جُغؤ ٖلى ظؿمه وفي مىاظهت اإلاخُلباث الاظخماٖيت الجضيضة التي جٟغيها َظٍ اإلاغخلت ٖل

 ما يضوعون في صواماث ٦بحرة ٞةما ؤن : مغخلت الكباب .4
ًا
في مغخلت الكباب َىا٥ ٣ٖباث مً هٕى آزغ، ٞاألٞغاص َىا ٖاصة

يىنخىا في ج٩ىيً نالث ٢ىيت م٘ آلازغيً، ؤو ؤجهم يجىدىن بلى الٗؼلت والاه٨ماف خى٫ الىٟـ، بن الكباب بما ؤن يىنر 

ا م٘ آلا .  زغيً وبما ؤن يخ٣ى٢٘ ٖلى طاجه ٞيٗمل ٖلى ٞهلهافي جد٣ي٤ طاجه وفي ج٣ىيت ؤوانَغ

في ؾً الغقض ٞةن اإلاك٨الث جضوع خى٫ ؤَميت ؤلاهخاط في الٗمل الظر ي٣ىمىن به مً  خيض ؤن : مغخلت الغقض .5

الخُىع الؿليم يخمشل في الخىنل بلى خياة مهىيت هاجخت ومىخجت م٘ الخإ٦يض ٖلى ؤَميت جُىع الظاث وهمى ٖال٢اتها 

ؤما الخُىع ٚحر الؿليم ٞيخمشل في جىميت اإلايل بلى التر٦حز خى٫ الظاث بك٩ل يٗي٤ بىاء ظؿىع .ٕ آلازغيًالؿليمت م

. الاجها٫ بيجها وبحن آلازغيً

ىا بما ؤن : مغخلت الكُسىزت .6 وفي ألايام ألازحرة لخياة الٟغص جإحي مك٩لت ج٣بل الىٟـ ؤو اإلايل لالؾدؿالم واليإؽ َو

. 2بىٟؿه ؤو ؤهه يمجى باالجهؼام ؤمام جإزحر ٖىامل اليإؽ والٟكليىنر الٟغص في جىميت ز٣خه 

ً مكهىم الظاث : الػىامل الهامت في جٌٍى

: في ج٩ىيً الظاث يم٨ً جىنيٟها ٖلى الىدى الخالي الػىامل اإلاهمتَىال٪ الٗضيض مً    
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ه ٖلماء الاظخمإ بإهه م٩اهت الٟغص في اإلاجخم٘ بحن ؤ٢غاهه ،والصخيء : اإلاغيؼ .1 الهام َىا َى اإلاغ٦ؼ الظر جدضصٍ ألاؾغة ويٗٞغ

. للُٟل في اإلاجخم٘ والظر يخدضص بمؿخىي ألاؾغة الا٢خهاصر والاظخماعي

 مً ألاخ٩ام الخ٣يميت ٞالٟغص ٖىضما يد٨م ٖلى هٟؿه ٞهى يدمل ٖلى : اإلاػاًحر الاحخماغُت .2
ًا
يخًمً ٧ل مٟهىم طاث ٦ما

ٖحن يكخ٣ه الٟغص مً اإلاٗايحر الاظخماٖيت ومؿخىياث الؿلى٥ هٟؿه نٟت مً الهٟاث بضعظت مٗيىت وباليؿبت إلاٗياع م

٤ م٣خًياتها و٢ض ْهغث ؤَميت اإلاٗايحر الاظخماٖيت اإلاخٗل٣ت  بهىعة الجؿم و ال٣ىة  الظر ويٗها له اإلاجخم٘ ليؿل٪ ٞو

. ال٣ٗليت وما لها مً ؤَميت في ج٣ييم الٟغص لظاجه

م ؤن الخٟاٖل الاظخماعي الؿليم والٗال٢اث 1962 ؽيىمؤزبدذ الضعاؾاث مشل صعاؾت : الخكاغل الاحخماعي .3

غان ٣ٞض ؤوعص بإن زبراث جغبيت الُٟل مً زال٫ :الاظخماٖيت الؿليمت حٗؼػ ال٨ٟغة الؿليمت الاظخماٖيت بضوعَا ، ؤما َػ

 في ج٩ىيً ٨ٞغجه ًٖ هٟؿه وج٩ىيً شخهيخه مً ر
ًا
 َاما

ًا
ال٫ ٖمليت الخيكئت الاظخماٖيت والخُبي٘ الاظخماعي جلٗب صوعا

. ٖال٢اجه الاظخماٖيت م٘ الىالضيً وجٟاٖله مٗهما 

يه يمخو الُٟل مً الٗالم الخاعجي زانيت ؤؾغجه ؤٞٗالهم وهٕى مٗاملتهم له ٞيؿل٪ هدى هٟؿه ما : الامخهام .4 ٞو

 . يؿل٨ه آلازغون هدٍى

ىضما بلى هديجت َامت الؾخٗما٫ اللٛت وهي ؤن الُٟل ٖىضما يؿخٗمل نىجه ويؿم٘ " مُض" ؤقاع: اللؿت .5 هٟؿه ، ٖو

يخدضر ٞإهه يشحر هٟؿه ًٞال ًٖ ؤزاعجه لآلزغيً، وبؿبب طل٪  يؿخُي٘ ؤن يخٟاٖل م٘  اللٛت زانخه ويبضؤ ي٨ٟغ  ويإزظ 

. صوع ألازغ ل٩ىن اللٛت التي حٗلمها حؿم٘ ويؿخجاب لها بىاؾُت هٟؿه وآلازغيً 

:  ؤهىاع مكهىم الظاث

:  مكهىم الظاث اإلاىحب

اجه وعياٍ ٖجها ٞيخمخ٘ بهىعة ه٣يت وناٞيت وواضخت للظاث يٗلمها ٧ل مً يخٗامل مٗه ؤو يدخ٪ يٓهغ في ج٣بل الٟغص لظ

ا واإلاداٞٓت ٖلى  بت في اخترام الظاث وج٣ضيَغ به، وي٨ك٠ ٖجها ؤؾلىب حٗامله م٘ آلازغيً الظر يٓهغ ٞيه صاثما الٚغ

والاؾخ٣ال٫ الظاحي مما يٗبر ًٖ ج٣ضيغ الٟغص  م٩اهتها الاظخماٖيت وؤَميتها والش٣ت الىاضخت بالىٟـ والخمؿ٪ بال٨غامت

 . لظاجه

 :مكهىم الظاث الؿالب

بن الصخو الظر ي٩ىن له مٟهىم ؾلبي يم٨ً ونٟه بهىعة ٖامت بإهه طل٪ الصخو الظر يٟخ٣غ للش٣ت في ٢ضعاجه،   

ى الظر يٗخ٣ض ؤن مٗٓم مداوالجه جبا   إلاك٨الجه، َو
ًا
 ألهه ال يؿخُي٘ ؤن يجض خال

ًا
ى طل٪ الصخو الظر ي٩ىن ياجؿا َو

ما٫بالٟكل، ٦ما يخى٢٘ ؤن ؾلى٦ه الخام ومؿخىي ؤصاثه ي٩ىن مً ، باإلياٞت بلى ؤهه ال يجيض بال ال٣ليل مً ألٖا
ًا
 1.زًٟا

ت : ؤلاغانت البهٍغ

ل يل البهغ : حػٍغ

بلى جل٪ الخاالث التي جتراوح بحن الٗمى ال٩امل وخاالث ؤزغي ٢غيبت مً طل٪، ومً جل٪ الخاالث  الٌكُليكحر مٟهىم    

و٢ض ويٗذ َيئت .ؤو ا٢ل في الٗحن ألا٢ىي وطل٪ بٗض اؾخسضام الىٓاعة الُبيت 20/200التي جبلٜ ٞحها خضة البهغ 

 للمٗا١ بهغيا بإهه الُىوؿٌى الخابػت لؤلمم اإلاخدضة
ًا
م الظر ال يؿخُي٘ ؤن يٗخمض ٖلى خاؾت طل٪ الصخ:" حٗغيٟا

ما٫ التي ياصحها ٚحٍر باؾخسضام َظٍ الخاؾت ،ؤما  -لعجؼ ٞحها -ؤلابهاع ٞهم ؤولئ٪ ألاٞغاص  يػاف البهغفي ؤصاء ألٖا
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 مً بٌٗ ؤق٩ا٫ الخٗضيل مشل 
ًا
م مما ٢ض جخُلبه َظٍ اإلااصة ؤخياها " الظيً يؿخُيٗىن ٢غاءة اإلااصة اإلاُلىبت ٖلى الٚغ

 1 ".ظم اإلااصة ؤو اؾخسضام ٖضؾاث م٨برة ج٨بحر ح

 

: ؤَم اإلاكٌالث التي جغجبِ بٌل البهغ 

 :مك٨الث هٟؿيت وجخمشل في

يازغ ٠٦ البهغ ٖلي همى الٗملياث ال٣ٗليت ٧الخهىع والخسيل زانت لهاالء الظيً ؤنيبىا ب٣ٟض  البهغ مىظ الُٟىلت . 1

حن .  اإلاب٨غة ؤو ولضوا م٨ٟٞى

وهى جل٪ الٗملياث التي حٗخمض ٖلي عئيت الخغ٦ت . عة الصخو ٖلي الاؾدشاعة والخٟاٖل الىظضاوييازغ ٠٦ البهغ ٖلي ٢ض. 2

 مً ظىاهب الصخهيت اإلاخ٩املت  ٞيٗخمض 
ًا
 َاما

ًا
يٟخحن يُٗل ظاهبا ٣ضان ال٨ٟي٠ لهاجحن الْى والاؾخمخإ باإلاكاَضة ٞو

 ًٖ عئيتها مما يجٗل م
ًا
هه ؤؾحر جهىعاث زانت  ٢ض يكىبها الٛمىى ال٨ٟي٠ ٖلي جهىعٍ الظاحي لهظٍ اإلاضع٧اث  ٖىيا

بت . والَغ

ت ؤلاج٩اليت َى . 3 ٖضم اؾخُاٖت ال٨ٟي٠ الخغ٦ت في خغيت، يُب٘ خياجه بضعظاث مخٟاوجت  مً الاججاَاث  الُٟليت والجٖز

 يؿعي إلاً يٗاوهه في اإلاصخي والخغ٦ت
ًا
 لبيئخه  اإلاديُيت وبم٩اهياث َظٍ البيئت.صاثما

ًا
ومً زم  ال٨ٟي٠ ٚحر  مضع٥ جماما

خه بها ،ؤن مجغص الكٗىع باالزخالٝ ًٖ الٗاصيحن يؿبب 2ٞخ٨يٟه م٘ َظٍ البيئت مدهىع في بَاع يي٤ جدضصٍ مضر مٗٞغ

 بحن هىاحي ال٣هىع الجؿمي والىٟسخي بط ؤن َىا٥ بٌٗ الضعاؾاث ؤقاعث 
ًا
للٟغص ٢ل٣ا هٟؿيا، لظا ال يم٨ً الٟهل  ٖاصة

ب في بلي اعجٟإ وؿبت اإلاهابحن بالٗهاب بحن الم  وخحن يٚغ
ًا
 مدضوصا

ًا
 يٟغى ٖليه ٖاإلاا

ًا
ٖا٢حن بهغيا،ألن عجؼ اإلاٗا١ بهغيا

. الخغوط مً ٖاإلاه الًي٤ والاهضماط في الٗالم اإلاديِ  يهُضم بأزاع عجٍؼ مما ييخج ٖىه ايُغاباث هٟؿيت وؾلى٦يت

 جبضو مًُغبت بُيئت وجسلى مً ٖىهغ ؤؾاسخي َى ٖىهغ الش٣ت، ٞهى يخل
ًا
 مً  ٞدغ٦ت اإلاٗا١ بهغيا

ًا
ا  زٞى

ًا
مـ َغي٣ه جلمؿا

ه اإلاؿخمغ َظا يجٗله ؤميل بلي ٖضم الخىى في مٛامغاث اؾخُالٖيت  ٢ض حٗغيه لؤلطي  ؤن يخٗثر ؤو يهُضم بصخي  وزٞى

ت  واؾخجالء ؤؾغاع ما خىله  وبطا ما اؾخجاب اإلاٗا١   َى خب  اإلاٗٞغ
ًا
 ؤنيال

ًا
 بوؿاهيا

ًا
 صاٞٗا

ًا
لظل٪ ي٨بذ اإلاٗا١  بهغيا

 ؤن .ٕ  ٞةهه ٢ض يخٗغى لخجغبت ٢اؾيت ججٗله ي٨بذ َظا الضاٞ٘ ٞيما بٗض بضاٞ٘ خب الاؾخُال
ًا
ىضما يجض اإلاٗا١ بهغيا ٖو

 باالؾخجابت ل٩ل مُالبه ختى بطا ؤزُإ 
ًا
 بحن اإلاٗاملت التي يخل٣اَا في اإلاجز٫ وجدؿم ٚالبا

ًا
 ٦بحرا

ًا
( ألهه ٦ٟي٠)َىال٪ جىا٢ًا

ضم اإلاباالة، َظٍ وبحن اإلاٗاملت التي يل٣اَا مً ألاٞغاص في البيئت ا٫ زاعظيت ،وهي مٗاملت جدؿم في بٌٗ ألاخيان بال٣ؿىة ٖو

ه هديجت طل٪ نغإ بحن الضاٞ٘ بلي الاؾخ٣ال٫   ؤميل بلي الٗؼلت والاهُىاء  وجدىاٖػ
ًا
اإلاىا٠٢ اإلاخىا٢ًت ججٗل اإلاٗا١ بهغيا

الخٗغى للخُغ ، وييخهي  والضاٞ٘ بلي ألامً بط ؤهه في مداوالجه لي٩ىن شخهيت مؿخ٣لت يسصخي في الى٢ذ هٟؿه مً

الهغإ بحن الضاٞٗحن  ؤما بلي حٛلب الضاٞ٘ بلي الاؾخ٣ال٫ ٞيىمى باججاٍ الصخهيت  ال٣ؿغيت التي جُػي ٖلي الٗضواهيت ؤو 

 هديجت َظٍ الهغاٖاث  وهديجت اإلاىا٠٢ .3يخٛلب الضاٞ٘  لؤلمً ٞيىمى باججاٍ الصخهيت والاوسخابيت
ًا
وجيخاب اإلاٗا١ بهغيا

ى في  التي ي٣غعَا ٌ ممً خىله وؤن يؿخهجً آلازغيً ؾلى٦ه  ويؿدى٨غون ؤٞٗاله َو ؤهىإ مً ال٣ل٤ ، ٞهى يسصخي ؤن يٞغ

 ما يلجإ ألهىإ مً الخيل الضٞاٖيت إلاىاظهت ؤهىإ 
ًا
زكيت صاثمت مً ؤن ي٣ٟض خب ألاٞغاص اإلاديُحن به لظا ٞهى ٚالبا

غ :-الهغاٖاث واإلاساٝو وؤَمها م ؤن عجٍؼ ٢ض ال ي٩ىن له صزل ٞيما اعج٨ب مً ؤزُاءفي خالت اعج٩ابه لؤلر الخبًر .  َاء ٚع

                                                           

.ٕٓٔٓ،دار اجلامعة اجلديدة، القاىرة،"الحركية والسمعية والبصرية والعقليةاإلعاقات ذوي  سيكولوجية"علي ،السيد فهمي، .  1 
.ٜٜٚٔ، النهضة ادلصرية، القاىرة، "الطفل المعوق وتربيتو جيةسيكولو"بركات، عبد اجمليد، عبد الرمحن لطفي، . 2 
.ٕٛٓٓغَت منشورة  دكتوراه، رسالة "السمعية على شخصية المعاق واإلعاقةالبصرية  اإلعاقةاثر  "زلمد، إخالصعبد الرمحن، . 3 
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ًا
ايت ٞيًِٛ ٖلي بٌٗ  للٌبذ٦ما يلجا اإلاٗا١ بهغيا حر الٖغ غ له ما يُمذ بليه مً قٗىع باآلمً وجٞى ٧ىؾيلت صٞاٖيت جٞى

باجه مً اظل الخهى٫ ٖلي ج٣بل الىاؽ وججىب الاؾخهجان والاؾدى٩اع يت مً بيئت ٢ض ٧ىؾيلت َغوب لالغتزاُو٢ض يلجا .ٚع

 ، ؤو يلجإ 
ًا
٧اؾخجابت لكٗىعٍ  للخػىٌٍيسيل بليه ؤجها ٖضواهيت ؤو ؤجها ٖلي ألا٢ل ال جدبه بال٣ضع الظر يغييه هٟؿيا

 ليىنر في ميضان مٗحن يخٟى١ ٞيه ٖلي ؤ٢غاهه و٢ض  يخُلب مىه الخٟى١ بظ٫ 
ًا
بالعجؼ ؤو الى٣و ٞي٨غؽ و٢خه وظهىصٍ مشال

ا١ ال٨ٟغر  مجهىص ا٦بر ٞيًِٛ ٖلي هٟؿه و يخدمل مً اإلاكا١ ما ٢ض يٟى١ َا٢خه و يٗغيه الخخماالث ؤلانابت باإلَع

 باإلخباٍ  ٞيلجإ بلي . والٗهبي 
ًا
والخسيل في مداولت حٗىيًيت يد٤٣ ٞحها ما عجؼ ؤخالم الُهظت و٢ض يكٗغ اإلاٗا١ بهغيا

مض ٖلى مداولخه بلٛاء مهضع الخىجغ ؤو ًٖ بصعا٦ه ؤو ٞهمه ؤو بقباٖه في الٗالم الخاعجي ويالخٔ ؤها لخسيل لضيه يٗذ

ا٢ت البهغيت ٖلى مٟهىم الظاث باَخمام بدثي ٦بحر ،ٞمٟهىم .1الًي٤  وجد٣ي٤ آلامً والخٟى١  ٦ظل٪ خٓيذ جإزحراث ؤلٖا

ى مدضص َام للؿلى٥ غ الصخهيت َو ا٢ت ٧ليت ؤو ظؼثيت ،ٞالظاث َى ظَى و٢ض يخإزغ مٟهىم .الظاث ٢ض يخإزغ ؾىاء ٧اهذ ؤلٖا

ي اإلاٗا١ بهغيا ٞيٗمم ٢هىعٍ ٖلى الصخهيت ٩٦ل ويى٨ٗـ طل٪ ؾلبا ٖلى ز٣خه بىٟؿه وجىا٣ٞه م٘ مً الظاث لض

البا ما ييكا اإلاٗا١ في مجز٫ مليء بال٠ُٗ واإلاؿاهضة ٞحزصاص آمىه وز٣خه بىٟؿه ختى ي٨دك٠ ٖىض زغوظه  خىله،ٚو

ؤما باليؿبت للؿلى٥ .2م ز٣خه بىٟؿهللمجخم٘ ازخالٞه ًٖ ؤ٢غاهه ٞي٠ًٗ مٟهىم الظاث لضيه خيض ال يىظض ما يضٕ

الٗضواوي ٣ٞض ؤقاعث الٗضيض مً الضعاؾاث بلى هضعة ٢يام اإلاٗا٢حن بهغيا بالؿلى٥ الٗضواوي الجؿمي وؤجهم ؤ٦ثر ميال 

للؿلى٥ الٗضواوي اللٟٓي الظر يهضع ٖجهم بضعظت ا٦بر مً اإلابهغيً،بلى ظاهب الؿلى٥ الٗضواوي اإلاىظه هدى الظاث في 

خماصيت والاٞخ٣اع للضاٞٗيت ،بط ؤن اإلاٗا١ .نبٌٗ ألاخيا ويىاظه مغقضو اإلاٗا٢حن بهغيا ٖضصا مً الهٗىباث مً ؤَمها الٖا

 مما يجٗل مىه شخهيت اج٩اليت بلى خض ٦بحر و٢ض جإزظ َظٍ ؤلاج٩اليت 
ًا
 جاما

ًا
خماص ٖلى الٛحر اٖخماصا بهغيا ٢ض يلجإ بلى الٖا

ٖا١ بهغيا يجب ؤن حكمل ؤيًا بُٖاءٍ الخغيت والٟغنت لالٖخماص ٖلى في التزايض ٧ىؾيلت َغوبيت،لظا ٞان جغبيت الم

ؤن جإزحر .الىٟـ بخضعيبه ٖلى الخغ٦ت في الخضوص آلامىت صازل اإلاجز٫ وزاعظه،مما يديذ له الٟغنت لىمى شخهيخه اإلاؿخ٣لت

الخمايت الؼاثضة ٢ض ج٩ىن ؤو حٗىي٤ ٖمليت ؤلاعقاص ٢ض جاصي بلى ج٩ىيً ؤهماٍ ال ؾىيت في شخهيت اإلاٗا١ بهغيا ٦ما ؤن 

ٍغ ألاؾغة للمٗا١ بهغيا وؤنٗبها  ٣ٖبت في َغي٤ همى شخهيخه وجىاػجها ،لظا ٞان ؤَم ؤهىإ ال٠ُٗ الظر يم٨ً ؤن جٞى

ؤيًا َى ؤن جخجىب بٚضا١ الخمايت الؼاثضة ٖليه وحٗليمه ٦ي٠ يم٨ً ؤن يٗخمض ٖلى هٟؿه ليهبذ مؿخ٣ال وحصجيٗه 

.  3بلى ؤ٢صخى خض مم٨ً ٖلى جىميت ما يمل٨ه مً ٢ضعاث

ظٍ يم٨ً ج٣ؿيمها بلى:مكٌالث بُئُت /ب :  َو

حر ٞغم الٗمل الخ٩ىميت وبحجام ؤصخاب الكغ٧اث واإلااؾؿاث :مكٌالث انخهاصًت - بط جىاظه ال٨ٟي٠ نٗىبت جٞى

حن جخًمً نٝغ   مً ال٣ىاهحن لخمايت اإلا٨ٟٞى
ًا
 لظل٪ ؤنضعث الٗضيض مً الضو٫ ٖضصا

ًا
الخانت ًٖ حكٛيلهم، جبٗا

ٖامال  50مً اإلاٗى٢حن في ٧ل ميكإٍ حؿخسضم % 5اإلاٗاقاث واإلاؿاٖضاث لهم باإلياٞت بلي  ال٣ىاهحن التي جٟغى حكٛيل 

 ٖلي 
ًا
خماص ٖلي هٟؿه وبٖالت ؤؾغجه مما يى٨ٗـ بيجابيا ٞإ٦ثر بٗض خهىله ٖلى قهاصة جإَيل ختى يم٨ً اإلاٗا١ مً الٖا

. جىا٣ٞه الىٟسخي

 لهٗىب:مكٌالث حػلُمُت  -
ًا
وإلاا .ة حٗليم ال٨ٟي٠ بالُغي٣ت الٗاصيت خيض ؤن الخٗليم يٗخمض ٖلى الغئيت واإلاكاَضةهٓغا

حن حٗخمض ٖلي الؿم٘ واللمـ، ٩ٞاهذ  ٧اهذ خاؾت ؤلابهاع مُٗلت،٧ان ال بض مً وظىص َغي٣ت حؿهم في حٗليم اإلا٨ٟٞى

                                                           

.األردف،دار الفكر للطباعة كالنشر،عماف، "مقدمة في التربية الخاصة"اخلطيب، مجاؿ،.  1 
."الخليج ذوي االحتياجات الخاصة أطفالالبصرية  إلعاقةا"الصيب، عبد اهلل زلمد،.  2 
ٜٜٛٔ،عماف، كالنشر، دار الفكر للطباعة "البصرية اإلعاقةمقدمة في "احلديٍت ، مٌت،. 3 
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 مً ال٣ٗباث في َظا اإلاجا٫ وطل٪ ٖبر جىميت و جض" بغاًل"َغي٣ت 
ًا
عيب وجُىيغ خاؾت اللمـ لضي ال٨ٟي٠ التي طللذ ٦شحرا

 .1والتي حٗخبر الىؾيِ الظر يخم٨ً ٖبٍر مً ا٦دؿاب الخبراث والاجها٫ بالٗالم الخاعجي

: مكٍلت الضعاؾت

: في ؤلاظابت ًٖ الدؿائالث الخاليت مكٍلت الضعاؾتجخسلو    

 للٗمغ؟  .1
ًا
ا٢ت البهغيت جبٗا َل جىظض ٖال٢ت بحن مؿخىي مٟهىم الظاث وؤلٖا

؟َل  .2  للىٕى
ًا
ا٢ت البهغيت جبٗا  جىظض ٖال٢ت بحن مؿخىي مٟهىم الظاث وؤلٖا

 إلاؿخىي الخٗليم؟ .3
ًا
ا٢ت البهغيت جبٗا  َل جىظض ٖال٢ت بحن مؿخىي مٟهىم الظاث وؤلٖا

 للمهىت؟ .4
ًا
ا٢ت البهغيت جبٗا  َل جىظض ٖال٢ت بحن مؿخىي مٟهىم الظاث وؤلٖا

ا٢ت البهغر  .5  للخالت الؼواظيت؟َل جىظض ٖال٢ت بحن مؿخىي مٟهىم الظاث وؤلٖا
ًا
 ة جبٗا

ا٢ت؟ .6  لضعظت ؤلٖا
ًا
ا٢ت البهغيت جبٗا  َل جىظض ٖال٢ت بحن مؿخىي مٟهىم الظاث وؤلٖا

ا٢ت؟ .7  لى٢ذ خضور ؤلٖا
ًا
ا٢ت البهغيت جبٗا  َل جىظض ٖال٢ت بحن مؿخىي مٟهىم الظاث وؤلٖا

: ؤَمُت الضعاؾت

: في اإلاداوع الخاليت ؤَمُت الضعاؾتويم٨ً بصعاط    

ا٢ت البهغيت،  جخمشل ؤَميت َظٍ .1  في ٧ىجها جل٣ي الًىء ٖلى ٖال٢ت مٟهىم الظاث باإٖل
ًا
الضعاؾت باليؿبت للمٗا٢حن بهغيا

٘ وعي الكغيدت اإلاؿتهضٞت وؤٞغاص اإلاجخم٘ بإَميت الصخت الىٟؿيت في الخىا٤ٞ والاجؼان الىٟسخي ٦ما  مما يؿاٖض في ٞع

جىا٤ٞ الىٟسخي ومجابهت ال٣ٗباث والٓغوٝ الًاُٚت حٗيجهم في الخٗٝغ ٖلى مٟهىم الظاث وصوعٍ الخيىر في جد٣ي٤ ا٫

ا٢ت . الىاظمت ًٖ ؤلٖا

وباليؿبت لؤلزهاجي الىٟسخي ٞخخمشل ؤَميت َظٍ الضعاؾت في ؤَميت ج٣ضيم اإلاٗلىماث الًغوعيت التي حؿهم في ٖمليت  .2

٘ الىعي الىٟسخي وجٟٗيل صوع ؤلاعقاص والخىظيه الٗالط الىٟسخي إلاىاظهت اإلاك٨الث الىٟؿيت التي ا٢ت ٞع . ٢ض جىجم مً ؤلٖا

ا٢ت البهغيت واإلاك٨الث والًٍٛى  .3 ؤما باليؿبت للمجخم٘ ٞخخمشل ؤَميت َظٍ الضعاؾت في ج٣ضيم بهخاط مٗغفي ًٖ ؤلٖا

الىٟؿيت التي ٢ض يٗاوي مىه اإلاٗا١ والاؾخٟاصة مً هخاثج َظٍ الضعاؾت في وي٘ الخُِ ؤلاؾتراجيجيت وألاؾاليب ؤلاعقاصيت 

 والٗالظيت للمٗا٢حن بو
ًا
. عيا

 . حٗخبر الضعاؾت بياٞت للضعاؾاث في َظا اإلاجا٫ والتي حٗجي بالصخت الىٟؿيت والخىاػن الاهٟٗالي للمٗا٢حن .4

:  ؤَضاف الضعاؾت

: الهضف الػام

ال٢خه ببٌٗ اإلاخٛحراث  ٖو
ًا
. صعاؾت مٟهىم الظاث لضي اإلاٗا٢حن بهغيا

: ألاَضاف الخانت

ا٢ت .1  إلاخٛحر الٗمغ صعاؾت الٗال٢ت بحن مؿخىي مٟهىم الظاث وؤلٖا
ًا
. البهغيت جبٗا

                                                           

.ٕٓٔٓكدية،،مكتبة الرشد، ادلملكة العربية السع"مقدمة في التربية الخاصة"،محزة، امحد عبد الكرمي زلمد، زلمود مندكه. 1 
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 إلاخٛحر الىٕى .2
ًا
ا٢ت ا البهغيت جبٗا . صعاؾت الٗال٢ت بحن مؿخىي مٟهىم الظاث وؤلٖا

 إلاخٛحر اإلاهىت .3
ًا
ا٢ت البهغيت جبٗا . صعاؾت الٗال٢ت بحن مؿخىي مٟهىم الظاث وؤلٖا

 إلاخٛحر مؿخىي الخٗلي .4
ًا
ا٢ت البهغيت جبٗا . مصعاؾت الٗال٢ت بحن مؿخىي مٟهىم الظاث وؤلٖا

 إلاخٛحر الخالت الؼواظيت .5
ًا
ا٢ت البهغيت جبٗا . صعاؾت الٗال٢ت بحن مؿخىي مٟهىم الظاث وؤلٖا

ا٢ت .6  إلاخٛحر صعظت ؤلٖا
ًا
ا٢ت البهغيت جبٗا . صعاؾت الٗال٢ت بحن مؿخىي مٟهىم الظاث وؤلٖا

ا٢ت .7  إلاخٛحر و٢ذ خضور ؤلٖا
ًا
ا٢ت البهغيت جبٗا .  صعاؾت الٗال٢ت بحن مؿخىي مٟهىم الظاث وؤلٖا

: الضعاؾتخضوص 

ٍاهُت .1  اجداص اإلاٌكىقحنبالٗيىت اإلاسخاعة مً  مضوي الٌبري جدض َظٍ الضعاؾت بالخضوص الجٛغاٞيت إلادليت  :خضوص م

. واليت الجؼيغة -بمضيىت وص مضوي

.  م2013مايى  -ٞبرايغ:خضوص ػماهُت .2

: ؤلاحغاءاث اإلاىهجُت للضعاؾت

: مىهج الضعاؾت

ػ ٖلى ظم٘ اإلاٗلىماث اإلاٟهلت ًٖ ْاَغة خ٣ي٣يت، وجدليل اإلاٗلىماث الظر يغج٪ اإلاىهج الىنكياؾخسضمذ الباخشت 

. وبيجاص الٗال٢اث، بياٞت بلى بم٩اهيت الخيبا بالخلى٫ اإلاسخلٟت للمك٨الث

: مجخمؼ الضعاؾت

حن مً مضن الىاليت اإلاسخلٟت اجداص اإلاٌكىقحن  بىصمضوييخمشل مجخم٘ الضعاؾت في     . والظر يًم في ًٖىيخه اإلا٨ٟٞى

 :الضعاؾت غُىت

حن في الٟترة مً "150"قملذ ٖيىت الضعاؾت   اإلاترصصيً ٖلى اجداص اإلا٨ٟٞى
ًا
.  2013ماًى  -قبراًغمً اإلاٗا٢حن بهغيا

: ؤصواث الضعاؾت 

: جمشلذ ؤصواث الضعاؾت في آلاحي

،الخالت الؼواظيت،مؿخىي اؾخماعة البُاهاث ألاولُت / ؤ الخٗليم،اإلاهىت، صعظت التي اقخملذ ٖلى مخٛحراث الٗمغ،الىٕى

ا٢ت ا٢ت،والٗمغ الظر خضزذ ٞيه ؤلٖا . ؤلٖا

: مهُاؽ مكهىم الظاث/ ب

ظا اإلا٣ياؽ مً بٖضاص" 35"ٖلىمهُاؽ مكهىم الظاث يدخىر     ها ج٣يـ مٟهىم الظاث َو  في مجمٖى
ًا
الضيخىع  ٖباعة

ىمألاؾخاط ب٩ليت آلاصاب مدمض ألامحن اإلاهُكى الخُُب  ، و٢ض اؾخسضم َظا اإلا٣ياؽ في ٖضة صعاؾاث حامػت الخَغ

ألهه يخمخ٘ بضعظت ٖاليت مً الهض١ والشباث والؿهىلت مً هاخيت مًمىن الٗباعاث ومٗىاَا وؾهىلت اللٛت، مما يجٗله 

.  ؤ٦ثر مالثمت ألٞغاص الٗيىت، وجخ٩ىن ٖباعاث ال٣ياؽ مً ٖباعاث بيجابيت وؤزغي ؾلبيت

  (.  32، 31، 30،  29، 26، 25، 20، 19، 14، 10، 8، 5، 4: )ألاع٢ام الخاليتالٗباعاث ؤلايجابيت هي التي جدمل

 23، 22، 21، 18، 17، 16، 15، 13، 12، 11، 9، 7، 6، 3، 2، 1: )الٗباعة الؿلبيت هي التي جدمل ألاع٢ام الخاليت ،

24 ،28 ،33 ،34 ،35 .) 
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هت جصخُذ الازخباع :  ٍَغ

بطا ٧اهذ ( ال)بطا ٧اهذ جه٠ قٗىعٍ وب٩لمت ( وٗم)ٖباعاث اإلا٣ياؽ ب٩لمت ٖلى اإلاٟدىم ؤن يجيب ٖلى ٧ل ٖباعة مً  .ؤ 

. ٚحر طل٪

غي٣ت الخصخيذ حُٗي الضعظت  .ب  وطل٪ في خالت الٗباعاث ( ال)بطا  ٧اهذ ؤلاظابت ( 0)والضعظت ( بىٗم)ٖىض ؤلاظابت ( 1)َو

ُٗي الضعظت 
ُ
 .ٖىض ؤلاظابت بىٗم( 0)بت بال والضعظت ٖىض ؤلاظا( 1)ؤلايجابيت، وال٨ٗـ في خالت الٗباعاث الؿلبيت خيض ح

 :اإلاػالجت ؤلاخهاثُت

 ٧ل مً " SPSS"في جدليل هخاثج الضعاؾت بغهامج الخؼمت ؤلاخهاثُت للػلىم الاحخماغُت جم اؾخسضام    
ًا
مؿخسضما

" LSD"ازخباع مخىؾِ ؤنل الكغوم ، و"One- Way ANOVA"ازخباع الخباًً ألاخاصي ، و"T-TEST( "ث) ازخباع ؤؾلىب

ت و" Means" اإلاخىؾُاثو ". Standard Deviation"الاهدغاقاث اإلاػُاٍع

: غغى الىخاثج

 (: 1)حضُو عنم "
ً
ت إلاؿخىي مكهىم الظاث ألقغاص الػُىت جبػا ًىضر اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاقاث اإلاػُاٍع

. للػمغ

مهضع اإلاخؿحر 

الخباًً 

مجمىع 

اإلاغبػاث 

مخىؾِ 

اإلاغبػاث 

ت  الضاللت ( ف)نُمت صعحت الخٍغ

الاخخمالُت 

الىدُجت 

مكهىم 

الظاث 

بحن 

اإلاجمىغاث 

صالت  0.003 3.817 149 61.043 53.192

بخهاثُا 

، وهي ٢يمت صالت بخهاثيا مما يكحر بلى 0.003، ب٣يمت اخخماليت 3.817بلٛذ ( ٝ)يخطر مً الجضو٫ ؤٖالٍ ؤن ٢يمت   

 جبٗا إلاخٛحر الٗمغوظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثيت في مؿخىي مٟهىم الظاث لضي 
ًا
. اإلاٗا٢حن بهغيا

 

: ًىضر مخىؾِ انل الكغوم جبػا للػمغ(: 2)حضُو  عنم 

مؿخىي الضاللت مخىؾِ الكغوم اإلاخؿحر 

ؤلاخهاثُت 

الاؾخيخاج 

(20-30 )

ٞما ٞى١  41

- 1.83528 

*1.83528 

  

ٞما ٞى١  41جىظض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثيت لهالر  0.035

(30-40 )

ٞما ٞى١  41

-1.36423 

*1.36423 

ٞما ٞى١  41جىظض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثيت لهالر  0.044

. َظٍ الػالمت حػجي ؤن الكغوم في اإلاخىؾُاث طاث الضاللت ؤلاخهاثُت لهالر اإلاخؿحر اإلاكاع بلُه)*( 

. بلُهَظٍ الػالمت حػجي ؤن الكغوم في اإلاخىؾُاث طاث الضاللت ؤلاخهاثُت لِؿذ لهالر اإلاخؿحر اإلاكاع ( )-
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 جم اؾخسضام ازخباع مخىؾِ ا٢ل الٟغو١ ظضو٫ ع٢م 
ًا
ت ا٢ل الٟغو١ في مؿخىي مٟهىم الظاث لضي اإلاٗا٢حن بهغيا وإلاٗٞغ

(. ٞما ٞى١  41)خيض ؤقاعث الىخاثج بلى وظىص ٞغو١ في اإلاخىؾُاث طاث صاللت بخهاثيت لهالر ( 2)

ت(: 3)حضُو عنم   للىىع ًىضر اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاقاث اإلاػُاٍع
ً
 .إلاؿخىي مكهىم الظاث ألقغاص الػُىت جبػا

الىؾِ الػضص الىىع 

الخؿابي 

الاهدغاف 

اإلاػُاعي 

صعحت 

ت  الخٍغ

الضاللت ( ث)نُمت 

ؤلاخهاثُت 

الىدُجت 

ؾحر صالت  0.471 0.706 148 4.26 26.75 110طيغ 

بخهاثُا   3.25 23.36 40ؤهثى 

، وهي ٢يمت ٚحر صالت بخهاثيا 0.471، بضاللت بخهاثيت 0.706 بلٛذ( ث )ؤن ٢يمت ( 3)يخطر مً الجضو٫ ع٢م 

 إلاخٛحر الىٕى
ًا
 جبٗا

ًا
. ألامغ الظر يكحر بلى ٖضم وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثيت في مؿخىي مٟهىم الظاث لضي اإلاٗا٢حن بهغيا

ت إلاؿخىي مكهىم الظاث(:4)حضُو عنم  ألقغاص  ًىضر الكغوم في اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاقاث اإلاػُاٍع

 إلاؿخىي الخػلُم
ً
: الػُىت جبػا

مهضع اإلاخؿحر 

الخباًً 

مجمىع 

اإلاغبػاث 

مخىؾِ 

اإلاغبػاث 

صعحت 

ت  الخٍغ

الضاللت ( ف)نُمت 

الاخخمالُت 

الىدُجت 

مكهىم 

الظاث 

بحن 

اإلاجمىغاث 

صالت بخهاثُا  0.036 2.605 149 41.053 183.234

صازل 

اإلاجمىغاث 

227.645 15.625 

، وهي ٢يمت صالت بخهاثيا مما يا٦ض 0.036، ب٣يمت اخخماليت 2.605بلٛذ ( ٝ )الجضو٫ ؤٖالٍ ؤن ٢يمت يخطر مً    

 إلاخٛحر مؿخىي الخٗليم
ًا
 جبٗا

ًا
. وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثيت في مؿخىي مٟهىم الظاث لضي اإلاٗا٢حن بهغيا

: ًىضر مخىؾِ انل الكغوم جبػا إلاؿخىي الخػلُم( :5)حضُو عنم 

الاؾخيخاج مؿخىي الضاللت ؤلاخهاثُت مخىؾِ الكغوم اإلاخؿحر 

ؤمي 

 حامعي

- 2.16568 

 *2.16568 

  

جىحض قغوم طاث صاللت بخهاثُت لهالر  0.0235

 حامعي

ؤمي 

قىم 

الجامعي 

 

-4.64761 

*4.64761 

جىحض قغوم طاث صاللت بخهاثُت لهالر قىم  0.024

الجامعي 

ؤؾاؽ 

قىم 

الجامعي 

-4.75326 

*4.75326 

جىحض قغوم طاث صاللت بخهاثُت لهالر قىم  0.027

الجامعي 

جىحض قغوم طاث صاللت بخهاثُت لهالر  0.036 2.28683ؤؾاؽ 
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 2.28683* حامعي 

 

حامعي 

. َظٍ الػالمت حػجي ؤن الكغوم في اإلاخىؾُاث طاث الضاللت ؤلاخهاثُت لهالر اإلاخؿحر اإلاكاع بلُه)*( 

. اإلاخىؾُاث طاث الضاللت ؤلاخهاثُت لِؿذ لهالر اإلاخؿحر اإلاكاع بلُهَظٍ الػالمت حػجي ؤن الكغوم في ( )-

 جم اؾخسضام ازخباع مخىؾِ ؤ٢ل الٟغو١ ظضو٫ ع٢م 
ًا
ت ؤ٢ل الٟغو١ في مؿخىي مٟهىم الظاث لضي اإلاٗا٢حن بهغيا وإلاٗٞغ

ى١ ا٫)، خيض ؤقاعث الىخاثج بلى وظىص ٞغو١ في اإلاخىؾُاث طاث صاللت بخهاثيت لهالر (5) (. ظامعيظامعي ٞو

ت إلاؿخىي مكهىم الظاث ألقغاص الػُىت جبػا  :(6)حضُو عنم  ًىضر اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاقاث اإلاػُاٍع

للمهىت 

مهضع اإلاخٛحر 

الخبايً 

مجمٕى 

اإلاغبٗاث 

مخىؾِ 

اإلاغبٗاث 

صعظت 

الخغيت 

ال٣يمت ( ٝ)٢يمت 

الاخخماليت 

الىديجت 

مٟهىم 

الظاث 

بحن 

اث  اإلاجمٖى

صالت بخهاثيا  0.001 4.955 149 63.543 275.167

صازل 

اث  اإلاجمٖى

2141.684 14.640 

، وهي ٢يمت صالت بخهاثيا مما يكحر بلى 0.001، ب٣يمت اخخماليت 4.955بلٛذ ( ٝ)يخطر مً الجضو٫ ؤٖالٍ ؤن ٢يمت    

 إلاخٛحر اإلاهىت
ًا
. وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثيت في مؿخىي مٟهىم الظاث لضي اإلاٗا٢حن بهغيا ًاجبٗا

. ًىضر مخىؾِ ؤنل الكغوم جبًػا للمهىت(: 7)حضُو عنم 

الاؾخيخاج مؿخىي لضاللت ؤلاخهاثُت ؾِ الكغوم مخىاإلاخؿحر 

مىظل 

مهً ؤزغي 

-2.935342 

*2.935342 

جىحض قغوم طاث صاللت بخهاثُت  0.035

لهالر مىظل 

بضون غمل 

مىظل 

-3.73233 

*3.73233 

جىحض قغوم طاث صاللت بخهاثُت  0.004

لهالر مىظل 

غامل 

مىظل 

-2.93433 

*2.93433 

بخهاثُت جىحض قغوم طاث صاللت  0.000

لهالر مىظل 

. َظٍ الػالمت حػجي ؤن الكغوم في اإلاخىؾُاث طاث الضاللت ؤلاخهاثُت لهالر اإلاخؿحر اإلاكاع بلُه)*( 

. َظٍ الػالمت حػجي ؤن الكغوم في اإلاخىؾُاث طاث الضاللت ؤلاخهاثُت لِؿذ لهالر اإلاخؿحر اإلاكاع بلُه( )-

ت ؤ٢ل الٟغو١ في مؿخىي مٟهىم الظاث لضي ا  جم اؾخسضام ازخباع مخىؾِ ؤ٢ل الٟغو١ وإلاٗٞغ
ًا
إلاٗا٢حن بهغيا

٠)خيض ؤقاعث الىخاثج بلى وظىص ٞغو١ في اإلاخىؾُاث طاث صاللت بخهاثيت لهالر (. 7)ظضو٫ ع٢م  (. مْى

 ( :8)حضُو عنم 
ً
ت إلاؿخىي مكهىم الظاث ألقغاص الػُىت جبػا ًىضر اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاقاث اإلاػُاٍع

: للخالت الؼواحُت
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مجمىع مهضع الخباًً اإلاخؿحر 

اإلاغبػاث 

مخىؾِ 

اإلاغبػاث 

صعحت 

ت  الخٍغ

الهُمت ( ف)نُمت 

الاخخمالُت 

الىدُجت 

مكهىم 

الظاث 

صالت بخهاثُا  0.000 8.836 149 135.216 385.837بحن اإلاجمىغاث 

 15.167 2052.025صازل اإلاجمىغاث 

، وهي ٢يمت صالت بخهاثيا، مما 0.000ب٣يمت اخخماليت ، 8.836بلٛذ ( ٝ)يخطر مً الجضو٫ ؤٖالٍ ؤن ٢يمت 

 إلاخٛحر الخالت الؼواظيت
ًا
. يا٦ض وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثيت في مؿخىي مٟهىم الظاث لضي اإلاٗا٢حن بهغيا ًاجبٗا

ًىضر مخىؾِ انل الكغوم جبػا للخالت الؼواحُت ( 9)حضُو عنم 

الاؾخيخاج مؿخىي الضاللت الاخهاثُت  مخىؾِ الكغوماإلاخؿحر 

 0.034 1.045725 -متزوج 

 

جىحض قغوم طاث صاللت 

بخهاثُت لهالر متزوج   1.045725*ؾحر متزوج 

جىحض قغوم طاث صاللت  0.000 4.80652 -متزوج 

بخهاثُت لهالر متزوج   4.80652*ؤعمل 

. اإلاكاع بلُه َظٍ الػالمت حػجي ؤن الكغوم في اإلاخىؾُاث طاث الضاللت ؤلاخهاثُت لهالر اإلاخؿحر)*( 

. َظٍ الػالمت حػجي ؤن الكغوم في اإلاخىؾُاث طاث الضاللت ؤلاخهاثُت لِؿذ لهالر اإلاخؿحر اإلاكاع بلُه()-

 جم اؾخسضام ازخباع مخىؾِ ؤ٢ل الٟغو١ ظضو٫ ع٢م 
ًا
ت ؤ٢ل الٟغو١ في مؿخىي مٟهىم الظاث لضي اإلاٗا٢حن بهغيا وإلاٗٞغ

(. متزوط)إلاخىؾُاث طاث صاللت بخهاثيت لهالر خيض ؤقاعث الىخاثج بلى وظىص ٞغو١ في ا(. 9)

 ( 10)حضُو عنم 
ً
ت إلاؿخىي مكهىم الظاث ألقغاص الػُىت جبػا ًىضر اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاقاث اإلاػُاٍع

: لضعحت ؤلاغانت

الىؾِ صعحت ؤلاغانت اإلاخؿحر 

الخؿابي 

الاهدغاف 

اإلاػُاعي 

صعحت 

ت  الخٍغ

الضاللت ( ث)نُمت 

ؤلاخهاثُت 

الىدُجت 

ؾحر صالت  0.556 0.603 148 4.33 27.64ًلُت مكهىم الظاث 

بخهاثُا   3.56 28.26حؼثُت 

، وهي ٢يمت ٚحر صالت بخهاثيا مما يكحر 0.556، بضاللت بخهاثيت 0.603بلٛذ ( ث)يخطر مً الجضو٫ ؤٖالٍ ؤن ٢يمت    

ا٢ت  إلاخٛحر صعظت ؤلٖا
ًا
 جبٗا

ًا
. بلى ٖضم وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثيت في مؿخىي مٟهىم الظاث لضي اإلاٗا٢حن بهغيا

ت إلاؿخىي مكهىم الظاث ألقغاص الػُىت جبػا لؼمً ًىضر اإلاخىؾُاث الخؿابُت ( :11)حضُو عنم  والاهدغاقاث اإلاػُاٍع

خضور ؤلاغانت 

مجمىع مهضعالخباًً اإلاخؿحر 

اإلاغبػاث 

مخىؾِ 

اإلاغبػاث 

ت  الهُمت ( ف)نُمت صعحت الخٍغ

الاخخمالُت 

الىدُجت 

مكهىم 

الظاث 

صالت بخهاثُا  0.045 2.904 149 47.048 16.089بحن اإلاجمىغاث 

صازل 

اإلاجمىغاث 

2443.963 16.430 

، وهي ٢يمت صالت بخهاثيا مما يا٦ض 0.045، ب٣يمت اخخماليت 2.904بلٛذ ( ٝ)يخطر مً الجضو٫ ؤٖالٍ ؤن ٢يمت    

ا٢ت  إلاخٛحر ػمً خضور ؤلٖا
ًا
 جبٗا

ًا
. وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثيت في مؿخىي مٟهىم الظاث لضي اإلاٗا٢حن بهغيا
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. مخىؾِ انل الكغوم جبػا لؼمً خضور ؤلاغانتًىضر ( :12)حضُو عنم 

الاؾخيخاج مؿخىي الضاللت ؤلاخهاثُت مخىؾِ الكغوم اإلاخؿحر 

جىحض قغوم طاث صاللت بخهاثُت لهالر  0.043 2.00562-مىظ الىالصة 

مىظ الىالصة   2.00562*بػض ؾً الخامؿت 

. ؤلاخهاثُت لهالر اإلاخؿحر اإلاكاع بلُهَظٍ الػالمت حػجي ؤن الكغوم في اإلاخىؾُاث طاث الضاللت )*(  

. َظٍ الػالمت حػجي ؤن الكغوم في اإلاخىؾُاث طاث الضاللت ؤلاخهاثُت لِؿذ لهالر اإلاخؿحر اإلاكاع بلُه()-

 جم اؾخسضام ازخباع مخىؾِ ؤ٢ل الٟغو١ ظضو٫ ع٢م 
ًا
ت ؤ٢ل الٟغو١ في مؿخىي مٟهىم الظاث لضي اإلاٗا٢حن بهغيا وإلاٗٞغ

(. مىظ الىالصة)هخاثج بلى وظىص ٞغو١ في اإلاخىؾُاث طاث صاللت بخهاثيت لهالر خيض ؤقاعث ا٫(. 12)

 

 

:  مىانكت الىخاثج

ازخلٟذ ؤ٢ىا٫ الٗلماء واإلاٟؿغيً اإلاؿلمحن في ج٣ضيم البهغ ًٖ الؿم٘  في ال٣غآن ال٨غيم، ٞظَب ٖضص ٦بحر مً    

 في ال٤ 20الٗلماء بلى جًٟيل الؿم٘ ًٖ البهغ، الظر وعص في 
ًا
ى : "عان ال٨غيم، مشل ٢ىله حٗالىمىيٗا
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جبايً ؤعاء الٗلماء ر في َظا الهضص، ٞةن والبهغ  والؿم٘ مً ؤٖٓم الىٗم التي ال حٗض وال جدصخى والتي ؤوٗم بها هللا ٖلى 

 ٖلى صخت الٟغص 
ًا
ٖباصٍ، ويٗخبر ٣ٞضاجها ؤخض اإلاؿبباث ل٨شحر مً اإلاىا٠٢ الهغاٖيت الًاُٚت والتي جى٨ٗـ ؾلبا

. الىٟؿيت

 وث   
ًا
: جىاو٫ الباخشت في َظا الجؼء مىا٢كت هخاثج الضعاؾت ٖلى يىء ؤَضاٞها اإلاظ٧ىعة ؤهٟا

بلى وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثيت في مؿخىي مٟهىم الظاث ( 2)وظضو٫ ع٢م ( 1)حكحر الىخاثج في ٧ل مً ظضو٫ ع٢م 

 إلاخٛحر الٗمغ لهالر ٞئت 
ًا
 جبٗا

ًا
(. ٞما ٞى١  41)لضي اإلاٗا٢حن بهغيا

َىم الظاث لضي ألاٞغاص ٖبر مغاخل الىمى اإلاسخلٟت مً زال٫ الخٟاٖل م٘ البيئت وؤلاٞاصة مً الخبراث يدك٩ل م٠   

واإلاىا٠٢ الخياجيت لؤلٞغاص، ؤن طاث الٟغص  جبجى بالخضعط مً زال٫ وعي الٟغص بىظىصٍ ووكاَاجه وجٟاٖالجه م٘ البيئت 

وجخدى٫ )جه ومٟاَيمه ٦إجها ج٩ىهذ هديجت للخبرة اإلاباقغة وآلازغيً ويمخو مٗٓم ال٣يم التي يبلىعَا لخخالثم م٘ مضع٧ا

ًها ؤو بزغاظها مً صوازله الىٟؿيت ألجها ال جخ٤ٟ م٘  الظاث التي يضع٦ها الٟغص بلى زبراث لها ٖال٢ت بظاجه، ؤو يداو٫ ٞع

َغ حهضص ٦ياهه ومً زم طاجه ؤو زبرجه، ؤر التي ال جيسجم م٘ الخىٓيم الٗام لظاث الٟغص، ٞةهه يميل إلصعا٦ها ٖلى ؤجها ر

ا  يبضؤ في م٣اومتها ختى يداٞٔ ٖلى ٦ياهه وج٩امله، ؤما بطا لم ج٨ً َظٍ ال٨ٟغة ٞحها تهضيض للظاث ٞةهه يميل الزخباَع

ار ؤن جُىع مٟهىم الظاث يغجبِ بالخجاعب والخبراث الخياجيت ومضي ؤلاٞاصة مً اإلاىا٠٢ الخياجيت اإلاسخلٟت ؤ٦ثر . وصعاؾتها

.  وجخضعط ٖبر اإلاغاخل الٗمغيت اإلاسخلٟت مً ٧ىجها جىمى
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 ل٩ل ما ط٦غ، بط ؤن الىعي الصخصخي واإلاجخمعي في الخىانل م٘ آلازغيً، والخبرة الخياجيت    
ًا
وجإحي َظٍ الىخاثج جضٖيما

 وما 41ٝوالاهسغاٍ في اإلاىا٠٢ والخجاعب التي جىاظه اإلاٗا٢حن لؿىىاث َىا٫، ججٗل اإلاٗا٢حن مً الٟئت الٗمغيت 
ًا
و١ ٖاما

ا٢ت بد٨م زبراتهم الخياجيت اإلا٨دؿبت ٖبر الؿىىاث، والتي جم٨جهم مً الىٓغ لؤلمىع واإلاخٛحراث   م٘ ؤلٖا
ًا
 وج٨يٟا

ًا
ؤ٦ثر جىا٣ٞا

. الخياجيت اإلاسخلٟت ب٨شحر مً الىطج والخ٨مت التي ٢لما جىظض في مغاخل اإلاغا٣َت والكباب

، وهي ٢يمت ٚحر صالت بخهاثيا مما 0.471لت بخهاثيت ، بضال0.706بلٛذ ( ث)ؤن ٢يمت ( 3)يخطر مً الجضو٫ ع٢م    

 إلاخٛحر الىٕى
ًا
.  يكحر بلى ٖضم وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثيت في مؿخىي مٟهىم الظاث لضي اإلاٗا٢حن بهغيا ًاجبٗا

ا في اإلاجخم٘  الؿىصاوي ماػالذ حكىبه ٦شحر مً اإلاداطيغ والخ٣اليض الاظخماٖيت التي جٌٟ ٫ ؤن ؤن زغوط اإلاغؤة واهههاَع

 صازل مجزلها ما ؤم٨ً طل٪ زانت في اإلاىا٤َ الغيٟيت ، بياٞت بلي اإلاساٝو الٗضيضة التي ٢ض 
ًا
يٓل وكاٍ اإلاغؤة مدهىعا

ججابه بٌٗ ألاؾغ مً زغوط اإلاٗا٢ت صون مغا٤ٞ الصخيء الظر يىجم ٖىه زًٕى اإلاغؤة لىا٢ٗها ومداولتها الخٗايل م٘ 

ماٖيت اإلاخٗاٝع ٖلحها ، مما ي٣لل مً ٞغم اخخ٩ا٦ها بالٗالم الخاعجي، الصخيء مجخمٗها الهٛحر ٍ جدذ مٓلت اإلاٗايحر الاظذ

الظر يى٨ٗـ ؾلبا ٖلى همى مٟهىم ايجابي للظاث، بال ؤن الخٛحر الش٣افي والاظخماعي واإلاٗغفي في ٖهغ يؿهل ٞيه الخىانل 

ؤة ؤن جدهل ٖلى خ٣ها في الخٗليم م٘ ز٣اٞاث الٗالم اإلاسخلٟت بؿهىلت ويؿغ، زانت في اإلاضن التي اؾخُاٖذ ٞحها اإلاغ

والٗمل مما مىدها مؿاخت ؤعخب مً الخغيت في الخغ٦ت واإلاكاع٦ت الٟاٖلت في اإلاجخم٘، بط ؤن الاهههاع الٟٗا٫ في اإلاجخم٘ 

٘ مً مٗضالث الش٣ت بالىٟـ ويؿهم في ج٩ىيً مٟهىم ايجابي للظاث . يٞغ

بلى وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثيت في مؿخىي مٟهىم الظاث  (5)وظضو٫ ع٢م ( 4)حكحر الىخاثج في ٧ل مً ظضو٫ ع٢م    

٘ الىعي  ى١ الجامعي، بط يؿهم الخٗليم في ٞع  إلاؿخىر الخٗليم لهالر ٞئت الخٗليم الجامعي ٞو
ًا
 جبٗا

ًا
لضي اإلاٗا٢حن بهغيا

يت والخسُيِ ل٨يٟيت الهخي والىٟسخي لؤلٞغاص وطل٪ بخملي٨هم ألا٩ٞاع واإلاٗاٝع التي حؿهم بيجابا في بىاء الغئي اإلاؿخ٣بل

بر بظاصتهم للخ٨ي٠ م٘ ال٣ٗباث الخياجيت اإلاسخلٟت التي ٢ض حٗترى َغي٣هم  جغظمت ؤَضاٞهم الخياجيت بلى ؤعى الىا٢٘ ٖو

٩ٞلما ٢ل مؿخىي الخٗليم ٢لذ مٗه الٟغنت لخل٤ ظى . الصخيء الظر يازغ بايجابيت في جُىع مٟهىم طاث مخىاػن . ٦مٗا٢حن

ا٢ت في مجخم٘ ما ػا٫ يسُى زُىاجه ألاولى في َغي٤ حٗليم وجضعيب وجإَيل اإلاٗا٢حننخي مً الخىا٤ٞ والخ٨ي٠  . م٘ ؤلٖا

وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثيت في مؿخىي مٟهىم الظاث ( 7)وظضو٫ ع٢م ( 6)ؤوضخذ الىخاثج في ٧ل مً ظضو٫ ع٢م   

٠، ٣ٞض ؤ٦ضث بٌٗ آلاعا  إلاخٛحر اإلاهىت لهالر مْى
ًا
  جبٗا

ًا
ا٢ت ٢ض جضٞ٘ ناخبها للٗمل اإلاخ٣ً لضي اإلاٗا٢حن بهغيا ء ؤن ؤلٖا

 يٟيض الٟغص واإلاجخم٘ ٢ض يًاهي ؤو يٟى١ 
ًا
 مبضٖا

ًا
 ًٖ بخؿاؾه بالى٣و ؤو ال٣هىع، وي٩ىن الىاجج ٖمال

ًا
مما يٗخبر حٗىيًا

ر وجغر ٞئت ؤزغر ؤن اإلاٗا١ يؿخُي٘ ؤن يبضٕ مً زال٫  ٢يامه باالهًمام  بلي َاثٟت طو. ما ي٣ىم به ؤ٢غاهه ألاؾىياء 

 بظل٪ ٖلي هٟؿه الًٗىيت في ظماٖت نٛحرة مىٟهلت ًٖ اإلاجخم٘ الٗاصر لٓغوٞها الخانت ، 
ًا
الخاظاث الخانت ٞاعيا

ا٢ت جازغ ؾلبا ٖلى جىا٤ٞ اإلاٗا١ م٘ .ٞيكٗغ بىٟـ قٗىعَم ويؿل٪ ٖلي يىء اججاَاتهم  بيىما يغي ٞغي٤ زالض بن ؤلٖا

وحٗؼر الباخشت َظٍ الىخاثج بلى ؤن .  إ في اإلاجاالث اإلاسخلٟتهٟؿه وم٘ مجخمٗه مما ي٣لل مً ٞغنه في الخٟى١ وؤلابض

مٗجى الصخت والؿىاء الىٟسخي يخد٤٣ بال٣ضعة ٖلى مماعؾت اليكاٍ اليىمي بُغي٣ت جد٤٣ الٟاٖليت والاؾخٛال٫ ألامشل 

يٟت جمىذ اإلاٗا١ ؤلاخؿاؽ باألمً والا َمئىان والغاخت لل٣ضعاث، م٘ صعظت مً الخىاػن الظاحي جيخٟي مٗه اإلاٗاهاة، والْى

الىٟؿيت، وطل٪ إلخؿاؾه بالضوع الٟاٖل واإلاكاع٦ت في ؤصاء الىاظب اإلاجخمعي والخٛلب ٖلى ٧ل الهٗىباث التي ججابهه 

يٟت مً صزل قهغر زابذ يٛىيه ًٖ ال٣ل٤ والخ٨ٟحر ظهت ؤزغي  ٍغ الْى . ٦مٗا١ مً ظهت، وما جٞى

ٞغو١ طاث صاللت بخهاثيت في مؿخىي مٟهىم الظاث لضي اإلاٗا٢حن بلى وظىص ( 9)و( 8)ؤقاعث الىخاثج في الجضاو٫ ع٢م    

 إلاخٛحر الخالت الؼواظيت لهالر ٞئت اإلاتزوظحن
ًا
 ًا جبٗا

ًا
ٍغ مً ؤلاخؿاؽ بالضٝء . بهغيا بط ؤن ماؾؿت الؼواط بما جٞى

زصخي ؤو واإلاكاع٦ت الىظضاهيت حؿهم في جسُي اإلاٗا١ لل٨شحر مً ال٣ٗباث التي ٢ض ججابهه ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الل
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 بال٨شحر مً زهاثهه ألانيلت، واإلاخمشلت في الترابِ ألاؾغر 
ًا
م مً ؤن اإلاجخم٘ الؿىصاوي ما ػا٫ مدخٟٓا الاظخماعي، بالٚغ

وصٖم ألاؾغ اإلامخضة ومؿاهضتها ألبىائها اإلاٗا٢حن، بال ؤن ماؾؿت الؼواط بما جمحزث به مً اإلاىصة والغخمت بحن الكغي٨حن 

 في ٞئت ٚحر اإلاتزوظحن، بط حؿهم بيجابا في جُىع مٟهىم 
ًا
الظاث لهظٍ الٟئت، ومً ظاهب ؤزغ ٞةن مٟهىم الظاث يخإزغ ؾلبا

ٌ في خالت الخ٨ٟحر باالعجباٍ بٛحر اإلاٗا٢حن، ؤو ال٣ل٤ مً   مً الٞغ
ًا
ا بن ؤلاخؿاؽ بالخٝى مً ألا٢ضام ٖلى الؼواط زٞى

ا٢ت، ؤو لٗضم و ظىص مهضع زابذ للضزل جؼيض مً مٗضالث ال٣ل٤ والصة ؤَٟا٫ مٗا٢حن في خالت وظىص جاعيش اؾغر مً ؤلٖا

. والخىجغ مما يازغ بضوعٍ ٖلى جىاػن مٟهىم الظاث

وهي ٢يمت ٚحر   0.556بضاللت بخهاثيت بلٛذ  0.603بلٛذ ( ث)بلى ؤن ٢يمت ( 10)ؤقاعث الىخاثج الىاعصة في ظضو٫ ع٢م    

 جبٗا صالت بخهاثيا، مما يكحر بلى ٖضم وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثيت ٝ
ًا
ر مؿخىي مٟهىم الظاث لضي اإلاٗا٢حن ؾمٗيا

ا٢ت ا٢ت . لضعظت ؤلٖا  لخبايً صعظت ال٣ٟضان البهغر ؾىاء ؤن ٧اهذ  ؤلٖا
ًا
 وم٣ضعاتهم جبٗا

ًا
يخٟاوث اؾخٗضاص اإلاٗا٢حن بهغيا

ا٢ت في خض طا ا٢ت مً ظاهب ؤزغ، بط ؤن صعظت ؤلٖا تها ٧ليت ؤو ظؼثيت مً ظاهب، وزهاثههم الصخهيت وجىا٣ٞهم م٘ ؤلٖا

ال جدؿبب في ْهىع اإلاك٨الث الىٟؿيت والؿلى٦يت والخىا٣ٞيت التي يٗاوي مجها اإلاٗا٢حن بهغيا ، بل يغجبِ َظا ألامغ وبضعظت 

ا٢خه، مؿخىي الىعي صازل ألاؾغة التي وكإ ٞحها و٦يٟيت ج٣بلها لئلٖا٢ت، َغ١ الخىانل  ٦بحرة ٖلى ٦يٟيت ج٣بل اإلاٗا١ إٖل

ا٢ت ال جخٗاعى م٘ الخٟى١ اإلاخاخت للمٗا١ في الاهضماط م ٕ اإلاديِ، بلى ظاهب َغ١ الخٗليم والخإَيل التي ؤجيدذ له، ٞاإٖل

ا٢ت ٧ليت ؤو ظؼثيت ٞخُىع مٟهىم الظاث اإلاىظب يٗخمض  وؤلابضإ وؤلاهخاط الٗلمي والظَجي واإلاجخمعي، وؾىاء ٧اهذ ؤلٖا

. إلاٗا٢حنبك٩ل ٦بحر ٖلي مضي جٟهم ألاؾغ واإلاجخم٘ ل٨يٟيت الخٗامل الىاعي م٘ ا

ب٣يمت اخخماليت  2.904بلٛذ ( ٝ)بإن ٢يمت ( 12)وظضو٫ ع٢م ( 11)ؤوضخذ الىخاثج الىاعصة في ٧ل مً ظضو٫ ع٢م

. ، مما يكحر بلى وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثيت في مخىؾُاث مؿخىي مٟهىم الظاث لهالر مىظ الىالصة0.045

 ٖلى اإلاؿخىي الصخصخي والاظخماعي،  وحٗؼي َظٍ الىديجت بلى ؤن ؤلانابت اإلاب٨غة ب٣ٟضان البهغ
ًا
ججٗل اإلاٗا١ ؤ٦ثر جىا٣ٞا

 ما يٗمل ٖلى جُىيغ خىاؾه ومهاعاجه ألازغي إلاداولت الخ٨ي٠ م٘ ألامغ الىا٢٘، في خحن ؤن ؤلانابت اإلاخإزغة 
ًا
بط ؤهه ٚالبا

ا ٢ت، ويلؼمه و٢ذ َىيل جهيب اإلاٗا١ بالهضمت وألالم الىٟسخي خيا٫ ٦شحر مً الخبراث واإلاهاعاث التي ٣ٞضَا بؿبب ؤلٖا

. ومجهىص مًا٠ٖ  إلاداولت الخىا٤ٞ وجسُي ال٣ٗباث التي حٗترى َغي٣ه

: الخىنُاث

 لدؿهم في  .1
َر
الٗمل ٖلى جإؾيـ وخضاث مخسههت في ؤلاعقاص والخىظيه الىٟسخي بمضاعؽ واجداصاث اإلاٗا٢حن بهغيا

. جملي٪ اإلاٗا١ اإلاهاعاث والىعي الالػم إلاىاظهت ما يٗتريه مً مك٨الث

 الا .2
ًا
ُِ الخإَيل الىٟسخي والاظخماعي للمٗا٢حن بهغيا

ُ
. َخمام بضوع ال٣ياؽ والازخباعاث الىٟؿيت ٦جؼء ال يخجؼؤ مً ز

ؤلاعقاص ألاؾغر وطل٪ ٖبر الالخ٣اء بإؾغ اإلاٗا٢حن يمً البرامج التي جىٟظَا وخضاث ؤلاعقاص الىٟسخي اإلاخسههت  .3

 ون٣ل شخهيخه
ًا
. لضوعَا الٟٗا٫ في صٖم اإلاٗا١ مٗىىيا

 .ؾعي الجاص في الٗمل م٘ الجهاث اإلاسخهت لترظمت خ٣ى١ اإلاٗا٢حن في الخٗليم والخإَيل والٗمل بلى وا٢٘ ملمىؽا٫ .4

: اإلاهترخاث

: الضعاؾاث الخالُتج٣ترح الباخشت    

1.  
ًا
٤ الىٟسخي والاظخماعي والهخي وألاؾغر للمٗا٢حن بهغيا . الخٞى

. الًٍٛى الىٟؿيت لضي اإلاٗا٢حن .2

 صعاؾت جضزليه إلعقاص  .3
ًا
ٟا٫ اإلاٗا٢حن بهغيا . وجىظيه اؾغ ألَا
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: ناثمت اإلاغاحؼ 

ت الجامٗيت ؤلاؾ٨ىضعيت "مخدضو ؤلاغانت"نالر ، ٖبض اإلاخي مدمىص خؿً،  .1 .   1999، صاع اإلاٗٞغ

ت وؤلاغانت الؿمػُت غلى شخهُت اإلاػام"ٖبض الغخمً، بزالم مدمض،  .2 ،عؾالت ص٦خىعاٍ ٚحر "ؤزغ ؤلاغانت البهٍغ

. 2008ميكىعة 

ت"، مجى، الخضيجي  .3 . 1989، صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ،ٖمان، "مهضمت في ؤلاغانت البهٍغ

ت والخُبُو"الٓاَغ، ٢دُان ؤخمض،  .4 . 2004، ٖمان، ألاعصن "مكهىم الظاث بحن الىظٍغ

غان، خامض ٖبض الؿالم،  .5 . 2001.، ال٣اَغة،"الصخت الىكؿُت والػالج الىكسخي"َػ

. 1998في ؾي٩ىلىظيت الخ٨ي٠، ال٣اَغة، ، صعاؾاث "الصخت الىكؿُت"، ٞهمي، مهُٟى  .6

ت والػهلُت"ٖلي ،الؿيض ٞهمي ، .7 ،صاع الجامٗت الجضيضة، "ؾٌُىلىحُت طوي ؤلاغاناث،الخغيُت والؿمػُت والبهٍغ

. 2010ال٣اَغة،

. 1997، الجهًت اإلاهغيت، ال٣اَغة، "ؾٌُىلىحُت الُكل اإلاػىم وجغبِخه"بغ٧اث، ٖبض اإلاجيض ٖبض الغخمً لُٟي،  .8

. ، صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ،ٖمان، ألاعصن"مهضمت في التربُت الخانت"ظما٫،الخُيب،  .9

ت"الهبي، ٖبض هللا مدمض، .10 . ؤَٟا٫ الخليج طور الاخخياظاث الخانت ،"ؤلاغانت البهٍغ

،م٨خبت الغقض، اإلامل٨ت الٗغبيت "مهضمت في التربُت الخانت"مدمض، مدمىص مىضٍو و خمؼة، ؤخمض ٖبض ال٨غيم،.11

 .2010الؿٗىصيت،
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ل بلى اإلاضًىت صعاؾت مُضاهُت بمضًىت ألاؾىاٍ :وانؼ الهجغة مً الٍغ

الجؼاثغ  ألاؾىاٍ، حامػت غماع زلُجي،/تهامي مدمض.ؤ

 

:  ملخو 

ت ألاؾباب الضاٞٗت بلى هجغة اإلاىاًَ مً الغي٠ اججاٍ اإلاضيىت خيض جمذ الضعاؾت بمضيىت حؿعى َظٍ الضعاؾت     الى مٗٞغ

ىاٍ مداولحن ببغاػ ؤَم ألاؾباب وعاء الهجغة الحها مً مىا٣َها الغيٟيت اإلاخٗضصة ومضي جإزحر طل٪ ؾىاء ٖلى اإلاى٣ُت  ألٚا

ول٨جها يم٨ً ؤن ج٩ىن ؾلبيت في ألاخيان ، بيجابيت بٌٗ ألاخيانو٢ض ج٩ىن اإلاٛاصع مجها ؤو باليؿبت للمى٣ُت اإلاهاظغ الحها 

ألازغي ، ٟٞي خحن يؿخٟيض اإلاهاظغ مجها في جدؿحن صزله ؤو مؿخىاٍ اإلاٗيكيٟإهه ٢ض يىاظه زيبت ؤمل هديجت ٖضم جم٨ىه 

مل لٟترة َىيلت٢ض مً الخهى٫ ٖلى ٖمل في م٩اهه الجضيضمما ٢ض يًٍُغ الى الٗىصة بلى اإلا٩ان ألانل، ؤو الب٣اء بضون ٕ

وعبما ٧ان ؤ٦بر الؿبب في الهجغة مً ،  حٗغى بًٗهم بلى ال٨ؿب ٚحر اإلاكغوٕ ؤو الًِٛ ٖلى الخضماث الاظخماٖيت

الغي٠ بلى اإلاضن، ؤن ؤٞغاصَا يُمٗىن في ؤن يجضوا في اإلاضن ٖمال ؤ٢ل ظهضا ومك٣ت مً ٖمل الؼعاٖت، و في هٟـ الى٢ذ 

ظا الضاٞ٘ ييكإ ؤٚلب ألامغ ٖىض بضء نىاٖاث ظضيضة في اإلاضن جدخاط بلى ؤيض ٖاملت ٦شحرة ومىه اهُل٣ىا في  ؤ٦ثرؤظغا، َو

ماهي الاؾباب  التي ق٩لذ صاٞٗا للٟغص ال٣اًَ في الغي٠ بلى اجساط ٢غاع الهجـغة هدى :الؿااُ الغثِسخي الخاليصعاؾدىا مً 

 .اإلاضيىت ؟

 

:  مهضمت 

ؾ٩ان في الضو٫ الىاميت ومجها بلضها الجؼاثغ الظر قهض هجغة عيٟيت ٦بحرة حٗخبر الهجغة الغيٟيت مً ؤَم مٓاَغ خغ٦ت ا٫   

ىا٥ الٗضيض مً الٗىامل التي ج٠٣ وعاء الهجغة ل٨ً جب٣ى اإلادٟؼاث الا٢خهاصيت هي  مىظ الاؾخ٣ال٫ بلى يىمىا َظا، َو

ال٣ٟغ و الجٕى واٞخ٣اع اإلاىا٤َ  ألاَم ٖالوة ٖلى ألاهٓمت الخ٣ليضيت إلال٨يت ألاعاضخي واهسٟاى ؤلاهخاط الؼعاعي الظر يؿبب

الغيٟيت لالؾدشماعاث الهىاٖيت و الخضماث الاظخماٖيت و الصخيت و الخٗليميت و الش٣اٞيت ٦ظل٪ ٞان خضور ال٩ىاعر و 

الى٨باث و الخغوب زانت ألاَليت و حٗا٢ب ٞتراث الجٟاٝ ٧لها ٖىامل َغص جضٞ٘ الغيٟيحن للهجغة الى اإلاضن ومً ظاهب 

صن بجاطبيتها ٦مغا٦ؼ لٟغم ٖمل وصزل ؤٖلى و ٦مغا٦ؼ للخٗليم و الش٣اٞت و الى٣ل و اإلاىنالث وزضماث آزغ جمخاػ الم

اإلادىع ألاو٫ ويخمشل في الجاهب الىٓغر للضعاؾت و  مدىعٍحناظخماٖيت وصخيت ؤًٞل خيض ٢ؿمذ َاجه الضعاؾت بلى 

. اإلادىع الشاوي و اإلاخمشل في الجاهب اإلايضاوي للضعاؾت

ُ اإلاذ: ؤوال  :  الجاهب الىظغي للضعاؾت : وع ألاو

ٍالُت الضعاؾت   (1 :  بق

حٗض الهجغة مً الٓىاَغ الؿ٩اهيت ال٨ٟيلت بخٛحر الهي٩ل الؿ٩اوي ؤو الهغم الؿ٩اوي ألر مجخم٘ والهجغة ي٣هض بها    

ى ما يُل٤ ٖلحها الهجغة  اهخ٣ا٫ ألاشخام مً مى٣ُت ما بلى مى٣ُت ؤزغي ؾىاء ٧ان طل٪ صازل خضوص الضولت َو

ى ما يُل٤ ٖليه ا الهجغة الخاعظيت وما حهمىا في َظا البدض الهجغة مً الغي٠ بلى الضازليت ؤو الهجغة زاعط خضوص الضولت َو

همى اإلاضن : اإلاضيىت التي جخمحز بها البلضان الىاميت ، ألامغ الظر ؤصر بلى حؿبب في مكا٧ل ٖمغاهيت في يىاحي اإلاضن مشل
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في ؤوعوبا م٘ ٢يام الشىعة  وألاخياء ال٣هضيغيت والًىاحي الخل٣اثيـت الٛحر مسُُت ٦ما ؤن َظٍ الٓاَغة الٗاإلايت بضؤث

الهىاٖيت في ال٣غن الشامً ٖكغ خيض قهضث ؤ٦بر مٗضالتها في الٟترة ما بحن مىخه٠ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ بلى مىخه٠ 

وفي ؤإلااهيا والضهماع٥ واؾتراليا  85 %بغيُاهيا خيض ونلذ بلى "ال٣غن الٗكغيً مما ؤصي بلى جؼايض وؿبت ؾ٩ان اإلاضن في 

مً ؾ٩ان اإلاضن ؤما ٖلى اإلاؿخىي الٗغبي ٞهي في اعجٟإ ٦بحر الن مٗٓم الضو٫ الٗغبيت  50 %ألامغي٨يت  والىالياث اإلاخدضة

زم اعجٟٗذ  1998في ٖام  56 %هي صو٫ هاميت والهجغة مً الغي٠ بلى اإلاضن ج٩ىن مغجٟٗت في َظٍ الضو٫ ٣ٞض بلٛذ وؿبت 

خيض بلٛذ في ؾىت  1948عة الغيٟيت الخًغيت مىظ ٖام ؤما في الجؼاثغ ٣ٞض ْهغث ْاَغة الهج 2004في ٖام  69 %بلى 

ىاٍ هالخٔ ؤن ؾ٩اجها في اعجٟإ " ، ؤما في 1"  2000في ٖام  49 %زم اعجٟٗذ بلى  41 %بلى خىالي  1988 مضيىت  ألٚا

ى ىاٍ خيض بلٜ ٖضص ؾ٩ان مضيىت ألٚا اٍ  مؿخمغ لٗضة ؤؾباب مخٗضصة مً بيجها الهجغة الغيٟيت الخًغيت بلى مضيىت ألٚا

وؿمت  144747واػصاص َظا الٗضص ليهل بلى  2003وؿمت ٖام  130914زم بلٜ  1998وؿمت وطل٪ في ؾىت  107273

ىاٍ ونل بلى  2007ٖام  . 2"  2008وؿمت ٖام  455602ؤما باليؿبت لٗضص الؿ٩ان في واليت ألٚا

ل بلى اإلاضًىتومىه يم٨ً بيجاػ     ىامل الُغص ببؿاَت في ألاؾباب اإلابضثُت للهجغة مً الٍغ ما يٗٝغ بٗىامل الجظب ٖو

ؤو الضٞ٘ والخىاػن بحن َظٍ الٗىامل يسخل٠ بُبيٗت الخا٫ مً ٞغص بلى ٞغص ؤزغ ، ومً ب٢ليم بلى ب٢ليم ولى ؤزظها ٖامال 

مً َظٍ الٗىامل ولي٨ً ٖامل الجظب لىظضها ؤهه الٗضيض مً ؾ٩ان ال٣غي واإلاضن الهٛحرة ججظبهم اإلاضن ال٨بحرة بدياتها 

يل وألا٦ثر بقغاٞا وؾٗاصة ويالخٔ ؤن الهجغة الغيٟيت الخًغيت يدغ٦ها الٗامل الا٢خهاصر بالضعظت ألاولى ، ؤو ٖامل ألاٝ

ا ، في الىا٢٘ مً اإلام٨ً ال٣ى٫ بن  حَر الُغص ٧اهسٟاى الضزل في الغي٠ وجضوي مؿخىي الخضماث الصخيت والخٗليميت ٚو

ث جدغ٥ اإلاهاظغيً مً الغي٠ بلى اإلاضن وبىاء ٖلى ماؾب٤ ٞةن زليُا مً ٖىامل الجظب والُغص حٗض مً ؤَم مؿببا

: خى٫ جخمدىع بق٩اليت بدشىا 

ماهي ألاؾباب  التي ق٩لخضاٞٗا للٟغص ال٣اًَ في الغي٠ بلى اجساط ٢غاع الهجغة هدى اإلاضيىت ؟  -

: الدؿائالث الكغغُت*

غ ٞغم الٗمل واعجٟإ الضزل في اإلاضن مً ألاؾباب اإلااصيت  - بلى الهجغة مً الغي٠ باججاٍ اإلاضيىت ؟ َل لخٞى

غ اإلاضيىت ٖلى اإلاغا٤ٞ الصخيت ٧الٗالط وألاصويت بلى ظاهب اإلاغا٤ٞ الاظخماٖيت مىخٗليم وه٣ل ومىانالث  - َل يٗخبر جٞى

صيىت بياٞت بلى الخىنيالث الٛاػ و اإلااء وال٨هغباء و٢ىىاث الهٝغ الهخي مً الضواٞ٘ اإلااصيت بلى الهجغة مً الغي٠ بلى الم

؟ 

 َل يم٨ً اٖخباع الؤلمً مً ألاؾباب اإلااصيت بلى الهجغة مً الغي٠ هدى اإلاضيىت ؟ -

 :قغيُاث الضعاؾت ( 2

غ الخضماث الصخيت مشل الٗالط وؤما٦ً بي٘ الضواء وجىٕى :الكغيُت الػامت غ مىانب الكٛل واعجٟإ ألاظغ وجٞى بن جٞى

غ الى٣ل ووؾاثل اإلاىانالث بلى اإلاغا٤ٞ الاظخماٖيت ٧الخٗلم باإلياٞت بلى الخىنيال ث الًغوعيت ٧الٛاػ وال٨هغباء واإلااء وجٞى

. ظاهب ألامً اإلاىظىص في اإلاضيىت ٧لها ؤؾباب ظاطبت للصخو ال٣اًَ في الغي٠ بلى الهجغة باججاٍ اإلاضيىت

 :الكغيُاث الجؼثُت

                                                           
.  ٕٓٔٓ/  ٙٓ/  ٕٗ،  www.doroob.com ،" الهجرة الريفية الحضرية"ىاشم نعمة ، ، ٔ
2،   http: www.ons.dz/collectionsw03،p3 

http://www.doroob.com/
http://www.ons.dz/collectionsw03-p3
http://www.ons.dz/collectionsw03-p3
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غ اإلاضيىت ٖلى مىانب قٛل واعجٟإ ألاظغ ؾببا للهجغة مً الغي٠ .1  .بلى اإلاضيىت يم٨ً اٖخباع جٞى

غ اإلاضيىت ٖلى اإلاؿدكٟياث والهيضلياث بلى ظاهب اإلاضاعؽ والجامٗاث والخىؾ٘ في الخٗلم و٦ظل٪ ؾهىلت  .2 بن جٞى

 .الخى٣ل ٧ل َظٍ الٗىامل ظٗلذ اإلاضيىت مدِ ؤهٓاع ؤَل الغي٠

غ ألامً في اإلاىا٤َ الغيٟيت .3 ضم جٞى ٧ان صاٞٗا لؤلشخام بلى  يم٨ً اٖخباع ٞترة الٗكغيت الؿىصاء التي ٖاقتها الجؼاثغ ٖو

 .الهجغة باججاٍ اإلاضيىت

 :ي٨دؿب َظا البدض ؤَميت مً زال٫:ؤَمُت اإلاىيىع(  3

 .اػصياص ملخّى ومؿخمغ في اهخ٣ا٫ الؿ٩ان الغيٟيحن بلى اإلاضن -

 .٦ما جإحي ألاَميت مما ٢ض جٟيضٍ الضعاؾت في ٞهم الؿياؾاث واجساط ؤلاظغاءاث الالػمت مً ٢بل مؿاولي الضولت -

: ؤَضاف الضعاؾت  ( 4

ت مضي اعجباَها بالخالت  - ىاٍ ، ومٗٞغ ت ؤؾبابها في واليت ألٚا ت ؤؾباب الهجغة مً الغيـ٠ بلى اإلاضن مً زال٫ مٗٞغ مٗٞغ

 .الا٢خهاصيت والاظخماٖيت و٦ظا الؿياؾيت

 .مداولت بُٖاء بٌٗ الخلى٫ اإلاىاؾبت والخىنياث الٗلميت للخ٣ليل مً الٓاَغة -

: جدضًض مكاَُم الضعاؾت 5

ي٣هض بالهجغة اهخ٣ا٫ ألاٞغاص مً مى٣ُت ما بلى مى٣ُت ؤزغي ، ؾىاء ٧ان طل٪ صازل  :اإلاكهىم ؤلاحغاجي للهجغة: 5-1

ى ما يُل٤ ٖليه الهجغة الخاعظيت،  ى ما يُل٤ ٖليه الهجغة الضازليت، ؤو الهجغة زاعط خضوص الضولت َو خضوص الضولت َو

يت مشل اصٖاء الضزى٫ بٛغى  و٢ض جخم الهجغة بك٩ل ٢اهىوي،ؤو ٢ض جخم مً زال٫ حؿغب اإلاهاظغ بلى الضولت بُغ١ ٚحر قٖغ

. الؼياعة زم الاؾخمغاع في الب٣اء صازل الضولت بهضٝ الٗمل، والهجغة ٢ض ج٩ىن صاثمت ؤو ما٢خت

ل ؤلاحغاجي للمهاحغ: 5-2 اإلاهاظغ َى شخو الظر ي٣يم بك٩ل مؿخمغ في صولت ؤزغي ؤو ب٢ليم آزغ للمضة ؤ٦ثر مً :الخػٍغ

.  هتؽ

ت:5-3 كُت الخًٍغ ل ؤلاحغاجي للهجغة الٍغ هي جياع مً جياعاث الهجغة الضازليت وهي جخم صازل خضوص الضولت مً  :الخػٍغ

. اإلاىا٤َ الغيٟيت بلى اإلاىا٤َ ؤو اإلاغا٦ؼ الخًغيت

ل اإلاضًىت: 5-4 ا هي خايغة ٦بحرة وجدخل م٩اهت َامت، ويؿخسضم ٖلماء الاظخمإ َظا اإلاهُلر للخٗبي":الخػٍغ ع في بَاَع

. 1"ًٖ البيئت التي يؿ٨ً في هُا٢ها ؾ٩ان الخًغ

ل الاحخماعي للمضًىت: 5-5 ىن بًٗهم البٌٗ ، ؤو ؤهه يمخاػ بٗضم ":الخػٍغ هي م٩ان ٦بحر بضعظت ؤن الىاؽ لم يٗىصوا يٗٞغ

 2. " ججاوـ الؿ٩ان ؤو بالُب٣ت الاظخماٖيت ؤو بالخغ٦ت الؿ٩اهيت

ل: 6_ 5 ه ":مكهىم الٍغ ٖلى ؤهه نىعة الغابُت ال٣اثمت بحن ألاشخام وماؾؿاتهم في مى٣ُت "ؾىضعؾىن واًذ "ٖٞغ

 .3"مدليت يٗيكىن ٞحها ٖلى الؼعاٖت في ٢غيت جمشل ٖاصة مدىع وكاَاتهم 

                                                           
. ٓٔٔ: ، صٜٜٜٔ،دار ادلعرفة اجلامعية،  "موسوعة العلوم االجتماعية"عادؿ سلتار اذلوارم كسعد عبد العزيز مصلوح، : ، ميشيل ماف ،ترمجةٔ
  
.  ٖٔ: ، ب س، ص ٕ، القاىرة ، عامل الكتب ، ط "جغرافية المدن"، مجاؿ محداف ، ٕ
.  ٗٔ،  ٖٔ: ، ص ص ٜٛٛٔ،  ٖ، مصر ، دار ادلعارؼ ، ط" ةدراسات في التنمية االجتماعي"، السيد احلسيٍت كآخركف ،ٖ
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كُت: 5-7 َى مٟهىم يكحر بلى الخياة الخانت بالغي٠ ب٩ل ما في َظا اإلاجخم٘ مً ممحزاث وزهاثو وجدبايً ًٖ جل٪ ":الٍغ

الؿاثضة في اإلاضيىت و٦ما يىٓغ بلحها مً ظاهبها اإلانهي الظر ي٣ىم ٖلى الؼعاٖت بمجاالتها اإلاسخلٟت ل٨ً ليـ مٗىاٍ الاوٗؼا٫ 

 1." ٖلى الٗالم ألازغ ٣ِٞ مً اظل حؿهيل الضعاؾت

َى ػياصة في ال٣ضعة الكغاثيت ٖبر ٞترة مٗيىت مً الؼمً وفي وؿ٤ الؿى١ يخم الخهى٫ ٖلى الضزل ببي٘  :الضزل: 5-8

. الخضماث اإلاخهلت بٗىامل ؤلاهخاط التي يمخل٨ها ٞغص ما

٘ مؿخىر الٗمالت في ؤر ظماٖت، ول٨ً يكي٘ بَال٢ه بضاللت ؤ٦ثر جذ:بًجاص قغم غمل:5-9 يا َى ؤر مداولت لٞغ صيضا خٞغ

. ٖلى بغامج زانت ج٣ضمها الخ٩ىماث ؤو ألاظهؼة الغؾميت لدصجي٘ بيجاص ٞغم الٗمل ظضيضة

ل بلى اإلاضًىت( 6 ل الهجغة مً الٍغ هي مً ؤقهغ ؤهىإ الهجغاث و ؤوضخها جل٪ التي يخم ٞحها اهخ٣ا٫ ألاٞـغاص مً ":حػٍغ

إلاجخمٗاث ٧لما ػاصث اإلاضن مً زهاثهها ٦مغا٦ؼ اإلاىا٤َ الغيٟيت بلى اإلاىا٤َ الخًغيت و جؼصاص َظٍ الٓاَغة صازل ا

ظظب، و ٧لما احؿ٘ هُا١ مغا٦ؼ الهىاٖت الجضيضة في الى٢ذ الظر يؼصاص ٞحها ؾ٩ان اإلاىا٤َ الغيٟيت ٞحزيض ًٖ خاظت 

 .2"الٗمل الؼعاعي الخ٣ي٣ي

الخًغيت، و ٢ض ؤنبدذ َضٍ  الهجغة مً الغي٠ بلى اإلاضيىت يخم ٞحها اهخ٣ا٫ ألاٞغاص مً اإلاىا٤َ الغيٟيت بلى اإلاىا٤َ" 

. 3"الهجغة حك٩ل بخضي اإلاكا٧ل ال٨بري التي حٗاهحها اإلاجخمٗاث الهىاٖيت 

ل بلى اإلاضًىت ( 7 : ؤؾباب الهجغة مً الٍغ

 :الػىامل الُاعصة: 1_7

الخياة مما جلٗب الٗىامل الُبيٗيت صوعا َاما في ٖمليت الهجغة خيض ياصر اإلاىار ال٣اسخي والتربت ال٣ٟحرة بلى نٗىبت " 

انحر بلى  ياصر بلى ؾ٩ان َظٍ اإلاىا٤َ بلى الهجغة و٦ظل٪ جاصر ال٨ـىاعر الُبيٗيـت مشل الؼالػ٫ والبرا٦حن والٟيًاهاث وألٖا

 .حصجي٘ الهجغة

جىُىر الُبيٗت اإلاىؾميت للٗمل في الؼعاٖت ٖاصة ٖلى ٞترة ٞغاٙ بحن ػعاٖت اإلادهىالث وخهضَا مما يديذ جل٣اثيا  -

 .ي اإلاضيىتٞغنت الهجغة ب٫

 .ؾىء جىػي٘ اإلال٨يت الؼعاٖيت مما ياصر في الٛالب بلى هجغة ؤَل الغي٠ بلى اإلاضن ؾٗيـا وعاء الغػ١ -

ال٢ت طل٪ ب٨م الُٗام ؤو الٗمل اإلاخاح ٖامال عثيؿيـا مً ٖىامل الهجغة  - يٗض الخطخم الؿ٩اوي في اإلاىا٤َ الغيٟيت ٖو

 .مً الغي٠ بلى الخًغ

. 4"التي يم٨ً ٞالختها وجًائ٫ ٞغم الٗمـل لضي الخــ٩ىمت واإلااؾؿاث جًائ٫ ٞغم الخهى٫ ٖلى ألاعى -

 :الػىامل الجاطبت:  2_ 7

 .الاعجٟإ اليؿبي إلاؿخىياث ألاظىع في اإلاىا٤َ الخًغيت"  -

غ ٞغم الٗمل وجؼايض الُلب ٖلى ال٣ىي الٗاملت في اإلاضن ٧او٩ٗاؽ لبرامج الخىميت والخُىع الٗمغاوي -  .جٞى

                                                           
 . ٖٔ: ، اإلسكندرية ، دار ادلعرفة االجتماعية ، ب ت ، ص" قاموس علم االجتماع"، عاطف زلمد عيش ،ٔ
 ٕ٘٘: ، ص ٕ٘ٓٓ، مصر ، دار ادلعرفة اجلامعية ، ب ط ،  "علم االجتماع السكان"علي عبد الرزاؽ جبلي ،  ،ٕ
: ، صٕٗٓٓمصر، الشركة العربية ادلتحدة  للتسويق ك التوريدات بالتعاكف مع جامعة القدس ادلفتوحة، ب ط ،  ،"جغرافيا السكان"، موسى مسحة،ٖ

ٜٔٗ. 
. ٖٓٗ،ٜٕٗ: ، ص صٜٜٗٔاإلسكندرية ، دار ادلعرفة اجلامعية، ب ط ،  ،"علم االجتماع الريفي والحضري"زلمد اجلوىرم كعليا شكرم،  ٗ
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غ الخضماث ٦ٟغم  - ايت الاظخماٖيت والصخت واإلاؿدكٟياث جٞى غ الٖغ الخٗليم في اإلاٗاَض الٗليا والجامٗاث وجٞى

 .والٗياصاث الصخيت

 .1"اإلآاَغ الخًاعيت والاظخماٖيت التي جخمحز بها ؤَل اإلاضن ٖلى ؤَل الغي٠  -

ل بلى اإلاضًىت في الجؼاثغ (  8 الهجغة مً الٍغ

ت في :   1_  8 كُت الخًٍغ  :الجؼاثغوانؼ الهجغة الٍغ

خيض قهضث جًا٠ٖ ٖضص ؾ٩ان اإلاضن في َظٍ اإلاغخلت  1962بلى ؾىت  1954امخضث َظٍ مغخلت مً : اإلاغخلت ألاولى" -

بؿبب ؾياؾت الخضمحر اإلاىٓم للغي٠ وال٣غي التي اهخهجها ؤلاؾخٗماع، مما اظبر الؿ٩ان ٖلى الؼخ٠ هدى يىاحي اإلاضن 

حر قغوٍ الاؾخ٣با٫ الًغوعر  . ة للىاػخحنالتي عجؼث ًٖ جٞى

خيض ؤنبدذ ألاعياٝ ٚضاة الاؾخ٣ال٫ بؿبب ويٗيتها اإلاؼعيت والخضمحر  1970بلى ؾىت  1962مً ؾىت : اإلاغخلت الثاهُت -

الظر لخ٤ بها ؤزىاء الخغب جُغح نٗىباث ؤمام اؾخ٣غاع الؿ٩ان وزانت ٞئت الكباب التي لجإث بلى اإلاضن َغوبا مً 

البا ما لبا لخياة ؤًٞل ٚو . ٧ان الاهخ٣ا٫ بلى اإلاضيىت صون ٖىصة البُالت َو

بلى يىمىا َظا ؤصث مجهىصاث الاهخماء الا٢خهاصر مىظ بضايت الؿبٗيىاث والتي ٚالبا ما  1970مً : اإلاغخلت الثالثت -

. جمغ٦ؼث في اإلاضن بلى ظظب ؤٖضاص ٦بحرة مً ؾ٩ان ألاعياٝ وجطخم اإلاضن مما ؤصر بلى ؤػماث خاصة

مً  80ؤن ؤ٦ثر مً  2008بٗض حٗضاص ؾىت  هىع الضًً ػعَىويالجؼاثغر  والجماغاث اإلادلُتوػٍغ الضازلُت و٢ض نغح    

ظا بؿبب جؼايض مٗضالث الؼياصة الُبيٗيت باإلياٞت بلى اعجٟإ مٗضالث الهجغة مً  ؾ٩ان الجؼاثغ ي٣ُىىن في اإلاضن َو

. 2"الغي٠ بلى اإلاضيىت

: ؤؾبابها وصواقها  -2 -8

غيا َى ؾياؾت ؤلاباصة والدكغيض و الىٟي التي ماعؾتها الؿلُاث الاؾخٗماعيت مىظ اخخاللها ؤو٫ صاٞ٘ عبما هغاٍ مهم" - ا وظَى

. الجؼاثغ

هالخٔ بإن الؿلُت الاؾخٗماعيت ؤنضعث ٖكغاث ال٣ىاهحن ٧لها جخٗل٤ بمهاصعة ألاعى واهتزاٖها ٖىىة مً ؤيضر مال٨حها  -

. 3" 1912ؤو  1910بلى ٚايت  1844الجؼاثغيحن مً ؤ٦خىبغ 

لى الخىاػن بحن الغي٠ واإلاضيىت خيض " - ىيت وما ؤخضزخه مً آزاع وجدىالث ٖلى ؾى١ الٗمل ٖو الؿياؾت الا٢خهاصيت الَى

ؤن خغ٦ت الخهيي٘ التي قهضتها البالص زال٫ الؿبٗيىاث وبضايت الشماهيىاث ٧اهذ مؿاولت ٖلى خض ٦بحر لهجغة ؤٖضاص َاثلت 

يت خيض جىظض اإلاغ٦باث الهىاٖيت طل٪ بدشا ًٖ ٞغم الٗمل اإلاخاخت َىا٥ مً الٗما٫ الغيٟيحن ٖلى اإلاغا٦ؼ الخًغ

اث٠ الدكٛيل  وبظل٪ لم جهبذ ألاعى بك٩ل ٖام حؿخ٣ُب الكباب واليض الٗاملت اإلاخسههت زانت مىظ ؤن ْهغث ْو

ا حَر . في مسخل٠ ال٣ُاٖاث ألازغي ٧الخهيي٘ والبىاء وألاقٛا٫ الٗمـىميت ٚو

وع والخضماث الاظخماٖيت التي يدٓى بها ٖما٫ الهىاٖت وب٣يت ال٣ُاٖاث ألازغي ٢ض ق٩لذ الٟىاع١ ال٨بحرة في ألاط -

. ٖىامل ظظب ٢ىيت باليؿبت لؤليضر الٗاملت الغيٟيت والٟالخيت مجها زانت

                                                           

 .ٜٕٔ: ، صٕٚٓٓاجلزائر ، سلرب االنساف كادلدينة، ب ط ،  ،"(السكن واإلسكان)دراسة في العمران "، عبد احلميد دليمي، ٔ
.  ٖٓ:ٕٔ،  ٕٛٓٓ،نورالدين يزيد زرىوين، كزير الداخلية كاجلماعات احمللية،  "منتدى التلفيزيون"، قناة اجلزائرية األرضية ،ٕ
،كزارة "( 1962 ، 830)الجزائرية في أعمال الملتقي الوطني حول الهجرة الجزائرية إبان مرحلة االحتالل  دوافع الهجرة"، مجاؿ حيياكم ،ٖ

 .، اجلزائر  ٕٙٓٓأكتوبر  ٖٔ  –ٖٓاجملاىدين ، 
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للخضماث الصخيت صوع ٦بحر ٖلى خغ٦ت الؿ٩ان الضازليت في الجؼاثغ هديجت اهسٟاى اإلاؿخىي الهخي والى٣و في  -

ايت الصخيت والخضماث اإلاغا٤ٞ و  الخضماث و الخٛظيت واهدكاع ألاميت بحن الؿ٩ان مما يضٞ٘ الؿ٩ان بلى البدض ًٖ الٖغ

غ ٞحها والتي جتر٦ؼ ٚالبا في اإلاضن ال٨بحرة في خحن جىٗضم في ألاعياٝ . الُبيت في اإلاىا٤َ التي جخٞى

و٫ الىاميت ومجها الجؼاثغ التي جخه٠ بٗضم للخضماث الخٗليميت صوع ٞٗا٫ ٖلى خغ٦ت الؿ٩ان الضازليت زانت في الض -

جىاػن الخىػي٘ الجٛغافي في جىػي٘ الخضماث بإهىاٖها اإلاسخلٟت وجتر٦ؼ في اإلاضن ال٨بحرة واإلاخىؾُت وهاصعا ما جىظض في اإلاضن 

. 1"الهٛحرة وال٣غي مما يضٞ٘ الؿ٩ان بلى الاهخ٣ا٫ للمىا٤َ التي جىدكغ بها الخضماث 

ل بلى اإلاضًىت هخاثج الهجغة مً ا(  9  : لٍغ

ؤصث بلى ػياصة ال٨شاٞت الؿ٩اهيت في اإلاضن هديجت للهجغة الضازليت مً الغي٠ بلى اإلاضيىت بلى ْهىع ٦شحر مً اإلاكا٧ل  -

يه وماؾؿاث الخضمت الٗامت . ؤلاؾ٩ان واإلاىانالث والصخت الٗامت والتٞر

. 2"ظخماٖيت للٟغصؤصث الهجغة الضازليت مً الغي٠ بلى الخًغ بلى ج٨ٟ٪ الغوابِ الا -

الهجغة مً الغي٠ بلى اإلاضيىت حك٩ل ٖاث٣ا ٖىضما جخجاوػ الُا٢ت الاؾديٗابيت للمضن مما ياصر بلى ٖيل الؿ٩ان في ما " -

مليىن وؿمت في مسخل٠ ؤهداء الٗالم  928يؿمي باإلخياء ال٣هضيغيت التي جٟخ٣غ إلا٣ىماث الٗيل الهخي خيض يٗيل 

، وؾٝى يتزايض َظا الغ٢م بك٩ل مدؿإع بطا لم يخم  ٫2003 مىاًَ الٗيل لٗام خؿب ج٣ضيغاث ألامم اإلاخدضة خى

. 3" اجساط بظغاءاث مىاؾبت للخض مً َظٍ الٓاَغة

 : الجاهب اإلاُضاوي للضعاؾت : اإلادىع الثاوي : زاهُا 

:  مجاالث الضعاؾت (   1

ٍاوي : 1_  1 باخض ًٖ ٢يامه بضعاؾت مىيٕى ما جدضيض  مً ؤَم اإلاؿاثل التي حكٛل با٫ ؤر( : الجؿغافي ) اإلاجاُ اإلا

ىاٍ هي بخضي اإلاضن الجؼاثغيت  ىاٍ لل٣يام بالضعاؾت اإلايضاهيت ، مضيىت ألٚا اإلا٩اوي للضعاؾت و٢ض جم ازخياعها للمضيىت ألٚا

 ٧33.5لم ، ج٣٘ قماال ٖلى زِ ٖغى  400مخىؾُت الدجم ج٣٘ في ٢لب الجؼاثغ، جبٗض ًٖ الجؼاثغ الٗانمت خىالي 

لى ر م ٖلى الؿٟىح الجىىبيت لؤلَلـ الصخغاور ، بلٜ  750قغ٢ا ؤما اعجٟاٖها ًٖ ؾُذ البدغ يبلٜ  3ٍ َى٫ خىالي ٖو

ىاٍ  .  2008خؿب حٗضاص  ٧2لم 400وؿمت في مؿاخت ج٣ضع بـ  369 146ٖضص ؾ٩ان مضيىت ألٚا

نغث الضعاؾت ٖلى الظيً خيض ا٢ذ مضًىت ألاؾىاٍمبدىر مً ؾ٩ان  60يمذ ٖيىت الضعاؾت  :اإلاجاُ البكغي _  2_  1

ىاٍ . جمؿهم الٓاَغة ؤر الظيً َاظغوا مً الغي٠ بلى مضيىت ألٚا

 

 

 

 

                                                           

. ٕٗٗ،  ٕٕٗ: ، ص ص ٜٗٛٔ، اجلزائر ، ادلؤسسة الوطنية للكتاب ، ب ط ، " التغيرات السكانية في الجزائر"السعيد ، مريبعي ٔ،
.  ٕٛٚ  –ٕٚٚ: ، ، علي عبد الرزاؽ جبلي ، مرجع سبق ذكره ، ص صٕ
 ٔ: ، دمشق ، صٕٗٓٓكؿ األكانوف  ٕٔ" الزراعة والهجرة من الريف إلى المدينة في الدول النامية " :، نواؿ نعمة ، ملتقي السياسات الزراعية حوؿٖ
 .
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: اإلاىهج وألاصواث اإلاؿخسضمت   (2

ال جىظض َغي٣ت ٖلميت ٞغيضة ج٣ىص الباخض للىنى٫ بلى خ٣ي٣ت وفي الىا٢٘ ليـ مً الؿهل في :اإلاىهج اإلاؿخسضم : 1_  2

غاٞيت بيجا غاٞيت وبالُب٘ جسخل٠ اإلاىاهج الٗلىم الاظخماٖيت و الضيمٚى ص اإلاىهج الظر يدضص بض٢ت خ٣ي٣ت الٓىاَغ الضيمٚى

ه ٞهى  هت التي ٌؿلٌها الباخث للىنُى بلى هدُجت مػُىت  "بازخالٝ اإلاىايي٘ ، واإلاىهج مهما ازخل٠ هٖى . 1"الٍُغ

ْىاٍَغ ، ول٣ض ٧ان اإلاىهج و٦ظل٪ الخهى٫ ٖلى مٗلىماث ص٢ي٣ت ٢ضع ؤلام٩ان جهىع الىا٢٘ الاظخماعي وحؿهم في جدليل 

ػبر اإلاىهج الىنكي غً حمؼ البُاهاث بىىغيها الٌُكي و الٌمي "ال٨مي وال٨يٟي ألا٦ثر ليا٢ت لضعاؾت َظا اإلاىيٕى  َو

ا الؾخسالم الىخاثج إلاػغقت َبُػتها وزهاثهها وجدضًض  خُى الظاَغة مدل الضعاؾت مً ؤحل جدلُلها وجكؿحَر

ا وبُنها و بلى ظاهب اإلاىهج ال٨مي وال٨يٟي الظر ، "بحن الظىاَغ ألازغي والىنُى بلى حػمُماثالػالناث بحن غىانَغ

ؤزظ خهت ألاؾض اؾخسضمىا اإلاىهج الخاعيخي ختى وُٗي زلٟيت جاعيسيت للٓاَغة الهجغة بهٟت ٖامت وبهٟت زانت 

غافي الخاعر  ر الش٣افي للهجغة ٦ما يُٗحها ْاَغة الهجغة الغيٟيت الخًغيت ، ٞالخاعيش يىضر للباخض الاظخماعي و الضيمٚى

. اإلاٗجي الخاعيخي

ت مً ألاؾئلت ؤو ال٣ٟغاث ؤو الٗباعاث التي يُلب :  الاؾخماعة: ألاصواث اإلاؿخسضمت:  2  -2 حٗٝغ الاؾخماعة ٖلى ؤجها مجمٖى

 .2مً اإلابدىر ؤلاظابت ٖجها بُغي٣ت يدضصَا الباخض خؿب ؤٚغاى البدض

  40ث ٖلى َظا ووكحر بلى ؤن الاؾخماعة ٢ض اخخى
ًا
.  ؾاالا

 : جدلُل وجكؿحر البُاهاث اإلاخػلهت بالكغيُت ألاولى   ( 2

ً نبل الهجغة وبػض الهجغة(:01)حضُو عنم  ٍاهُت غمل اإلاهاحٍغ . ًىضر بم

الهجغة هالخٔ ؤهه ٢بل الظر يىضر بم٩اهيت ٖمل ؤٞغاص مجخم٘ البدض ٢بل الهجغة وبٗض ( 01)هالخٔ مً الجضو٫ ع٢م 

%  95يٗملىن ؤما بٗض الهجغة ٞىالخٔ ؤن وؿبت الٗاملحن اعجٟٗذ بلى %  48.33ال يٗملىن و %  51.67الهجغة ٧ان َىال٪ 

ظا بٗض هجغتهم ، ومىه هغي ؤن وؿبت الظيً لم يٗملىا في الغي٠ %  5وؿبت الظيً ال يؼاولً ٖمل بلى  في خحن اهسًٟذ َو

ظا عاظ٘ بلى َبيٗت اإلاجخم٘ الغيٟي ال٣اثم ٖلى الؼعاٖت مما ييخج ٖىه بُالت  ؤ٦بر مً الظيً ٧اهىا يٗملىن ٢بل الهجغة َو

كغة ٢اٖض الٗمل في الغي٠ ن" مىؾميت ؤظاب ؤخض اإلابدىزحن في طل٪  ، ؤر ؤن الىيٗيت اإلاهىيت ليؿذ صاثمت "َاع زضام ٖو

ومخى٢ٟت ٖلى َبيٗت الٗمل وألانل الجٛغافي للمى٣ُت ، ؤما بٗض الهجغة هالخٔ ؤن َظٍ اليؿبت ٢ض ج٣لهذ وؤنبذ 

غ اإلاضيىت ٖلى ٖمل وؤظغ مىخٓمحن بياٞت بلى ث ظا عاظ٘ بلى جٞى غ الخضماث الظيً يٗملىن ؤ٦ثر بٗض هجغتهم بلى اإلاضيىت َو ٞو
                                                           

 .ٖٕ: ، ص ٜ٘ٛٔ، اجلزائر ، ادلؤسسة الوطنية للكتاب ، ب ط ، "الجامعيةدليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل "عمار بوحوش ،ٔ
.ٚٓٔ، ٔٛ، ص ٕٚٓٓ،  ٔكراسي، طاأل، اجللفة، دار ك مكتبة " منهجية كتابة البحوث العلمية و الرسائل الجامعية"،زلمد داكدم كزلمد بوفاتح ٕ  

قبل الهجرة   بعد الهجرة
إمكانية العمل  ك % إمكانية العمل ك %

نعم  ٜٕ 48.33 % نعم ٚ٘ 95 %

 ال ٖٔ 51.67 % ال ٖٓ 5 %

 المجموع ٓٙ 100 % المجموع ٓٙ 100 %
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غ الٗمل في مجا٫ الهىاٖت زانت  اإلاٗيكيت اإلاسخلٟت مما ياصر بلى الخدا١ الٗضيض مً اإلاهاظغيً بؿى١ الٗمل وطل٪ لخٞى

يت والخجاعة والخضماث في اإلاضن ما٫ الخٞغ . الهىاٖاث الخ٣ليضيت والخٟيٟت و ألٖا

الهجغة ًىضر هىع غمل ؤقغاص مجخمؼ البدث نبل الهجغة وبػض ( :02) حضُو عنم 

بعد الهجرة   قبل الهجرة 
نوع العمل  ك %  نوع العمل ك %

حرفي  ٙٓ 20.69 % حرفي ٓٔ 17.54 %

 عامل ٗٔ 48.28 % عامل ٕٛ 49.12 %

 موظف ٗٓ 13.79 % موظف ٕٔ 21.05 %

 إطار سامي _ _ إطار سامي ٕٓ 3.51 %

 أخرى ٘ 17.24 % أخرى ٘ٓ 8.78 %

 المجموع ٜٕ 100 % المجموع ٚ٘ 100 %

الظر يبحن هٕى الٗمل اإلاخضاو٫ لؤلٞغاص مجخمــ٘ الضعاؾت ٢يل الهجـغة وبٗض الهجغة ، ٣ٞبل (  02) هالخٔ مً ظضو٫ ع٢م    

حن في اإلاهىت  مً مجمٕى الٗاملحن  ،زم يلحها ألاٞغاص %  48.28ؤ٦بر وؿبت جمشلذ في ( ٖامل)الهجغة ٧اهذ وؿبت ٖما٫ اإلاىسَغ

يت  زم ألاٞغاص %   17.24باليؿبت ( بإزغي )زم يلحها الظيً يٗملىن في اإلاهً اإلاهىٟت %  20.69الظيً ييكُىن في اإلاهً الخٞغ

ٟحن ٩ٞاهذ وؿبتهم  ، ؤما بٗض الهجغة ٞىالخٔ ؤن %  0، ؤما وؿبت الٗاملحن في مجا٫ بَاع ؾامي ٩ٞاهذ %  13.79اإلاْى

٠)يٗملىن في اإلاهىت %  21.05 زم(  ٖامل ) ييكُىن في اإلاهً% 49.12ٞغص مجهم  57ٖضص الٗاملحن اعجٟ٘ بلى  ويإحي ( مْى

يت باليؿبت وبلٛذ وؿبت الظيً ( ؤزغي )يٗملىن في اإلاهً %  8.78زم %  17.54بٗضَا ألاٞغاص الظيً يٗملىن في اإلاهً الخٞغ

ا بلى م٣ىما%  3.51( بَاع ؾامي)يٗملىن في اإلاهىت  ث ، بن جسل٠ الخياة الٗامت في اإلاىا٤َ الغيٟيت ، هٓغا بلى اٞخ٣اَع

الخياة الٗهغيت ، وقٗىع بٌٗ الغيٟيحن زانت اإلايؿىعيً مجهم بٗضم الغيا ًٖ همِ الخياة الؿاثضة في الغي٠ ، مما 

يضٞٗهم بلى جغ٦ه لالؾخ٣غاع في الىؾِ الاظخماعي الخًغر اإلاخ٣ضم الظر يؼزغ بمسخل٠ مٓاَغ الخدًغ والخمضن ،وجخٗضص 

غ ٞيه اإلاغاٝ ا ، ٞال ٚغوع في ؤن ي٩ىن همِ الخياة ٞيه مجاالث خياة التٝر ، ٦ما يخٞى حَر ١ الٗامت والخضماث الخانت ٚو

. اإلاخ٣ضم ٞيه مُلبا ل٩ل بوؿان ، عيٟي يخُل٘ بلى مؿخىي خياة ؤًٞل 

ٍاهُت خهُى اإلاهاحغ غلى غمل في اإلاضًىت( : 03)حضُو عنم   .ًىضر بم

الػمل في 

ل  الٍغ

الػمل في 

 اإلاضًىت

 اإلاجمىع ال وػم

 % ى % ى % ى

 95 57 90.32 28 100 29 وػم
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 5 03 9.67 03 _ _ ال

 100 60 100 31 100 29 اإلاجمىع

%  95الظر يىضر بم٩اهيت خهى٫ اإلاهاظغ ٖلى ٖمل في اإلاضيىت ؤن َىا٥ وؿبت (  03) هالخٔ مً زال٫ الجضو٫ ع٢م    

مً الظيً ٧اهىا يٗملىن في الغي٠ واؾخمغوا في الٗمل بٗض هجغتهم بلى % 100يٗملىن بٗض هجغتهم وصٖمذ َاجه بيؿبت 

ىاٍ ومضٖمت بيؿبت  ىا٥ وؿبت  مً الظيً ٧اهىا%  90.32مضيىت ألٚا ال يٗملىن في الغي٠ وؤنبدىا يٗملىا في اإلاضيىت ، َو

مً مجمٕى الٗيىت ٢ض ؤظابىا بإجهم ال يٗملىن في اإلاضيىت م٘ الٗلم ؤجهم ٧اهىا ال يٗملىن ؤيًا ٢بل هجغتهم ؤر ٖىضما %  5

. ٧اهىا في الغي٠ 

ىا ٞغص ٧اهىا ال يٗملىن في  31ٞغص مً ؤنل  28وما يم٨ً مالخٓخه ؤن َىا٥     الغي٠ وجدهلىا ٖلى ٖمل بٗض هجغتهم َو

غ ٞغم الٗمل في اإلاضيىت التي ؾاَمذ  هغي ؤن هجغة َاالء ألاٞغاص ؾاَمذ في الخهى٫ لهم ٖلى ٖمل وطل٪ يغظ٘ بلى جٞى

ما٫ خيض هجضَم ي٣ىمىن بالخضماث  غ اإلاضن ٖلى مسخل٠ اليكاَاث وألٖا بالخدا١ الٗضيض مجهم بؿى١ الٗمل وطل٪ لخٞى

ا ؤبىاء اإلاضن بما جداقيا لهٗىبتها ؤو زكىهتها ومجها ؤٖما٫ البىاء وجىابٗها وبما لخضوي صعظتها الاظخماٖيت ومىه التي لياصيه

اث٠ ٦إٖما٫ الخغاؾت ومشا٫ طل٪ ؤيًا  الٗمل في اإلا٣اهي : ؤٖما٫ الخىٓي٠ الٗامت ؤو لخضوي مغجباتها مً خيض ٧ىجها ْو

...(. خمالت ، باٖت ،زضماث البيىث )لخغة واإلاُاٖم والخضاث٤ الٗامت والخضماث الٗامت ا

: جدلُل وجكؿحر البُاهاث اإلاخػلهت بالكغيُت الثاهُت : زاهُا

ًان ؾبب الهجغة غضم جىقغ اإلااؾؿاث الخػلُمُت(: 04) حضُو  . ًىضر ما بطا 

 

 

 

 

 

    

ـغ اإلااؾؿاث الخٗليميت هجض  ( 04)الجضو٫ ع٢م مً زال٫  ٢ض %  70الظر يىضر ما بطا ٧ان ؾبب الهجغة َى ٖضم جٞى

غ اإلااؾؿاث الخٗليميت  في خحن ؤظاب  بإن ؾبب الهجغة َى ه٣و %  30ؤظابىا بإن ؾبب هجغتهم ال يغظ٘ بلى ٖضم جٞى

لهجغة إل٦ما٫ الضعاؾاث الجامٗيت وما بٗض الخضعط اإلاغا٤ٞ الخٗليميت و٢ض ٞؿغ بًٗهم طل٪ بإهه يضعؽ مما يدخم ٖليه ا

غ اإلااؾؿاث الخٗليميت لظل٪ زانت الشاهىياث ، ومىه يم٨ً ال٣ى٫ ؤن  ضم جٞى ىا٥ مً ؤعظٗها بلى صعاؾت ؤبىاثه ٖو َو

الظيً لم حهاظغوا بؿبب الخٗليم ؤجهم َاظغوا ألؾباب ؤزغي ٧البدض ًٖ ٖمل ؤو مً ؤظل الخهى٫ ٖلى ؤظغ ؤخؿً مً 

اهىا يخ٣ايٍى في الغي٠ بلى ؤؾباب ؤزغي لخضوي الخضماث اإلاسخلٟت وؾبل قٛل الى٢ذ ؤوالى ه٣و اإلاغا٤ٞ الصخيت الظر ٥

ا مً ألاؾباب  حَر ا في اإلاضن ؤو ٢ض يغظ٘ بلى ألاؾباب ألامىيت زانت في ٞترة الدؿٗييياث ٚو َغ والٗالظيت في الغي٠ وجٞى

ؾب ه٣و اإلاغا٤ٞ الخٗليميت زانت الشاهىياث واوٗضام الجامٗاث ألازغي ؤما ٞيما يسو الظيً ؤظابىا بإجهم َاظغوا ب

ت الٗلميت التي حؿاٖضٍ ٖلى الب٣اء وجدؿحن ؤخىاله وزمت ه٣و ٞاصح في اإلاىا٤َ الغيٟيت في وؾاثل الش٣اٞت  وه٣و اإلاٗٞغ

 %ى جىقغ اإلااؾؿاث الخػلُمُت 

 30 % 18وػم 

 70 % 42ال 

 100 % 60اإلاجمىع 
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اإلاباوي اإلاضعؾيت الٛحر والخٗليم باليؿبت بلى الجيل الجضيض  ٧اإلا٨خباث الٗامت ، خيض يغظ٘ بلى بٌٗ اإلاك٨الث ال٣اثمت في 

حهيت  ىا٥ ه٣و في وؾاثل الخضعيـ اإلاالثمت ، ؤو الخجهحزاث الخانت باألوكُت ؤلاياٞيت و٦ظل٪ التٞر نالخت لالؾخٗما٫ َو

 .

ٍاهُت جىقغ ههل مضعسخي(: 05)حضُو  ل وبم . ًىضر اإلاؿاقت بحن اإلاجُز واإلاضعؾت في الٍغ

مضاعؽ 

كاُ  ألَا

جىقغ ههل 

مضعسخي 

بت بػُضة  اإلاجمىع نٍغ

 %ى  %ى  %ى 

 11.66 07 8.10 03 17.39 04وػم 

 88.33 53 91.89 34 82.60 19ال 

 100 60 100 37 100 23اإلاجمىع 

غ ه٣ل مضعسخي ٢بل الهجغة ( 05)هالخٔ مً زال٫ الجضو٫ ع٢م     ٟا٫ وبم٩اهيت جٞى الظر يىضر اإلاؿاٞت و بحن مضاعؽ ألَا

مً مجمٕى الٗيىت ٢ض ؤظابىا بإهه ال يىظض ه٣ل مضعسخي في ٢غيتهم وصٖمذ َظٍ اليؿبت %  88.33هالخٔ ؤن َىا٥ وؿبت 

غ ه٣ل مضعسخي وؤن َىا٥ وؿبت مً الظيً ؤظابىا بإن اإلاؿاٞت بحن اإلاجز٫ %  91.89 ؤظابىا %  82.60واإلاضاعؽ ٢غيبت وال يخٞى

غ ه٣ل مضعسخي خحن ؤظاب  ٟا٫ بٗيضة وال يخٞى مً مجمٕى الٗيىت بإهه يىظض %  11.66بإن اإلاؿاٞت بحن اإلاجز٫ ومضاعؽ ألَا

ىا٥ وؿبت  ؤظابىا بإن اإلاؿاٞت بٗيضة بً اإلاجز٫ ومضاعؽ%  17.39ه٣ل مضعسخي في ٢غاَم وصٖمذ َظٍ اليؿبت  ٟا٫ َو ألَا

. ؤظابىا بإن اإلاؿاٞت ٢غيبت ويىظض ه٣ل مضعسخي %  8.10

غ ٖلى ه٣ل مضعسخي ألامغ الظر يبحن لىا ما     وما يم٨ً مالخٓخه ؤن َىا٥ وؿبت ٦بحرة مً الظيً ؤظابىا بإن ٢غاَم ال جخٞى

ظا ٧له يغظ٘ بلى صوع الجهاث اإلاؿئىلت ًٖ طل٪ مً حر اإلاباالة َو حر  يٗٝغ بالتهميل ٚو حر مضاعؽ ٢غيبت ؤو جٞى زال٫ جٞى

. وؾاثل ه٣ل مً ؤظا بيها٫ ألاٞغاص بلى مضاعؾهم 

ٍاهُت جلبُت اإلاؿدككُاث ؤو اإلاغايؼ الُبُت لخاحُاث اإلاىاَىحن(: 06)حضُو  . ًىضر بم

 

 

 

 

 

 

جلبُت اإلاككى لخاحُاث 

اإلاىاَىحن 

 %اليؿبت  الخٌغاعاث 

 13.33 % 08وػم 

 86.66 % 52ال 

 100 % 60اإلاجمىع 
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الظر يىضر بم٩اهيت جلبيت اإلاؿدكٟياث ؤو اإلاغا٦ؼ الُبيت لخاظياث اإلاىاَىحن ؤن َىا٥ (  06) مً زال٫ الجضو٫ ع٢م 

بإن َظٍ %  ٢13.33ض ؤظابىا بإن َظٍ اإلاغا٦ؼ و اإلاؿدكٟياث ال جلبي خاظياث اإلاىاَىحن في خحن ؤظاب %  86.66وؿبت 

. خاظياث اإلاىاَىحناإلاؿدكٟياث ؤو اإلاغا٦ؼ الُبيت جلبي 

غ اإلاياٍ الى٣يت واإلاؿ٨ً الهخي والخسلو الؿليم مً الًٟالث واهدكاع  بن جسل٠ الغي٠ في البيئت الصخيت لٗضم جٞى

الخكغاث وال٣ىاعى وجلىر الٛظاء ، وخغ١ ال٣مامت وب٣ايا الىباجاث في ألاعاضخي الؼعاٖيت و٢لت اإلاىاعص وال٣ٟغ مما ياصر 

و٦ظل٪ الخسل٠ الاظخماعي والا٢خهاصر وجسل٠ الىعي الهخي واهدكاع الٗاصاث الصخيت لخإزحراث ؾلبيت ٖلى الصخت 

الٛحر ؾليمت بن العجؼ الهاعر في الىخضاث الصخيت الغيٟيت ًٖ ال٣يام بضوعَا في جإصيت الخضماث الصخيت خيض ؤجها 

ا الٟىيت وهضعة الضَم الظر ج٣ضمه الخ٩ىمت  حٗاوي ٢هىعا قضيضا في بم٩اهياتها اإلااليت ؤو اإلااصيت وؤ٣َم ٧ىاصَع

 للمؿدكٟياث والىخضاث الصخيت يؿاَم في الهجغة بلى اإلاضيىت  

  :جكؿحر وجدلُل البُاهاث اإلاخػلهت بالكغيُت الثالثت: زالثا 

اب(: 08)حضُو عنم  . ًىضر جإطي ؤخض ؤقغاص الػاثلت ؤو ألانضناء ؤو الجحران مً ؤلاَع

اب ى %  الخإطي مً ؤلاَع

 وػم 10 16.66 %

 ال 50 83.33 %

 اإلاجمىع 60 100 %

اب خيض ( 08)هالخٔ مً زال٫ الجضو٫ ع٢م     الظر يىضر جإطر ؤخض ؤٞغاص ٖاثلت اإلاهاظغ ؤو ؤنض٢اثه ؤو ظحراهه مً الاَع

اب في خحن %   83.33هجض ؤن َىا٥ وؿبت  بإهه %  16.66ؤظابىا بإهه لم يخٗغى ؤر ؤخض مجهم بلى ألاطيت مً َٝغ الاَع

اب جإطي ؤخض ؤٞغاص ٖاثلخه ؤو ؤنض٢اثه ؤو ظحراهه  . مً الاَع

اب بطا ٞمً  ومىه هغي ؤن ؤ٦بر وؿبت ق٩لذ الظيً لى يخٗغى ؤر ؤخض مً ؤٞغاص ٖاثالتهم ؤو ؤنض٢ائهم ؤو ظحراجهم مً الاَع

غ الخضماث  اإلاى٣ُي ؤن ؾبب هجغتهم ليـ بؿبب البدض ًٖ ألامً وبهما ألؾباب ؤزغي ٧البدض ًٖ ٖمل ؤو مً ؤظل جٞى

عوعيت للخياة في اإلاضن ؤما الظيً حٗغى ؤخض ؤٞغاص ٖاثالتهم ؤو ؤنض٢ائهم ؤو الخٗليميت والصخيت و٧ل مخُلباث الٌ

اب ٞمً اإلام٨ً ؤن ي٩ىن ٢ض ؾبب طل٪ لبٌٗ ألاٞغاص بلى الهجغة مً ؤظل البدض ًٖ ألامان  ظحراجهم مً الاَع

مئىان  . والَا

ًان ؾبب الهجغة َى غضم جىقغ ألامً (: 09)حضُو عنم  ًىضر ما بطا 

 غضم جىقغ ألامًالهجغة بؿبب  ى %

 وػم 07 11.66 %

 ال 53 88.33 %

 اإلاجمىع 60 100 %
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الظر يىضر ما بطا ٧اهذ ؾبب الهجغة َى ألامً خيض هالخٔ ؤن َىا٥ وؿبت ( 09)هالخٔ مً زال٫ الجضو٫ ع٢م    

بإجهم َاظغوا بؿب الٓغوٝ ألامىيت زال٫ ٞترة %  ٢11.66ض ؤظابىا بإجهم لم حهاظغوا بؿب ألامً في خحن ؤظاب %  88.33

. الدؿٗيىاث

ألاويإ ألامىيت التي ٖاقتها الجؼاثغ في جل٪ الٟترة و٢ض يغظ٘ ؤؾباب خيض هالخٔ ؤن ؤ٦بر وؿبت لم تهاظغ بؿبب    

هجغتهم بلى ؤؾباب ؤزغي ؤٚلبها ج٩ىم مً ؤظل البدض ًٖ الٗمل ؤو مً ؤظل جغصر اإلاغا٤ٞ الخضماجيت والخٗليميت وختى 

ؤن ٧لهم َاظغوا ؤٞغاص مً الٗيىت ٢ض َاظغو بؿبب الٓٝغ ألامىيت وهجض  07الصخيت في الغي٠ ، وهالخٔ ؤن َىال٪ 

ظا يغظ٘ بُبيٗت الخا٫ بلى اإلاكا٧ل التي ٖاهذ مجها البالص مً . 1996-1995-1994-1993-1992زال٫ الؿىىاث  َو

اب الضازلي زهىنا زال٫ َظٍ الؿىىاث وزانت في اإلاىا٤َ الغيٟيت اإلاىٗؼلت ًٖ اإلاىا٤َ التي يخىاظض ٞيا مغا٦ؼ  ؤلاَع

. اإلاىا٤َ بلى الهجغة باججاٍ اإلاضن مً ؤظل البدض ًٖ ألامً والاؾخ٣غاع ؤمىيت مما ؤصي بلى ال٨شحر مً ؾ٩ان َظٍ

:  مً زالُ ما ؾبو جىنلىا الى الىخاثج الخالُت : هخاثج الضعاؾت _ (  4

:  باليؿبت لبُاهاث الكغيُت ألاولى وحضها 

ٞىالخٔ ؤن وؿبت الٗاملحن  يٗملىن ؤما بٗض الهجغة%  48.33ال يٗملىن و %  51.67وظضها ؤهه ٢بل الهجغة ٧ان َىال٪ _ 

ظا بٗض هجغتهم %  5في خحن اهسًٟذ وؿبت الظيً ال يؼاولً ٖمل بلى %  95اعجٟٗذ بلى   .َو

حن في اإلاهىت _  مً مجمٕى %  48.28ؤ٦بر وؿبت جمشلذ في ( ٖامل)وجىنلىا الى ؤهه ٢بل الهجغة ٧اهذ وؿبت ٖما٫ اإلاىسَغ

يت  الٗاملحن  ،زم يلحها ألاٞغاص الظيً ييكُىن في ؤما بٗض الهجغة ٞىالخٔ ؤن ٖضص الٗاملحن اعجٟ٘ بلى %  20.69اإلاهً الخٞغ

٠)يٗملىن في اإلاهىت %  21.05زم (  ٖامل ) ييكُىن في اإلاهً% 49.12ٞغص مجهم  57 (  مْى

مً الظيً ٧اهىا يٗملىن في الغي٠ % 100يٗملىن بٗض هجغتهم وصٖمذ َاجه بيؿبت %  95ووظضها ؤيًاؤن َىا٥ وؿبت _ 

ىاٍ ومضٖمت بيؿبت واؽ مً الظيً ٧اهىا ال يٗملىن في الغي٠ %  90.32جمغوا في الٗمل بٗض هجغتهم بلى مضيىت ألٚا

 وؤنبدىا يٗملىا في اإلاضيىت 

ظا ٧له يشبذ صخت اٞترايىا ألاو٫  ًمًٌ اغخباع جىقغ اإلاضًىت غلى مىانب قؿل واعجكاع ألاحغ ؾببا للهجغة مً " َو

ل بلى اإلاضًىت ". الٍغ

 : لبُاهاث الكغيُت الثاهُت جىنلىا بلى  باليؿبت

مً اإلابدىزحن ؤظابىا بإن ؾبب الهجغة َى ه٣و اإلاغا٤ٞ الخٗليميت و٢ض ٞؿغ بًٗهم طل٪ بإهه يضعؽ %  30وحضها ؤن و_ 

غ  ضم جٞى ىا٥ مً ؤعظٗها بلى صعاؾت ؤبىاثه ٖو مما يدخم ٖليه الهجغة إل٦ما٫ الضعاؾاث الجامٗيت وما بٗض الخضعط َو

 .الخٗليميت لظل٪ زانت الشاهىياث  اإلااؾؿاث

مً مجمٕى الٗيىت ٢ض ؤظابىا بإهه ال يىظض ه٣ل مضعسخي في ٢غيتهم %  ٢88.33بل الهجغة َىا٥ وؿبت جىنلىا ؤيًا ؤهه_ 

غ ه٣ل مضعسخي وؤن َىا٥ %  91.89وصٖمذ َظٍ اليؿبت  مً الظيً ؤظابىا بإن اإلاؿاٞت بحن اإلاجز٫ واإلاضاعؽ ٢غيبت وال يخٞى

غ ه٣ل مضعسخي خحن ؤظاب %  82.60وؿبت  ٟا٫ بٗيضة وال يخٞى مً %  11.66ؤظابىا بإن اإلاؿاٞت بحن اإلاجز٫ ومضاعؽ ألَا

ؤظابىا بإن اإلاؿاٞت بٗيضة بً اإلاجز٫ %  17.39مجمٕى الٗيىت بإهه يىظض ه٣ل مضعسخي في ٢غاَم وصٖمذ َظٍ اليؿبت 

ىا٥ وؿبت  ٟا٫ َو  .وظض ه٣ل مضعسخي ؤظابىا بإن اإلاؿاٞت ٢غيبت ور %  8.10ومضاعؽ ألَا

. ٢ض ؤظابىا بإن َظٍ اإلاغا٦ؼ و اإلاؿدكٟياث ال جلبي خاظياث اإلاىاَىحن %  86.66َىا٥ وؿبت _ 
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ظا ما يشبذ الٟغى ال٣اثل  بن جىقغ اإلاضًىت غلى اإلاؿدككُاث والهُضلُاث بلى حاهب اإلاضاعؽ والجامػاث والخىؾؼ "َو

لفي الخػلم ويظلَ ؾهىلت الخىهل ًل َظٍ الػىامل حػلذ ا ". إلاضًىت مدِ ؤهظاع ؤَل الٍغ

:  باليؿبت لبُاهاث الكغيُت الثالثت جىنلىا الى 

اب % 41.66َىا٥ وؿبت _  . ؤظابىا بإن ٢غاَم جإطث زال٫ ٞترة ؤلاَع

ىا٥ وؿبت _  ام ٧ان مً َٝغ ألاَل ؤو الٗاثلت ول٨ً ٧ل مجهم %  11.66َو امهم ٖلى الهجغة ٩ٞلهم ؤظابىا بإن ؤلاٚع جم بٚع

اب " ٖلى خضر ٞهىا٥ مً ؤظاب ٢اثال ٞؿغ ويٗيخه  ا مً الاَع امي ٖلى الهجغة مً َٝغ ٖاثلتي زٞى ىا ؤعظ٘ " جم بٚع َو

ىا٥ مً ؤظاب  امه مً َٝغ ٖاثلخه مً ؤظل البدض ًٖ ألامً َو امي مً َٝغ ألاَل مً " ؾبب هجغجه بلى بٚع جم بٚع

امه مً َٝغ ٖاثلخه بلى جغ٥ الغي٠ ألن َظا اإلابدىر يٗاوي مً مغى  و" ؤظل الا٢تراب مً اإلاغا٦ؼ الصخيت  جم بٚع

. والهجغة بلى اإلاضيىت مً ؤظل الا٢تراب مً اإلاغا٦ؼ الٗالظيت

. بإجهم َاظغوا بؿب الٓغوٝ ألامىيت زال٫ ٞترة الدؿٗيىاث%  11.66َىا٥ وؿبت _ 

ؤٞغاص مً الٗيىت ٢ض َاظغوا بؿبب الٓٝغ ألامىيت وهجض ؤن ٧لهم َاظغوا زال٫ الؿىىاث  07خيشىظضها ؤن َىال٪ 

اب الضازلي . 1992-1993-1994-1995-1996 ظا يغظ٘ بُبيٗت الخا٫ بلى اإلاكا٧ل التي ٖاهذ مجها البالص مً ؤلاَع َو

ة ًٖ اإلاىا٤َ التي يخىاظض ٞيا مغا٦ؼ ؤمىيت مما ؤصي بلى زهىنا زال٫ َظٍ الؿىىاث وزانت في اإلاىا٤َ الغيٟيت اإلاىٗؼ٫ 

َظا ما يشبذ صخت ال٨شحر مً ؾ٩ان َظٍ اإلاىا٤َ بلى الهجغة باججاٍ اإلاضن مً ؤظل البدض ًٖ ألامً والاؾخ٣غاع ، 

ت الؿىصاء التي غاقتها الجؼاثغ وغضم جىقغ ألامً في اإلاىاَو اُ :"الٟغييت الشالشت  ًان ًمًٌ اغخباع قترة الػكٍغ كُت  ٍع

". صاقػا لؤلشخام بلى الهجغة باججاٍ اإلاضًىت

:  الخىنُاث (  5

٘ مً ال٣ضعة ؤلاهخاظيت لؤليضر _  حر ٧اٞت اإلاؿخلؼماث للٞغ يغوعة الٗمل ٖلى جدؿحن الخضماث الؼعاٖيت والاَخمام بها وجٞى

ا مً اإلاىا٤َ  ً ألانلي لٗيىت الضعاؾت و ٚحَر . الغيٟيت ألازغي الٗاملت في َظا ال٣ُإ باليؿبت للمَى

جهم ألانلي _  . بٖضاص زُِ واؾتراجيجياث جىمىيت عيٟيت تهضٝ بلى جشبيذ ؾ٩ان اإلاىا٤َ الغيٟيت في مَى

. ؤلاَخمام بالجاهب الخٗليمي و الهخي زانت م٘ جدؿً الٓغوٝ ألامىيت في الغي٠ _ 

 :زاجمت 

صو٫ الىاميت ومجها بلضاهىا الٗغبيت وزانت جل٪ التي حٗض الهجغة الغيٟيت الخًغيت اليىم ؤَم مٓاَغ خغ٦ت الؿ٩ان في ا٫   

ىامل  ماػالذ وؿبت الؿ٩ان ألاعياٝ ٞحها مغجٟٗت وجدٟؼ َظا الىٕى مً الهجغة ٦ال مً الٗىامل الُغص في اإلاىا٤َ الغيٟيت ٖو

ىا٥ الٗضيض مً الٗىامل التي ج٠٣ وعاء الهجغة ل٨ً جب٣ي اإلادٟؼاث الا٢خهاصيت هي ألا َم بياٞت بلى الجظب في اإلاضن َو

اٞخ٣اع اإلاىا٤َ الغيٟيت لالؾدشماعاث والخضماث الاظخماٖيت والصخيت والخٗليميت والش٣اٞيت وه٨باث والخغوب ٧لها جمشل 

ٖىامل َغصا جضٞ٘ الغيٟيحن للهجغة بلى اإلاضن ، بالجاهب ألازغ جمخاػ اإلاضن بجاطبيتها ٦مغا٦ؼ للٟغم الٗمل وصزى٫ ؤٖلى 

غ ٞغم الٗمل  و٦مغا٦ؼ للخٗليم والش٣اٞت والى٣ل واإلاىانالث ولخضماث صخيت واظخماٖيت ؤًٞل وعٚم ما ط٦غ يب٣ي جٞى

. في اإلاغا٦ؼ الخًغيت َى الجاطب الغثيسخي للمهاظغيً
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: ناثمت اإلاغاحؼ

:  الٌخب _ 1

.  1988،  3، مهغ ، صاع اإلاٗاٝع ، ٍ" صعاؾاث في الخىمُت الاحخماغُت"الؿيض الخؿيجي وآزغون ، -1

. ، ب ؽ2، ال٣اَغة ، ٖالم ال٨خب ، ٍ"حؿغاقُت اإلاضن"خمضان ، ظما٫  -2

ت الاظخماٖيت ، ب ث   "نامىؽ غلم الاحخماع"ٖا٠َ مدمض ٖيل ، -3 . ، ؤلاؾ٨ىضعيت ، صاع اإلاٗٞغ

ٍان)صعاؾت في الػمغان "ٖبض الخميض صليمي، _4  .2007الجؼاثغ ، مسبر الاوؿان واإلاضيىت، ب ٍ ، ،("الؿًٌ وؤلاؾ

ٍان"الغػا١ ظبلي ، ٖلي ٖبض  -5 ت الجامٗيت ، ب ٍ ،" غلم الاحخماع الؿ . 2005، مهغ ، صاع اإلاٗٞغ

ىيت لل٨خاب ، ب ٍ " صلُل الباخث في اإلاىهجُت ويخابت الغؾاثل الجامػُت"ٖماع بىخىف ، _6 ، الجؼاثغ ، اإلااؾؿت الَى

،1985 .

اجذ _ 7 ، الجلٟت ، صاع و م٨خبت " ثل الجامػُتمىهجُت يخابت البدىر الػلمُت و الغؾا"، مدمض صاوصر ومدمض بٞى

.  2007،  1الاوعاسخي ، ٍ

ليا ق٨غر، _ 8 غر ٖو كي والخًغي "مدمض الجَى ت الجامٗيت، ب ٍ ، "غلم الاحخماع الٍغ ، ؤلاؾ٨ىضعيت ، صاع اإلاٗٞغ

1994 .

ٍاهُت في الجؼاثغ"مغيبعي الؿٗيض ، -9 ىيت لل٨خاب ، ب ٍ ، " الخؿحراث الؿ .  1984، الجؼاثغ ، اإلااؾؿت الَى

ٍان" مىسخى ؾمدت ، -10 ، مهغ ، الكغ٦ت الٗغبيت اإلاخدضة  للدؿىي٤ و الخىعيضاث بالخٗاون م٘ ظامٗت " حؿغاقُا الؿ

 .2004ال٣ضؽ اإلاٟخىخت ، ب ٍ ، 

، ب ب ، صاع " الػلىم الاحخماغُت مىؾىغت"ٖاص٫ مسخاع الهىاعر وؾٗض ٖبض الٗؼيؼ مهلىح ، : ميكيل مان ،جغظمت -11

ت الجامٗيت ،  . 1999اإلاٗٞغ

:  مضازالث اإلالخهُاث و الىضواث  3

ت ببان مغخلت الاخخالُ "ظما٫ يدياور،  -12 ت في ؤغماُ اإلالخهي الىَجي خُى الهجغة الجؼاثٍغ ) صواقؼ الهجغة الجؼاثٍغ

 .ػاثغ ، الج 2006ؤ٦خىبغ  31  –30، وػاعة اإلاجاَضيً ، " ( 1962  -1830

ل بلى اإلاضًىت في الضُو الىامُت " هىا٫ وٗمت ، ملخ٣ي الؿياؾاث الؼعاٖيت خى٫  -13  12" الؼعاغت والهجغة مً الٍغ

 . ٧2004اهىن ألاو٫ 

ىهُت : زالثا  :  البرامج الخلكٍؼ

ىن "٢ىاة الجؼاثغيت ألاعييت ،  -14 ،  2008والجماٖاث اإلادليت ، ، هىعالضيً يؼيض ػعَىوي ، وػيغ الضازليت "مىخضي الخلكحًز

21:30  .

: مىانؼ ألاهترهِذ : عابػا 

ت" َاقم وٗمت ، -15 كُت الخًٍغ  :www.doroob.com  ،24  /06  /2010  -   http،  "الهجغة الٍغ

www.ons.dz/collectionsw03-p3 

http://www.doroob.com/
http://www.ons.dz/collectionsw03-p3
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: اإلاالخو

 :اؾخماعة الضعاؾت 

: م٩ان اإلايالص _ 1

ىاٍ في _  2 : ؤر ؾىت ؤجيذ بلى مضيىت ألٚا

وٗم                      ال :َل ٦ىذ حٗمل ٢بل الهجغة _  3

٠        بَاع ؾامي      : بطا ٧اهذ الاظابت وٗم خضص هٕى الٗمل اإلاؼوا٫ _  4 ؤزغي               خغفي        ٖامل        مْى

.............. ...................................خضصَا

ال         وٗم        : َل حٗمل في اإلاضيىت _  5

٠        بَاع ؾامي            ؤزغي         خضصَا :في خالت ؤلاظابت بىٗم خضص هٕى اإلاهىت _  6 خغفي        ٖامل        مْى

...............................................  

:........................................................ ما عؤي٪ في ألاظغ في اإلاضيىت م٣اعهت بالغي٠ _ 7

ٟا٫ و اإلاجز٫ _ 8 ٢غيبت         بٗيضة  : َل اإلاؿاٞت ما بحن مضاعؽ ألَا

ال       ٖم         ن:  َل جدخىر ٢غيخ٪ ٖلى مكٟى ؤو مغ٦ؼ َبي _  9

ال               وٗم    : َل َظٍ اإلاغا٦ؼ و اإلاؿدكٟياث جلبي خاظياث اإلاىاَىحن _  10

غ اإلااؾؿاث الخٗليميت ؾببا في هجغج٪ هدى اإلاضيىت _  11 ال                وٗم  :َل يٗض ٖضم جٞى

ال               وٗم    : َل ه٣و اإلاغا٤ٞ الصخيت يٗض ؾببا في هجغج٪ بلى اإلاضيىت _  12

اب _  13 ال                   وٗم     : َل جإطث ٢غيخ٪ زال٫ ٞترة الاَع

اب _  14 ال          وٗم     : َل جإطي ؤخض ؤٞغاص ٖاثلخ٪ ؤو ؤنض٢اث٪ ؤو ظحراه٪ مً الاَع

غ ألامً و ؤلاؾخ٣غاع يٗض ؾببا في هجغج٪ مً الغي٠ باججاٍ اإلاضيىت _  15 ال           وٗم     : َل ٖضم جٞى

:.................................................................................................. ماهي ؤؾباب الهجغة مً الغي٠ بلى اإلاضيىت خؿب عؤي٪ _ 16

 

 

  



 
 

  

    2015 –  ؤؾؿُـ    : 10الػضص                                                                          البدث الػلميحُل  مغيؼ  
 

144 

  

  



 
 

  

    2015 –  ؤؾؿُـ    : 10الػضص                                                                          البدث الػلميحُل  مغيؼ  
 

145 

 

ٍاؾاتها غلى الخلمُظ و ؤؾغجه  ؤؾباب نػىباث الخػلم و اوػ

اصة يىزغ.ؤ  ،الجؼاثغ02حامػت نؿىُُىت /ٍػ

 

: ملخو

م،  جخلخو َظٍ الضعاؾت    في ببغاػ ؤَم ألاؾباب و آلازاع الىٟؿيت و الاظخماٖيت للخالميظ طور نٗىباث الخٗلم و ؤؾَغ

َضٞذ بلى حؿليِ الًىء ٖلى َظٍ اإلاك٩لت، جدليلها و جٟؿحر هخاثجها هٓغا إلاا جسلٟه مً او٩ٗاؾاث ؾلبيت ٖلى الُٟل و 

خماص ٖلى ٖيىت م٩ىهت مً  جلميظ و جلميظٍ في اله٠ الغاب٘ و الخامـ،  80ؤؾغجه، لى٢ٗها الىٟسخي و الاظخماعي بااٖل

باؾخسضام اإلاىهج الىنٟي الخدليلي لضعاؾت الٓاَغة مً ؤبٗاصَا اإلاسخلٟت، ٦ما حٗمضث اإلا٣ابلت م٘ اإلاٗلمحن، الخالميظ و 

م، قملذ زالر مضاعؽ ابخضاثيت : ، جىنلذ الضعاؾت بلىؤؾَغ

ؾىت، ال ( 24-22) ، و هٓغا لهٛغ ؾجهم (2013-2012) في الٟترة وظىص بٌٗ اإلاٗلمحن ٚحر ألا٦ٟاء، اإلاخسغظحن خضيشا  -1

يمل٩ىن الخبرة ال٩اٞيت في الخٗليم،  يعجؼون ًٖ بيها٫ اإلاٗلىمت ٦ما ييبػي، مما يسل٤ هٕى مً الدكىيل في ٨ٞغ الخلميظ 

. و بالخالي نٗىبت في الخٗلم

يض، ؤلاخباٍ، ال٨أبت الخىجغ الٗهبي و يخٗغى طور نٗىباث الخٗلم بلى يٍٛى هٟؿيت جترظم في ق٩ل ٢ل٤ قض -2

. اهسٟاى الغوح اإلاٗىىيت، هديجت لهغاٖاث صازليت م٨بىجت

. آلازاع الىٟؿيت ، آلازاع الاظخماٖيت ، نٗىباث الخٗلم: الٍلماث اإلاكخاخُت

:  مهضمت

يميت التي ال جغظ٘ بلى حٗض ٞئت الخالميظ طور نٗىباث الخٗلم مً الٟئاث التي يهىٟها ال٨خاب بإجها طور اإلادىت الخٗل   

ؾبب واضر و ْاَغ،و ل٨جها حٗىص بلى ؾبب ٧امً و زٟي و ليؿذ مشل ؤر مغى ؤو ٖغى ألر مغى مشل الهضإ ؤو ٚحٍر 

. 1يؿخُي٘ ؤن يك٩ى مىه الُٟل بلى اإلاديُحن به، و بالخالي يم٨جهم اجساط الالػم ؤمام َظٍ اإلاك٩لت الىاضخت

ال٣ضم، بال ؤهه وفي آلاوهت ألازحرة ال٢ذ الخاظاث التربىيت الخانت بهظٍ الٟئت  والاَخمام بهٗىباث الخٗلم لم ي٨ً مىظ

. اَخماما ٦بحرا

ٍالُت -1 : ؤلاق

بن وا٢٘ الخالميظ الظيً يٗاهىن مً نٗىباث الخٗلم  في الجؼاثغ يشحر ال٣ل٤ مً اإلاؿخ٣بل الٛامٌ، مما يجٗلىا في خاظت    

. في  و٢ذ مب٨غ،  للخسٟي٠ مً خضة اهدكاع َظٍ الٓاَغة بلى ؤن جخًاٞغ ظهىصها ٖلى بلىعة اإلاك٩لت  

بط ؤن وظىص َظٍ الٟئت مً طور نٗىباث الخٗلم ييخج ٖىه الٗضيض مً اإلاك٨الث اإلاضعؾيت، الىٟؿيت و الؿلى٦يت مً    

 قإجها ؤن جازغ ٖلى  الُٟل في  الٟهل اإلاضعسخي، و حؿبب ايُغاباث هٟؿيت، اظخماٖيت، ؤؾغيت و مضعؾيت، َظا ًٞال

ٖلى ؤن نٗىباث الخٗلم، باإلياٞت بلى ؤجها جاصر بلى ي٠ٗ الخدهيل، ٞهي ج٣ضم للمجخم٘ ٞغصا مك٨ال يبضر جًغعا 

                                                           
، ص ٕٙٓٓ، ٔ، دار الوفاء لدنيا الطباعة ك النشر ك التوزيع، ط "(و التطبيق  النظرية) الكمبيوتر و صعوبات التعلم :" مراد علي عيسى ك آخركف ٔ

ٔٔ. 
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ؾالبا ًٖ طاجه، و ًٖ زهاثو شخهيخه بجىاهبها اإلاسخلٟت، وبالخالي ي٩ىن ؤ٦ثر ٖغيت   للمك٨الث الىٟؿيت و ألا٧اصيميت 

ما هي ألاؾباب ألاؾاؾُت اإلاكٍلت  :الخاليت الدؿائالثظابت ٖلى صازل اإلاجخم٘، و مً زال٫ َظٍ الضعاؾت ؾىداو٫ ؤلا

ا الىكؿُت و الاحخماغُت غلى الخلمُظ و ؤؾغجه؟  نػىبت الخػلم؟ و ما هي آزاَع

: ؤَمُت الضعاؾت -2

ج٨مً ؤَميت َظٍ الضعاؾت في َبيٗت اإلاىيٕى و خؿاؾيخه في خض طاجه ، باٖخباٍع يغجبِ نٗىباث الخٗلم التي يٗاوي    

٦ما ؤن َظٍ الضعاؾت ؾخ٩ىن نىعة خ٣ي٣يت و . جها الخالميظ ، و جازغ ٖلى الصخت الىٟؿيت و الاظخماٖيت لهم و ؤؾغتهمم

. ناص٢ت لىا٢٘ الخلميظ الظر يٗاوي مً نٗىبت الخٗلم و ؤؾغجه

: ؤَضاف الضعاؾت -3

ٖلى وظه الخهىم، و ٢ض  جهضٝ مً زال٫ َظٍ الضعاؾت حؿليِ الًىء ٖلى ْاَغة اؾخٟدلذ في اإلاجخم٘ الجؼاثغر  -

. جإزظ ؤبٗاصا زُحرة هٓغا الو٩ٗاؾاتها الؿلبيت ٖلى الخلميظ و ؤؾغجه و بالخالي اإلاجخم٘ ٩٦ل

ا، للىنى٫ بلى هخاثج مً قإجها الخيبا مؿخ٣بال بالُٟل  - ببغاػ ؤَم ألاؾباب اإلااصيت لهٗىبت الخٗلم و جدليلها و جٟؿحَر

 .ع الىٟؿيت و الاظخماٖيت الىاججت ًٖ نٗىبت الخٗلم للخلميظ و ؤؾغجهمب٨غا، و مؿاٖضجه للخسٟي٠ مً خضة آلازا

: قغيُاث الضعاؾت -4

...(. بيئيت، وعازيت) جغظ٘ ؤؾباب نٗىباث الخٗلم لضي الخالميظ بلى ٖضة ٖىامل  -1

. جسل٠ نٗىباث الخٗلم آزاع هٟؿيت و اظخماٖيت ؾيئت ٖلى الخلميظ و ؤؾغجه -2

اع الىظغي للضعاؾت  :ؤلَا

: الضعاؾاث الؿابهت -1

 Faber (1976 :)صعاؾت قابغ  -1

، َضٞذ الضعاؾت "ؤلاًهاع اإلاػغفي لضي الخالمُظ طوي نػىباث الخػلم و بُُئي الخػلم في اإلاغخلت الابخضاثُت" بٗىىان    

و جًمىذ  بلى الخٗٝغ ٖلى الٟغو١ بحن الخالميظ طور نٗىباث الخٗلم و الٗاصيحن و بُيئي الخٗلم في ؤلاي٣إ اإلاٗغفي،

جلميظ مً طور نٗىباث الخٗلم في اله٠  20جلميظ مً طور نٗىباث الخٗلم في اله٠ الغاب٘ ابخضاجي، 140الضعاؾت 

جلميظ مً بُيئي الخٗلم في اله٠  25جلميظ مً طور بُيئي  الخٗلم في اله٠ الغاب٘ ابخضاجي،  25الؿاصؽ ابخضاجي، 

جلميظ مً الٗاصيحن صون  50باث الخٗلم في اله٠ الغاب٘ ابخضاجي،جلميظ مً الٗاصيحن صون نٗى 50الؿاصؽ ابخضاجي، 

: مايلي هخاثج الضعاؾتنٗىباث الخٗلم في اله٠ الؿاصؽ ابخضاجي، و مً ؤَم 

ؤْهغ الخالميظ طور نٗىباث الخٗلم بِء و ٖضم ص٢ت في ؤصائهم باإلا٣اعهت بالٗاصيحن، ؤما : باليؿبت لخالمُظ الهل الغابؼ -

ت م٘ . الض٢ت لم يغجبُا ب٩ل مً الخالميظ طور نٗىباث الخٗلم و الٗاصيحن باليؿبت للؿٖغ

ؤْهغ الخالميظ طور نٗىباث الخٗلم ؤصاء ؤ٢ل جغويا باإلا٣اعهت بالٗاصيحن، و : باليؿبت لخالمُظ الهل الؿاصؽ ابخضاجي -

بؼياصة الٗمغ، ٦ما ؤن بٗض ؤْهغ الخالميظ طور نٗىباث الخٗلم و الٗاصيحن ػياصة في ػمً ال٨مىن و ه٣و في ٖضص ألازُاء 

الاهضٞاٖيت ال يغجبِ اعجباَا ٢ىيا بهٗىباث الخٗلم، بط احؿم ؤصائهم بالبِء و ٖضم الض٢ت في الاؾخجابت باإلا٣اعهت 

.  بالٗاصيحن، ٦ما ؤن الخالميظ طور نٗىباث الخٗلم يميلىن بلى الترور بخ٣ضم الٗمغ

. الٗاصيحن في ٧ل مً الهٟحن الغاب٘ و الؿاصؽؤن بٗض الترور مً ألابٗاص الىاضخت لضي الخالميظ  -
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Hinds (1976  :)صعاؾت َُىضػ  -2

كاُ طوي نػىباث الخػلم" بٗىىان ي، الاهضقاع الػهلي و الهلو غىض ألَا ،َضٞذ الضعاؾت بلى ال٨ك٠ "ؤلاهضقاع الؿلًى

، اٖخمض ٖلى ٖيىت (الاهضٞإ /الترور )ًٖ الٟغو١ بحن الخالميظ طور نٗىباث الخٗلم و الٗاصيحن في ألاؾلىب اإلاٗغفي 

ؾىىاث و قهغ بلى  9جلميظ مً الخالميظ الٗاصيحن بمخىؾِ ٖمغر  30جلميظ مً طور نٗىباث الخٗلم، و  30م٩ىهت مً 

(. 11-9.1)ؾىت  11

، جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن الخالميظ طور نٗىباث الخٗلم ٧اهىا ؤ٦ثر اهضٞاٖيت بُغي٣ت صالت بخهاثيا باإلا٣اعهت بالٗاصيحن   

بطا ما جم ج٣ضيغ الاهضٞاٖيت في يىء ػمً ال٨مىن، بيىما ال جىظض ٞغو١ صالت بخهاثيا بحن الخالميظ طور نٗىباث الخٗلم و 

. الٗاصيحن باليؿبت لٗضص ألازُاء

ؼ صي و صعاؾت صٌؿٌغ -3    :Decker & Defrie قٍغ

َضٞذ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى بٌٗ ال٣ضعاث " الهضعاث اإلاػغقُت غىض ؤَكاُ ألاؾغ طوي نػىباث الهغاءة" :بٗىىان

يت لضي الخالميظ طور نٗىباث الخٗلم في ال٣غاءة، و اٖخمضث الضعاؾت ٖلى  (  8-7)جلميظ بمخىؾِ ٖمغر مابحن  248اإلاٗٞغ

. ؾىىاث مً الخالميظ طور نٗىباث الخٗلم

ت مً الىخاثج مجها ؤن صعظاث آلاباء و ؤلازىة     ت الدكٟحر جىنلذ الضعاؾت بلى مجمٖى و ألازىاث باليؿبت لل٣غاءة و ؾٖغ

ٟا٫ طور نٗىباث الخٗلم مما يضٖم الُبيٗت ألاؾغيت لضي الخالميظ طور نٗىباث  مىسًٟت ظضا، و ٦ظل٪ ٖىض ألَا

.   الخٗلم في ال٣غاءة

(:  1986)صعاؾت ببغاَُم الكاقعي و نكىث غبض الخمُض  -4

اى الخػلُمُت ألازُاء الكاجػت في الهجاء و ؤلامالء: "بٗىىان ".  بحن جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت بمىُهت الٍغ

اٖخمضث الضعاؾت ٖلى ٖيىت مً جالميظ اإلاغخلت الابخضاثيت، و َضٞذ بلى صعاؾت ألازُاء الكاجٗت في الهجاء و ؤلامالء بحن    

: جالميظ اإلاغخلت الابخضاثيت بمى٣ُت الغياى الخٗليميت، و جىنلذ بلى ما يلي

، ؤن َىا٥ ؾب٘ - ت و عؾم الخٝغ ا َى الخاء اإلاٟخىخت، الخاء اإلاغبَى ة ٖكغ زُا هجاثيا و بمالثيا، و ؤن الخُإ ألا٦ثر قيٖى

ا ا َى ػياصة خٝغ وؾِ ال٩لمت ؤو آزَغ . و ؤ٢ل ألازُاء قيٖى

ؤن ج٨غاع ألازُاء يؼصاص بهٟت ٖامت ٧لما اعج٣يىا مً ن٠ بلى اله٠ الظر يليه، ٦ما جسخل٠ صعظت قيٕى ألازُاء مً  -

.  ن٠ آلزغ

: مػجى نػىباث الخػلم و مىنػها بحن قئاث التربُت الخانت -2

كاُ طوي نػىباث الخػلم: ؤوال ل حمػُت ألَا (. 1967) حػٍغ

٥ ٢ضعة ٣ٖليت مىاؾبت، و ٖملياث خؿيت مىاؾبت و اؾخ٣غاع اهٟٗالي، بال ؤهه لضيه بن الُٟل طور نٗىباث الخٗلم يمل   

ٖضص مً الهٗىباث الخانت باإلصعا٥ و الخ٩امل، و الٗملياث الخٗبحريت التي جازغ بكضة ٖلى ٦ٟاءجه في الخٗلم، و يخًمً 

يٟي في الجهاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼر و  ٟا٫ الظيً يٗاهىن مً زلل ْو الظر يازغ جإزحرا ؤؾاسخي في ٦ٟاءة َظا الخٗغي٠ ألَا

. 1الخٗلم

                                                           
 .ٛٔ، ص ٕٚٓٓ، دار اليازكرم العلمية للنشر ك التوزيع، عماف، األردف، "صعوبات التعلم": عصاـ جدكع – 1
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ل لحرهغ: زاهُا : ؤؾاؾيحن َما بػضًًويخًمً  :حػٍغ

و يغ٦ؼ َظا البٗض ٖلى ألاؾباب الٟؼيىلؼظيت و الًٗىيت إلآاَغ نٗىباث الخٗلم، و التي جخمشل في زلل : البػض الُبي -ؤ

. الجهاػ الٗهبي ؤو الخل٠ الضماغي البؿيِ

و يكحر بلى ٖضم همى ال٣ضعاث ال٣ٗليت بُغي٣ت مىخٓمت، مما ياصر بلى عجؼ ؤ٧اصيمي، يخمشل في العجؼ في  :البػض التربىي  -ب

ال٣غاءة ؤو ال٨خابت ؤو الخؿاب ؤو اللٛت ؤو الخهجئت، و التي ال حٗىص بلى ي٠ٗ ال٣ضعة ال٣ٗليت ؤو الؿمٗيت ؤو البهغيت، و 

.  2مي و ٢ضعة الٟغص ال٣ٗليتيغ٦ؼ َظا الخٗغي٠ ٖلى الخبايً بحن الخدهيل ألا٧اصر

ش ؤلاَخمام بهػىباث الخػلم -3  :جاٍع

    
ًا
ت ألازغي وزهىنا ربيت الخانّل

ّل
، بطا ما ٢ىعن بٟئاث الت

ًا
م مخإزغا

ّل
ٗل ىبحن" ل٣ض ظاء الاَخمام بمجا٫ نٗىباث الخّل ، "اإلاَى

ه ل٣ي
ّل
 ؤه

ًا
، زانت

ًا
 ومخمحزا

ًا
ه ٧ان ٦بحرا

ّل
ٚم مً َظا الاَخمام اإلاخإزغ بال ؤه لى الغّل لبت  ٖو

ّل
 مً ؤولياء ؤمىع َاالء الُ

ًا
 ٦بحرا

ًا
اَخماما

 مً مسخل٠ الخسههاث، و 
ًا
هت التي جًمّل في ًٖىيتها ؤٞغاصا ت، وجإؾيـ الجمٗياث اإلاخسهّل في الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يّل

ِٛ ٖلى الخ٩ىماث إلنضاع حكغيٗاٍث زانٍت جىو ٖلى ج٣ضيم الخضماث لخل٪ الٟئت، ٟٞي الىالياث ًّل  التي ؾاَمذ في ال

كغيٗاث ٖلى خ٤ ٧ل اإلاخٗلمحن في جل٣ي الخضماث 
ّل
و٫ اإلاخ٣ضمت جىو َظٍ الد ا مً الضّل حَر اإلاخدضة ألامغي٨يت و في ٦ىضا ٚو

ربىيت
ّل
  لهم اإلاىاؾبت الت

ت جغظ٘ بلى وكإة َظٍ         ميّل
ّل
ٗل ٗىباث الخّل ت بالخالميظ طور الهّل ت و الٟلؿٟيّل عبما يصرّل ال٣ى٫ بإنّل ؤنى٫ الاَخماماث الٗلميّل

ه لم يظ٦غ شخيء ٢بل مداوالث 
ّل
بِب الكغوسخي بًخاعصالٗلىم هٟؿها، ٚحر ؤه

ّط
   ( Itard)الُ

ًا
ياصون جائها لخٗليم نبٍيّل وظضٍ الهّل

ه ونٝغ مً و٢خه لخإَيل الهبي وحٗليمه اللٛت في ٚاباث اٞحرون الٟغوسخيّل  ة ،  وم٘ ؤنّل بيخاعص ٢ض اؾخسضم ظل مٗاٞع

ه 
ّل
ه ٞكل في جهايت اإلاُاٝ و ونٟه بإه

ّل
ت، بال ؤه  " والٗاصاث اإلاضهيّل

ً
جلميظ بيخاعص (Squin) ؾُجانو٢ض عاح " يػُل غهلُا

 في ميضان خغ٦ت مؿا
ًا
 مغمى٢ا

ًا
٣ها وؤنبذ ٢اثضا ع بدىر ؤؾخاطٍ ويٗمّل ، و٢ض يُىّل

ًا
ٟا٫ والغاقضيً اإلاخسلٟحن ٣ٖليا ٖضة ألَا

ىا٥ بضؤ في ( 1848)بلى الىالياث اإلاخدضة ٖام  ؾُجاناعجدل  بؿبب الايُغاباث التي ٧اهذ حكهضَا البلضان ألاوعوبيت، َو

 
ًا
 .بعؾاء مٗالم خغ٦ت الاَخمام باإلاخسلٟحن ٣ٖليا

٠ ال٣ٗلي ووظض في ٞغوؿا مً خمل لىاءَا، ختى ؤنّل في مجا٫ الذّل  ؾُجانو بًخاعصو٢ض جٟاٖلذ الخغ٦ت التي بضؤَا    
ّل
زل

ُت تها  )1904)٢امذ ٖام  وػاعة اإلاػاعف الكغوؿّط الىايؼ ألاُو الزخباع ) ؤلكغص بُيُهبخ٩لي٠ لجىت يمذ في ًٖىيّل

م ًٖ غي( بُيُه اإلاكهىع -ؾخاهكىعص م وجميحَز
ّل
ٗل ٟا٫ الٗاصيحن ال٣اصعيً ٖلى الخّل م مً للبدض في َغي٣ت للخميحز بحن ألَا َع

ضم الاهدباٍ ال ي٠ٗ ال٣ضعاث  م ٖؿغة ؤؾاؾها ؤلاَما٫ ٖو
ّل
ٗل ٟا٫ ٖؿحرر الخّل ٟا٫ يٗاٝ ال٣ٗى٫ و٦ظل٪ لخميحز ألَا ألَا

وآزغون بغامج إلاؿخىي ما ٢بل اإلاضعؾت ، مىظهت هدى مك٨الث  (Kirk,1962) ٦ىديجت لهظٍ الجهىص نمم ٦حر٥،وال٣ٗليت

م الخانت باألٞغاص اإلاخسلٟحن، ٦ما 
ّل
ٗل باإلاىيٕى في جُىيغ الجهىص اإلاىظهت هدى  (Jastack,1949) ؤؾهم اَخمام ظاؾخ٪الخّل

ر٦حز ٖلى الٟغو١ الٟغصيت الضازليت بٗم٤ 
ّل
ٛحر في الت غ َظا الخّل

ّل
٠ٗ صازل الٟغص هٟؿه، و٢ض ؤز ًّل ٝ بلى مىاحي ال٣ىة وال ٗغّل الخّل

ٗىباث الخٗليمت لبت اإلاخسلٟحن،و٦ظل٪ ٖلى حٗليم طور الهّل
ّل
 .ٖلى حٗليم الُ

  لم
ًا
ٗىباث الخٗليمت صٞٗت واخضة، بل ؾب٣خه مهُلخاث ٦شحرة جإزغث بالخ٣ل الُبي الظر ٧ان ؾاثضا يٓهغ مهُلر الهّل

مهم وؾلى٦هم م٘ ٞئاث 
ّل
ٟا٫ الظيً ال يخىا٣ٞىن في حٗل مىظ ٣ٖىص َىيلت، جل٪ اإلاهُلخاث اؾخسضمذ لىن٠ ؤولئ٪ ألَا

و ا ٓغر ل٩ل مخسهّل ا٢ت اإلاىظىصة، خيض ٞغى الخىظه الىّل إلاهُلر الظر يًٟله، ل٨ً جل٪ اإلاهُلخاث ٧اهذ جدمل ؤلٖا

                                                           
 .ٛٔص : ادلرجع السابق – 2
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، ٞبةخضي جل٪ اإلاهُلخاث يم٨ً ون٠ ؾلى٧اث مسخلٟت ؤو ال٨ٗـ ٢ض جه٠ ٖضة مهُلخاث هٟـ 
ُ
مٗاٍن ٢ليلت

لى٧اث   الؿّل

ٟي٠ ٦ك٠    
ّل
ماغي الُ يٟي الضّل  ٧اهذ  (Clements) ًلُمىدـوفي صعاؾخه للخلل الْى

ًا
ًٖ وظىص زماهيت وزالزحن مهُلخا

ٟا٫ مجها ا: حؿخسضم م٘ هٟـ ألَا حَر ا٢ت ألا٧اصيميت، ٚو ت، وؤلٖا ا٢ت الٗهبيّل ت، وؤلٖا ماٚيّل م، وؤلانابت الضّل
ّل
ٗل  .بِء الخّل

ٖلى ٢بى٫ٍ ٖام، ول٨ً الٟدىناث لم جٓهغ وظىص بنابت  (Brain Injury) مهُلر ؤلانابت الضماؾُتول٣ض خاػ    

ربىر، و٧ان مشاع ه٣ٍض وهجىٍم مً ٢بل ال٨شحريً صماٚيت لضي ٦شحٍر مً الخاالث، وجبحن ٖضم مىاؾبخه 
ّل
 .  1للخسُيِ الت

:  Under-Achievementنػىباث الخػلم و الخإزغ الضعاسخي -ؤ

، َى طل٪ الخلميظ الظر يعجؼ ًٖ مؿايغة ػمالثه في اإلاضعؾت ألر ؾبب مً ؤؾباب ال٣هىع الخلمُظ اإلاخإزغ صعاؾُايٗخبر 

. 1، و ي٩ىن يٗيٟا في مىاص صعاؾيت مٗيىت(اظخماٖيت٣ٖليت ؤو ظؿميت ؤو هٟؿيت ؤو )

و الخإزغ الضعاسخي ٖباعة ًٖ ج٩ىيً ٞغضخي ال يم٨ً مالخٓخه مباقغة، و بهما يم٨ً الاؾخضال٫ ٖليه مً آزاٍع و هخاثجه 

. 2اإلاترجبت ٖليه، ٞاإلاخإزغون صعاؾيا ٞئت ج٣٘ بحن اإلاخىؾُحن و اإلاخسلٟحن ٣ٖليا

يت ؤو اظخماٖيت ؤو ٣ٖليت ؤو مضعؾيت، في خحن ؤن َظٍ ألاؾباب جسخل٠ ًٖ ؤؾباب و ٦ظل٪ ٣ٞض يغظ٘ بلى ٖىامل صر

. 3نٗىباث الخٗلم

، الظر يخمحز بالٗمىميت و الكمى٫، ٞمهُلر الخإزغ مكهىم الخإزغ الضعاسخيًٖ  مكهىم نػىباث الخػلمو يسخل٠    

اإلاك٨الث التي جازغ الخلميظ ًٖ مؿايغة  4الضعاسخي يٗجي ؤن عجلت ؤلاهجاػ في اإلاىاص الضعاؾيت حٗاوي مً وظىص بٌٗ

مدُاث الاهخ٣ا٫ مً ٞغ٢ت صعاؾيت بلى ؤزغي، و يدضر الخإزغ الضعاسخي هديجت لىظىص ؤؾباب مخٗضصة مً بيجها وظىص 

. نٗىباث الخٗلم، ؤر ؤهه مٓهغ مً مٓاَغ نٗىباث الخٗلم

:  learning Problemsنػىباث الخػلم و مكٌالث الخػلم -ب

٦الث لضي الخالميظ الظيً يٗاهىن مً مك٨الث الخٗلم بلى ٢هىع في الؿم٘ ؤو البهغ ؤو الاهدباٍ ؤو الخسل٠ ٢ض جغظ٘ اإلال   

. 5ال٣ٗلي، مما ٢ض يى٨ٗـ ٖلحهم ؾلبا في ق٩ل ايُغاباث ؾلى٦يت ؾببها الٟكل الضعاسخي

حٗضون ًٖ ألاوكُت اإلاضعؾيت، ًٞال ٖلى ؤن اإلاخإزغيً صعاؾيا ؤ٦ثر ٖغيت و ٢ابليت لئلنابت بااليُغاباث الؿلى٦يت، و يب

. 6و ؤ٦ثر بَماال، و َظا اإلاهُلر يكمل ٧ل ايُغاباث الخٗلم 

                                                           
 :موجودة على الرابط،"التطور التاريخي لحقل صعوبات التعلم": مقالة بعنواف،   1

 http://dr،hanan،eldesouky.blogspot.com/2012/06/blog،post_19.html 
، رللة دراسات اخلليج  ك اجلزيرة "التربية و التعليمبحوث في : العوامل المرتبطة بصعوبات التعلم لدى تالميذ المرحلة االبتدائية": أنور الشرقاكم –1

 .ٛٔ،ص ٖٜٛٔ، الطبعة العصرية، الكويت،ٛالعربية، العدد
 .ٕٛ،ٕٚ، ص،ص ٕٓٓٓ، دار الفكر العريب، القاىرة،"سيكولوجية التأخر الدراسي": طلعت حسُت عبد الرحيم  – 2
 .ٕٙٗ، ص ٖٕٓٓ، مكتبة األجنلو ادلصرية، القاىرة،"التطبيقات ،النماذج ،المفهوم  ،التعلم ":" زلمود عبد احلليم منسي   –3
 .ٚٚٗ، ص ٜٜ٘ٔ، مكتبة األجنلو ادلصرية، القاىرة،"اتجاىات معاصرة في علم النفل": ،  عبد الوىاب زلمد كامل 4
 .ٕٙٗص : مرجع سبق ذكره: زلمد عبد احلليم منسي  –5
 .ٛٔصمرجع سبق ذكره، : مراد علي عيسى ك آخركف. د  – 6

http://dr-hanan-eldesouky.blogspot.com/2012/06/blog-post_19.html
http://dr-hanan-eldesouky.blogspot.com/2012/06/blog-post_19.html
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و ليـ لضي ٧ل الخالميظ الظيً لضحهم مك٨الث ؤ٧اصيميت نٗىباث الخٗلم و بهما ٧ل الخالميظ الظيً لضحهم نٗىباث    

. 1حٗلم لضحهم مك٨الث حٗلم

:  نػىباث الخػلم و الخسلل الػهلي -حـ

٧اهذ نٗىبت الخٗلم جغظ٘ بلى ٖىامل هٟؿيت ؤو بلى ْغوٝ ؤؾغيت جازغ في ٢ضعة الٟغص الخدهيليت، ٞةن الخسل٠ ال٣ٗلي بطا 

يغظ٘ بلى ٖضم ا٦خما٫ الىمى ال٣ٗلي الظر يٓهغ بك٩ل واضر في وؿبت الظ٧اء، و في ألاصاء ال٣ٗلي بديض ي٩ىن الٟغص ٖاظؼا 

. 2لظل٪ ٞةن اإلاخسلٟحن ٣ٖليا ؤ٢ل حٗلما، و يهٗب جىا٣ٞهم اظخماٖيا ًٖ الخٗلم و الخىا٤ٞ م٘ البيئت و الخياة، و

يٟي في مٗٓم اإلاجاالث ألا٧اصيميت و الاظخماٖيت و     ا في ؤصائهم الْى و٦ظل٪ يٓهغ ألاٞغاص اإلاخسلٟحن ٣ٖليا اهسٟايا ملخْى

. 3ق٨الثالىٟؿيت، بن لم ي٨ً ظميٗها، و الٟغ١ بيجهم و بحن طور نٗىباث الخٗلم َى قمى٫ جل٪ الم

:  نػىباث الخػلم و بِء الخػلم -ص

، م٘ بِء في الخدهيل ألا٧اصيمي، ( 84،91)يٗاوي بُياا الخٗلم مً مؿخىياث ط٧اء ؤ٢ل مً اإلاخىؾِ جتراوح مابحن    

ٞالُٟل بُيء الخٗلم َى َٟل ؾىر في مٗٓم ظىاهب الىمى الىٟسخي و الٗاَٟي و الخسخي و البضوي، و ل٨ىه ٚحر ؾىر في 

. 4ة التي جضعؽ إل٢غاهه الٗاصيحن ممً َم في هٟـ مؿخىاٍ الٗمغر ٢ضعجه ٖلى الخٗلم، و ٞهم و اؾديٗاب اإلاىاص الضعاسخي

ٟا٫ طوو نٗىباث الخٗلم ًٖ بُيئي الخٗلم، مً خيض ؤن نٗىبت الخٗلم خاظت حٗليميت زانت جٓهغ  ٦ظل٪ يسخل٠ ألَا

لت ٖامت في مجا٫ مدضص مً الخٗلم، و ي٩ىن الُٟل في ما ٖضا طل٪ خى٫ اإلاخىؾِ ؤو يؼيض، في خحن ؤن بُيء الخٗلم مك٪

. 5مالػمت لجمي٘ ٢ىي الخٗلم

: جهيُل نػىباث الخػلم -5

بن جهيي٠ نٗىباث الخٗلم يغجبِ بمٟهىمه، و ال يىظض وظهت هٓغ واخضة مخ٤ٟ ٖلحها إلاٟهىم نٗىباث الخٗلم، ٣ٞض    

ص ٧اهذ حٗضصث اإلاهُلخاث في َظا اإلاجا٫، وونلذ ؤخياها بلى زمؿحن مهُلخا ، ٧لها جخدضر ًٖ نٗىباث الخٗلم، و ١

مك٩لت نٗىباث الخٗلم مدل اَخمام ازخهاناث مخٗضصة مشل ٖالم التربيت، ٖلم الىٟـ، التربيت الخانت و 

. الازخهاصخي الاظخماعي

م مً ؤن ٦شحر مً اإلاسخهحن يظ٦غ ؤن الخل٠ الضماغي َى     و ال يىظض اجٟا١ واضر بحن اإلاهخمحن في َظا الجاهب، ٖلى الٚغ

ة، و ل٨ً بٌٗ الضعاؾاث جىنلذ بلى ؤن الخسُيِ الضماغي  َى الؿبب الغثيسخي لهظٍ الؿبب الغثيسخي لهظٍ اإلاك٩ل

اإلاك٩لت، و ل٨ً بٌٗ الضعاؾاث جىنلذ بلى ؤن الخسُيِ الضماغي  إلاٗٓم خاالث نٗىباث الخٗلم ال يٓهغ مشل طل٪ 

. الايُغاب في اإلاىظاث الضماٚيت مما يٗجي ٖضم وظىص جل٠ صماغي بلى ٚحر طل٪ مً الضعاؾاث

: 1ولهظا هجض ؤن نٗىباث الخٗلم

                                                           
 . ٘ٛٔ، ص ٕٔٓٓ، األردف،  ٘، اجمللد ٕٛالعدد  ""،استخدام أساليب التفاوت بين القدرات العقلية و التربوية"،  زين بن زلمد  1
 .ٕٗٛ، ص ٜٓٛٔ، دار ادلعارؼ، القاىرة،"القدرات العقلية": خليل ميخائيل عوض – 2
 .ٕٗ، ص ٕٗٓٓدار الوفاء ادلنصورة،، "صعوبات القراءة و الفهم القرائي": خَتم ادلغازم عجاج – 3
 .ٚ، ص ٜٜٜٔ، عماف، األردف، ٖ، دار الفكر للطباعة ك النشر، ط "تعليم الطفل بطيء التعلم ":عزة سلتار الدعدع ك مسَت أبو فعلي – 4
 .ٕ٘ٔ، ص ٕٓٓٓ، مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة،"صعوبات التعلم و التعلم العالجي": نبيل عبد الفتاح حافظ – 5
 .ٖٗ،ٖٖ، ص، ص ٕٚٓٓ،دار البداية ناشركف ك موزعوف، الطبعة األكىل، "صعوبات التعلم":رديا خضر، سعاد زلمد خالد  –1
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. ليؿذ طاث مٓهغ واخض، و ليـ بالًغوعة ؤن ظمي٘ اإلآاَغ في ٞغص بظاجه -1

. بن صعظاجه مسخلٟت و مٓاٍَغ ليؿذ بضعظت واخضة لظا ؾدخإزغ الهٗىبت بضعظت مٓاٍَغ -2

. وعازيتبن ؤؾبابه مخٗضصة ٢ؿم ؤ٦ض ٖلى ألاؾباب البيئيت و ال٣ؿم آلازغ ؤ٦ض ٖلى الجىاهب ا٫ -3

بن اإلاهخمحن بهٗىباث الخٗلم لم ي٩ىهىا ٞئت واخضة و بهما ٞئاث مسخلٟت مشل ؤزهاجي الُب، و ٖلماء الاظخمإ، و  -4

. ازخهاصخي التربيت الخانت

. بن الخهيي٠ الخ٣ليضر لهٗىباث الخٗلم، هي نٗىباث الخٗلم الىماثيت و ألا٧اصيميت

(: الىكؿُت ) نػىباث الخػلم الىماثُت   -ؤ

يت لئلوؿان بإهه ٧ل مخ٩امل، و ليـ ؤظؼاء مخٟغ٢ت لظل٪ يم٨ً ال٣ى٫ ابخضاء بإن  ؤر ٢هىع     بن الىٓغة الٗلميت اإلاىيٖى

في ؤر ظاهب ال ي٣خهغ ؤزٍغ في الجاهب طاجه، و بهما ؾيى٨ٗـ ٖلى ظىاهب ؤزغي، ٞال٣هىع في ٖملياث الخ٨ٟحر و ؤلاصعا٥ و 

تالاهدباٍ هي ٖملياث ٣ٖليت ٖلى ٚايت مً ألا ا الؿلبي في ا٦دؿاب اللٛت و اإلاٗٞغ . َميت، ؾي٩ىن لها جإزحَر

٤ مٗياع الؼمً، ألن ؤلاوؿان زاي٘ للخُىع و الخياة  ا ٞو و َىا ججضع ؤلاقاعة ؤهه لى ٞغيىا ن الؿبب واخض ؾيسخل٠ جإزحَر

ث مطخى، لظل٪ ؾي٩ىن جخُىع و صعظت الخُىع جؼصاص يىما بٗض يىم، و ما يدخاظه ؤلاوؿان لٗمليت الخ٨ي٠ ؤ٦ثر مً ؤر و١ 

ا بخ٣ضم الؿىحن . جإزحر َظا ال٣هىع في الجىاهب ألاهٟت الظ٦غ ؤ٦ثر و ؾحزصاص جإزحَر

بن الٗال٢ت بحن اللٛت و الخ٨ٟحر ٖال٢ت صيىامي٨يت جازغ بخضاَما في ألازغي لظل٪ ٞإن ال٣هىع في بخضاَما ؾيازغ في    

. الشاوي

ٖلى ا٦دؿاب ال٣غاءة و ال٨خابت و الخؿاب، ٞاالهدباٍ يغجبِ اعجباَا وزي٣ا بن الهٗىباث الىماثيت ؾخٟغػ بهضاَا الؿلبي    

باإلاشحراث الخؿيت الهاصعة مً آلازغ، و ال٣هىع في ٖمليت الاهدباٍ ي٣لل مً ؤلاٞاصة مً َظٍ اإلاشحراث ؾىاء ٧اهذ ؾمٗيت ؤو 

. لخ٨ي٠ الاظخماعيبهغيت ؤو إلاؿيت، ٦ما جازغ ؤيًا في ٖمليت الاجها٫ م٘ آلازغيً، و التي جغجبِ با

ًاصًمُت -ب : نػىباث الخػلم ألا

بن نٗىباث الخٗلم ألا٧اصيميت جغجبِ بك٩ل ؤؾاسخي بهٗىباث الخٗلم الىماثيت، و يم٨ً ال٣ى٫ في َظا الهضص ؤجها    

ة و هديجت لل٣هىع في ٖملياث الخ٨ٟحر و ؤلاصعا٥ و الاهدباٍ و الخظ٦غ، خيض يخٗغى الُٟل بلى نٗىباث بال٣غاءة و ال٨خاب

الخهجئت و الخٗبحر ال٨خابي و ؤلامالجي و الٗملياث الخؿابيت، لظل٪ يدضر الالجىا٤ٞ بحن مؿخىي ط٧اء الُٟل الظر يٗاوي 

.   مً نٗىباث الخٗلم و اإلاؿخىي ال٣غاجي و ال٨خابي و الخؿابي له

ت اإلاكؿغة لهػىباث الخػلم -6 : اإلاضازل الىظٍغ

ذ اإلاضازل اإلاٟؿغة ٫    باء، ل٣ض حٗضصث و جىٖى نٗىباث الخٗلم جبٗا الزخالٝ اإلاهخمحن بهظا اإلاجا٫ مً ٖلماء الىٟـ، ألَا

: التربىيحن و ألازهاثيحن، وؿخٗغيها ٧الخالي

ي -ؤ   Behavioral  Approach:اإلاضزل الؿلًى

ا ؤَميت ٦ةؾتراجيجيت للخضزل ؤو الٗالط، ٞهى ي٣ىم ٖلى التر٦حز و  يمشل َظا اإلاضزل ؤو٫ اإلاضازل و    الا٢خدام اإلاباقغ ؤ٦ثَر

للمك٩لت ؤو الؿلى٥ طاجه، و مداولت مٗالجت همِ الؿلى٥ ٚحر الٟٗا٫ ؤو ٚحر اإلاىخج، ؤو بخال٫ ؤهماٍ ؾلى٦يت ٞٗالت 

يٟي الٗام و الخسخي، و الىي٘ الٟؿيىلىجي  مدله، ٦ما يغ٦ؼ َظا اإلاضزل ٖلى مٟهىم الؿىاء في يىء مؿخىي ألاصاء الْى



 
 

  

    2015 –  ؤؾؿُـ    : 10الػضص                                                                          البدث الػلميحُل  مغيؼ  
 

152 

يت التي يم٨ً مٗالجتها و الخٗامل ال٨لي للُٟل، ٞالخالميظ طور ن٘ وباث الخٗلم َم ٖاصيحن جماما ٖضا الهٗىبت الىٖى

. 1مٗها بهىعة مباقغة

: Developmental Approachاإلاضزل الىماجي  -ب

يغي ؤصخاب َظا اإلاضزل ؤن نٗىباث الخٗلم ح٨ٗـ بُئا في هطج الٗملياث البهغيت، الخغ٦يت و اللٛىيت، و ٖملياث    

جمحز الىمى اإلاٗغفي، و هٓغا ألن ٧ل َٟل يٗاوي مً نٗىباث حٗلم لضيه مٓاَغ مسخلٟت مً ظىاهب بِء  الاهدباٍ التي

الىطج، ٞإن ٧ل مجهم يسخل٠ في مٗض٫ ؤو ؤؾلىب اظخياٍػ إلاغاخل الىمى، و هٓغا ألن اإلاىهج اإلاضعسخي يٟى١ مؿخىياث 

ٟا٫ الظيً يٗاهىن مً ٖضم ٦ٟاءة اإلاش بضعظت ما، ٞةن ٌ ٟا٫ يٟكلىن في اإلاضعؾتاؾخٗضاص ألَا  .1ئالء ألَا

يت التي ج٣٘ زل٠ نٗىباث الخٗلم، م٘ الخإ٦يض ٖلى الؿبب ؤ٦ثر  ًٞال ًٖ ؤن الىماثيحن يغ٦ؼوا ٖلى جدضيض ألاؾباب الىٖى

. 2مً الٗغى

: Information Processing Approachمضزل ججهحز اإلاػلىماث -حـ

بلى اإلاش ؤلاوؿاوي ٖلى ؤهه ؤقبه بجهاػ الخاؾب آلالي، ٨ٞالَما يؿخ٣بل اإلاٗلىماث، و  حكؿُل اإلاػلىماثجىٓغ هٓغيت    

يجغر ٖلحها بٌٗ الٗملياث زم يُٗي بٌٗ الاؾخجاباث اإلاىاؾبت، لظا جغ٦ؼ َظٍ الىٓغيت ٖلى ٦يٟيت اؾخ٣با٫ اإلاش 

. 3للمٗلىماث، و مً زم جدليلها

َحز اإلاٗلىماث، ال حؿمذ لهم باالؾخٟاصة ال٩املت مً ٦ٟاءتهم ٞيؿخسضم الخالميظ طوو نٗىباث الخٗلم َغ٢ا لخج   

ال٣ٗليت، ؤو ٖضم ال٣ضعة ٖلى الخسلي ًٖ الاؾتراجيجياث ٚحر اإلاالثمت و اؾدبضالها بإزغي مالثمت، خيض يؿخسضمىن 

هاتهم اؾتراجيجياث يٗيٟت ٖىض مىاظهت اإلاُالب اإلا٣ٗضة للمهام ألا٧اصيميت،و لظل٪ ال يؿخُيٗىن ؤن يد٣٣ىا بم٩ا

.  4اإلاخى٢ٗت

ًاملو يغي     ٟا٫ طور نٗىباث الخٗلم في حكٛيل اإلاٗلىماث، حٗخبر مهضعا عثيؿيا في جٟؿحر  مهُكى  ؤن َغي٣ت ألَا

ٟا٫ الاهضٞاٖيحن مجهم و اإلاتريشحن في ؤؾاليب حكٛيلهم للمٗلىماث، خيض يًٟل  َظٍ الهٗىباث، خيض يسخل٠ ألَا

ما بخُلب اؾخجاباث ؤ٢هغ ػمىا، بيىما يًٟل اإلاتريشحن ٞدو الخٟانيل مما يٟؿغ الاهضٞاٖيحن الىٓغة ال٩ليت لؤلقياء، م

ت بهجاػ اإلاهام الخٗليميت خحن في ؾٖغ . 5ازخالٝ اإلاجمٖى

                                                           
، ص  ٜٜٛٔ،دار النشر للجامعات، القاىرة، "صعوبات  التعلم، األسل النظرية و التشخيصية و العالجية": ،  فتحي  مصطفى الزيات 1

ٔٙٓ،ٔٙٔ. 
1

 ، Lerner J.V:Learning disabilities: "Theories Diagnosis, And Teaching Strategies", 8
th

, 

Houghton Mifflin  company: New York 2000; p 187,188. 
2 Coplin j.v.& Morgan,S.B ( 1988 ): "Learning disabilities A Multidimensional Perspective", 

Journal Of Disabilities, 21 (10 ) 614.622 

 
3 ، Learner: Op Cit, P 200. 
4  – Swanson H. L:" Information Processing Theory And Learning Disabilities", An Overview, 
Journal Of Learning Disabilities, 1987, 20 (1),P3,7. 

، رللة الًتبية "التعلم لدى تالميذ المدرسة االبتدائيةعالقة األسلوب المعرفي و مستوى النشاط بصعوبات ": مصطفى زلمد كامل – 5
 . ٜٕٔ، العدد التاسع، ص ٜٛٛٔادلعاصرة،
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ًاملو في َظا الهضص يكحر     اب  بلى ؤن نٗىباث الخٗلم جغظ٘ بلى وظىص صعظت مً صعظاث بنابت اإلاش و التي  غبض الَى

ا مٗى٢ا ياصر بلى ْهىع مك٨الث في ججهحز اإلاٗلىماث ؾىاء ٧اهذ مخخاليت ؤم مخإهيت، مما ييكإ ٖجها نٗىباث في  حٗخبر قَغ

يت ٥ . 1الخظ٦غ و الخ٨ٟحر و الاهدباٍالخٗامل م٘ اإلاٗلىماث ؤو اإلاشحراث ٧ىخضة مخ٩املت، و جازغ ٖلى الٗملياث اإلاٗٞغ

: Cognitive Approachاإلاضزل اإلاػغفي  -ص

يت و اإلاٟاَيم اإلا٨دؿبت في     يٟخ٣ض الخالميظ طوو نٗىباث الخٗلم بلى ٦ٟاءة الخمشيل اإلاٗغفي، خيض جٓل الىخضاث اإلاٗٞغ

ٞيت ٢هضيت بها، ٞإجها ال جلبض ؤن البىاء اإلاٗغفي لهم جٟخ٣غ بلى الخمشيل و اإلاىاءمت، هديجت لٗضم بخضار جغابُاث مٗغ

ا صازل ٖملياث و هٓم الخجهحز، و يهبذ البىاء اإلاٗغفي لهم ضخال،و  جدىا٢و ؤٖضاصَا بال٣ٟض ؤو اليؿيان، و جخدلل آزاَع

يت ٞخىدؿغ ٦ٟاءة الخمشيل اإلاٗغفي لضي َاالء الخالميظ . 2يازغ بضوعٍ ٖلى الخمشيل الالخ٤ للىخضاث اإلاٗٞغ

:  Medical Approachاإلاضزل الُبي  -ٌ

يت، و ؤن     ا ٖيىب مٗٞغ جيخج نٗىباث الخٗلم مً ٖضم جىاػن ٢ضعاث الخجهحز اإلاٗغفي لضي الخلميظ ؤ٦ثر مً اٖخباَع

الىه٠ ال٨غور ألايمً في اإلاش يسخو بخ٩امل اإلاشحراث البهغيت اإلا٩اهيت، و الىه٠ ال٨غور ألايؿغ يسخو بالخ٩امل 

يٟي في ؤر مجهما ياصر بلى خالت مً ٖضم اإلاخخالي للمشحراث اللٛىيت، و ٦ال َما يغوعيان لٗمليت الخٗلم، و ؤر ازخال٫ ْو

.  3الخىاػن 

ا لهٗىباث الخٗلم و آلازاع اإلاهاخبت  مً زال٫ ما جم ٖغيه مً مضازل هٓغيت، يم٨ىىا ال٣ى٫ بإجها ازخلٟذ في جٟؿحَر

ا في ي٠ٗ ؤو ٢هىع في ممحزاث اإلاىا٠٢ ا لؿلى٦يت، في خحن ؤن اإلاضزل الىماجي يهغح بإجها لها، ٞاإلاضزل الؿلى٧ي يٟؿَغ

٢هىع في الىطج و بٌٗ اإلاىا٤َ الٗهبيت، بيىما مضزل ججهحز اإلاٗلىماث و اإلاضزل اإلاٗغفي يٟؿغان نٗىباث الخٗلم بإجها 

يت، و بلى ٖضم اإلاالءمت بحن ال٣ضعاث ال٣ٗليت و اإلاٗلىماث الجاَؼة، و ؤر يغا اإلاضزل ٢هىع في اؾتراجيجياث اإلاهاعاث اإلاٗٞغ

يٟي في اإلاش و ايُغاباث بيىلىظيت . الُبي الظر يغظٗها بلى وظىص زلل ْو

: ؤمىع ًجب مغاغاتها في جهُُم نػىباث الخػلم -7

الخٗٝغ ٖلى الٟغ١ ؤو الخبايً بحن ما حٗلمه الُٟل ٞٗليا، و بحن ما يم٨ً ؤن يخٗلمه الخ٣ا لى لم ي٨ً لضيه نٗىبت في  -1

ت َظا ا٫ ؤر ؤن ) شخيء يجب ؤن ه٣يـ ما حٗلمه الُٟل بىاؾُت ازخباعاث الخدهيل اإلاضعؾيت اإلاسخلٟت الخٗلم، و إلاٗٞغ

ؤو ما يم٨ً ؤن يخٗلمه، و ه٣ضٍع بىاؾُت اؾخسضام م٣ياؽ ال٣ضعاث و (ه٣يـ مؿخىاٍ الخٗليمي ؤو الخدهيلي الخالي

. الاؾخٗضاصاث للخٗلم

يت نٗىبت الخٗلم و الٗىامل اإلاازغة ٞيه -2 ا، و َل هي ٖىامل هطج ؤم مك٨الث في ؤلاصعا٥ ؤم الىمى الخٗٝغ ٖلى هٖى

اللٛىر، ؤو ي٠ٗ ال٣ضعة ٖلى الخظ٦غ، ؤو ٚحر طل٪، و للخٗٝغ ٖلى َظٍ الجىاهب يجب ٖلى اإلاٗلم ؤن ي٣ىم بةُٖاء الُٟل 

ت الٗىامل اإلاغجبُت بهٗىباث الخٗلم ٖىض الُالب حؿاٖض في ٖم ليت وي٘ الازخباعاث الالػمت لهظا ألامغ، خيض ؤن مٗٞغ

. الخُت الٗالظيت اإلاىاؾبت

بها )الخٗٝغ ٖلى ال٨يٟيت التي يخٗلم بها الُٟل،  -3 ، و ما هي ه٣اٍ ال٣ىة و ال٠ًٗ (ؤر ٦ي٠ يخل٣ى اإلاٗلىماث و يؿخٖى

و َل هي مك٨الث ؾمٗيت ؤو بهغيت ؤم ٚحر طل٪، و ما هي ألازُاء التي جخ٨غع  ٖىض الُالب و ...في ٖمليت ؤلاصعا٥ لضيه

                                                           
 .ٖٗٔ، ص ٜٜٗٔ، مكتبة األجنلو ادلصرية، القاىرة، "علم النفل الفسيولوجي ": عبد الوىاب زلمد كامل  –1
 .ٕٕٔمرجع سبق ذكره، ص : فتحي مصطفى الزيات  –2

3
  ، Coplin j.v.& Morgan,S.B: Op Cit, P614. 
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ٖلى َظٍ الجىاهب ال بض مً مالخٓت الُالب في مسخل٠ اإلاىا٠٢ الخٗليميت، َظا باإلياٞت بلى اؾخسضام الخٗٝغ 

. الازخباعاث الخانت بظل٪

و َل هي مالخٓاث اإلاٗلم ٣ِٞ، ؤم ؤجها مالخٓت ألاَل، ؤم اإلا٣اييـ التربىيت اإلا٣ىىت، و : جدضيض اإلاهاصع اإلاالثمت للُٟل -4

جباعاث الخدهيليت اإلاسخلٟت، ؤم هي صعاؾت خالت، ؤم هي اإلا٣ابلت، ؤم ٧ل ما ط٦غ و ظمي٘ الىؾاثل ٚحر اإلا٣ىىت، ؤم ؤجها الار

. 1يجب ؤن جدضص  بُغي٣ت مىاؾبت لجم٘ ٧ل اإلاٗلىماث ٖلى خضٍ

اع الخُبُهي للضعاؾت: زاهُا : ؤلَا

ٝ ٖلى الٗىامل اإلاديُت بما ؤهىا هغيض ظم٘ بياهاث ص٢ي٣ت ًٖ مىيٕى بدشىا، زم جدليلها مً ؤظل الخٗغ :اإلاىهج-1

، و الىنى٫ بلى جىني٠ مىيىعي ألؾباب نٗىباث الخٗلم و او٩ٗاؾاتها ٖلى الخلميظ و ؤؾغجه ، لظل٪ هدخاط بلى  باإلاىيٕى

، زم الخٟؿحر اإلاىهج الىنكي الخدلُلياؾخسضام  ، ًٞٗ َغي٤ َظا اإلاىهج يم٨ىىا ظم٘ البياهاث ال٩اٞيت ًٖ اإلاىيٕى

به، ألن اإلاىهج الىنٟي حهخم بضعاؾت الخ٣اث٤ ال٣اثمت اإلاغجبُت باإلاىيٕى للخٗٝغ ٖلى ؤبٗاصٍ في الىا٢عي للٗىامل اإلاديُت 

. و٢ذ مدضص

حٗخبر الٗيىت مً ؤَم اإلاداوع التي يؿخسضمها الباخض مً زال٫ بدشه، ٞازخياع الٗيىت بك٩ل ظيض يؿاٖض ٖلى : الػُىت -2

بها، ٞةطا ٧اهذ ٨ٞغة الباخض حٗخبر بمشابت البظعة، ٞةن اإلاىهج الخىنل بلى هخاثج طاث مهضا٢يت ٖاليت و ٦ٟاءة مىزى١ 

بمشابت التربت ٦ما حٗخبر الٗيىت بمشابت الؿماص، لظل٪ بطا ؤخؿً الباخض ازخياع التربت و الؿماص اإلاالثمحن للبظعة، ٞؿٝى 

جلميظ يٗاوي مً  80الٗيىت  هي ٖباعة ، وفي الضعاؾت الخاليت ٞةن 11يىمى الباخض همىا ؾليما و يسغط زماعا لها وػجها و ٢يمتها

: نٗىباث الخٗلم م٣ؿمحن ٧الخالي

. جلميظ 40: الهل الغابؼ -1

. جلميظ 20:  الظيىع  -ؤ

. جلميظة 20: ؤلاهار -ب

. جلميظ 40: الهل الخامـ -2

. جلميظ 20: الظيىع  -ؤ

 .جلميظة 20: ؤلاهار -ب

: ؤصاة البدث -4

جمذ م٘ ٖضص مً اإلاٗلمحن في اإلاضاعؽ التي ازترها مجها الخالميظ الظيً يٗاهىن مً نٗىبت الخٗلم، خيض جم : اإلاهابلت -1

ٟحن ؤلاصاعيحن الظيً ٢ضمىا لىا ٖىاويً ألاخياء التي  بعقاصها بلى الخالميظ، ٦ما ٧اهذ لىا م٣ابلت ؤيًا م٘ ٖضص مً اإلاْى

الي الخالميظ للخىنل بلى جىني٠ خ٣ي٣ي ًٖ آلازاع الىٟؿيت و يؿ٨ً ٞحها الخالميظ، بياٞت بلى ٖضة م٣ابالث م٘ ؤٍ

 .   الاظخماٖيت التي جسلٟها نٗىباث الخٗلم ٖلى الخلميظ و ؤؾغجه

: اؾخسضمذ زهىنا في الى٣اٍ الخاليت :اإلاالخظت -2

                                                           
 .ٕٚٔمرجع سبق ذكره، ص : رديا خضر، سعاد زلمد خالد  –1
. ٜٛ، ص ٜٜ٘ٔ، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،"منهج البحث العلمي": ، عمار بوحوش 1
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 .حكاٝ اإلاضاعؽ التي يترصص ٖلحها الخالميظا٥ -

. الخالميظ الخٗٝغ ٖلى وا٢٘ و َبيٗت ْغوٝ التي يٗيل ٞحها  -

 ...(.ال٣غاءة، الغيايياث، ؤلامالء) مخابٗت الخالميظ ؤزىاء الضعاؾت في اله٠ و الهٗىباث التي يجضوجها في  -

ؾاالا، جغاوخذ بحن ألاؾئلت اإلاٛل٣ت و اإلاٟخىخت، جم جُبي٣ها م٘ اإلابدىزحن، بدًىع  25قملذ الاؾخماعة : الاؾخماعة -3

لهم شخو مً ٖاثلخه ٖلى ألا٢ل، ختى يٟيضن ا باإلاٗلىماث الالػمت ل٩ىن الخالميظ نٛاع الؿً و ليؿىا بالىعي الظر يَا

. ملء اؾخبيان بمٟغصَم

: مجاالث الضعاؾت -5

ٍاوي -1 غاعة عابذ و اإلاضعؾت الابخضاثيت ألامحر ٖبض ال٣اصع: اإلاجاُ اإلا  .اإلاضعؾت ؤلابخضاثيت البؿخان، اإلاضعؾت ؤلابخضاثيت بٚى

جلميظ يٗاهىن مً نٗىباث  40جلميظ، و جالميظ اله٠ الخامـ  40ة ًٖ جالميظ اله٠ الغابَ٘ى ٖباع: اإلاجاُ البكغي  -2

. الخٗلم

 . 25/01/2015بلى  01/01/2015امخضث َظٍ الضعاؾت مً  :اإلاجاُ الؼمجي -3

: هخاثج الضعاؾت اإلاُضاهُت -6

ؤن وظىص ؤم ؤو ؤب ؤمي بؿبب ، مً ٖيىت الضعاؾت حٗىص نٗىبت حٗلمهم بلى ٖامل وعاسي، خيض %30بن ما يمشل  -1

، مً الخالميظ حٗغيذ ؤمهاتهم بلى مكا٧ل ؤزىاء %10نٗىبت الخٗلم في ألاؾغة، يازغ مؿخ٣بال ٖلى ألابىاء، في خحن ؤن 

. الخمل ، ٧اعجٟإ يِٛ الضم مما يازغ ؾلبا ٖلى الجىحن

، %40ٖلى وظىص نٗىبت الخٗلم بيؿبت  حك٩ل الٗىامل البيئيت صوعا مهما، ٞيكىء بٌٗ الخالميظ في بيئت ٣ٞحرة ؾاٖض -2

، إلاؿاٖضة (ؾىء الخٛظيت في اإلاغاخل ألاولى مً خياة الُٟل، ٖضم الاؾخٟاصة مً الضعوؽ الخهىنيت) ٣ٞلت ؤلام٩اهياث 

. الخلميظ ٖلى ججاوػ مدىخه، ٖم٤ مً خضة اإلاك٩لت

ؾىت، ال ( 24-22) ، و هٓغا لهٛغ ؾجهم (2013-2012) وظىص بٌٗ اإلاٗلمحن ٚحر ألا٦ٟاء و اإلاخسغظحن خضيشا في الٟترة  -3

يمل٩ىن الخبرة ال٩اٞيت في الخٗليم، و يعجؼون ًٖ بيها٫ اإلاٗلىمت ٦ما ييبػي، مما يسل٤ هٕى مً الدكىيل في ٨ٞغ الخلميظ 

. و بالخالي نٗىبت في الخٗلم

صعؽ في اله٠، مما يسل٤ هٕى مً يٗض البرهامج الضعاسخي اإلا٨ش٠ ٖامال مٗي٣ا للخلميظ ٖلى اؾديٗابه ٧ل اإلاىاص التي ث -4

ا١ و الخٗب الضاثم، و بالخالي نٗىبت في الخٗلم زانت في اإلاىاص الخاليت  الغيايياث، التربيت الٗلميت و اللٛت ) ؤلاَع

(. الٟغوؿيت

يخٗغى طور نٗىباث الخٗلم بلى يٍٛى هٟؿيت جترظم في ق٩ل ٢ل٤ قضيض، ؤلاخباٍ، ال٨أبت الخىجغ الٗهبي و   -5

. لغوح اإلاٗىىيت، هديجت لهغاٖاث صازليت م٨بىجتاهسٟاى ا

ٖضم الش٣ت بىٟؿه مما نٗب ٖلى الخلميظ بىاء نىعة ايجابيت ًٖ طاجه ، ٢ض جغجب ٖجها قٗىع بالضوهيت التي زلٟها  -6

(. ألاؾغة، ألانض٢اء و اإلاٗاٝع) ألاؾلىب ؤو الُغي٣ت التي حٗامل بها اإلاجخم٘ مٗه 

وٗضام اعجباَاجه الٗالث٣يت م٘ ؤ٢غاهه ظٗله يميل لالوٗؼا٫ و ٚحر ٢اصع ٖلى ب٢امت ي٠ٗ الخىانل الاظخماعي و ا  --7

. ٖال٢اث زابخت و مؿخ٣غة، لٗضم ج٨يٟه م٘ الىا٢٘ و مكاع٦خه لآلزغيً و بالخالي ي٠ٗ ال٣ضعة ٖلى الخإزحر في بيئخه
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ة ، و بهظا جخطر الٗضواهيت اإلاىظه ٖضم قٗىعٍ بصخهيخه يجٗله يميل لالهُىاء ، عاٚبا في الٗؼلت و الخياة الضازلي -8

. هدى آلازغيً بياٞت بلى ي٠ٗ ال٣ضعة ٖلى يبِ الاهٟٗاالث و الؿيُغة ٖلحها 

جخٗغى ؤؾغ طور نٗىباث الخٗلم بلى يٍٛى هٟؿيت، جبضؤ مىظ بضايت ا٦دكاٝ اإلاك٩لت و ٖضم اؾخجابت الخلميظ   -9

. للجهىص اإلابظولت مً َٝغ ألاؾغة إلاؿاٖضجه

َٟل يٗاوي مً نٗىباث الخٗلم في ألاؾغة ٖلى ٖال٢اث ألاؾغة الخاعظيت، ٣ٞض حؿىص مكاٖغ الخجل مً  يازغ وظىص -10

. بْهاع للمجخم٘ ، مما ي٣لل مً ٞغم جىانل ألاؾغة الٗؼلت، لخٟاصر الؿاا٫ ٖىه خالخه

ا مً ألاؾغ، و ٢ض يى٨ٗـ طل٪ ٖلى الٗال٢اث -11 الضازليت بحن  جخٗغى ألاؾغة ؤيًا لًٍٛى اظخماٖيت ؤ٦ثر مً ٚحَر

ؤٞغاص ألاؾغة ، هٓغا الوكٛا٫ ألام  بك٩ل ٦بحر بالُٟل الظر يٗاوي مً نٗىبت الخٗلم، مما ي٣لل مً جلبيت اخخياظاث ب٣يت 

ؤبىائها، بياٞت بلى الٗال٢ت بحن الؼوظحن، و مضي خضور ؤػماث وػوظيت و مك٨الث ؤؾغيت، خيض ؤن ٧ل شخو يل٣ي 

. اثه واظباجه اججاٍ الُٟلاللىم ٖلى آلازغ في الخ٣هحر في ؤص

في ألازحر و اهُال٢ا مً َظٍ الضعاؾت التي اَخمذ بةبغاػ ؤَم ألاؾباب و آلازاع الىٟؿيت و الاظخماٖيت للخالميظ طور نٗىباث 

ت مً الخىنياث ٦ما يلي م ، ه٣ضم مجمٖى : الخٗلم و ؤؾَغ

خباع نٛغ ؾً الخالميظ و  الخسٟي٠ مً ٦شاٞت اإلاىاص التي جضعؽ في اله٠ الغاب٘ و الخامـ، بديض -1 جازظ بٗحن الٖا

. ٢ضعة اؾديٗابهم

م ٖلى امخدان ٢بل الالخدا١ بمىهب الخضعيـ، و ال٣يام بؼياعاث مٟاظئت إلاغا٢بت  -2 بوكاء مغا٦ؼ لخ٩ىيً اإلاٗلمحن و مغوَع

.    ألاصاء مً َٝغ اإلاسخهحن

م للخسٟي٠ مً حجم  -3 اث التي يخٗغيىن لهاجىٓيم بغامج ؤلاعقاص الىٟسخي للخالميظ و ؤؾَغ . الًَٛى

ٞهل الخالميظ طور نٗىباث الخٗلم ًٖ الخالميظ الٗاصيحن، و جضعيؿهم مً َٝغ مٗلمحن يمل٩ىن مً الخبرة و الخى٨ت  -4

٤ اؾتراجيجياث مضعوؾت مؿب٣ا لهم  لظل٪، ٞو . ما يَا

: ناثمت اإلاغاحؼ

: اإلاغاحؼ باللؿت الػغبُت -

، "بدىر في التربُت و الخػلُم: اإلاغجبُت بهػىباث الخػلم لضي جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُتالػىامل :" ؤهىع الكغ٢اور   –1

. 1983، الُبٗت الٗهغيت، ال٩ىيذ،8مجلت صعاؾاث الخليج  و الجؼيغة الٗغبيت، الٗضص

، ال٣اَغة، ،"الهضعاث الػهلُت: "زليل ميساثيل ٖىى –2  .1980صاع اإلاٗاٝع

اء اإلاىهىعة،"الهغاءة و الكهم الهغاجينػىباث : "زحرر اإلاٛاػر عجاط –3 . 2004، صاع الٞى

 .2007،صاع البضايت هاقغون و مىػٖىن، الُبٗت ألاولى، "نػىباث الخػلم:"عيما زًغ، ؾٗاص مدمض زالض  –4

ت: "ػيً بً مدمض  - 5   .2001، ألاعصن،  5، اإلاجلض 28، الٗضص "اؾخسضام ؤؾالُب الخكاوث بحن الهضعاث الػهلُت و التربٍى

غاء الكغ١، ال٣اَغة،"نػىباث الخػلم و الخػلم الػالجي: "هبيل ٖبض الٟخاح خاٞٔ – 6  .2000، م٨خبت َػ

 .2000، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اَغة،"ؾٌُىلىحُت الخإزغ الضعاسخي: "َلٗذ خؿحن ٖبض الغخيم  –7
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، ٖمان، ألاعصن، 3صاع ال٨ٟغ للُباٖت و اليكغ، ٍ  ،"حػلُم الُكل بُيء الخػلم: "ٖؼة مسخاع الضٖضٕ و ؾمحر ؤبى ٞٗلي – 8

1999 .

 .2007، صاع الياػوعر الٗلميت لليكغ و الخىػي٘، ٖمان، ألاعصن، "نػىباث الخػلم: "ٖهام ظضٕو – 9

اب مدمض ٧امل   -10 . 1995، م٨خبت ألاهجلى اإلاهغيت، ال٣اَغة،""اججاَاث مػانغة في غلم الىكـ: ٖبض الَى

اب م  –11  .1994، م٨خبت ألاهجلى اإلاهغيت، ال٣اَغة، "غلم الىكـ الكؿُىلىجي:  "خمض ٧املٖبض الَى

اث الجامٗيت، الجؼاثغ،"مىهج البدث الػلمي:  "ٖماع بىخىف -12 . 1995،  صيىان اإلاُبٖى

ت و الدصخُهُت و الػالحُت: ٞخخي  مهُٟى الؼياث   -13 ، صاع اليكغ للجامٗاث، ""نػىباث  الخػلم، ألاؾـ الىظٍغ

. 1998ال٣اَغة، 

 .2003، م٨خبت ألاهجلى اإلاهغيت، ال٣اَغة،"الخُبُهاث -الىماطج  -اإلاكهىم  -الخػلم :" مدمىص ٖبض الخليم ميسخي   –14

ت و الخُبُو ) الٌمبُىجغ و نػىباث الخػلم : "مغاص ٖلي ٖيسخى و آزغون - 15 اء لضهيا الُباٖت و اليكغ  ،("الىظٍغ صاع الٞى

 .2006، 1و الخىػي٘، ٍ 

غالنت ألاؾلىب اإلاػغفي و مؿخىي اليكاٍ بهػىباث الخػلم لضي جالمُظ اإلاضعؾت : "مهُٟى مدمض ٧امل –16

. ، الٗضص الخاؾ1988٘، مجلت التربيت اإلاٗانغة،"الابخضاثُت

: اإلاىانؼ ؤلالٌتروهُت -

خي لخهل نػىباث الخػلم:"م٣الت بٗىىان - 1 -http://dr-hanan :،مىظىصة ٖلى الغابِ"الخُىع الخاٍع

eldesouky.blogspot.com2012/06/blog-post_19.html٘ؾا21:00:،ٖلى الؿاٖت01/01/2015:،جاعيش ػياعة اإلاى٢. 

 :اإلاىانؼ باللؿت ألاحىبُت -

1- Coplin J.V.& Morgan,S.B ( 1988 ): "Learning Disabilities A Multidimensional Perspective", Journal Of 

Disabilities, 21 (10 ) 614.622. 

2- Lerner J.V:Learning Disabilities: "Theories Diagnosis, And Teaching Strategies", 8th  , Houghton Mifflin 

Company: New York 2000. 

4 – Swanson H. L: "Information Processing Theory And Learning Disabilities", An Overview, Journal 

Of Learning Disabilities, 1987, 20 (1).  
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ؼ الانخهاصي  - خالت الجؼاثغ -الهىاغت الؿُاخُت مً البضاثل اإلامٌىت للَغ

ُاب غؼالضًً.ؤ ،الجؼاثغ 1حامػت نؿىُُىت /ٍع

 

لخو :  مّط

م مً الثرواث الُبيٗيت التي جؼزغ بها     جىدهغ مضازيل الجؼاثغ خى٫ مهضع وخيض يخمشل في ٢ُإ اإلادغو٢اث، بالٚغ

الُا٢اث اإلاخجضصة، الؼعاٖت والهىاٖاث بمسخل٠ ؤهىاٖها، : الجؼاثغ واإلا٣ىماث ألاؾاؾيت للىجاح في جىىي٘ ا٢خهاصَا مشل

ال جضزغ ؤصوى ظهض إليجاص بضاثل مم٨ىت للغي٘ الا٢خهاصر الٛحر اإلاىخج، بال ؤجها جب٣ى ٚحر مؿخٛلت ؤمام بعاصة ؾياؾيت 

٧ال٣ُإ الؿياحي مشال الظر ؤنبذ نىاٖت َامت، ج٣ىم ٖلحها ا٢خهاصياث ٖضة صو٫ بديض يضع ؤمىا٫ ضخمت جٟى١ ؤو 

. صوالع في الشاهيت 220.000جىاػر ٖاثضاث البترو٫، بمٗض٫ 

ا ٖلى    َغ جمل٪ الجؼاثغ ٧ل ؤلام٩اهياث البكغيت واإلااصيت التي حؿمذ لها بالجهىى بهظا ال٣ُإ لخىىي٘ ا٢خهاصَا، بضءا بخٞى

مسخل٠ ألاهماٍ الؿياخيت التي جض٫ ٖلى الخىٕى الش٣افي و ألاهثروبىلىجي، الظر يمخض بلى خ٣باث ما ٢بل الخاعيش ليض٫ ٖلى 

ا مً الضو٫، مما ظٗلها الخًاعاث اإلاخٗا٢بت ٖلى الخياة  ا ًٖ ٚحَر في الجؼاثغ، ونىال بلى الثرواث الُبيٗيت التي جمحَز

جخًمً مىا٢٘ للترار الٗالمي ومدمياث اإلاديِ الخيىر اإلاهىٟحن مً ٢بل مىٓمت ألامم اإلاخدضة للتربيت و الٗلم و 

.   الش٣اٞت

. ة، الهىاٖت الؿياخيتالؿياخت، الغي٘ الا٢خهاصر، البضاثل الا٢خهاصر: الٍلماث اإلاكخاخُت

 

: مهضمت

خماص ال٨لي ٖلى ٢ُإ وخيض     ىيت، صون الٖا يكهض الٗهغ الخضيض حؿاب٤ ظمي٘ الضو٫ بلى جىىي٘ مىاعص ا٢خهاصياتها الَى

حن  ا مً صو٫ الٗالم الشالض ج٣ضؽ الغي٘ الا٢خهاصر الٛحر مىخج، ٧ىا٢٘ ا٢خهاصر خخمي جبّل صون ؾىاٍ، و الجؼاثغ باٖخباَع

ىلت  60ْغيتها ل٨ؿب ؤلايغاصاث اإلااليت،التي بلٛذ ٞاجىعتها مً زالله ن ملياع صوالع مً الىِٟ م٣ابل ٞاجىعة اؾخحراص مهّل

بلٛذ هٟـ ٢يمت الٗاثضاث البتروليت، مما ظٗل نىضو١ الى٣ض الضولي يُل٤ جدظيغاث صوعيت خى٫ اإلاؿخ٣بل الٛامٌ 

جي الهل، مما ظٗل الجؼاثغ مُالبت بمغاظٗت خـ اباتها خى٫ يغوعة جىىي٘ ناصعاتها زاعط ٢ُإ لال٢خهاص الَى

اإلادغو٢اث، و بالىٓغ للثرواث ال٨شحرة التي جؼزغ بها الجؼاثغ يجٗل مجها ٢بلت ؾياخيت، ج٩ىن بظل٪ مىعص بيافي بضيل للغي٘ 

. الا٢خهاصر

: مكٍلت الضعاؾت وحؿائالتها

غ بضاثل حؿعى َظٍ الضعاؾت لئلظابت ًٖ بق٩االث اٖخماص الجؼاثغ ٖلى الغي٘ الا   م مً جٞى ٢خهاصر بهىعة خاصة، بالٚغ

. مم٨ىت لخىىي٘ ناصعاتها هدى الخاعط، والاَخمام ب٣ُاٖاث ؤزغي مهمت الضزل مشل الؿياخت

ٞخخمشل في ؤلاظابت ًٖ الدؿائالث التي يُغخها الا٢خهاصيىن و الباخشىن ألا٧اصيميىن في الٗلىم ؤما حؿائالث الضعاؾت 

:  جخمدىع بق٩االث الضعاؾت خى٫ ما يليال٣اهىهيت و الا٢خهاصيت، و



 
 

  

    2015 –  ؤؾؿُـ    : 10الػضص                                                                          البدث الػلميحُل  مغيؼ  
 

160 

غ ٖلحها الجؼاثغ؟ -  ما هي اإلا٣ىماث الؿياخيت التي جخٞى

 َل حٗخبر الهىاٖت الؿياخيت بضيل ٞٗلي ل٣ُإ اإلادغو٢اث في الجؼاثغ؟ -

 ٦م جبلٜ حجم الخضاوالث اإلااليت مً مضازيل الؿياخت خى٫ الٗالم، وما هي خهت الجؼاثغ مً طل٪؟ -

: ؤَمُت الضعاؾت 

جي    حؿلِ َظٍ الضعاؾت الًىء ٖلى مىيٕى ظضيغ باالَخمام يخمشل في البدض ًٖ مىاعص ماليت ظضيضة لال٢خهاص الَى

الهل، في ْل ٞكل الخ٩ىماث الجؼاثغيت في بهجاح بغامج ؤلانالح الا٢خهاصر التي باصعتها مىظ ؤ٦ثر مً زالر ٣ٖىص مً 

ن جبٗيتها الا٢خهاصيت للخاعط في ْل ألاػمت اإلااليت الٗاإلايت، وجضَىع الؼمً، ولم جىنر في الخغوط مً ٢ى٢ٗت البترو٫ وال م

ؤؾٗاع البترو٫ في البىعناث الٗاإلايت مما ؤزغ بالؿلب ٖلى بيغاصاث الجؼاثغ، التي جداو٫ في ٧ل مغة جسٟيٌ ٢يمت ٖملتها 

. الى٣ضيت المخهام ألاػماث اإلاخخاليت التي جىجغ ٖلى الغي٘ الا٢خهاصر

 ُ :  نىماث الؿُاخت في الجؼاثغم: اإلابدث ألاو

 ُ ل الؿُاخت : اإلاُلب ألاو : حػٍغ

حٗل٤ ؤلاوؿان مىظ ال٣ضم بالخجىا٫ و الترخا٫ هٓغا لٛغيؼة خب الخُل٘ و الاؾخ٨كاٝ، ظٗلذ مً الضو٫ جسهو    

ذ اإلاىٓمت الٗاإلايت للؿياخت    هي  الؿياخت:" َظٍ الهىاٖت ب٣ىلها OMTمحزاهياث ضخمت للجهىى بهظا ال٣ُإ، و ٖٞغ

غاى  ت لٟترة مٗيىت مً الى٢ذ ال جؼيض ًٖ الؿىت بٛحر اه٣ُإ للغاخت ؤو أٚل ؤوكُت اإلاؿاٞغ بلى م٩ان زاعط بيئخه اإلاإلٞى

. 1"ؤزغ

ل الؿُاختو يم٨ىىا    طل٪ اليكاٍ الظر حهضٝ بلى الترويذ ًٖ الىٟـ بالغاخت والاؾخجمام زاعط مديُه :" بإجها حػٍغ

خياصر إلاضة مٗيىت مً الؼمً ، ولم يخُغ١ اإلاكٕغ الجؼاثغر بلى مٟهىم الؿياخت، و بهما ٖغّلٝ اليكاٍ الؿياحي في "الٖا

٧ل زضماث حؿىي٤ ؤؾٟاع ؤو :" بإهه 2اختبالخىمُت اإلاؿخضامت للسخياإلاخٗل٤  01-03مً ٢اهىن ع٢م  ٣ٞ02غة  03اإلااصة 

". اؾخٗما٫ ميكأث ؾياخيت بم٣ابل ؾىاء قمل طل٪ ؤلايىاء ؤو لم يكمله

: ؤهماٍ الؿُاخت : اإلاُلب الثاوي

جسخل٠ ؤق٩ا٫ الؿياخت مً ٢اعة ألزغي و مً بلض ألزغ، باخدؿاب الثرواث الُبيٗيت التي جؼزغ بها و حجم الاؾدشماعاث    

غة للؿاثذال٣اثمت، وؾٝى هخِ . ع١ لجملت ألاهماٍ الؿياخيت الجؼاثغيت اإلاخٞى

ت  .1 : الؿُاخت الصخغاٍو

مً حجم الُلباث الؿياخيت خى٫ %   20حك٩ل الصخغاء ٢بلت ؾياخيت بامخياػ لؤلظاهب، وؤنبدذ جمشل ما وؿبت    

الؿياخت " مما يصج٘ ٖلى، هٓغا للمىار الصخغاور الظر يخمحز بكمـ ؾاَٗت مٗخضلت في ٞهلي الكخاء و الغبي٘، 3الٗالم

                                                           
رللة كلية بغداد للعلـو االقتصادية اجلامعة، ، "حالة الجزائر/مساىمة قطاع السياحة في تحقيق التنمية االقتصادية "حيِت سعيدم، سليم العمراكم، ٔ

 .ٜٚ، ص ٖٕٔٓ، بغداد، ٖٙالعدد 
. ٔٔعدد  جريدة رسميةادلتعلق بالتنمية ادلستدامة للسياحة،  ٖٕٓٓفرباير  ٚٔادلوافق لػ  ٖٕٗٔذم احلجة  ٙٔادلؤرخ يف  ٔٓ،ٖٓقانوف رقم ٕ
: متوفر على ادلوقع. ٕٔٔٓ، لندف، ٚٗٚٔٔالعددالشرؽ األكسط،  ، جريدة"واحة ساحرة في صحراء الجزائر..تميمون"، جعفرم رمضافٖ

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=41&article=605453&issueno=11747#.VWSh70ZWV
og. 
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ٞالؿاثذ ألاظىبي يؿخمخ٘ بما جؼزغ به الصخغاء مً عؾىماث جاعيسيت ب٩ل مً ظبا٫ اله٣اع و الُاؾيلي،  1،"الكخىيت

ٞها  غّل ٧ل ب٢امت ؾياخيت في مديِ " مً ٢اهىن الخىميت اإلاؿخضامت للؿياخت بإجها  11ٝ 09في اإلااصة  اإلاكغع الجؼاثغي ٖو

٣ت بإوكُت مغجبُت بهظا اإلاديِ مً  صخغاور ج٣ىم ٖلى اؾخٛال٫ مسخل٠ ال٣ضعاث الُبيٗيت و الخاعيسيت و الش٣اٞيت، مٞغ

يه و اؾخ٨كاٝ ". حؿليت و جٞغ

حهيت ٖضيضة مشل % 80حكمل الصخغاء     غ ؤوكُت جٞغ التزلج ٖلى الغما٫ ع٧ىب و : مً بظمالي مؿاخت الجؼاثغ، وهي جٞى

غافي مً ٧ل ؤهداء الٗالم لتر٢ب لخٓاث ٚغوب الكمـ التي الخ، ٦ما ججظب َىاة الخهى...الدؿاب٤ بالجما٫ يغ الٟىجٚى

حٗض مً بحن ألاظمل ٖلى وظه ألاعى، و جخجلى خب الاؾخ٨كاٝ لضي الؿاثذ باالخخ٩ا٥ بالٗاصاث و الخ٣اليض الصخغاويت 

هاالتي جمحز ؤَالي الصخغاء مً خيض همِ مٗيكتهم و٦ظا ازخالٝ الهىضؾت الٗمغاهيت الصخغاويت الٟغيض . ة مً هٖى

 :الؿُاخت الكاَئُت  .2

غ الجؼاثغ ٖلى قغيِ ؾاخلي بُى٫   ٧600لم ٖلى يٟاٝ البدغ ألابيٌ اإلاخىؾِ، ظٗلها جؼزغ بإ٦ثر مً 1200جخٞى

قاَئ، ما بحن الغملي و الصخغر لظل٪ ٞةن الؿياخت ال جى٣ُ٘ زال٫ مىؾم الانُياٝ بالجؼاثغ، ٞهي جمخ٘ باإلاىار 

غ الكىاَئ الجؼاثغر ٖلى مىاْغ َبيٗيت زالبت، جخجؿض في اإلاخىؾُي اإلاٗخض٫ قبه  اإلاضاعر في اإلاىا٤َ الؿاخليت، ٦ما جخٞى

ت مً الجؼع الُبيٗيت اإلاتراميت ٖلى ؤَغاٝ بٌٗ الكىاَئ مشل غة بالىمت  :مجمٖى غة الػىاهت بجُجل، حٍؼ " حٍؼ

غان، و ظؼيغة ق٣غون بٗحن جمىقيذ  "الخمامت . الخ...بَى

حهيت مشلوج٣ضم الؿياخت ا    ت مً الٗغوى التٞر ع٧ىب ألامىاط، جؼلج ٖلى اإلااء وؾبا٢اث ال٣ىاعب، : لكاَئيت مجمٖى

الخ، ل٨ً َظا الىمِ مً الؿياخت يدك٩ل بهىعة ٦بحرة مً اإلاٛتربحن بالخاعط ومً الؿياح ...الٛىم في ؤٖما١ البدغ 

. الضازليحن

ت  .3 : الؿُاخت الخمٍى

ٞها ؾدككاثُتبالؿُاخت الػالحُت ؤو الاجضعى ٦ظل٪     -03مً ٢اهىن ع٢م  09ٝ  03في اإلااصة اإلاكغع الجؼاثغي ، ٖغّل

غاى ٖالظيت َبيٗيت بىاؾُت مياٍ اإلاىاب٘ الخمىيت طاث اإلاؼايا الاؾدكٟاثيت الٗاليت ؤو بىاؾُت مياٍ : "بإجها01 ٧ل جى٣ل أٚل

الخماماث اإلاٗضهيت التي جخمحز بالسخىهت ، يخٗل٤ َظا الىٕى باالؾخٟاصة مً التر٦يباث الجيىلىظيت ال٨بريديت إلاياٍ "البدغ

ألامغاى الجلضيت،ال٨لى، اإلاٟانل و الغوماجحزم : ، والتي حؿاٖض في ٖالط ال٨شحر مً الٗلل مجها°40الكضيضة التي ال ج٣ل ًٖ 

. الخ...

غ الجؼاثغ ٖلى ؤ٦ثر مً      يت الخمىيت ؤٚلبها ٢ابل لالؾخٛال٫ ٦مغ٦باث خمىر  200جخٞى ة ٖهغيت، مىب٘ للمياٍ الجٞى

غ الجؼاثغ ٖلى  جي 07ٞاألع٢ام حكحر بلى جٞى خمام بىخىيٟيت بمٗؿ٨غ، خمام الكاللت : مدُاث خمىيت ٖلى التراب الَى

غاعة و قي٣غ بخلمؿان، خمام عبي بؿٗيضة  غ ٖلى مغ٦باث ...ب٣اإلات، خمام عيٛت بًٗ الضٞلى، خمام بٚى الخ، و التي جخٞى

ة جخمشل في الخضلي٪ باألقٗت ٞى١ الخمغاء، الخضلي٪ جدذ اإلااء، الخضلي٪ ؾياخيت و مصخاث صخيت ج٣ضم زضماث الُبي

خمام ؤزغ مؿخٛل بُغي٣ت ج٣ليضيت، ٦ما يؿمذ َى٫ الكغيِ  50الخ،ووظىص ما ي٣اعب ...بال٨هغباء، بٖاصة الخإَل الخغ٧ي 

غ الجؼاثغ ٖلى مدُت وحي صة ٣ِٞ بؿضر ٞغط بالجؼاثغ الؿاخلي ٖلى اؾخٛال٫ مياٍ البدغ للمٗالجت الُبيٗيت و التي جخٞى

. الٗانمت

                                                           
، ٔاجلزائر، العدد، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، "مقومات ومؤشرات السياحة في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا"خالد كواش، ٔ

 .ٖٕٕ، صٕٗٓٓ
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: الؿُاخت البُئُت  .4

حٗغّلٝ الؿياخت البيئيت بإجها ػياعة ألاما٦ً و اإلاىا٤َ الُبيٗيت، بٛغى الغاخت و الاؾخجمام وخب الاؾخ٨كاٝ التي     

ٍغ الثرواث الُبيٗيت التي جمل٨ها الجؼاثغ مً الث، ألاجهاع، الىصيان اإلادمياث،الخضاث٤، الٛاباث و اإلاجاعر اإلااثيت الكال"جٞى

، جخجؿض ٦ظل٪ في ػياعة الثروة الٛابيت و الىباجيت في الجبا٫ ًٖ َغي٤ الخسييم الظر يؿاَم في الخىميت الؿياخت "الخ...

الجبليت، و التزخل٤ ٖلى زلىط و حؿل٤ الجبا٫ مً ٢بل اإلاٛامغيً و مماعؾت مسخل٠ الغيايياث في ؤٖالي الجبا٫، ٦ما ججلب 

ثيت الؿياح ل٣ًاء ٞتراث مغيدت ٖلى يٟاٝ ألاجهاع و ألاوصيت، وجماعؽ ٞحها التزلج ٖلى اإلااء و ؾبا١ اإلاؿُداث اإلاا

ا مشل َاثغ الخباع، اليؿىع :" ال٣ىاعب الجهغيت، وجًٟي الُبيٗت مكاَضة الخيىاهاث التي حكتهغ بها جل٪ اإلاى٣ُت صون ٚحَر

. ؤو جل٩ا إلاهضصة بااله٣غاى" ال٣باثليت ال٩اؾغة

غ ىٟت مً ٢بل مىٓمت ألامم اإلاخدضة للتربيت للٗلم و الش٣اٞت وهي 06الجؼاثغ ٖلى  و جخٞى : مدمياث َبيٗيت مهّل

: مدمُت اإلادُِ الخُىي الُاؾُلي هاحغ - ؤ 

ىيت ٖلى جغابها في ؾىت بمىظب      168الهغاع الىػاعي عنم اَخمذ الجؼاثغ بالبيئت مىظ اؾخ٣اللها، و ؤوكإث ؤو٫ خٓحرة َو

ش  متر ٞى١  1000وهي ج٣٘ في ٖم٤ الصخغاء ٖلى ًَبت ٖاليت ٢اخلت ٖلى اعجٟإ 1،م1972حىٍلُت  26الهاصع بخاٍع

وحٗض ؤ٦بر مدميت َبيٗيت  ٧²لم 80.000، ج٣ضع مؿاخت الخٓحرة بـ 2 بلحزي و  جمجراؾذؾُذ البدغ،ما بحن و واليتي 

غ ٖلى زغوة خيىاهيت ٦بحرة مً بيجها الهياص، ال٨بل البربغر، الًإن البربغر و ٚؼالن صوع٧اؽ الٟهض ؤو الىمغ : بالجؼاثغ، جخٞى

ً مغجٟٗت جهل بلى  3اإلاهضصيً بااله٣غاى، غ ٖلى ُٚاء هباحي َاثل، جخمحز بٌٗ ؤهىاٖه بيؿبت جَى مشل % ٦50ما جخٞى

ظا الىٕى مهضص بااله٣غاى بط يٗىص جاعيش بًٗها بلى  ٚت للثروة ؾىت، هٓغا لؤلَميت البا٫ 2400ؤشجاع الؿغو الصخغاويت، َو

ىيت للُاؾيلي هاظغ ٦إو٫ مدميت صخغاويت في الٗالم ؾىت  مً ٢بل  1986الخيىاهيت و الىباجيت،جمّل جهيي٠ الخٓحرة الَى

بت ٖاإلايت يمً ٢اثمت مٗاَضة عامؿاع الضوليت  2001وجم بصعاط بدحرة اَغيغ في ؾىت  مىظمت الُىوؿٌى، ٦مى٣ُت َع

بت  4.الخ٩ىميت للمىا٤َ الَغ

: اإلادُِ الخُىي للهالت مدمُت  - ب 

ىيت مىظىصة بالجؼاثغ،وؤوكإث ؾىت ( والًت الُاعف) بالهالت حٗض الخٓحرة الىَىيت     ٖلى  19835زاوي ؤ٦بر خٓحرة َو

ىٟت مً  76.483امخضاص  ٨َخاع، حكمل اإلاؿدى٣ٗاث، الٛاباث، ال٨شبان و البدحراث، مما ظٗل مجها مدميت َبيٗيت مهّل

                                                           
، ٕٗٔٓ، ٖ، رللة جيل العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، بَتكت، العدد "مظاىر الحضارة النيوليتية بمنطقة الطاسيلي ناجر" بعيطيش عبد احلميد،ٔ

. ٜٜٔص
 http://www.el،mouradia.dz/arabe/algerie/Histoire/tassili/ALG،tassili.htm: أنظر موقع رئاسة اجلمهورية اجلزائرية ٕ
 : على ادلوقع "برنامج اليونسكو حول اإلنسان و المحيط الحيوي"3

http://www.unesco.dz/index.php/ar/sciences،et،technologie،4/programme،man،and،bios
pher 

 
، اليت دتثل معاىدة دكلية حكومية ٜٔٚٔ/ٕٓ/ٕٓللحفاظ على األمهية االيكولوجية للمناطق الرطبة حوؿ العامل، مّت التوقيع على اتفاقيات رامساربإيراف يف  ٗ

أمانة اتفاقية رامسار، دليل اتفاقية _ .للمحافظة على ادلناطق الثركات احليوانية ك النباتية يف ىذه ادلناطق احليوية من أجل حتقيق التنمية ادلستدامة الدكلية
. ٔٓ، صٕٚٓٓرامسار بشأف األراضي الرطبة، اإلصدار الرابع، سويسرا، 

. ٖٔ، جريدة رمسية، عدد ٖٜٛٔيوليو سنة  ٖٕادلوافق لػ  ٖٓٗٔشواؿ عاـ  ٔٔادلؤرخ يف  ٕٙٗ،ٖٛأنشأت مبوجب ادلرسـو رقم ٘
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غ ٖلى ٢1990بل اليىوؿ٩ى في ؾىت  بت جخٞى غ ٖلى ُٚاء هباحي و خيىاوي َاثل، خيض حٗض مى٣ُت َع َيىع  05، و جخٞى

بت . مسجلت في ٢اثمت عامؿاع لالجٟا٢ياث الضوليت خى٫ اإلاىا٤َ الَغ

ػت  - ج   :مدمُت اإلادُِ الخُىي للكَغ

ػت بىالًت البلُضةؤوكإث     لـ البليضر في ٢لب ظب 461،1 -83، بمىظب اإلاغؾىم ع٢م الخظحرة الىَىُت للكَغ ا٫ ألَا

ا  مً ٢بل اليىوؿ٩ى، للخٟاّ ٖلى  ٨َ2002خاع، و نىٟذ ٦مدميت للمديِ الخيىر في ؾىت  26.587بمؿاخت ٢ضَع

ا  15هٕى خيىاوي و  55هٕى مدمي، مً بيجها  70:" هٕى مً يمجها 1358ؤَميت زغواتها الُبيٗيت الهامت التي ج٣ضع بـ  هٖى

اع ألا: ، مشل"هباجيا لـ و ؤَػ وع٦يض، وهي جمشل ٦ظل٪ وظهت ممخاػة للؿياخت الكخىيت هٓغا للتهاَل ال٨شي٠ للشلىط ؤعػ ألَا

متر بجبل ٧ىصياث ؾيضر ٖبض ال٣اصع، لخ٩ىن م٣هضا للؿياخت الجبليت  1629ٖلى َى٫ الكخاء، و جبلٜ ؤٖلى ٢مت بها 

. ٦ظل٪ هٓغا لخٗضص اإلاجاعر اإلااثيت بها مً وصيان و بدحرة واخضة

 :لخُىي بجغحغة مدمُت اإلادُِ ا - ص 

٨َخاع ج٣٘ في مى٣ُت ال٣باثل ما بحن واليتي جحزر 18.850، و جبلٜ مؿاختها 19832ؤوكإث الخٓحرة الىَىيت لجغظغة ؾىت    

متر، التي ج٨دؿحها الشلىط ابخضاء مً قهغ ظاهٟي  2308وػو و البىيغة، بجبا٫ ظغظغة التي جبلٜ اعجٟإ ٢مت اللت زضيجت بـ 

ا، ٞهي  1997َظٍ الخٓحرة ٦مدميت للمديِ الخيىر في ؾىت  ختى ٚايت ماعؽ، نىٟذ هٓغا لؤلَميت البالٛت التي جمحَز

،مجها  1100حٗض ؤٚجى مى٣ُت هباجيت بالجؼاثغ، خيض ي٣ضع ُٚائها الىباحي بـ  ٦ما جإور  3مدليت و مدضوصة الخىػي٘  27هٕى

لى َيىع ...ص اإلاٛغبي، الىمـ، الًب٘ اإلاسُِال٣غ: هٕى مً الشضيياث، مشل  20ٖلى زغوة خيىاهيت ٦بحرة مً بيجها  الخ، ٖو

ت ...ال٣ٗاب الظَبيت، ال٣ٗاب اإلاهغر، اليؿغ ألاؾمغ واليؿغ اإلالخخي: طاث ؤَميت بالٛت مشل الخ، ٦ما جًم اإلادميت مجمٖى

. م14مٛاعة بٞغر التي جىظض بضازلها مىمياء حٗىص لل٣غن : مً اإلاىا٢٘ الخاعيسيت مشل

 (:والًتحُجل)ًىي لخاػا مدمُت اإلادُِ الر -َـ

٨َخاع جخمخ٘ بمىاْغ َبيٗيت ظظابت مً  3807ٖلى مؿاخت ج٣ضع بـ  1989،4ؾىت  الخظحرة الىَىُت لخاػاؤوكإث 

ىٟذ َظٍ  09الخ، اإلاُلت ٖلى يٟاٝ البدغ ألابيٌ اإلاخىؾِ ٖلى امخضاص ...اإلاىدضعاث، الكىاَئ و الٛاباث ٧لم، نّل

، هٓغا للخىٕى الاي٩ىلىجي ال٨بحر بها، خيض جًم الُيىع الجؼاثغيت 2004ة الخٓحرة ٦مدميت للمديِ الخيىر في ؾً

ً َام لىٕى مً ال٣غصة اإلاهضصة بااله٣غاى"الُيىع ال٩اؾغة ال٣باثليت"ألانليت  هٕى مً  131، و جإور اإلادميت 5، وحٗض مَى

. 6مدمي 11نى٠ مً الشضيياث مً بيجها  15مدمي، و  45الُيىع مجها 

(: والًت بجاًت)الخُىي لهىعاًا مدمُت اإلادُِ  -ٌ  

٨َخاع، جى٣ؿم بلى اإلاى٣ُت البدغيت  2.080ج٣ضع مؿاختها ؤلاظماليت بـ  1984،7ؾىت  الخظحرة الىَىُت لهىعاًاؤوكإث 

٨َخاعاث،  03التي جبلٜ " بدحرة مؼايا"٧لم التي جُل ٖلى البدغ ألابيٌ اإلاخىؾِ، و اإلاى٣ُت البدحريت  11.5اإلا٣ضع بـ 

                                                           
. ٖٔر عدد . ادلتضمن إنشاء حظَتةكطنية يف الشريعة، ج ٖٜٛٔيوليو سنة  ٖٕكافق لػ امل ٖٓٗٔشواؿ عاـ  ٕٔادلؤرخ يف  ٔٙٗ،ٖٛمرسـو رقم ٔ
. ٖٔ، عدد جريدة رسمية، ٖٜٛٔيوليو سنة  ٖٕادلوافق لػ  ٖٓٗٔشواؿ عاـ  ٔٔادلؤرخ يف  ٓٙٗ،ٖٛأنشأت مبوجب ادلرسـو رقم ٕ
. ٖٓ، ص ٕٔٔٓ، االحتاد الدكيل لصوف الطبيعة، سويسرا، "المتوسط المناطق النباتية الهامة في جنوب شرق البحر"نسيمة ياحي، سليمة بن حوحو، ٖ
. ٘٘ر عدد .، ج( كالية جيجل)ادلتضمن احداث حظَتة ك كطنية بتازا  ٜٗٛٔنوفمرب  ٖٓادلؤرخ يف  ٕٖٛ،ٗٛأنشأت مبوجب ادلرسـو رقم ٗ
. ٔ،صٕٗٓٓ، باريس،"قافةمكتب الخدمات الصحفية لمنظمة األمم المتحدة للتربية و العلم و الث"يونسكو برس،  ٘
 .www.ojt.dz:راجع موقع الديواف اجليجلي للسياحة ، "بطاقة وصفية للحظيرة الوطنية لتازة"ٙ
. ٘٘عدد  جريدة رسمية، (كالية ّتاية)ادلتضمن احداث حظَتة كطنية بقوراية  ٜٗٛٔنوفمرب  ٖٓا ادلؤرخ يف  ٕٖٚ،ٗٛمرسـو رقم ٚ
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ايت و  2004لخٓحرة مدميت َبيٗيت مىظ ؤنبدذ َظٍ ا بؿبب الثروة الخيىاهيت و الىباجيت الهامت،التي حؿخضعي الٖغ

غ ٖلى ،مً  36)جى٣ؿم بلى الشضيياث » ؤهىإ مهضصيً بااله٣غاى 07مً بيجها »هٕى مدمي 87: الاَخمام بها، خيض جخٞى هٕى

، مً بيجها  152)، و الُيىع (هٕى مدمي 16بيجها  ، مً بيجها  428)، الخكغاث (رهٕى مدم 36هٕى ، (هٕى مدمي 19هٕى

، مً بيجها  11)الؼواخ٠  ، مً بيجها  526)، و الىباجاث (مدميحن 02هٕى ، ٦ما حٗض م٣هضا ؾياخيا َاما (هٕى مدمي 36هٕى

ا ٖلى ٖضة ميكأث ؾياخيت و ٖلميت  َغ (. مخاخ٠ 03)هديجت جٞى

 :الؿُاخت الثهاقُت  .5

ٞذ     ٧ل وكاٍ اؾخجمام ي٩ىن الضاٞ٘ الغثيسخي َى " بإجها الؿُاخت الثهاقُت 03،1-03ناهىن مً  07قهغة  03اإلااصة ٖغّل

ت و الاهٟٗاالث مً زال٫ اؾخ٨كاٝ جغار ٖمغاوي مشل اإلاضن و ال٣غي و اإلاٗالم الخاعيسيت و الخضاث٤ و  البدض ًٖ اإلاٗٞغ

ىيت ؤ ". و اإلادليتاإلاباوي الضيييت ؤو جغار عوحي مشل الخٟالث الخ٣ليضيت و الخ٣اليض الَى

جخٗل٤ الؿياخت الش٣اٞيت بؼياعة اإلاهخمحن باإلاضن الٗخي٣ت ألازغيت، ال٦دكاٝ الخًاعاث التي ٖاقتها َظٍ الضو٫، والجؼاثغ     

حن َىيتها الخًاعيت، مما ظٗل  ا مً البلضان جمل٪ مضن جاعيسيت ٧املت جبّل ى٠ ٦مىا٢٘ للترار  ٦07ٛحَر مىا٤َ مجها جهّل

ىيا بمىظب ٢اهىن الٗالمي مً ٢بل مىٓمت ا : ويخٗل٤ ألامغ ب٩ل مً 04،2-98ليىوؿ٩ى، ومدميت َو

: نلػت بً خماص - ؤ 

متر ٞى١ ؾُذ البدغ، بىيذ ما بحن ٖامي  1000ٖلى اعجٟإ  والًت اإلاؿُلت،٧لم ًٖ  20ج٣٘ َظٍ ال٣لٗت ٖلى بٗض     

ا واضخت م، ٖلى يض خماص بً بل٨حن بً ػيغر الهجهاجي البربغر ماؾـ الضولت ا1008و  1007 لخماصيت، و ب٣يذ ؤزاَع

ىٟذ في ؾىت  ٦3مىاعة اإلاسجض، ٤ الُغاػ اإلاٗماعر  1980و نّل ٦مى٢٘ للترار الٗالمي مً ٢بل اليىهيؿ٩ى، قيضث اإلاضيىت ٞو

ٓم مً ؤ٢ضم اإلاأطن الجؼاثغيت 4ؤلاؾالمي، . و حٗخبر مإطهت اإلاسجض ألٖا

 :جُمهاص - ب 

اهىؽَىع الغوماوي ٖلى يض ؤلامبرا 5،جامىناصيؤو جُمهاص قيضث      بٗض اإلايالص، ٧اهذ في ألانل  100في ٖام  جغحان جاٍع

لخخدى٫ ٞيما بٗض بلى مضيىت خًغيت عا٢يت وسج ٞحها الغومان َىضؾتهم اإلاٗماعيت الٟغيضة، ٖلى  6مؿخٗمغة ٖؿ٨غيت،

٦مى٢٘ للترار  1982 ٨َخاع بىاليت باجىت، هٓغا بلى ؤَميت َظا ؤلاعر الخاعيخي جمّل جهييٟه في ؾىت 91امخضاص مؿاخت 

. الٗالمي، مً ٢بل اليىوؿ٩ى و حك٩ل جيم٣اص ؤزغ مؿخٗمغة عوماهيت بةٞغي٣يا

 (:ؾُُل)حمُلت - ج 

ُ ؤو  مضًىت حمُلتؤؾؿذ     ٌى ، (ميالصر 98-96)في ٖهض ؤلامبراَىع الغوماوي هيٟغا، زال٫ جهايت ال٣غن ألاو٫ ميالصر  يٍى

٨َخاع، جمشل َظٍ اإلاضيىت الخياة البرظىاػيت التي ٧ان يٗيكها  31م ٞى١ ؾُذ البدغ وجبلٜ مؿاختها 900ٖلى اعجٟإ 

ىٟذ ٦مى٢٘ ٖالمي للترار ؾىت   1982.7الغومان، نّل

 

 

                                                           
. ٔٔعدد  جريدة رسمية،، ٖٕٓٓفرباير  ٚٔادلوافق لػ  ٖٕٗٔذم احلجة  ٙٔك ادلواقع السياحية ادلؤرخ يف  ادلتعلق مبناطق التوسع ٖٓ،ٖٓقانوف  ٔ
. ٗٗعدد  جريدة رسمية،ادلتعلق ْتماية الًتاث،  ٜٜٛٔيونيو  ٘ٔادلوافق لػ  ٜٔٗٔصفر  ٕٓادلؤرخ يف  ٙٓ،ٜٛقانوف رقم  ٕ
 http://dtmsila،dz.com/lang/ar/h%C3%A9sto/hammad:  موقع مديرية السياحة كالصناعات التقليدية لوالية ادلسيلة ٖ
. ٕٛ،ص ٜٕٓٓ، ٘ٓ، دكرية كانت التارخيية، الكويت، العدد "البنية العمرانية لمدينة قلعة بني حماد"خالد بلعريب، ٗ
 Colonia Marciana Triana Thamugadiتسمى باللغة الالتينية  ٘
. ٖٔ، ص ٕٔٔٓ، دار اذلدل للطباعة ك النشر ك التوزيع، اجلزائر،"تيمقاد رحلة إلى"زلمد العيد مطمر،  ٙ

ٚhttp://whc.unesco.org/fr/list/191 

http://whc.unesco.org/fr/list/191
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 :الُاؾُلي هاحغ- ص 

ؤ٦بر مخد٠ ؤزغر في الهىاء الُل٤ بالٗالم، و يك٩ل ٞؿيٟؿاء لخياة ؤلاوؿان ٖبر الخاعيش  الُاؾُلي هاحغع مى٢٘ يٗخب   

ؾىت ٢بل اإلايالص، و  6000عؾم حٗىص بلى ػمً  15.000ًٖ َغي٤ الغؾىماث، اإلاىدىجاث و اإلاى٣ىقاث، التي يبلٜ ٖضصَا 

غ مدميت الِ ت ظيىلىظيت َامت مً ال٨هٝى و حؿخمغ ختى ال٣غون ألاولى مً ٖهغها، جخٞى اؾيلي ٦ظل٪ ٖلى مجمٖى

ىٟذ َظٍ اإلادميت في ؾىت  بالٛاباث الدجغيت ؤو الصخغيت، نّل ٦مى٢٘ للترار  1982البرا٦حن الخامضة، التي حك٩ل ما يٗٞغ

ىيت ز٣اٞيت مىظ ؾىت  . 20121الٗالمي، و ؤنبدذ خٓحرة َو

 (:والًت ؾغصاًت ) واصي مؼاب  -ٌ  

ت مً ال٣هىع، طاث الهىضؾت اإلاٗماعيت ؤلاؾالميت الصخغاويت ٖلى ؤؾـ ألاباْيىن في ال٤ عن الٗاقغ ميالصر مجمٖى

ٞى١ ًَبت صخغيت ٧لؿيت و ٧اهذ حٗٝغ اإلاى٣ُت ججمٗاث ؾ٨ىيت و ٢بليت، حٗىص بلى ال٣غن الشامً و 2الُغي٣ت ؤلاباييت،

٢هغ جلؼمىذ، ٢هغ : ْيحن بلى اإلاى٣ُت، مشلالٗاقغ ميالصيحن بؿبب ال٣هىع و آلازاع البربغيت التي وظضث ٢بل مجيء ؤلابا

ت ...اوالو٫، ٢هغ بابا الؿٗض و ٢هغ جمؼعث ال٫،بال ؤجها جخًمً مجٖى الخ، وهي ٢هىع مىضزغة لم يب٣ى مجها ؾىي ألَا

ؾىت ٢بل اإلايالص لٟترة الليبي٩ى بغباع  5000و  18000َاثلت مً الى٣ىف التي ؤعظٗتها البدىر الٗلميت، بلى خ٣بت ما بحن 

جي ؾىت 3ٖهغ البروهؼ مً ىٟذ ٦ترار َو ت مً ال٣هىع التي نّل ٢هغ بغيان، ٢هغ مخليلي، : مشل1971،و َىا٥ مجمٖى

، وجمّل بٖالن اإلاى٣ُت 1982ونىٟذ ٦ظل٪ مً ٢بل مىٓمت اليىهيؿ٩ى ٦مى٢٘ للترار الٗالمي في ؾىت 4الخ،...٢هغ اإلاىيٗت 

ا مً َٝغ وػاعة الش٣اٞت الجؼاثغيت مىظ ؾىت  . ٢20055ُاٖا مدْٟى

:  نهبت الجؼاثغ - و 

حن بً ػيالر بً مىاص الهجهاجي ٖلى ؤَال٫ مضيىت ؤ٦ؼيىم  الغوماهيت بالجؼاثغ     جإؾؿذ ال٣هبت ألاولى ٖلى يض ألامحر بىلٚى

و  6م،1516في ؾىت " غغوج" م، ؤما ٢هبت الجؼاثغ الشاهيت والخاليت ٞإوكإ جب٣غاع ٖشماوي مً ٢بل 950الٗانمت في ؾىت 

لليؿيج اإلاٗماعر الٗشماوي ؤلاؾالمي، بطا ٧اهذ ٖانمت ؤلايالت الٗشماهيت بالجؼاثغ و اجسظث ٦م٣غ  ق٩لذ ٞؿيٟؿاء

ا م بَ"و " ػههت الػغاجـ"للؿلُان، حكبه ؤػ٢ت ال٣هبت مخاَت لخٗضص مضازلها و مساعظها، و ؤقهَغ ، و٧اهذ "ػههت مغاص هٍؼ

و ٖضصَا م٘ مغوع الى٢ذ بلى  150جمل٪ 
ّل
ا ٖيى 07ٖحن َبيٗيت ج٣ل ، "الٗحن اإلاالخت و بئر ظباح و ػوط ٖيىن "ن، ؤقهَغ

". ٢هغ الضار، ٢هغ الغياؽ، ٢هغ زضاوط الٗمياء و صاع ٖؼيؼة: جمل٪ ال٣هبت ٖضة ٢هىع ٖشماهيت ؤَمها

حامؼ يدكاوة، الجامؼ الٌبحر، الجامؼ الجضًض، حامؼ : و جدخىر ال٣هبت ٖلى ٖضة مؿاظض ٖغي٣ت و جاعيسيت مجها   

. الخ...غلي بدكحن الؿلُان، حامؼ 

ىٟذ ال٣هبت في ؾىت  إ بدغر  1992نّل ا ٧اهذ مٞغ ٦مى٢٘ للترار الٗالمي، هديجت ألَميتها الخاعيسيت باٖخباَع

ا و مؿاظضَا الٗخي٣ت و هاٞىعتها و يىابيٗها الُبيٗيت7للٟى٣يحن . ،وحكتهغ ال٣هبت بإػ٢تها الًي٣ت وخمامتها التر٦يت و آباَع

                                                           
، الذم حيدد القانوف األساسي للديواف الوطٍت للحظَتة ٕٕٔٓيوليو من سنة  ٕٔادلوافق لػ  ٖٖٗٔرمضاف عاـ  ٕمؤرخ يف  ٕٜٕ،ٕٔرقم تنفيذم مرسـؤ

. ٗٗالثقافية للطاسيلي ناجر، جريدة رمسية العدد 
. ٗٓت، ص.، كزارة الثقافة، اجلزائر، د"لعرف في البناء التقليدي بوادي ميزاب"اديواف محاية كادم ميزاب ك ترقيتو، ٕ
 .http://www.opvm.dz/ar: ديواف محاية كادم ميزاب ك ترقيتو، على ادلوقعٖ
. ٛٔ.ٚٔ.ٙٔ، ص ٕٕٔٓ، كزارةالثقافة، اجلزائر، "دليل المواقع و المعالم التاريخية لوالية غرداية" ٗ

5 "Guide des sites et monuments historique de la vallée du M’zab", l’Union Européen, 

Barcelone, 2011, p09. 
اجملاالت االجتماعية التقليدية، جامعة قاصدم مرباح بورقلة، "، أشغاؿ ادللتقى الثاين حوؿ "قصبة الجزائر رمز ومعلم الهوية الحضرية"كداش ضاكية،  ٙ

.  ٕ٘، صٕٗٔٓمارس  ٕٚ،ٕٙيومي 
7
 Casbah D’Alger sur le site de l’UNESCO : http://whc.unesco.org/fr/list/565.

http://whc.unesco.org/fr/list/565
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: مضًىت جِباػة - ػ 

اجي و ؾى١ ججاعر ٦بحر، اخخلتها "اإلامغ"اللؿت الكُيُهُت في " جِباػا"حٗجي ٧لمت     ، خيض ٧اهذ حك٩ل ميىاء بدغر ٢َغ

بٗض اإلايالص،  150و  145ؤلامبراَىعيت الغوماهيت ٞيما بٗض و ظٗلتها ٢اٖضتها الٗؿ٨غيت لٟخذ اإلامخل٩اث اإلاىعيخاهيت ما بحن 

الغوماهُت، البحزهُُت،  :حك٩ل اإلاضيىت مؼاعا لٗضة خًاعاث جاعيسيت مجها 1امـ،واخخلها البحزهُيحن زال٫ ال٣غن الخ

، ججؿض ٧ل َظا في آلازاع التي ماػالذ ٢اثمت لخض آلان، لٗل ؤبغػَا ٢بر الغوميت الظر يمشل الكُيُهُت،و اإلاؿُدُت الهضًمت

ىٟذ مضيىت جيباػة ٦مى٢٘ للترار الٗا٫ . 2م1982مي في ؾىت الًغيذ اإلاىعيخاوي اإلال٩ي ال٨بحر، نّل

ٍاؾاث الؿُاخت غلى الانخهاص: اإلابدث الثاوي  : اوػ

ن في َظا اإلابدض الٗاثضاث اإلااليت مً الهىاٖت الؿياخيت خى٫ الٗالم، مً خيض ؤَميتها البالٛت التي     هداو٫ ؤن هبحّل

. ج٣ىم ٖلحها ا٢خهاصياث ٖضص ٦بحر مً الضو٫ 

 ُ : يؤزغ الؿُاخت غلى انخهاص الػالم: اإلاُلب ألاو

ؤنبدذ الؿياخت مً ؤَم ال٣ُاٖاث الا٢خهاصيت ألا٦ثر همىا في الٗالم زال٫ الٗكغيت ألازحرة، خيض خ٣٣ذ زال٫ ؾىت  

ملياع ؾاثذ هدى الٗالم، و ؾمدذ  1.087ملياع صوالع، هديجت جى٣ل  1.159، ؤع٢اما ٦بحرة ب٨ؿبها إليغاصاث ٢ضعث بـ 2013

يٟت بمٗض٫  226بسل٤  مً بظمالي الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي في الٗالم %  9ة، و ؾاَمذ بما يٗاص٫ مم٨ً 11مً  1مليىن ْو

. خؿب ألاع٢ام الهاصعة ًٖ اإلاىٓمت الؿياخت الٗاإلايت

ا  1.245، بخد٣ي٣ها إلاضازيل بلٛذ ٦2014ما سجلذ الؿياخت الٗاإلايت ؤع٢اما ٢ياؾيت في ؾىت      ملياع صوالع بؼياصة ٢ضَع

، خيض ها٫ %4.7ملياع ؾاثذ هدى الخاعط بؼياصة همى بلٜ  1.138يض ؾمدذ بدى٣ل ،ح20133ملياع صوالع ًٖ ؾىت  48

ٖلى الاؾدشماعاث اإلاىظهت % 30مً بظمالي الاؾدشماعاث خى٫ الٗالم، وؾيُغث بيؿبت % 6ال٣ُإ الؿياحي خهت 

. 4للخضماث

: الضُو ألاوعوبُت: ؤوال

 588، خيض اؾخ٣بلذ هه٠ ٖضص الؿياح خى٫ الٗالم بـ 2014اخخلذ ؤوعوبا نضاعة ال٣اعاث ألا٦ثر ػياعة في ؾىت     

ملياع صوالع، ما   503، و بٗاثضاث بلٛذ 5ملياع ليلت ؾياخيت 2.7مليىن ؾاثذ ؤظىبي، بمٗض٫ 

. 6مً مضازيل الؿياخت الٗاإلايت% 41وؿبخه 

، 2014ون ؾاثذ في ؾىت ملي 84.7و خاٞٓذ ٞغوؿا ٖلى عياصتها ٦إ٦ثر الىظهاث الؿياخيت ب٢باال في الٗالم بجظبها لـ   

ملياع يىعو، مما ؾمذ  42مليىن ليلت ؾياخيت، لخدخل اإلاغ٦ؼ الغاب٘ مً خيض اإلاضازيل التي بلٛذ  402.90بمٗض٫ 

                                                           
1

: موقع وزارة التجارة لواليت تيبازة

http://www.dcwtipaza.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=5

4. 
2
 Tipaza sur le site de l’UNESCO : http://whc.unesco.org/fr/list/193 

3
Organisation mondiale du tourisme, "Faits saillants OMT du tourisme", Madrid, 2014, p02. 

4
World Tourism Organisation, "World Tourism Barometer", Volume 13, Madrid, 2015, p01. 

5
 Eurostat, "Night spent at tourist accommodation establishments",European 

Commission,Luxembourg,2014, p03. 
6 World TourismOrganisation, "World Tourism Barometer",o.p.cit, p03. 

http://www.dcwtipaza.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=54
http://www.dcwtipaza.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=54
http://whc.unesco.org/fr/list/193
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و اخخلذ في اإلا٣ابل اإلاغ٦ؼ الؿاصؽ ٖاإلايا مً خيض  1مً الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي للجمهىعيت الٟغوؿيت،% 7باإلاؿاَمت بـ 

. الؿياخت الهاصعة مجها

ى٫ ٖلى ال٣ُإ الؿياحي في ٖؼّل ألاػمت الا٢خهاصيت التي ٖهٟذ بها، و اخخلذ اإلاغ٦ؼ الشاوي ٖاإلايا     ّٗل و اإلامل٨ت الاؾباهيت ح

مليىن  60.7باؾخ٣بالها لـ  2013ملياع يىعو في ؾىت  45.4ملياع صوالع، م٣ابل  65مً خيض ؤلايغاصاث الؿياخيت التي بلٛذ 

 2.ون ليلت ؾياخيتملي 401.30ؾاثذ ؤظىبي، بمٗض٫ 

ماػالذ حؿخٟيض مً آلازاع الخاعيسيت لئلمبراَىعيت الغوماهيت ومً مضيىت البىض٢يت الٗاثمت، و اخخلذ اإلاغ٦ؼ بًُالُا  ؤما   

ا للمغ٦ؼ الشامً ٖاإلايا  369.90الؿاصؽ ٖاإلايا مً خيض اإلاضازيل الؿياخيت، بمٗض٫  مليىن ليلت ؾياخيت، م٣ابل حجَؼ

صعة مجها،و اخخلذ اإلامل٨ت اإلاخدضة اإلاغ٦ؼ الؿاب٘ ٖاإلايا مً خيض ؤلايغاصاث التي ؾمدذ لها بسل٤ مً خيض الؿياخت الها

ا لها 3مليىن مىهب قٛل مباقغ مً الهىاٖت الؿياخيت 1.75 ، وحجؼث في اإلا٣ابل اإلاغ٦ؼ الغاب٘ ٖاإلايا مً خيض جهضيَغ

. ملياع صوالع 58بمٗض٫ بهٟا١ بلٜ 

مليىن ؾاثذ ؤظىبي  32.9لشامً ٖاإلايا مً خيض اإلاضازيل، التي ؾمدذ باؾخ٣با٫ ؤ٦ثر مً في اإلاغ٦ؼ اؤإلااهُا جىاظضث    

ما٫ الغياصة بـ  366.20بمٗض٫  مليىن ليلت ؾياخيت،وؾاَمذ َظٍ  75.6مليىن ليلت ؾياخيت، جهضعث ٞحها ؾياخت ألٖا

٦ما اخخلذ 4،%(2.3)ومً نىاٖت الؿياعاث %(4,3)مً الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي ألإلااهيا،ؤ٦ثر مً البىاء % 4.4ألاع٢ام بيؿبت 

ا للؿياخت الٗاإلايت بـ مٗض٫ بهٟا١ ٢ضع بـ  . ملياع صوالع 92اإلاغ٦ؼ الشالض ٖاإلايا مً خيض جهضيَغ

ت: زاهُا : الضُو ألاؾٍُى

مليىن ؾاثذ ؤظىبي خيض هالذ  249.8، باؾخ٣بالها لـ 2014اخخلذ ال٣اعة ألاؾيىيت الىناٞت بإ٦ثر ألاما٦ً ػياعة في ؾىت  

اإلاغ٦ؼ الخامـ ٖاإلايا مً " ما٧او"ملياع صوالع، ٞيما اخخلذ  57الهحن اإلاغ٦ؼ الشالض ٖاإلايا، مً خيض ؤلايغاصاث التي بلٛذ 

٧ل مً جايلىضا و َىوٜ ٧ىوٜ في اخخال٫ اإلاغ٦ؼيحن الخاؾ٘ و الٗاقغ ٖاإلايحن ٖلى  خيض اإلاضازيل الؿياخيت، ٞيما هنخذ

. الخىالي

ٌُت: زالثا : الهاعة ألامٍغ

، وحجؼث مً  276مليىن ؾاثذ ؤظىبي، بمضازيل ماليت بلٛذ  181اؾخ٣بلذ ال٣اعة ألامغي٨يت     ملياع صوالع اإلاىؾم الٟاٍع

 105.1ملياع صوالع م٣ابل  177ة الترجيب الٗالمي مً خيض اإلاضازيل، التي بلٛذ زاللها الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت عياص

مليىن ؾاثذ ؤظىبي مما م٨جها مً اخخال٫ اإلاغ٦ؼ الشاوي ٖاإلايا مً  69.8، ٦ما هنخذ باؾخ٣با٫ 2013ملياع يىعو في ؾىت 

ا للؿياخت بٟاجىعة ٢ضعث بـ  . ملياع صوالع 112خيض جهضيَغ

                                                           
1
Mathilde Visseyrias," La France Toujours première destination touristique au monde", Le Figaro, 

Paris, 2015, Voir le lien :  

http://www.lefigaro.fr/societes/2015/04/08/20005،20150408ARTFIG00013،la،france،toujours،premiere،d

estination،touristique،au،monde.php 
2
 Isabelle de Foucaud, "La France sauve de justesse son rang de première destination touristique en 

Europe", Le Figaro, Paris, 2015, Voir le lien :  

http://www.lefigaro.fr/conso/2015/02/01/05007،20150201ARTFIG00052،la،france،sauve،de،justesse،son

،rang،de،premiere،destination،touristique،en،europe.php 
3
 Oxford Economics, " Tourism: Jobs and growth « The economic contribution of the tourism 

economy in UK", London, 2013, p03. 
4
Mathilde Visseyrias,"Le tourisme Allemand atteint des records", Le Figaro, Paris, 2015, voir le 

lien :http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/04/18/20002،20150418ARTFIG00006،le،tourisme،alleman

d،atteint،des،records.php 
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هي: عابػا : ة الهاعة ؤلاقٍغ

مليىن  56، خيض اؾخ٣بلذ 2014ملياع يىعو في ؾىت  36هنخذ صو٫ ال٣اعة الؿمغاء في جد٣ي٤ مضازيل ماليت بلٛذ    

م مً جدظيغاث مىٓمت الصخت الٗاإلايت خى٫ اهدكاع ٞحروؽ ؤلايبىال ال٣اجل في ٖضص مً الضو٫  ؾاثذ ؤظىبي،بالٚغ

ههب ٖمل مباقغ و ٚحر مباقغ، و يخى٢٘ بلٙى ع٢م م 20.481.500ؤلاٞغي٣يت، و هنر ال٣ُإ الؿياحي في زل٤ 

. 1مىهب قٛل مباقغ 8.663.000، مً يمجها 2025مىهب ٖمل في ؤ٤ٞ 26.022.000

: ؤزغ الؿُاخت غلى الانخهاص اإلاؿاعبي : اإلاُلب الثاوي

لت لل٨شحر مً ألاظاهب  ًّل و الامخياػاث  ، هٓغا للٗغوى(زانت جىوـ و اإلاٛغب)حك٩ل الىظهاث اإلاٛاعبيت ٢بلت ؾياخيت مٟ

اإلا٣ضمت مً ٢بل َظٍ الضو٫ الؾخ٣ُاب ؤ٦بر ٖضص مم٨ً مً الؿياح ل٨ؿب مضازيل بياٞيت، و اؾخصىيىا مً َظٍ 

. الضعاؾت الضولت الك٣ي٣ت ليبيا هديجت لترصر ألاويإ ألامىيت بها

: الػاثضاث اإلاالُت لضُو اإلاؿغب الػغبي : ؤوال

غ صو٫      ؤؽ بها مً الؿياخت في خىى البدغ ألابيٌ اإلاخىؾِ،خيض حٗخبر اإلامل٨ت ٖلى خهت ال ب اإلاؿغب الػغبيجخٞى

 10.3اإلاٛغبيت ؤًٞل وظهت ؾياخيت بكما٫ بٞغي٣يا خؿب ج٣اعيغ اإلاجلـ الٗالمي للؿياخت، بط اؾخ٣بلذ اإلامل٨ت وخضَا 

جدك٩ل ؤٚلبيتهم مليىن ؾاثذ،  10.046.000التي ٢ضعث بـ  2013، بؼياصة َٟيٟت ًٖ ؾىت 2014مليىن ؾاثذ زال٫ ؾىت 

يك٩لىن الجاليت اإلاٛغبيت باإلاهجغ، هديجت للمى٢٘ الاؾتراجيجي للممل٨ت التي جُل ٖلى % 47م٣ابل %  53مً ألاظاهب بيؿبت 

لى مياٍ البدغ ألابيٌ اإلاخىؾِ الضاٞئت مً ظهت ؤزغي، ؾاَمذ َظٍ ؤلايغاصاث بيؿبت  لسخي مً ظهت، ٖو اإلاديِ ألَا

مً بظمالي وؿبت % 5مىهب قٛل ٚحر مباقغ، ما يٗاص٫  550.000و ؾمدذ في زل٤  مً الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي% 12

. 2الدكٛيل في اإلاٛغب

، مجهم ؤ٦ثر مً 20143ؾاثذ في 6.269.000، لحرجٟ٘ الٗضص بلى 2013ؾاثذ ؾىت  6.068.593ٞسجلذ جىاٞض جىوـؤما    

. ملياع صوالع 2بةيغاصاث ماليت ججاوػث  %47مً ألاظاهب وبلٜ ٖضص الؿياح الىاٞضيً مً اإلاٛغب الٗغبي هدى % 50

: الػاثضاث اإلاالُت للجؼاثغ : زاهُا

ت  جداو٫ الجؼاثغ مىظ اهؼال١ ألاويإ ألامىيت بلى مدى الهىعة اإلاإؾاويت التي جغؾمذ لضي ألاظاهب،بٟٗل مجمٖى

ابيت التي اؾتهضٞتها مىظ مُل٘ الدؿٗيىاث، ٞبالغظٕى بلى ؤع٢ام وػاعة ا٫ خضاءاث ؤلاَع ؾياخت هجض ؤن الجؼاثغ اؾخ٣بلذ الٖا

لبيت اإلاُل٣ت مجهم مً اإلاهاظغيً الجؼاثغيحن بالخاعط م٣ابل  300مليىن و  02ؤ٦ثر مً  2014ؾىت  ؾاثذ، جدك٩ل ألٚا

ملياع صوالع  01ؾىىاث الخهى٫ ٖلى بيغاصاث ب٣يمت  10مليىن صوالع، و الجؼاثغ جداو٫ مىظ  500مضازيل ماليت لم جخجاوػ 

ؤل٠ ؾاثذ ؤظىبي  901.642مليىن ؾاثذ بيجهم  2.395.000اؾخ٣با٫  2011احي، ٞسجلذ في الؿىت مً ال٣ُإ السخي

جي الخام% 2.4مليىن صوالع، ؾاَمذ َظٍ ألامىا٫ بـ  480بةيغاصاث بلٛذ  . مً الىاجج الَى

عاصاث بلٛذ مً الؿياح ألاظاهب وبةر 981.955ؾاثذ ػياعتهم للجؼاثغ، مً يمجهم  2.634.056ٞسجل  2012ؤما في ؾىت 

مليىن صوالع، وجظيلذ الجؼاثغ الترجيب الٗغبي في حجم الخىاٞض ألاظىبي للؿياح  في الخ٣اعيغ الهاصعة ًٖ اإلاجلـ  430

، و ججلذ ألاَميت الا٢خهاصيت و 2013صولت في ؾىت  184ٖاإلايا مً بحن  111الٗالمي للؿياخت و ألاؾٟاع،باخخاللها اإلاغجبت 

                                                           
1
 World travel and tourism council," Economic impact 2015 Africa", London, 2015, p01. 

 http://www.tourisme.gov.ma/ar: على كزارة السياحة ادلغربية [الوفدات السياحية] راجع السياحة يف أرقاـ  ٕ
 :أرقاـ رمسية صادرة عن كزارة السياحة التونسية، راجع ادلوقع ٖ

http://www.tourisme.gov.tn/ar/ryoalisations،et،perspectives/tourisme،en،chiffres/stat،15.html 
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حر مباقغ، لي٣ٟؼ َظا الغ٢م ؾىت  460.000لـ  الاظخماٖيت للؿياخت بسل٣ها  660.000بلى  2014مىهب قٛل مباقغ ٚو

حر مباقغ،مً يمىه  يٟي ما وؿبخه  332.500ٖمل مباقغ ٚو يٟت مباقغة، ما يك٩ل في الىا٢٘ الْى مً بظمالي % 3ْو

ٟحن بالجؼاثغ، و حكحر جى٢ٗاث الخبراء بلى بلٙى ع٢م  لخ٣ٟؼ اليؿبت  1لجاعر،مىهب ٖمل في الٗام ا 690.500اإلاْى

ؤما في ظاهب الؿياخت الهاصعة مً الجؼاثغ، يبلٜ مٗض٫ زغوط الؿياح الجؼاثغيحن بلى % 4.6ؤلاظماليت للكٛل بلى مؿخىي 

مليىن  750ٖلى ألا٢ل ؤر ما يؿاور يىعو  500مليىن ؾاثذ ٖلى ألا٢ل ؾىىيا، بمٗض٫ بهٟا١ ي٣ضع بـ  1.5الخاعط مؿخىي 

، وهدى وظهاث (الخ...جىوـ، اإلاؿغب، ؤلاماعاث الػغبُت اإلاخدضة، لبىان و ألاعصن)يت يىعو ٖلى ألا٢ل هدى وظهاث ٖغب

ا، )، وختى ػياعة البلضان ألاؾيىيت التي جىامذ لضي الجؼاثغيحن (الخ... قغوؿا، اؾباهُا، اًُالُا، جغيُا، ؤإلااهُا)ؤوعوبيت  مالحًز

(. الخ... الهحن،جاًالهض

: زاجمت

ؾاؾيت التي ججٗل مجها ٢ُب ؾياحي ٦بحر في اإلاؿخ٣بل، مما ياصر بلى جىىي٘ اإلاضازيل اإلااليت جمل٪ الجؼاثغ اإلا٣ىماث ألا   

خماص ال٨لي ٖلى ؤلايغاصاث الىُٟيت، ٞهىا٥ صو٫ ؤزغي مشل ٞغوؿا التي ججاوػث ٖاثضاتها الؿياخيت  صون الخاظت بلى الٖا

ع، ومً ظملت الخىنياث التي جغاَا ظضيضة باالَخمام و ملياع صوال 60،مضازيل الجؼاثغ البتروليت التي ٢ضعث بـ 2014لؿىت 

: الضعاؾت

جي بٗيضا ًٖ البدبىخت اإلااليت التي زل٣ها الغي٘ الا٢خهاصر،  - غ بعاصة ؾياؾيت خ٣ي٣ت لخىىي٘ الا٢خهاص الَى يغوعة جٞى

غة للجهىى بال٣ُإ السخي  .احيبالبدض ًٖ البضاثل اإلام٨ىت بدؿب ؤلام٩اهياث البكغيت و اإلااصيت اإلاخٞى

م٘ حٗيحن اإلاىٓىمت ال٣اهىهيت لجٗلها جخماشخى م٘ مخُلباث الخياة  49/51اإلاغاظٗت الٟىعيت ل٣اٖضة الاؾدشماع ألاظىبي  -

الا٢خهاصيت في الجؼاثغ لدصجي٘ الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ في ال٣ُإ الؿياحي، والخض مً الٗغا٢يل و ؤلاظغاءاث 

حز ؤلاصاعة الجؼا  .ثغيتالبحرو٢غاَيت التي جمّل

حر الكغوٍ  - غ طل٪ بال بخٞى الاَخمام الجاص بالهىاٖت الؿياخيت و ظٗلها ٦مىعص ؤؾاسخي لجلب الٗملت الهٗبت، و ال يخٞى

 .ألاؾاؾيت لؤلمً الؿياحي في الجؼاثغ زانت في ٖم٤ الصخغاء ال٨بري 

ٕ ؤَياٝ اإلاجخم٘ اإلاضوي بضءا بعؾاء الىعي و الش٣اٞت الؿياخيت لضي ؤٞغاص اإلاجخم٘ لالخخ٩ا٥ باألظاهب، بةقغا٥ ظمي -

 .باإلاضعؾت و صوع التربيت

الم الؿياحي للىظهت الجؼاثغيت، مً زال٫ الترويج الٟٗا٫ مً ٢بل الى٧االث الؿياخت والبٗشاث  - الٗمل ٖلى ؤلٖا

ظاهب الضبلىماؾيت بالخاعط في الهالىهاث و اإلاداٞل الؿياخيت الضوليت، و الىٓغ في ؤمىع حؿهيل مىذ جإقحراث صزى٫ ألا

. للجؼاثغ للخض مً البحرو٢غاَيت التي جد٨م َظا اإلاجا٫

 

: ناثمت اإلاغاحؼ 
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 .11اإلاخٗل٤ بالخىميت اإلاؿخضامت للؿياخت، ظغيضة عؾميت ٖضص  2003ٞبرايغ  17اإلاىا٤ٞ لـ  1423

                                                           
1 World travel and tourism council, "Economic impact 2015 Algeria", London, 2015, p04. 
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ت ؤلِـ ٍاع الػهالهُت و الالغهالهُت خؿب هظٍغ  (Ellis) ألاق

،الجؼاثغ  2حامػت ؾُُل /يُل خلُمت.ؤ

 

 

: ملخو 

بن ؤؾاؽ حٗامل الٟغص م٘ ؤخضار الخياة و مىا٢ٟها الًاُٚت ،َى ج٣ييمه اإلاٗغفي لهظٍ ألاخضار و اإلاىا٠٢ ،ويخم َظا    

يت وألا٩ٞاع في ؤر ايُغاب ٢ض يٓهغ ٖليه ،خيض ج٩ىن  صون وعي مباقغ مً الٟغص ٞهى ال يضع٥ صوع الخ٣ييماث اإلاٗٞغ

ؤن  الايُغاب الاهٟٗالي هاجج ًٖ اإلاى٠٢ مباقغة ،ظاَال خ٣ي٣ت ؤن الغابُت بحن اإلاى٠٢ و الايُغاب و بالخالي يًٓ 

الايُغاب الاهٟٗالي ٢ض هخج بالٟٗل ًٖ ال٨ٟغة التي جىؾُذ الخضر ؤو اإلاى٠٢ الًاِٚ  ،و بالخالي ج٩ىن ال٨ٟغة ؤو 

ل٪ ،ٞةهه الخضيض الضازلي للٟغص ًٖ الخضر الًاِٚ هي التي ؾببذ الايُغاب و ليـ الخضر هٟؿه ،واٖخماصا ٖلى ط

بطا جم حٗضيل َظٍ ألا٩ٞاع ٚحر اإلاى٣ُيت في مٗٓم اإلاىا٠٢ ،و اؾدبضالها بإزغي ؤ٦ثر مى٣ُيت في الخٗامل م٘ َظٍ ألاخضار 

. ،ٞةجها ٢ض جس٠ٟ مً ؤلايُغاب الىاجج 

الط اإلاٗغفي ،و َى مً ؤَم اإلاىٓغيً ألخض مضازل ال٘ ((Albert Ellisَظا َى ألاؾاؽ الظر اٖخمض ٖليه ؤلبرث ؤليـ         

ؤن ؤ٩ٞاع الٟغص و مٗخ٣ضاجه هي التي جاصر بلى ( (Ellis الؿلى٧ي،و َى الٗالط ال٣ٗالوي الاهٟٗالي الؿلى٧ي خيض ،يغي ؤليـ

٣الهيت ،و ٖلى الىظه آلازغ  بطا ٧اهذ ؤ٩ٞاٍع ٣ٖالهيت و مى٣ُيت ،ؤو بطا ٖضلذ  ايُغابه الىٟسخي بطا ٧اهذ ٚحر مى٣ُيت واٖل

و جبجى الٟغص بضال مجها ؤ٩ٞاعا ٣ٖالهيت ،ٞةن طل٪ مً قإهه ؤن يؿاٖض ٖلى جمخٗه بالصخت الىٟؿيت و ألا٩ٞاع الال٣ٖالهيت 

 .الؿىاء الىٟسخي و ٢ضعجه ٖلى مىاظهت ؤخضار الخياة 

الصخهيت مً وظهت هٓغ ؤليـ ؾيخم جىاو٫ َظٍ الىٓغيت للى٢ٝى ٖلى مؿلماث و مٟاَيم َظٍ الىٓغيت و هخُغ١ بلى       

ألا٩ٞاع و مهاصع ا٦دؿابها ٦ما ؾيخُغ١ بلى ط٦غ بلى ظاهب حٗغي٠ ألا٩ٞاع ال٣ٗالهيت و الال٣ٖالهيت ؾماث ٧ل مجهما 

 . ؤؾاليب الٗالط ال٣ٗالوي الاهٟٗاليفي ألازحر ؾىدىاو٫ ؤَم  ((Ellisالال٣ٖالهيت ٦ما  ؤوعصَا  ؤليـ 

. ال٣ٗالهيت، ألا٩ٞاع الال٣ٖالهيتألا٩ٞاع  : الٍلماث اإلاكخاخُت 

: مهضمت 

ؾلى٦ه  ٖلى جى٨ٗـ ؤلاوؿان جىاظه التي ٦ما ؤن اإلاك٨الثجخ٩ىن مٗخ٣ضاث الٟغص و ميىله مً زال٫ ٖمليت الخ٨ٟحر،   

٣الهيت ؤو وا٢ٗيت ٚحر مٗخ٣ضاث مً اهُال٢ا خىله مً م٘ حٗامله ي٩ىن  وبالخالي َغي٣ت ج٨ٟحٍر وختى واهٟٗاالجه  ،و  ؤ٩ٞاع اٖل

اع ؤَميت ٢هىي لؤل٩ٞاع و اإلاٗخ٣ضاث في حك٨يل خياة الٟغص ؾىاء بة٦ؿابها ؤلايجابيت و  (Ellis)ؤلِـل٣ض ؤولى  في َظا ؤلَا

جد٣ي٤ ألاَضاٝ ؤو الكٗىع باالجهؼام واإلاٗاهاة،خيض يسل٤ ؤلاوؿان لىٟؿه و بىٟؿه ايُغاباجه الاهٟٗاليت بما يخمؿ٪ به 

ي٘ ؤن يد٤٣ لىٟؿه الؿىاء الىٟسخي والاجؼان الاهٟٗالي والؿٗاصة والىجاح في مجاالث مً ؤ٩ٞاع ٚحر ٣ٖالهيت ،و٦ظل٪ يؿخِ

.  الخياة بالخمؿ٪ باأل٩ٞاع واإلاٗخ٣ضاث ال٣ٗالهيت وعٌٞ وصخٌ ألا٩ٞاع الال٣ٖالهيت
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 َظا بلى ظاهب ؤن للخ٨ٟحر ؤَميت ٦بحرة في مؿاٖضة الٟغص ٖلى الخ٨ي٠ م٘ ٖاإلاه الخاعجي ألهه بخضي الىؾاثل التي

بخه يؿخسضمها الٟغص لخد٣ي٤ و جدؿحن و جىميت  (1).طاجه ،٦ما ؤهه يؿاٖضٍ في الخٗبحر ًٖ ٞغصيخه و جىميت مَى

وكاٍ ٣ٖلي وق٩ل مً ؤق٩ا٫ الٗملياث  (,1986Franc and Bruno)بغوهى و قغاهَٞهى خؿب ما ؤقاع بليه ٧ل مً 

هم الىا٢٘ الخاعجي وجمشله يت التي حؿخسضم ؤلاصعا٥ و اإلاٟاَيم  والغمىػ والخهىعاث،ٞو  (2).اإلاٗٞغ

ت و َبيٗتها و الٗملياث ال٣ٗليت و اليكاٍ الظَجي اإلاؿخسضم في ٖملياث الاهدباٍ ،و ؤلاصعا٥  ل٣ض اَخمذ البكغيت باإلاٗٞغ

ا وؾيلت ؤلاوؿان لٟهم طاجه و الٗالم الخاعجي اإلاديِ به  ،والخظ٦غ ،و الاؾديٗاب ا مً ؤوكُت الخ٨ٟحر باٖخباَع حَر ٚو
ً الٗالم واإلاؿخ٣بل،  يلجإ (3) ت ويدضر جدغي٠ للخ٨ٟحر ًٖ الظاث ٖو يىن ؤهه ٖىضما جًُغب َظٍ  اإلاٗٞغ ،٦ما يغي اإلاٗٞغ

ٞكل و٧ل َظا  يغجبِ بالخ٩ىيً  اإلاٗغفي للٟغص الٟغص بلى جطخيم الؿلبياث و الخ٣ليل مً قإن ؤلايجابياث وحٗميم ا٫

   ( 4).و٦يٟيت بصعا٦ه وجٟؿحٍر

  Rational ideasوفي َظا الهضص يمحز الباخشىن في ٖلم الىٟـ اإلاٗغفي بحن همُحن مً ألا٩ٞاع جخمشل في  ؤ٩ٞاع ٣ٖالهيت

ىبت جد٤٣ لئلوؿان   مؼيضا مً الخىا٤ٞ و الصخت وا٢ٗيت وايجابيت يهاخبها مىا٠٢ و ؤهماٍ ؾلى٦يت مالثمت و مٚغ

٣الهيت وحكحر بلى مٗخ٣ضاث زياليت و ؾلبيت و يهاخبها ٖىا٢ب اهٟٗاليت و ؤهماٍ ( ( Rational ideasالىٟؿيت ،و ؤ٩ٞاع اٖل

ىبت مشل ال٣ل٤ والًٛب و الا٦خئاب و الٗضواهيت ،وطل٪ مً زال٫ الخ٨ٟحر بُغي٣ت ٚحر مى٣ُيت جخه٠  ؾلى٦يت ٚحر مٚغ

يت و ث ت مً اإلاٗخ٣ضاث التي جسلى مً ال٣ٗالهيت واإلاى٤ُ الؿليم بٗضم اإلاىيٖى ٞهي ٖخمض ٖلى حٗميماث زاَئت و مجمٖى

حر وا٢ٗيت حؿيُغ ٖلى ج٨ٟحر الٟغص و جىظه ؾلى٦ه ،و ٚالبا ما ج٩ىن هخاط الخهاثو الُٟغيت و ٖمليت  جهىعاث زاَئت ٚو

 .الخٗلم 

ال٣اثلت بإن هٓام ألا٩ٞاع واإلاٗخ٣ضاث ٚحر ال٣ٗالهيت  (Ellis)ؤلِـ٦ما صٖمذ الٗضيض مً الضعاؾاث و ألابدار ٞغييت    

ىب ٞيه و ًٖ الايُغاباث الىٟؿيت بك٩ل ٖام ،و ٢ض ؤقاع الغيداوي بلى ٖضص  ٖىض الٟغص َى اإلاؿئى٫ ًٖ الؿلى٥ ٚحر اإلاٚغ

ن الخ٨ٟحر و طل٪ مً زال٫ وظىص ٖال٢ت بي (Ellis)ؤلِـمً الضعاؾاث اإلايضاهيت الخجغيبيت التي ؤ٦ضث صخت هٓغيت 

ضص مً ؤق٩ا٫ الايُغاب الىٟسخي و ؾىء الخ٨ي٠ ٦ما ؤزبدذ الٗضيض مً الضعاؾاث الؿاب٣ت اهدكاع الخ٨ٟحر .الال٣ٖالوي ٖو

  & Hazaleus  عصًكىباحصخي و َاػلُىؽ الال٣ٖالوي ؾىاء في اإلاجخمٗاث الٛغبيت ؤو الٗغبيت ومً طل٪ صعاؾت

Deffenbacher ,1985)   داوي صعاؾتو   (5).(1985) الٍغ

ت ؤلبرث ؤلِـ  -1 (: Albert Ellis)اإلاكاَُم و اإلاؿلماث ألاؾاؾُت لىظٍغ

مً زال٫ زبرجه في الٗالط الىٟسخي جىنل بلحها ال٨شحر مً الٟالؾٟت و ( Ellis)ؤلِـ بن اإلاٟاَيم التي جىنل بلحها   

م مً الازخالٞاث الٓاَغة في ؤؾماء اإلاٟاَيم ا َاالء الٗلماء و  اإلاٗالجحن ال٣ضامى و اإلاٗانغيً و بالٚغ و آلاعاء التي ابخ٨َغ

                                                           

.   ٜٔ، ص ٕٙٓٓعامل الكتب ،: القاىرة  ،ٔ، ط "أساليب التفكير نظريات و دراسات و بحوث معاصرة"عصاـ علي الطيب ،  ٔ،
 مدينة مدارس في السادس األساسي الصف تالمذة من عينة على ميدانية أساليب التفكير و عالقتها بحل  المشكالت  دراسة"،غساف ادلنصور،  ٕ

 .ٕٔٗ،ص ٕٚٓٓ،ٔٓ العدد، 23دمشق ،اجمللد جامعة ، رللة"الرسمية دمشق
.  ٚٔ، صٖٕٓٓ،د ط، عماف، دار الشركؽ للنشر كالتوزيع،"علم النفل المعرفي"، ، رافع النصَت الزغلوؿ ، عماد عبد الرحيم الزغلوؿ ٖ
،رسالة ماجستَت غَت "األفكار الالعقالنية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية و عالقتها ببعض المتغيرات"أبو شعر،، عبد الفتاح عبد القادر زلمد  ٗ

. ٕ، ص ٕٚٓٓمنشورة ، ختصص علم النفس،كلية الًتبية  فلسطُت ،
و دافعية اإلنجاز لدى عينة من المراىقين التفكير العقالني و التفكير الالعقالني و مفهوم الذات "غـر اهلل بن عبد الرزاؽ بن صاحل الغامدم،،    

. ٕٓ،ص  ٜٕٓٓ، جامعة أـ القرل،ختصص إرشاد نفسي  ،رسالة دكتوراه غَت منشورة  ،" المتفوقين دراسيا و العاديين بمدينتي مكة المكرمة و جدة
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اإلا٨ٟغيً ،بال ؤجها ججم٘ ٖلى ؤن الايُغاباث الىٟؿيت ال يم٨ً ٖؼلها ًٖ الُغي٣ت التي يىٓغ بها الٟغص لىٟؿه و للٗالم مً 

 :بىٓغيخه و هي  اإلاباصت و اإلاؿلماث اإلاغجبُتَظا و ٢ض ٢ضم ؤليـ ٖضصا مً  خىله

 حٗغيٟها ٖلى ؤجها اؾخسضام اإلاى٤ُ في جد٣ي٤ ألاَضاٝ ال٣غيبت والبٗيضة ،و هي حؿهم يم٨ً  :الػهالهُت و الالغهالهُت

في جد٣ي٤ َضٞحن َامحن َما اإلاداٞٓت ٖلى الخياة و ؤلاخؿاؽ بالؿٗاصة الىٟؿيت و الخدغع مً ألالم ،في ْل الخٟاٖل 

. (1)اإلاالثم م٘ الٗىا٠َ

 (2).ظؼا في ؾبيل جد٣ي٤ الهضٞحن الؿاب٣حن في خحن ؤن الال٣ٖالهيت حكخمل ٖلى الخ٨ٟحر بُغ١ ج٠٣ خا

 ُؤلِـ يغي  :الػهل و الاهكػا (Ellis ) ؤن الخ٨ٟحر و الاهٟٗا٫ ؤلاوؿاوي ليؿا ٖمليخحن مسخلٟخحن، و بهما َما ٖمليخان

مخضازلخان بك٩ل ٦بحر و بهىعة طاث صاللت جٟاٖليت جباصليت و حٗخبران في بٌٗ ألاخيان هٟـ الصخيء ،و يٗض الاهٟٗا٫ في 

يت خيض يؿخجيب ا لبكغ للمىا٠٢ الخياجيت اإلاسخلٟت خ٣ي٣خه هٕى مً الخ٨ٟحر ٚحر ال٣ٗالوي و َى ٖمليت اججاَيت مٗٞغ

بك٩ل يىُىر ٖلى خ٨م خضسخي و ٨ٞغر مؿب٤ ،و بالخالي يإحي ال٣غاع الجهاجي باالؾخجابت لخل٪ اإلاىا٠٢ ميسجما م٘ ما 

.  يد٣٣ه الاهٟٗا٫ ألانلي ؤو يدى٫ صوهه

 ؤلِـيغي :  الاهكػاالث اإلاالثمت وؾحر اإلاالثمت (Ellis) إلاكاٖغ التي جد٤٣ ؤَضاٝ ؤن الاهٟٗاالث اإلاالثمت هي جل٪ ا

الخياث الؿٗيضة و هي مهمت يغوعيت لئلوؿان ،و بضوجها ال يؿخُي٘ ؤن يكٗغ بالؿٗاصة ، ؤما الاهٟٗاالث ٚحر اإلاالثمت 

ٞبًٗها مهم لئلوؿان ألجها جداٞٔ ٖلى ؤؾاؽ مً ألا٩ٞاع ٚحر ال٣ٗالهيت ،مما جاصر بلى بٖا٢ت الؿلى٥ الىا٢عي لئلوؿان و 

ها في ظمل ؤو نىع ال الاهٟٗاالث ٚحر ا إلاالثمت ال ي٩ىن لها وظىص بال في ْل اؾخضزا٫ الٟغص لها بك٩ل قٗىعر خيض يهٚى

ومً َىا ٞةن الؿلى٥ اإلاًُغب َى (  َظا ؾحئ باليؿبت لي)ؤو (  َظا خؿً باليؿبت لي)جسغط ًٖ الٗباعجحن الخاليخحن 

 (3).الال٣ٖالهيت هخاط الاؾخمغاع بالخضيض الضازلي الظاحي الظر يخ٩ىن مً ألا٩ٞاع

  ؤلِـيغي   :اإلاُُى البُىلىحُت (Ellis)  ؤن ؤلاوؿان يىلض و لضيه الاؾخٗضاص للخهٝغ بالُغي٣خحن ال٣ٗالهيت و

بن ألاٞغاص مغ٦بىن بيىلىظيا ٖلى ؤن ي٨ٟغوا بُغي٣ت ملخىيت في مىاؾباث ٖضيضة ،ؤو ؤن "الال٣ٖالهيت ،و يه٠ طل٪ ب٣ىله 

ىا بٛغابت ألجٟه ألاؾباب و لضحهم ؤيًا اؾخٗضاصاث  حهؼمىا ؤهٟؿهم و ؤن يبالٛىا في ٧ل شخيء ،وؤن يكٗغوا باإلزاعة و يخهٞغ

٢ىيت ألن ي٨ٟغوا بؿهىلت و بك٩ل َبيعي،و َم مبخ٨غون و يخٗلمىن مً ؤزُائهم ،و َم يٛحرون مً ؤهٟؿهم مغاث 

.  ٖضيضة

 (: Ellis)الصخهُت مً وحهت هظغ ؤلِـ  -2

ت مً اإلاٟاَيم و ألاؾـ التي حؿهم في الخٗٝغ ٖلى وظهت هٍٓغ في الصخهيت و مجها (Ellis)ناٙ ؤليـ  :  مجمٖى

   ألاؾـ البُىلىحُت :

ؤن البكغ يدكابهىن في الجىاهب البيىلىظيت و الٟؿيىلىظيت الٗامت مشل ألا٧ل ، الخىٟـ ،الخغ٦ت و  (Ellis)يغي  ؤليـ  

و ٚحر ٣ٖالهيحن ،ٞمً هاخيت هجض ؤن لضحهم َا٢ت َاثلت في ؤن ي٩ىهىا لضحهم اؾخٗضاص ُٞغر و ميل ألن ي٩ىهىا ٣ٖالهيحن 

مىلضيً للؿٗاصة و مً هاخيت ؤزغي هجض ؤن لضحهم َا٢ت َاثلت في ؤن ي٩ىهىا ٢اَغيً ألهٟؿهم و ي٨غعوا هٟـ ألازُاء 

. ل٩ىجهم ٚحر ٣ٖالوي

                                                           
 مدمني لدى الالعقالنية األفكار و القلق درجة خفض في االنفعالي العقالني العالج فعالية تقييم"عمر الصهقاف،  بن العزيز ، ناصر عبد ٔ

. ٜٔ، ص ٕ٘ٓٓاألمنية،  للعلـو العربية نايف جامعة ، النفسية الصحة ك ختصص الرعاية رسالة ماجيستَت غَت منشورة ، "المخدرات
2
 ، Lan R Ridgway ,"Theory and practice Rational Emotive Behavior Therapy".2 semester 2.7.2005,p 5. 

. ٔٔادلصدر ادلذكور سابقا ،ص ،أبو شعر،  ٖ
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 يغي ؤليـ :ألاؾـ الاحخماغُت (Ellis ) ٖلى الخضمحر الظاحي و ٖضم اإلاؿامدت جغظ٘ ؤن الخ٨ٟحر ٚحر ال٣ٗالوي و الخٗىص

في ؤنىلها بلى الخٗلم اإلاب٨غ و ٚحر اإلاى٣ُي ، ٞالٟغص لضيه الاؾخٗضاص البيىلىجي لظل٪ الخٗلم ،و الظر ي٨دؿبه مً الىالضيً 

لًٍٛى بهٟت زانت و ٚالبا ما يخٟا٢م الخ٨ٟحر ٚحر ال٣ٗالوي بؿبب جضوي اإلاؿخىي الش٣افي و الاظخماعي ،و بؿبب جؼايض ا

الٗاثليت و الاظخماٖيت ،ٞمً زال٫ ٖمليت الىمى يخٗلم الٟغص الخ٨ٟحر و الكٗىع بىٟؿه و باآلزغيً في ْل ما يؿخضزله ؤزىاء 

 (1) الخيكئت الاظخماٖيت و ما يىميه مً ؤخاصيض صازليت

 همىطج : ألاؾـ الىكؿُتABC ( Model  A. B. C )  جخمشل ألاؾـ الىٟؿيت للصخهيت ٖىض ؤليـ(Ellis  ) في همىطط

   .و الظر يٗخبر الجاهب الغثيسخي في الٗالط ال٣ٗالوي الاهٟٗالي مً الىاخيت الىٓغيت و الخُبي٣يت (A.B.C)ؤؾماٍ ب٣الب

الظر يىضر الٗال٢ت بحن ألاخضار اإلاشحرة و ألا٩ٞاع الال٣ٖالهيت و الايُغاب الاهٟٗالي (  A.B.C) همىطظه (Ellis )٢ضم ؤليـ   

ىبت ،و يلحها ( Activating events)ع الايُغاب لضي ألاٞغاص ٖىضما يسبرون ؤخضازا ميكُت و ي٣ىم بخٟسخي ٚحر مٚغ

( Consequences) بما ٣ٖالهيت ؤو ٚحر ٣ٖالهيت ًٖ جل٪ اإلاشحراث،زم يهيٛىن بمٗخ٣ضاتهم هخاثج( Beliefs)مٗخ٣ضاث 

٣ا للمٗخ٤   (2) صاث ؾىاء ٧اهذ ٣ٖالهيت ؤو ٚحر ٣ٖالهيت اهٟٗاليت ؾلى٦يت ،بما ج٩ىن مىاؾبت ؤو ٚحر مىاؾبت ،وطل٪ ٞو

: و يٗخمض الىمىطط ٖلى ظاهبحن ي٨مل ٧ل مجهما آلازغ     

 ُ و َى بمشابت الجاهب الدصخيصخي ،و يىضر الٗىامل A.B.C :: (Activating – Beliefs- Consequences) الجاهب ألاو

. ألاؾاؾيت ،التي جاصر بلى وكإة الايُغاب الاهٟٗالي

و َى الجاهب الٗالجي ،و مً زالله يخم جىييذ و مىا٢كت D.E.F  :( Disputing- Enactment- Feed Back): الثاويالجاهب 

الٗال٢اث بحن ألاخضار اإلاشحرة ،و ألا٩ٞاع الال٣ٖالهيت ،و مهاظمت جل٪ ألا٩ٞاع الهضامت التي يخبىاَا الٗميل ،و اؾدبضالها 

و  (Dispute) َغ١ الخ٨ٟحر الؿليمت التي مً زاللها يؿخُي٘ صخٌ  بإزغي ؤ٦ثر مى٣ُيت ،و مداولت ب٦ؿاب الٗميل

ج٣ييم ؤ٩ٞاٍع الؿاب٣ت ججاٍ ألاخضار التي ؾببذ له الايُغاب الاهٟٗالي ؤو َغي٣ت ج٨ٟحٍر ججاٍ ألاخضار اإلاشحرة التي 

: و ٞيما يلي ٖغى للى٣اٍ الخٟهيليت التي يٗخمض ٖلحها الىمىطط  (3)ؾخىاظهه 

وهي الخبرة ؤو ألاخضار اليكُت اإلاشحر ة للٟغص، و التي حؿبب له الايُغاب Activating events  (A )ؤخضار وكُت   –1

. الاهٟٗالي

خ٣اصاث ؤو ألا٩ٞاع ًٖ الخضر Beliefs(B )  اإلاػخهضاث  –2 ،و٢ض جٓهغ في نىعة ؤ٩ٞاع ؤو خضيض صازلي يغصصٍ (A)و هي الٖا

. ٌ وزاَئ للخضر اإلاشحر للًِٛالٟغص ٦خ٣ييم زاَئ للخضر ،ؤو جٟؿحر مدغّلٝ ،مكىّل 

ول٨جها  (A)و هي بمشابت الىديجت ؤو الٗىا٢ب،و التي يًٓ الٗميل ؤجها هاججت ًٖ الخضر  Conséquences(C) الىخاثج   –3

. (B)في الخ٣ي٣ت هاججت ًٖ 

   (4) اب اهٟٗاليو ٢ض ج٩ىن َظٍ الىديجت اهٟٗاليت ؤو ؾلى٦يت ،و ٢ض جٓهغ في نىعة قٗىع بالخٗاؾت و الباؽ ،ؤو ايُغ   

َظا َى الجاهب الدصخيصخي،و الظر يسو الٗميل وخضٍ و يإحي الجاهب الشاوي ليىضر الٗال٢اث الؿليمت بحن ألاخضار 

. اإلاشحرة و ألا٩ٞاع الال٣ٖالهيت، و الىخاثج ؤو الٗىا٢ب اإلاترجبت ٖلحها

والظر يٓهغ ٞيه صوع اإلاٗالج مً زال٫ مىا٢كخه وببغاٍػ الٗال٢اث الخٟيت التي يجهلها ،D.E.Fوالجاهب الشاوي مً الىمىطط 

: ، وجٟهيل طل٪ في الجاهب الخالي(1)٦ما يًٓ الٗميل (A)وليـ ًٖ  ((Bهخجذ ًٖ  (C)وؤن ، ( B)و( (Aالٗميل بحن 

                                                           
 .ٓٔادلصدر ادلذكور سابقا ،ص ، أبو شعر،  ٔ

2
 ، Reivich and shatté."the resilience factor" . New York : Broadway Books ,2002 , p10،11. 

3
 ، Lan R Ridgway, op cit, p8. 

4
 ، Susan A .holt and carol shaw."A Comparison of rationel Emotive Therapy .internationel". 

jornel of behavioral Consultation and Therapy.2013 vol. 7 no.4 ,p9. 
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و مىا٢كت ؤ٩ٞاع لٗميل  وهي زُىة اإلاىا٢كت،خيض ي٣ىم اإلاٗالج بخٟىيضDisputing (D) اإلاىانكت و الضخٌ  –4

،و حٛلبه ٖلى مٗخ٣ضاجه ٚحر ال٣ٗالهيت ،و اؾدبضالها بإزغي بمشابت الخُىة (C)و (  (B،إلاؿاٖضجه ٖلى بصعا٥ الٗال٢ت بحن

. الخاليت

وهي زُىة الخىٟيظ ،و بٗض ؤن ها٢ل اإلاٗالج الٗميل في الخُىة الؿاب٣ت جإحي مغخلت  Enactment (E) الخىكُظ  –5

. لٟلؿٟخه الجضيضة ،لي٨ٟغ بها بُغي٣ت ٣ٖالهيت و بىاءة ،ال جاصر به بلى الايُغاب الاهٟٗاليب٦ؿاب الٗميل 

ىا يؿاٖض اإلاٗالج  Feed Back (F)  الخؿظًت الغاحػت –6 و هي الٗاثض ؤو الخٛظيت الغاظٗت للخضر اليكِ اإلاشحر للًِٛ،َو

يا في ؤ٩ٞاٍع و هخاثجه التي يخىنل بلحها    (2) .الٗميل ؤن ي٩ىن مىيٖى

ٍاع الػهالهُت  -3 ل ألاق : حػٍغ

. ؤن ألا٩ٞاع ال٣ٗالهيت هي جل٪ ألا٩ٞاع التي يم٨ً الخد٤٣ مجها مً زال٫ الدجج و البراَحن (Ellis )يغي ؤليـ  -

 (3). ؤن ألا٩ٞاع ال٣ٗالهيت ؤ٢غب بلى الىا٢ٗيت بٗيضا ًٖ الخإمليت((Baron ,1990 باعونو خؿب  -

ها  -  .بإجها اهخهاع لل٣ٗل في مسخل٠ مجاالث الخياة و الىظىص في مجا٫ الٗلم و الخياة الاظخماٖيت(2003) ػاًضفي خحن ٖٞغ

(4) 

هغي بإن ألا٩ٞاع ال٣ٗالهيت هي ؤ٩ٞاع مى٣ُيت، و وا٢ٗيت حؿاٖض الٟغص ٖلى جد٣ي٤ ؤَضاٞه في ظمي٘ اإلاجاالث ًٞال ًٖ    

. ؤجها جؼيض مً مكاٖغ اإلاخٗت و الؿٗاصة

ل ألاف -4 : ًاع الالغهالهُتحػٍغ

ها - يتها و اإلابييت ( (Ellis,1977 ؤلِـ يٗٞغ ت مً ألا٩ٞاع الخاَئت و ٚحر اإلاى٣ُيت التي جخمحز بٗضم مىيٖى بإجها جل٪ اإلاجمٖى

ٖلى جى٢ٗاث و حٗميماث زاَئت ،و ٖلى مؼيج مً الًٓ والخيبا و اإلابالٛت و التهىيل بضعظت ال جخ٤ٟ و ؤلام٩اهاث الٟٗليت 

    (5)للٟغص 

ها بإها اإلاٗخ٣ضاث و اإلاٟاَيم التي يخبىاَا الٟغص مً ألاخضار و الٓغوٝ  (Patterson1980) باجغ ؾىن ؤما  - ٞيٗٞغ

  (6.)الخاعظيت و التي جغظ٘ وكإتها بلى الخٗلم اإلاب٨غ و ٚحر اإلاى٣ُي

التي جغجبِ بخ٣ييم ألاخضار ٖلى جغي بإن ألا٩ٞاع الال٣ٖالهيت هي ألا٩ٞاع واإلاٗخ٣ضاث و ألالٟاّ الظاجيت ( 2007)محراػا ؤما -

ا ال حؿخد٤ الاخترام ،مما ياصر بلى الخؼن و ال٣ل٤  ( 7).هدى ٧اعسي ،ؤو ج٣يم الظاث باٖخباَع

                                                                                                                                                                                           
1
 ،David, D.,Kangas, M.,Schnur, J.B Montgomery, G.H. REBT Depression Manual/Protocol 

"Managing Depression Using Rational Emotive Behavior Therapy": Romania Babes،Bolyai 

University (BBU), 2004,p 10. 
. ٕٛ ،ٕٚادلصدر ادلذكور سابقا، ص، نشوة الدردير،  ٕ
 .ٙادلصدر ادلذكور سابقا، ص ، صابر،  ٖ
 .ٖٙٗص ادلصدر ادلذكور سابقا ،، ىديل عبد اهلل،  ٗ
 .ٙادلصدر ادلذكور سابقا، ص ، صابر،  ٘
 .ٖٜٔ ادلصدر ادلذكور سابقا ،ص، شايع،  ٙ
، غزة ،  "الالعقالنية لدى طلبة الكليات التقنية في قطاع غزة األفكارفاعلية استخدام السيكودراما في خفض مستوى القلق و "، رامي الزقزكؽ ،  ٚ

. ٘ٗ، ص ٖٕٔٓ. جامعة األزىر. ختصص علم النفس.ماجيستَت غَت منشورة 
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مً زال٫ الخٗاعي٠ الؿاب٣ت  هجض ؤن ألا٩ٞاع الال٣ٖالهيت حٗض همِ مً ؤهماٍ الخ٨ٟحر الخاَئ والهاػم للظاث ٖلى ق٩ل 

مً زال٫ ألاؾغة و اإلاجخم٘ ويخبىاَا في ج٣ييمه لظاجه ،وألاخضار و اإلاىا٠٢ التي مٗخ٣ضاث ٚحر مى٣ُيت ي٨دؿبها الٟغص 

. جىاظهه و التي بضوعَا ج٣ىصٍ بلى مسخل٠ الايُغاباث مً ٢ل٤ و ا٦خئاب ؤو قٗىع بالخؼن و العجؼ 

ٍاع الػهالهُت  -5  :ؾماث ألاق

: ث وهي ؤن اإلاٗخ٣ضاث ال٣ٗالهيت لها ٖضة ؾماث ؤو ممحزاEllis,1997))ؤلِـ يغي 

يت وليـ مً هٓغة شخهيت: اإلاىيىغُت-   .ويخمشل طل٪ في ؤجها حكخ٤ مً خ٣اث٤ و ؤصلت مىيٖى

باث و ؤمىياث و جًٟيالث  ال جهل بلى اإلاُل٣اث الالػمت: اإلاغوهت- .  خيض جدك٩ل في نىعة ٚع

. حؿاٖض ٖلى جد٣ي٤ و بهجاػ ألاَضاٝ -

. ج٣لل مً الهغاٖاث الضازليت لضي الٟغص -

. الخهاصم م٘ آلازغيً اإلاديُحن بالٟغص ج٣لل مً -

 ( 1).حؿاٖض ٖلى الخ٨ٟحر في ٖضة نيٜ مً الاخخماالث -

ٍاع الالغهالهُت  -6 : ؾماث ألاق

حن ؤن( 2004) َُكاء ألاقهغؤوعصث  الهامت  الخهاثو ٢ام بخلخيو بٌٗ الؿماث و  ( Dryden, 1994)صٍع

: للمٗخ٣ضاث الال٣ٖالهيت و هي ٧اآلحي

". ؤهه ؤمغ قًُؼ ًجب ؤن ال ًدضر ؤبضا"بالجمىص و الخُٝغ ،وييكإ ٖجها ٖاصة ؤ٩ٞاع ال ٣ٖالهيت مشل ؤجها  جخه٠  –1

. ييكإ ٖجها السخِ و الخظمغ و الٗضوان مً الظاث و آلازغيً  –2

.  ج٩ىن صاثما في نىعة ؤلازباث و الىٟي اإلاُل٣حن، و ال حؿاٖض ٖلى الخ٨ٟحر باالخخماالث  –3

 .جدؿ٤ م٘ الخ٣ي٣ت و الىا٢٘، ٦ما ؤجها حٗي٤ الٟغص مً جد٣ي٤ ؤَضاٞه وعٚباجهٚحر مى٣ُيت و ال   –4

ٍاع الالغهالهُت  -7 : مهاصع ايدؿاب ألاق

جلٗب البيئت اإلاديُت صوعا ٦بحرا في ا٦دؿاب الٟغص لؤل٩ٞاع الال٣ٖالهيت، مً زال٫ وؾاثِ التربيت و التي مجها الىالضيً و   

 :الم، ومً ؤؾباب ْهىع َظٍ ألا٩ٞاع الال٣ٖالهيت ما يلياإلاٗلمحن وألانض٢اء، و وؾاثل ؤلٕا

 ؤؾالُب اإلاػاملت الى الضًت الؿلبُت :

ألؾاليب اإلاٗاملت الى الضيت الؿلبيت صوعا في وكإة ألا٩ٞاع الال٣ٖالهيت ،مً خيض اٞخ٣اع الٗال٢ت بحن الىالضيً و الُٟل   

ايت اإلابالٜ للخٟاٖل ؤلايجابي و الاخترام اإلاخباص٫ ٞيكٗغ الُٟل باجهؼا م الظاث ،٦ما ؤن اإلاٗاملت الى الضيت التي جا٦ض ٖلى الٖغ

ٞحها في الخيكئت ،هي ٚحر صخيدت ألجها ججٗل الُٟل ال يخٗلم ٦ي٠ يخٗامل م٘ اإلاك٨الث بىٟؿه و ال يكٗغ باالؾخ٣الليت 

حر ٢اصع ٖلى الضٞإ  ًٖ هٟؿه ،خيض بن الىالضيً وال يدترم ٢غاعاث الىالضيً ؤو ؤخ٩امهما زاث٠ مً الى٢ٕى في الخُإ ٚو

الظيً يٓهغون جى٢ٗاث ٖاليت ظضا جخجه هدى ال٨ما٫ الؼاثض يخى٢ٗىن مً ؤَٟالهم ؤن يٓهغوا ظىاهب ٢ىة متزايضة صون ؤر 

ظىاهب ي٠ٗ،مما يكٗغ الُٟل بإهه ٚحر ٢اصع ٖلى جلبيت جى٢ٗاتهم،زانت ٖىضما ي٣اعهىهه ٖلى هدى ؾلبي م٘ هجاخاث 

.  آلازغيً 

                                                           
. ٕٖ،ص  ادلصدر ادلذكور سابقا، الغامدم،  ٔ
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ؤن الىي٘ ألاؾغر ؤو الٓغوٝ ألاؾغيت الؿلبيت جلٗب صوعا في ا٦دؿاب الٟغص لؤل٩ٞاع الال٣ٖالهيت ،خيض جبحن ٦ما اجطر    

ؤن بٌٗ اإلاغا٣َحن مً الجيؿحن ممً َم يٗيكىن في مىار ؤؾغر ٚحر ٖاصر مشل ؤبىاء اإلاُل٣حن ٧اهذ لضحهم ؤ٩ٞاع ال 

غاى الىٟؿيت ا٫  ( .1)ؾلبيت مشل الكٗىع باال٦خئاب الىٟسخي اإلاغجٟ٘ ٣ٖالهيت بضعظت مغجٟٗت و اإلاغجبُت ببٌٗ ألٖا

  التربُت و الخػلُم: 

جسل٤ ؤؾاليب التربيت و الخٗليم و اإلاىاهج الضعاؾيت َالبا مخل٣يا مٗخمضا ٖلى الخل٣حن ٞهي ال حصج٘ الخ٨ٟحر و ؤلابضإ ،و   

ٌ الى٣اف،و الالتزام بال٣ىالب الجامضة  اؾخسضام الُغ١ الٗلميت في خل اإلاك٨الث،و بهما حصج٘ ٖلى الخٟٔ و ٞع

ظا ما يؿاٖض ٖلى وكإة ؤ٩ٞاع ال ٣ٖالهيت لضي الُلبتاإلادضصة ؾلٟا ختى يىا٫ الُالب اؾخدؿان الم  ( 2). ٖلم َو

  الػؼلت الاحخماغُت :

حٗض الٗؼلت الاظخماٖيت مً ألاؾباب التي ٢ض حؿاَم و بك٩ل ٦بحر في ج٩ىيً ألا٩ٞاع الال٣ٖالهيت،خيض يٟخ٣غ الٟغص للخ٨م   

ؤو اإلاٗياع الاظخماعي ٖلى ؤ٩ٞاٍع و مٗخ٣ضاجه ،و في ٦شحر مً ألاخيان ٢ض جدؿم شخهيت الٟغص اإلاىٗؼ٫ اظخماٖيا ببٌٗ 

٣ا إلاا يخ٤ٟ م٘ آلازغيً ،و ما جغجًيه الجماٖت التي يٗيل ٞحها و الجمىص الظر يمىٗه مً ج٣ييم ؤ٩ٞاٍع ج٣ي يما ؾليما ٞو

. يؿخمض مجها الضٖم واإلاؿاهضة 

  الجمىص الكٌغي :

بت في حٛيحر    اجهاٝ ألاٞغاص بالجمىص مً ألاؾباب التي ٢ض جاصر بلى ؾياصة ألا٩ٞاع الال٣ٖالهيت و طل٪ ،مً زال٫ ٖضم الٚغ

م ،ؤو اؾدبضالها بإر عي ؤ٦ثر ٣ٖالهيت وؤ٦ثر مغوهت ومى٣ُيت،ٞي٣٘ الٟغص ؤؾحرا للخ٨ٟحر اإلاخهلب الجامض خيض ي٩ىن ؤ٩ٞاَع

، لحري الجاهب آلازغ ب في ؤن يٛحر ٨ٍٞغ  (3) .ج٨ٟحٍر مٓلم يغي مً زالله ظاهب واخض للخياة ،وال يٚغ

  زهاقت اإلاجخمؼ :

٣الهيت في اإلاجخم٘ يٟغػ ؤ٩ٞاع ال ٣ٖالهيت لؤلٝ عاص ٞخٗم َظٍ ألا٩ٞاع اإلاجخم٘ الخاعجي ؤو البيئت ،٦ما َى بن اهدكاع ؤ٩ٞاع اٖل

 (4) الخا٫ في ؾياصة ألا٩ٞاع الال٣ٖالهيت اإلاخٗل٣ت بالسخغ والكٗىطة ،و في َظٍ الخالت ي٩ىن الٟغص  الال٣ٖالوي ضخيت لبيئخه

جىنلذ الىخاثج بلى ؤن  جبحن الضعاؾاث  ؤن َىا٥ ٞغو١ بحن الجماٖاث الٗغ٢يت ٖلى م٣ياؽ ألا٩ٞاع الال٣ٖالهيت خيض   

خ٣اص بالخغاٞاث التي جخٗل٤ بالخٔ ؤ٦ثر مً ألامغي٨يحن ٚحر  ألامغي٨يحن مً ؤنل آؾيىر اجطر لضحهم اخخماالث ؤ٦بر في الٖا

. (5)آلاؾيىيحن 

 وؾاثل ؤلاغالم اإلاسخلكت: 

الم في مجخمٗىا و في و٢خىا الخايغ ٚحر َاصٝ و ٚحر مؿئى٫ يجٗل مً اإلاخٗت اللخٓيت،و ظظب اهدباٍ الكباب     ؤنبذ ؤلٖا

ما٫   لخد٣ي٤ ؤٖلى ألاعباح َى الهضٝ ألاؾاسخي له ،وم٘ ٚياب الغ٢ابت التربىيت و الاظخماٖيت و ألازال٢يت  جخدى٫ َظٍ ألٖا

يت و ٚحر ٣ٖالهيت ًٖ الخياة ب اإلاهضع اإلاظ٧ىع ؾاب٣ا ٧ل ظىاهبها  بلى وؾيلت إل٦ؿاب ألاٞغاص ؤ٩ٞاعا ٚحر . (6)مىيٖى

                                                           
. ٖٙادلصدر ادلذكور سابقا ، ص ،الغامدم،  ٔ
 .ٕٓٔادلصدر ادلذكور سابقا ، ص ، عالـ،  ٕ
. ٖٓ٘ادلصدر ادلذكور سابقا ،ص،  ،ىديل عبد اهلل ٖ
 .ٖٖ ،ٕٖادلصدر ادلذكور سابقا ،ص ، نشوة الدردير،  ٗ
 .ٖٚادلصدر ادلذكور سابقا ،ص الغامدم،  ، ٘
. ٖٙٔ،ص ادلصدر ادلذكور سابقا عالـ ، ، ٙ
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٦ما ؤن ؾهىلت الىنى٫ بلى اإلاٗلىماث الٛؼيغة ظضا باؾخسضام ج٣ىياث في مخىاو٫ الجمي٘ ٦كب٨ت ؤلاهترهذ الٗاإلايت ،جاصر 

ص الٟغص ٖلى ؤؾاليبه و ؾماجه في بلى ع٧ىن الٟغص بلى الىؾاثل و الخ٣ىياث صون ؤن يؿخسضم ج٨ٟحٍر لظا  يجب ؤن يٗخم

. (1)الخ٨ٟحر و البدض و ؤن ال يغ٦ً بلى ما َى ؾهل

ٍاع الالغهالهُت يما ؤوعصَا ؤلِـ   -8 : Ellisألاق

 ليؿذ طاث مٗجى ( Ellis)ؤلِـمً زال٫ الضعاؾاث التي ٢ام بها   
ًا
 ؤو ٢يمت

ًا
لؤل٩ٞاع الال٣ٖالهيت ،٣ٞض جم٨ً مً جمشيلها في بخضي ٖكغة ٨ٞغة

ظٍ ألا٩ٞاع هي  ،وزغاٞيت وقاجٗت الاهدكاع في الش٣اٞت الٛغبيت ،وجاصر بلى الايُغاب الىٟسخي ،َو
ًا
٣الهيت  اٖل

ًا
 : اُٖخبرث خؿب هٓغيخه ؤ٩ٞاعا

مً الًغوعر ؤن ي٩ىن الصخو مدبىبا ؤو مغييا ٖىه مً ٧ل "Demand Of Approval َلب الاؾخدؿان: الكٌغة ألاولى -

 ".اإلاديُحن به

. ال٨ٟغة الال٣ٖالهيت ٢ض حؿهم في اٖخماص الٟغص ٖلى آلازغيً بك٩ل مبالٜ ٞيههغي ؤن َظٍ 

يجب ؤن ي٩ىن الٟغص ٖلى صعظت ٖاليت مً ال٨ٟاءة " Personal Perfection الصخصخي الٌماُ ابخؿاء: الكٌغة الثاهُت  -

   .2."وؤَميت  ٢يمت طا بؿببه هٟؿه يٗخبر و اإلاىاٞؿت و ؤن يىجؼ ما يم٨ً ؤن

ؾعي الٟغص في الىنى٫ بلى خض ال٨ما٫ في ٧ل شخيء يٟٗله يجٗله ٖغيت لئلخباٍ و الٟكل في ٖمله و في خياجه هغي ؤن 

. بك٩ل ٖام مً ظغاء ٖضم ونىله بلى ال٨ما٫ ٞيما يٟٗله

ً للظاث الهاسخي اللىم: الكٌغة الثالثت  -  ؤن لظل٪ يجب وزبشاء بٌٗ الىاؽ ؤقغاع":Blame-Pronenessولآلزٍغ

(  3) ".الخبيض ؤو الكغيغ ٖلى ؾلى٦هم بكضة مىاويال يٗا٢بىا

. هغي في َظٍ ال٨ٟغة الال٣ٖالهيت ازخالٝ مٗياع الهىاب و الخُإ مً مجخم٘ آلزغ ٞهى مخٛحر و يخإزغ ز٣اٞيا

بهه إلاهيبت ٞاصخت ؤن حؿحر ألامىع ٖلى ٨ٖـ ما يغيض " Castarophizingوالٌىاعر اإلاهاثب جىنؼ: الكٌغة الغابػت - 

  (4)ا " .الٟغص 

٥ يجب ؤن ال هغي ؤهه يجب ٖليىا ؤن هىٓغ لؤلمىع مً ظىاهب مخٗضصة ٣ٞض ج٩ىن َىا٥ ظىاهب بيجابيت ال هىدبه بلحها ٖىض خضور ؤمغ ٚحر ؾاع و وٟٛلها لظا

باث مُلب ؤؾاسخي لخد٣ي٤ الؿٗاصة . ج٩ىن هٓغجىا ؤخاصيت، و ال هجٗل الخهى٫ ٖلى الٚغ

اإلاهاثب والخٗاؾت ٖىض الٟغص بٟٗل الٗىامل  "Emotional Irresponsibility الاهكػالُت) الالمباالة )التهىع :الكٌغة الخامؿت -

  (5). "الخاعظيت والتي ليـ بم٣ضوعٍ الؿيُغة ٖلحها

ٕ هغي ؤن َظٍ ال٨ٟغة ال ٣ٖالهيت ٞالٓغوٝ الخاعظيت ٢ض ج٩ىن ؾببا في حٗاؾت الٟغص ل٨جها ال جمشل ظمي٘ ألاؾباب ٞبٌٗ ما يٗاهيه الٟغص هاب

. طاجه ،ٖلما ؤن الٟغص الؿىر يؿخُي٘ الخٛلب ٖلى ْغوٞه وطل٪ مً زال٫ ج٨يٟه مٗها مً

                                                           
جامعة القدس ادلفتوحة،  برنامج الًتبية، منطقة طولكـر ، "التفكير اإليجابي و السلبي لدى طلبة الجامعة في ضوء بعض المتغيرات"،بركات زياد،  ٔ

 .ص  ٕٙٓٓ،  التعليمية
 .ٔٚسناء زىراف ، ادلصدر ادلذكور سابقا ، ص ، ٕ
. ٜٔ،ص  ادلصدر ادلذكور سابقا، الصهقاف،  ٖ
 ٕٗٓ، ص   ادلصدر ادلذكور سابقا ،  شايع عبد اهلل، ٗ
 .ٛٛادلصدر ادلذكور سابقا ، ص ، الزقزكؽ،  ٘
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حؿخضعي ألاقياء الخُحرة ؤو اإلاسيٟت ْهىع الهم ال٨بحر والاوكٛا٫ "  Anxious Over Concernالؼاثض الهلو :الكٌغة الؿاصؾت -

 (.1) " ي٩ىن ٖلى ؤَبت الاؾخٗضاص إلاىاظهتها والخٗامل مٗهاالضاثم في الخ٨ٟحر وييبػي ؤن يخى٢٘ الٟغص اخخما٫ خضوثها صاثما وؤن 

باث و ألاماوي، و ل٨ىه مً اإلاؿخديل جد٣ي٤ ظمي٘ َظٍ ألاماوي   .وهغي ؤن َظٍ ال٨ٟغة ال ٣ٖالهيت، ألهه لضي الٟغص ال٨شحر مً الٚغ

 " ProblemsAvoidanceججىب اإلاكٌالث  :الكٌغة الؿابػت -
ً
مً ألاؾهل للكغص ؤن ًخجىب بػٌ الهػىباث واإلاؿاولُاث بضال

 . (2)مً مىاحهتها 

 مىاظهتو له جدضيضها في هسخل٠ مٟهىم الهٗىبت ٞهى إلاٟهىم واضخا مٗياعا همخل٪ ال ألهىا ٣ٖالهيت ال ال٨ٟغة َظٍ ؤن وهغي    

 ما وؾيًُغ ٞترة في الصخو ؾيخى٠٢ الهغوب َا٫ ٞمهما .مجها التهغب مىانلت مً ؤؾهل واإلاؿئىلياث اإلاىا٠٢

 .مىاظهتها في ظضيضة ؤؾاليب حٗلم في جخمشل ٢ض ٞىاثض اإلاهاٖب بٌٗ لٓهىع  ؤن إلاىاظهتها،٦ما

يجب ؤن يٗخمض الصخو ٖلى آلازغيً ، ويجب ؤن ي٩ىن َىا٥ مً َى ؤ٢ىي مىه ل٩ي "Dependencyالاغخماصًت :الكٌغة الثامىت   -

   (3) ". يٗخمض ٖليه

غي٣ت ؾلى٦ياجه ًٖ الىخيض اإلاؿئى٫  هٟؿه ٞهى ٖلى يٗخمض ؤن الٟغص ٖلى ألهه ٣ٖالهيت ال ال٨ٟغة َظٍ ؤن و هغي   .خياجه َو

ج٣غع الخبراث وألاخضار اإلااييت الؿلى٥ الخايغ وال ": Helplessnessالكػىع بالعجؼ و ؤَمُت زبراث اإلااضخي :الكٌغة الخاؾػت  -

 (4) ".يم٨ً ججاَل ؤو مدى جإزحر اإلااضخي

 خايغها ٖلى جإزحٍر في مدضوصا يٗض ؤزٍغ ؤن بال ،باإلااضخي ٞيه مبالٜ اَخمام مً ٞحها بما الال٣ٖالهيت ال٨ٟغة َظٍ ؤن هغي 

 .ومؿخ٣بلىا

ً : الكٌغة الػاقغة  - ييبػي ؤن يدؼن الٟغص إلاا يهيب آلازغيً مً " Upset For People's Problemsالاهؼغاج إلاخاغب آلازٍغ

  ".ايُغاباث و مك٨الث 

ىب ٚحر ؤمغ ٞيه اإلابالٜ الاَخمام ؤن به ،بال بإؽ ال ؤمغ اإلا٣ٗى٫  الاَخمام ؤن هغي   مىاظهت في آلازغيً يٟيض لً ألهه مٚغ

 .مك٨التهم 

ٍاملت :الكٌغة الخاصًت غكغة -  خل ٧امل وصخيذ يجب الخىنل بليه ل٩ل مك٩لت ، " Perfect Solutionsابخؿاء الخلُى ال
ًا
َىا٥ صاثما

  (5) ."وبال ؾخ٩ىن الىخاثج زُحرة 

و ؤن ال يىٓغ بلحها مً مىٓىع  ،اإلام٨ىت الخلى٫  مً الٗضيض لىظض مخٗضصة ظىاهب مً اإلاك٩لت بلى الىٓغ الٟغص فيؤمًٗ هغي ؤهه لى   

ي٤ ،  . إلاك٨التهم بصعا٦هم في ألاٞغاص الزخالٝ ٚحر مم٨ً، هٓغا ؤمغ البكغيت مك٨الث ل٩ل اإلاىاؾب الىخيض الخل ؤن ٦مايّل

داويو٢ض جم٨ً      ( Ellis) ؤلِـ بلى الخىنل في صعاؾخه لخُىيغ ازخباع ألا٩ٞاع ال٣ٗالهيت  و  الال٣ٖالهيت بلى بياٞت ٨ٞغجحن بلى ؤ٩ٞاع( 1985) الٍغ
ًا
اإلاظ٧ىعة آهٟا

ما وقاجٗت في اإلاجخم٘ ألاعصوي ، ،  :َو

                                                           
. ٘ٗادلصدر ادلذكور سابقا، ص ، الزىراين،  ٔ
 .ٛٛادلصدر ادلذكور سابقا ، ص  ، عالـ ، ٕ
 .ٕ٘ٓادلصدر ادلذكور سابقا ، ص ،شايع،  ٖ
 .ٕٔٓادلصدر ادلذكور سابقا ، ص، ابراىيم عبد الستار،  ٗ
 ٕٚ، ص ادلصدر ادلذكور سابقا زىراف ، ،  سناء  
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. ييبػي ؤن يدؿم الصخو بالغؾميت والجضيت في الخٗامل م٘ آلازغيً ختى ي٩ىن له ٢يمت ؤو م٩اهت مدترمت بحن الىاؽ  -1

. ال ق٪ في ؤن م٩اهت الغظل هي ألاَم ٞيما يخٗل٤ بٗال٢خه م٘ اإلاغؤة  -2

ظٍ ال٨ٟغة جىو ٖلى ؤن(1994ببغاَيم، )و٢ض وعصث ٨ٞغة زاهيت ٖكغة في بٌٗ اإلاغاظ٘ مشل  ت والىجاح ؤقُاء ًمًٌ " : ، َو الؿػاصة البكٍغ

َظٍ ال٨ٟغة ال ٣ٖالهيت ألن الؿٗاصة و الىجاح يدخاظان بلى بظ٫ الجهض و الانغاع ختى يهل الٟغص لهما ،ويدخاط بلى ."الىنُى بليها صون حهض 

 (1).اؾخمغاع طل٪ الجهض الؾخمغاع الىجاح و الؿٗاصة 

بهَ لؿذ ؤؾحر ججاعبَ اإلاايُت ": (Ellis,1988)ؤلِـوفي َظا الهضص ي٣ى٫  الصخهيت ، وجٟيض ألا٩ٞاع الال٣ٖالهيت في جٟؿحر ايُغاباث

 (2) ."،وحؿخُُؼ َىا ،وآلان ؤن حؿحر ما جكٌغ به  ولهظا قةن ما حكػغ به ؤهذ َى ما جكٌغ به 

ت الػالج الػهالوي الاهكػالي لـ ؤلِـ  (  : Ellis)حػلُو غلى هظٍغ

،ؤجها جغ٦ؼ ٖلى  1993،و زانت بٗض جُىعاجه ألازحرة بٗض ( Ellis) ؤلِـجمخاػ هٓغيت الٗالط ال٣ٗالوي الاهٟٗالي لـ   –1

يت و الاهٟٗاليت و الؿلى٦يت . الجىاهب اإلاٗٞغ

. حٗخمض ٖلى حٗضيل اليؿ٤ ال٨ٟغر للٟغص،ؤو حٗضيل الجاهب ؤلاصعا٧ي –2

  .ع٦ؼث ٖلى ؤ٩ٞاٍع التي يخبىاَا و ؾببذ له الايُغابظٗلذ الىٓغيت الٗميل مدىع اَخمامها، و  –3

خاولذ الغبِ ،ؤو بيجاص نلت بحن ألاخضار الخاعظيت و اإلاىا٠٢ الًاُٚت،و بحن الجاهب اإلاٗغفي للٟغص ،و اإلاخمشل في  –4

 .ؤ٩ٞاٍع و مٗخ٣ضاجه خى٫ َظٍ ألاخضار

٫ البدض ًٖ ؤؾبابها الخاعظيت التي ٢ض ٢ضمذ ظاهب مم٨ً للٗالط ،٨ٞشحر مً الايُغاباث ٖىض ٖالظها مً زال –5

جخهل بمغخلت الُٟىلت ؤو جخهل بإٞغاص آزغيً ،ؤو ْغوٝ زاعظت ًٖ بعاصة اإلاغقض و اإلاؿترقض و التي ال يم٨ً الؿيُغة 

ٖلحها بك٩ل جام ،ٞي٩ىن خل اإلاك٩لت ؤو الايُغاب ٚحر ظظعر ،ألن ظىاهب ٖضة مً اإلاك٩لت ال يم٨ً الؿيُغة ٖلحها 

اإلاا طَب الٗميل بلى اإلاغقض َىاٖيت ،ٞليـ مً الهٗب ب٢ىاٖه باإل٢إل ًٖ ؤ٩ٞاٍع الهضامت و الال٣ٖالهيت و جبييه  ،َو

 (3) .ألزغي ؤ٦ثر ٣ٖالهيت

: ؤؾالُب الػالج الػهالوي الاهكػالي -9

يت والاهٟٗاليت و الؿلى٦يت إل٢ىإ اإلاؿترقض  ت مً ألاؾاليب اإلاٗٞغ يؿخسضم اإلاغقض اإلاخب٘ للٗالط ال٣ٗالوي الاهٟٗالي مجمٖى

يت و مً َظٍ   :الُغم  وألاؾالُب بالخسلي ًٖ ؤ٩ٞاٍع ٚحر ال٣ٗالهيت و اؾدبضالها بإ٩ٞاع ؤزغي ٣ٖالهيت ومىيٖى

  ألاؾالُب اإلاػغقُتCognitive Techniques :

يت التي حكخمل ٖلى الخدليل الٟلؿٟي و الى٣ُي يـ ت مً الُغ١ الٗالظيت اإلاٗٞغ جسضم اإلاٗالج ال٣ٗالوي الاهٟٗالي مجمٖى

 لؤل٩ٞاع ٚحر ال٣ٗالهيت ،و الخٗليم و الخىظيه جٟىيض الاؾخيخاظاث ٚحر الىا٢ٗيت ،وو٠٢ ألا٩ٞاع و ؤلايداءاث والدكىيه اإلاٗغفي 

(4) 

                                                           
  .ٜٓادلصدر ادلذكور سابقا ، ص ،عالـ،  ٔ
 .ٕٔادلصدر ادلذكور سابقا، ص ، العويضة،  ٕ
 .ٕٙادلصدر ادلذكور سابقا ، ص ، نشوة الدردير،  ٖ

4
 ، David, D, Kangas ,op cit, p8. 
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ؤر  (A.B.C) الىمىططٖالج ال٣ٗالوي الاهٟٗالي يدلل الايُغاب الاهٟٗالي الؿلى٧ي في يىء وفي نىعجه اإلاكهىعة ٞةن الم   

،زم الاهخ٣ا٫ بلى جٟىيض ( B)وبهما هي هديجت هٓام الخ٨ٟحر ( A)ليؿذ وليضة ألاخضار اليكُت التي حؿب٣ها (C)ؤن الىخاثج

(Disputing ) ألا٩ٞاع الال٣ٖالهيت و يغمؼ بليه(D ) يت،ألامغ الظر  (1).يؿاٖض ٖلى جد٣ي٤ بٖاصة بىاء الجىاهب اإلاٗٞغ

  ألاؾالُب الاهكػالُتEmotive Techniques :

ت مً ألاؾاليب التي جخٗامل م٘ مكاٖغ و اهٟٗاالث الٗميل    يؿخسضم اإلاغقض في الٗالط ال٣ٗالوي الاهٟٗالي مجمٖى

،و مً َظٍ ألاؾاليب ؤؾلىب الخ٣بل ٚحر اإلاكغوٍ ،وؤؾلىب جمشيل ألاصواع ،و ٦ظل٪ ؤؾلىب اإلاغح ،و ؤؾلىب ( اإلاؿترقض)

ا مً ؤؾالي ب اإلاىاظهت التي حؿاٖض اإلاؿترقض ٖلى بْهاع هٟؿه ،والخٗٝغ ٖلى مهاظمت الكٗىع بالخؼر و الضوهيت و ٚحَر

يت  ا باإلياٞت بلى الجىاهب اإلاٗٞغ مكاٍٖغ الؿلبيت وؤن ج٩ىن ٖلى اجها٫ بمكاٍٖغ الصخهيت وؤن يداو٫ حٛيحَر

 (2).والؿلى٦يت

  ألاؾالُب الؿلىيُتBehaviorist Techniques  :

:  اإلاؿخسضمت ألاؾالُب الؿلىيُتط الؿلى٧ي اإلاٗغفي و يؿخسضم الٗالط ال٣ٗالوي الاهٟٗالي َى هٕى مً الٗال  

 (3)الىاظباث اإلاجزليت اليكُت التي ي٩ل٠ بها اإلاؿترقض إلاىاظهت اإلاىا٠٢ التي يساٝ ؤو يخجل مجها الٟغص    –1

 (4)ؤؾاليب الاقتراٍ ؤلاظغاجي مشل الخىٟحر و ال٣ٗاب و الدك٨يل  –2

ط ال٣ٗالوي الاهٟٗالي  َى ؤؾلىب ٞغيض مً الٗالط الىٟسخي مسهو ليخم٨ً الٗميل و بك٩ل ٖام ٞةهىا هغي بإن  الٗال   

مً مالخٓت و ٞهم ألا٩ٞاع الال٣ٖالهيت في خياجه،و مً زم مهاظمتها ،ؤو ٦ىديجت إلاىا٢كت جل٪ ألا٩ٞاع الال٣ٖالهيت ،و بالخالي 

يغ ال٣ٗالوي ٖلى ألامىع التي حؿخجض في ٞةن الٗميل يؿعى ال٦دؿاب هٓغة وا٢ٗيت للخياة مما ياصر بلى جُبي٤ الخٟ٪

. اإلاؿخ٣بل و ليـ ٣ِٞ جل٪ التي جدضر في الخايغ

: زاجمت 

ت و حكٍى ٞةن الٟغص     ت وؾيلت ؤلاوؿان لٟهم طاجه و الٗالم الخاعجي اإلاديِ به ، و ٖىضما جًُغب َظٍ اإلاٗٞغ حٗخبر اإلاٗٞغ

يلجإ بلى جطخيم الؿلبياث و الخ٣ليل مً قإن ؤلايجابياث و حٗميم الٟكل و لىم الظاث و َظا ما يٗٝغ باأل٩ٞاع 

اباث اهٟٗاليت مغييت في خحن ؤن ألا٩ٞاع ال٣ٗالهيت هي ٖباعة ًٖ مٗخ٣ضاث الال٣ٖالهيت الٛحر مى٣ُيت التي جهاخبها ايُغ

خ٣ي٣يت جغجبِ بالىا٢٘ الظر يٗيل ٞيه ؤلاوؿان،و هي  ٚحر مُل٣ت ،و مد٣٣ت لؤلَضاٝ ٦ما جهاخبها في الٛالب خاالث 

و يٗىص الًٟل ٫ ؤلايجابي  وظضاهيت مالثمت للمىا٠٢ و جيخهي باإلوؿان  بلى مؼيض مً الىطج الاهٟٗالي و الخبرة و الٗم

في صعاؾت ألا٩ٞاع الال٣ٖالهيت بط ؤهه ٞخذ اإلاجا٫ ل٨شحر مً ٖلماء الىٟـ الٛغبيحن الظيً ؤظغوا ال٨شحر  (Ellis)بلِـ ألا٦بر لـ

مً الضعاؾاث و ألابدار خى٫ َظا اإلاىيٕى و ٦ظل٪ في الٗالم الٗغبي ؤظغيذ ال٨شحر مً الضعاؾاث و ألابدار التي جىاولذ 

ٟا٫ و اإلاغا٣َحن و َلبت الجامٗاث و قغاثذ ؤزغي مً اإلاجخم٘ و ؤن َظٍ الضعاؾاث جىاولذ ألاٝ ٧اع الال٣ٖالهيت لضي ألَا

ا الجيـ ، وؾمت و خالت ال٣ل٤ و ج٣ضيغ الظاث  ألا٩ٞاع الال٣ٖالهيت و ٖال٢تها بالٗضيض مً اإلاخٛحراث و التي ٧اهذ مً ؤقهَغ

                                                           
 .ٖٓادلصدر ادلذكور سابقا ،ص ، بَتين كوركين ترمجة زلمود عيد ، ٔ

2
 ، Lan R Ridgway, op cit, p 9.  

3
 ، Judith S. beck Aaron. "Cognitive Behavior Therapy. New York, London: The Guilford press. 

Second" edition ,2011,p 295. 
. ٛادلصدر ادلذكور سابقا ،ص  ، إبراىيم عبد الستار ، ٗ
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ألا٩ٞاع الال٣ٖالهيت ؾليمان الغيداوي و الظر ؤظغي الٗضيض مً الضعاؾاث خى٫ ومً ؤقهغ الباخشحن الٗغب الظيً جىاولىا 

ألا٩ٞاع الال٣ٖالهيت لضي َلبت الجامٗاث ألاعصهيت و ألامغي٨يت و نمم ازخباعا ل٣ياؽ ألا٩ٞاع الال٣ٖالهيت و طل٪ باالؾخٟاصة 

اإلاجخمٗاث الٛغبيت و ل٨ً الغيداوي َىع ازخباعا مً الازخباعاث اإلاىظىصة و التي ٧اهذ جغمي ل٣ياؽ ألا٩ٞاع الال٣ٖالهيت في 

ظضيضا ل٣ياؽ ألا٩ٞاع الال٣ٖالهيت بديض ي٩ىن مىاؾبا للبيئت الٗغبيت ،ول٩ي يد٤٣ الٟغص الىجاح و يديا خياة مخىاػهت يجب 

. ؤن يكمل الخٛحر َغي٣ت  خياجه و ؤؾلىب ج٨ٟحٍر

: ناثمت اإلاغاحؼ 

ت،  ٖالم: ال٩ىيذ  ،صٍ،"خضًثاُ الىكسخي الػالج"، الؿخاع ٖبضببغاَيم -1  .1980اإلاٗٞغ

ي الػالج"هللا، ٖبض بً الٗؼيؼ الؿخاع،الضزيل ٖبض ٖبض ببغاَيم -2 ت، ٖالم:ال٩ىيذ ،ص ٍ،"للُكل الؿلًى  .1993 اإلاٗٞغ

لى٫ ٖماص ٖبض الغخيم،  -3 لى٫ عاٞ٘ الىهحر، الٚؼ صاع الكغو١ لليكغ والخىػي٘، : ،ص ٍ،ٖمان"غلم الىكـ اإلاػغفي"الٚؼ

2003. 

ٍاع الالغهالهُت لضي َلبت الجامػاث الكلؿُُيُت و غالنتها ببػٌ "ؤبى قٗغ ٖبض الٟخاح ٖبض ال٣اصع مدمض، -4 ألاق

. 2007،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة،جسهو ٖلم الىٟـ ،٧ليت التربيت،الجامٗت ؤلاؾالميت،ٞلؿُحن،"اإلاخؿحراث

غاوي خؿً -5 ٍاع"مدمض، بً ٖلي بً الَؼ  حامػت َالب مً غُىت لضي الىنذ بةصاعة وغالنتها الالغهالهُت ألاق

 .2010 ،يال٣غ  ؤم ،عؾالت ص٦خىعاٍ جسهو بعقاص هٟسخي ، ظامٗت"خاثل

ٍاع و الهلو صعحت زكٌ في الاهكػالي الػهالوي الػالج قػالُت جهُُم"ٖمغ، بً الٗؼيؼ الهه٣ان هانغ ٖبض -6  ألاق

ايت عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ،اإلاسضعاث مضمجي لضي الالغهالهُت  هاي٠ ظامٗت ، الىٟؿيت الصخت و جسهو الٖغ

. 2005 ألامىيت، للٗلىم الٗغبيت

اث و صعاؾاث و بدىر مػانغة" الُيب ٖهام ٖلي، –7 . 2006ٖالم ال٨خب،: ، ال٣اَغة  1، ٍ " ؤؾالُب الخكٌحر هظٍغ

ٍاع الػهالهُت و"الٗىيًت ؾلُان بً مىسخى، -8 اث الصخت الىكؿُت غىض غُىت  الػالنت بحن الاق الالغهالهُت و مؿخٍى

.  113،2008،ظامٗت اإلال٪ ؾٗىص،مجلت  عؾالت الخليج الٗغبي،الٗضص "مً َلبت حامػت غمان ألاَلُت

الخكٌحر الػهالوي و الخكٌحر الالغهالوي و مكهىم الظاث و صاقػُت " الٛامضر ٚغم هللا بً ٖبض الغػا١ بً نالر ، -9

،عؾالت ص٦خىعاٍ ٚحر "مً اإلاغاَهحن اإلاخكىنحن صعاؾُا و الػاصًحن بمضًىتي مٌت اإلاٌغمت و حضة ؤلاهجاػ لضي غُىت

 .2009ميكىعة،جسهو بعقاص هٟسخي،ظامٗت ؤم ال٣غي، 

 الهل جالمظة مً غُىت غلى مُضاهُت ؤؾالُب الخكٌحر و غالنتها بدل  اإلاكٌالث  صعاؾت"اإلاىهىع ٚؿان، –10

.  01،2007،الٗضص،23صمك٤،اإلاجلض، ظامٗت ،مجلت"الغؾمُت صمكو مضًىت مضاعؽ في الؿاصؽ ألاؾاسخي

،ظامٗت ال٣ضؽ "الخكٌحر ؤلاًجابي و الؿلبي لضي َلبت الجامػت في يىء بػٌ اإلاخؿحراث"ػياص،بغ٧اث  -11

 .2006اإلاٟخىخت،بغهامج التربيت مى٣ُت َىل٨غم الخٗليميت،

ي اإلاسخهغالػالج الم"بحروي ٧لىعيً ،ؾديًٟ باإلاغوص٫ بيتر، -12 ،جغظمت مدمىص ٖيض مهُٟى، ال٣اَغة 1، ٍ"غغفي الؿلًى
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ٍاع الكلؿكُت الضالالث"صاهي َضيل ٖبض هللا، -13 وؾحر  اإلاماعؾحن اإلاىنل حامػت َلبت بحن والالغهالهُت الػهالهُت لؤلق

الٗضص ،  19 ؾىىيت ظامٗت اإلاىنل، الٗغا١،اإلاجلض الغياييت هه٠ للٗلىم الغاٞضيً مجلت،"الٍغاى لليكاٍ اإلاماعؾحن

60، 2013. 

ٍاع الالغهالهُت لضي َلبت الٍلُاث "عامي الؼ٢ؼو١، -14 قاغلُت اؾخسضام الؿٌُىصعاما في زكٌ مؿخىي الهلو و الاق

غ،ٚؼة،" الخهىُت في نُاع ؾؼة  .2013،ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ،جسهو ٖلم الىٟـ،ظامٗت ألاَػ

غان ؾىاء خامض، -15 ٖالم :،ال٣اَغة1ٍ ،"بعقاص الصخت الىكؿُت لخصخُذ مكاغغ و مػخهضاث الاؾتراب"َػ

 . 2004ال٨خب،

ٍاع"مجلي، هللا ٖبض قاي٘ –16  ظامٗت "،بهػضٍ التربُت ًلُت َلبت لضي الىكؿُت بالًؿىٍ وغالنتها الالغهالهُت ألاق

 .27،2011 ،اإلاجلض،صمك٤ ظامٗت مجلت، ٖمغان

ي الاهكػالي الػهالوي الىكسخي ؤلاعقاص"،ٖالم مىخهغ -17 ت" الؿلًى  الجامعي اإلا٨خب :،ؤلاؾ٨ىضعيتص ٍ،"الخُبُو و الىظٍغ

 . 2012، الخضيض
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2009. 
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. 2010مهغ،  هٟسخي، بعقاص ميكىعة،جسهوعؾالت ص٦خىعاٍ ٚحر ،"الجامػت َلبت لضي الخُاجُت ألاخضار غً الىاججت

:  اإلاغاحؼ باللؿت ألاحىبُت -2

20- David, D., Kangas, M., Schnur, J.B Montgomery, "G.H. REBT Depression Manual/Protocol Managing 

Depression Using Rational Emotive Behavior Therapy": Romania Babes-Bolyai University (BBU),2004 

21- Judith S. beck Aaron.."Cognitive Behavior Therapy", New York, London: The Guilford press. 

second édition, 2011 
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صوع ؤلاغالم في الخيكئت الاحخماغُت للُكل 

حامػت غبض الخمُض بً باصٌـ،مؿخؿاهم،الجؼاثغ /آمىت لُغوف.ؤ

: ملخو

يدخل الخلٟؼيىن م٩اهت ظض مغمى٢ت في اإلاجخم٘ إلاا ي٣ضمه مً بغامج حؿاٖض ٖلى بٖاصة نياٚت اإلاٟاَيم وبٖاصة حك٨يل      

. وٗيل ٞيه، ٖهغ الاهٟخاح  والاهٟجاع الخ٨ىىلىجي و اإلاٗغفيالش٣اٞاث للمكاَضيً الؾيما في الٗهغ الظر 

الم ألازغي إلاا يخمحز به مً     ليه اخخل َظا الىؾيِ بالٗاصٍ اإلاسخلٟت و محزاجه اإلاخٗضصة اإلاغجبت ألاولى مً بحن وؾاثل ؤلٖا ٖو

ظاطبيت لل٨باع و الهٛاع ٖلى وظه الخهىم  

الم     وبهظا الخإزحر ؤنبذ مً اإلادخىم مغاٖاة ظىاهب  َامت مً  جيكئت َظا  الجيل و الؾيا الخخ٩ا٦ه الضاثم بىؾاثل ؤلٖا

وحٗخبر ٢ًيت الخيكئت ٢ًيت مهمت في حك٨يل شخهيت ألاظيا٫ ومً َظا اإلاىُل٤ . .التي ؤزظث الهضاعة في الى٢ذ الغاًَ

الم في الخيصخئ . ة الاظخماٖيت للُٟل؟ التي ؾىداو٫ بيجاص لها ؤظىبت مً زال٫ َظا البدضهدً ؤمام بق٩اليت  صوع ؤلٖا

. الُٟل، الىالضيً، الخلٟؼيىن، الصخهيت، ج٩ىيً الهىيت، الخيكئت الاظخماٖيت، اإلاؿاهضة الٗاَٟيت: الٍلماث اإلاكخاخُت

 :جمهُض

ابنّل    الم ؤنبدذ ظؼءا مً خياة الىّل ضث َظٍ الىؾاثل ٖلى عؤؾهاؽوؾاثل ؤلٖا لٟؼيىن طاث جإزحر ٢ىر في نىاٖت  ، ٚو الخّل

٫ ل٨ٍٟغ واٖخ٣اصاجه ه ألاوّل ٍ اإلاسخلٟت وبخإزحر زغوة  شخهيت الٟغص وؤنبدذ هي اإلاىظّل ٟل في مغاخل همىّل
ّل
ت ٖىض الُ وزانّل

الم و  ت في جيكئت  َظا الجيل وبلىعة شخهيخه،و الؾيما ظاهب ؤلٖا اإلاٗلىماث ؤنبذ مً اإلادخىم مغاٖاة ظىاهب مهمّل

اًَ،الاجها٫،  ضاعة في و٢خىا الغّل غاث َظا ألازحر ؤزظث الهّل
ّل
ىانل بحن ألاٞغاص و ولٗلّل ماز ت الخّل لذ ٖمليّل ٣ٞض ؾهّل

ماوي  ل ويخالشخى ٞحها البٗض الؼّل لت بظل٪ الٗالم بلى ٢غيت نٛحرة،يًمدّل ٣اٞاث وألامم مدىّل
ّل
اإلاجخمٗاث،و بحن الش

ؼ ٖليه في.واإلا٩اويّل 
ّل
لٟؼيىن ؤبغػ وؾيِ بٖالمي هغ٦ ل الخّل

ّل
ٟل إلاا يدخىيه مً زهاثو ومٗايحر  ويمش

ّل
ال٢خه بالُ مضازلخىا،ٖو

ٍز   .جمحّل

ٍاؾاث طلَ غلى الكغص و اإلاجخمؼ؟  قما صوع َظا الىؾُِ ؤلاغالمي في جيكئت ألاحُاُ ؟ وماهي  اوػ

م اإلاجخم٘ في الغقيّل ػاص اَخمامه بإَٟاله وػاصث  ما ج٣ضّل
ّل
ت ٦بري في خياة ٧ل اإلاجخمٗاث، و٧ل ٟل ؤَميّل

ّل
ايت بنّل للُ ٖغ

ّل
ؤوظه ال

ٟىلت 
ّل
م ٖلى مؿخ٣بلهم،وال يسٟى ٖليىا ما إلاغخلت الُ غ ٞحها خايَغ

ّل
هلت الخل٣اث ياز مها لهم،ٞدياتهم ؾلؿلت مخّل التي ي٣ضّل

ٟل مً زبراث يتر٥ بهماجه 
ّل
اٍ الُ ت ألاولى ،وما يخل٣ّل ت في خياة الٟغص واإلاجخم٘ خيض جىي٘ ٞحها ظظوع الصخهيّل مً ؤَميّل

خه وؤصاثه   واضختفي شخهيّل
ًا
. مؿخ٣بال

 ٞالٟغص مىظ مغاخله ألاولى يٗيل في ؤخًان والضيه، ٞيؿخمضّل  مجهما زبراجه و َا٢اجه  و ؤ٩ٞاٍع و ؾلى٧اجه و لٛخه  ؤيًا    

تي 
ّل
ٛحر ييخمي بلى َظٍ ألاؾغة ال م  الهّل ا و عثيؿا في جىظيه ؤَٟالهم، ٞهظا الُبٖر ا  مهمّل ر  صوعًا ليه ٞةنّل ز٣اٞت  الىالضيً  جاصّل ٖو

ظر يسخل٠ ويدبايً مٟهىمه مً ييكإ في
ّل
ى بحن ؤخًاجها لؿىىاث،و ٖليه ججضع ؤلاقاعة َىا بلى مٟهىم ألاؾغة و ال َا، ويتربّل

 .مجا٫  بلى آزغ
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ها   خهيت،  ٞال٣يم »(: Talcott Parsonsجالٌىث باعؾىهؼ ) ٞيٗٞغ
ّل

ها جغبِ البىاء الاظخماعي بالص هي وؿ٤ اظخماعي، ألجّل

 
ّل
خهيت وألاصواع ٖىانغ اظخماٖيت  جىٔ

ّل
ٟاٖل بحن الص ضازل والخّل ض َظٍ الٗىانغ ٖال٢ت الخّل

ّل
م الٗال٢اث صازل البىاء ،وجا٦

.    1«والبىاء  الاظخماعي

ضة لهظا  ألاؾغة:بمٗجى ؤنّل      خهيت،ٞال٣يم  وال٣ٗاثض وألازال١ اإلاجؿّل
ّل

ال٢خه بالص ل مً اإلاجخم٘ ٖو
ّل
م يدك٩

ّل
هي َي٩ل مىٓ

ى في الٗال٢اث الاظخماٖيت
ّل
ضازل اإلاجخم٘ جخجل ٟاٖل و الخّل ل بىاءًا بةخضار الخّل

ّل
لتي بضوعَا حك٩

ّل
. اإلاىظىصة ٞيه، ا

ٟـا٫ و ألا٢اعب، في »:و حٗغّلٝ ؤيًا لغظل واإلاغؤة،جهل بيجهما ٖال٢اث مٗىىيت مخماؾ٨ت م٘ ألَا
ّل
ل مً ا

ّل
وخضة مشاليت جدك٩

ٗىع 
ّل

ت و اإلاهالر اإلاخباصلت والك لضواٞ٘  الٛغيؼيّل
ّل
ا ٖلى ا دىضًا ٗاث وآما٫  خحن وظىصَا ي٩ىن ُمؿْع

ّل
ظر يدىاؾب م٘ جُل

ّل
اإلاكتر٥ ،ال

 2.«ؤٞغاصَا

طر لىا ؤنّل ألاؾغة  هي وخضة       ٗغي٠ يخّل غيؼر بحن الغّلظل و اإلاغؤة في  :ومً زال٫ َظا  الخّل داص مٗىىر و ظؿضر ٚو
ّل
هي بج

٘
ّل
الخم اإلايكىص ماػا٫ يخُل جاٍ جد٣ي٤ آما٫ و مهالر مخباصلت، و ٢ض ونٟذ باإلاشاليت بد٨م ؤن الخّل

ّل
ىا٥ . بليه ال٨شحرون اج َو

ت ، وهي ؤنؿغ »: مً يغي ؤنّل  ًّط ت و ماص ا وخضة مػىىٍّط ؼ َبُعي بحن ؤشخام حمػتهم عوابِ، قإلكىّط ألاؾغة هي ججمّط

تي ٌػغقها اإلاجخمؼ ؤلاوؿاوي
ّط
 3.«الىخضاث الاحخماغُت  ال

ىاة ألاولى للمجخم٘ ،خيض جغجبِ ٞحها ظماٖاث ب    ًٖهم ببٌٗ ٞييخج ٖىه ما يٗٝغ ومٗجى َظا ال٨الم ؤنّل ألاؾغة هي الىّل

ت  . بالىخضة اإلاٗىىيت و اإلااصيّل

ةن    
ّل
هىا بلى ؤَل بالزخهام ،ٞ : َى اإلاىظىع الؿىؾُىلىجي لؤلؾغةو بطا جىظّل

ٟا٫  »   ايت ألَا ب ًٖ طل٪ مً خ٣ى١ وواظباث،٦ٖغ
ّل
َا اإلاجخم٘ ،وما يترج صزى٫ عظل وامغؤة في ٖال٢اث ظيؿيت ي٣غّل

ظيً ي٣يمىن مٗا،في مؿ٨ً واخضوجغبيتهم،ٞهي حكحربلى الجما
ّل
وظت وؤوالصَما ٚحر اإلاتزوظحن ال وط والؼّل هت مً الؼّل  4.«ٖت اإلا٩ىّل

عظت ألاولى    
َا و يٗتٝر بها اإلاجخم٘ و : بمٗجى ؤنّل ألاؾغة هي ٖكحرة الغّلظل،و ؤَل بيخه بالضّل ت ي٣غّل وهي مٟخاح ٖال٢ت خميميّل

ٟل،و يىمى وي٨بر ختى يضع٥ 
ّل
تي يىلض ٞحها الُ

ّل
بت ًٖ طل٪ ،بد٨م ؤجها  البييت ال

ّل
ا، باإلياٞت بلى اإلاؿاوليت اإلاترج ًًا ا ؤي يىظَؼ

ها م ت، قاون الخياة،ألجّل ت  وعوخيّل ت  وؤزال٢يّل ت واظخماٖيّل ن مً ؤٞغاص يغجبُىن ببًٗهم بغوابِ صمىيّل مت اظخماٖيت جخ٩ىّل
ّل
هٓ

ٖايت لؤلَٟا٫، ومً ؤظل جيكئتهم جيكئت  جخالءم م٘ اإلاجخم٘  حر الغّل دضان لخٞى عظت ألاولى مٗيكت عظل و امغؤة يخّل
ججٗل بالضّل

٠ مٗه،َظا ما يٗٝغ  إلاههىص بها وماهي ؤَمّط ماؾؿاتها؟ ويُل جخضازل الخُاة قما ا، بالخيكئت ؤلاحخماغُتو جخ٨يّل

ت  مؼ ؤلاغالم   ؟  ألاؾٍغ

ُغّل١ بلى : الخيكئت ؤلاحخماغُت/1  خيكئت٢بل الخّل
ّط
ؿىي، البضّل لىا مً ؾغص مٗىاَا:  اإلاػجى ؤلاحغاجي لل

ّط
باب ٣ٞض ظاء في  الل

ىن 
ّط
ْل ء ا:ولء: ؤنّل  معجم الػحنمً  الى

َد
ٛاعلي اؽ الهّل ضار الىّل خْع

َر
. هي ؤ

ئُث  ؾىء ، ولءؾىء، و َاالء  ولءَى :ٞي٣ا٫ للىاخض مشال .                         الكاب:  الىاشخِم

                                                           

من أىم  ،الطبيعة ك ختصص يف علم االجتماع مريكي اىتم بالعلـو أعامل اجتماعي معاصر  ٜٜٚٔ،ٕٜٓٔ talcot parsons(  بارسوتر تالكوت)  
 ."ميونيخ"تطور نظرية الفعل تويف يف ،أْتاث يف النظرية السوسيوليوجية ك اجملتمع احلديث،أعمالو بنية الفعل االجتماعي

  . ٕٙٗص ،ب ط، ٕٔٓٓ،سكندرية،اإلة اجلامعيةدار ادلعرؼ،"البناء االجتماعي و الشخصية"،فرح زلمد سعيد 1

ٕ
  . ٔ٘ص ،ٜٓٚٔالقاىرة ،مكتبة األجنلو ادلصرية،"علم اإلجتماع الصناعي"،عبد الباسط زلمد حسن 
  . ٖٓٙص ،ٕٔٓٓالقاىرة ،دار ادلصرية اللبنانية،"تصال و نظرياتو المعاصرةاإل"،ليلى حسن السيد ،حسن عماد مكاكم  ٖ
4
    . ٛ٘ص ،ٖٕٓٓب ط ،دار ادلعرفة اجلامعة اإلسكندرية،"علم االجتماع العائلي"،عفاؼ عبذ احلليم ،زلمد أمحد بيومي  
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 : و الكػل 
َد
  -وكإ

ُث
  -ًيكإ

ً
،و وكاءة

ً
ة
َد
 1.وكإ

خاب ٞيكإ ؤر   .اعجٟ٘ و ٖال= و ؤوكا هللا السّل

ٛىر للٟٓت 
ّل
كإ»اإلا٣هىص باإلاٗجى الل

ْ
ي
َد
م:َى ؤلاوكاُء « ه ربيت و ؤلاعجٟإ و الىّل

ّل
. اءو الت

: ؤما انُالًخا 

م مً ظهت، ومجخم٘ ٢اصع  بنّل "   
ّل
ربيت والخٗل

ّل
إ للت لت ألاولى وظىص َٟل مهيّل يكئت ؤلاظخماٖيت يٟترى مً الَى الخضيض ًٖ الخّل

مىما ٞهي اإلاؿاع  م ؤؾاليب الخياة صازل اإلاجخم٘، ٖو
ّل
ٖلى جلبيت َظٍ اإلا٨دؿباث مً ظهت ؤزغي، ولظل٪ ٞهي حٗٝغ بخٗل

ٟل ٢يم اإلاجخم٘ وم٘
ّل
ظر يؿدبًُ مً زالله الُ

ّل
مىػ ال تي ييخمي بلحها، ويًاٝ بلى طل٪ ٧لّل اإلاٗاٝع والغّل

ّل
ايحٍر ومٗخ٣ضاجه ال

ٝ هغّل ٨ٟحر والخّل غ١ الخّل  2"َو

عظت     
ر ٖجها يىحي بىظىص َٟل وؤبىيً بالضّل دضّل ٟل،ٞالخّل

ّل
يكئت الاظخماٖيت بمٗؼ٫ ًٖ الُ ه ال ٦الم ًٖ الخّل

ّل
بمٗجى ؤه

لظان يٗخبران الدجغ ألاؾاؽ لى٣ل الخبراث والم.ألاولى
ّل
هغّلٝ في اإلاجخم٘ال غ١ الخّل ٨ٟحر َو  . ٖاٝع وؤؾاليب الخّل

جاَاث مىاؾبت » 
ّل
 ومٗايحر و اج

ًا
ٟاٖل ؤلاظخماعي وتهضٝ بلى ب٦ؿاب الٟغص ؾلى٧ا م و حٗليم و جغبيت،ج٣ىم ٖلى الخّل

ّل
ت حٗل هي ٖمليّل

ىا٤ٞ الاظخماعي مٗها ىه مً  مؿايغة ظماٖخه و الخّل
ّل
ت،جم٨ . 3«ألصواع اظخماٖيّل

مه مً ٢يم الذّل :بمٗجى ؤنّل     
ّل
، بما حٗل ٟل مً ٞغص يٗي٠ بلى ٞغص ٢ىرّل

ّل
٫ بها الُ لتي يخدىّل

ّل
ت ا وكئت ؤلاظخماٖيت هي الٗمليّل

ٗامل م٘ الجماٖت  للخّل
ًا
ت ججٗله ؤَال اصاث ،وما ا٦دؿبه مً مهاعاث اظخماٖيّل و ال ي٩ىن َظا ؤلا٦دؿاب مً الٗضم، ٣ٞض .ٖو

ٛحر ٌ ىاة ألاولى اإلاك٩لت لهظا الهّل ٟل وحٗليمه و جىظحهه  وؤلاقغاٝ ٖلى ؾب٤  ط٦غها ؤنّل الىّل
ّل
تي مً قإجها جغبيت الُ

ّل
ر ألاؾغة ال

ا و ٢يمها تي ييخمي بلحها و الخًٕى إلاٗايحَر
ّل
. ؾلى٧اجه و جغويًه ٖلى ٖاصاث الجماٖت ال

حها ألاؾغة في ب٦ؿاب َٟلها ٧ل م      تي جاصّل
ّل
ت ال يكئت ؤلاظخماٖيت هي الٗمليّل هغيذ بإن ّلالخّل ا يدخاط بليه  و مً َىا يم٨ىىا الخّل

ىت ت مٗيّل جاَاث و ؤ٩ٞاع و ؤهماٍ ؾلى٦يّل
ّل
 .إلاىاظهت اإلاجخم٘ اإلاديِ به ، مً اج

يكئت ؤلاظخماٖيت في مٟهىمها الىاؾ٘ هي ت ٞهي في وا٢٘ الخا٫ جيكئت »: و الخّل م ألامىع ؤلاظخماٖيّل
ّل
ص حٗل ؤ٦ثر  قمىال مً مجغّل

ت  ت  و٢ىميّل ت و ا٢خهاصيّل ت وؤزال٢يّل ت وصيييّل ىيّل ت ،َو ت مخ٩املت و ؾياؾيّل ر بلى ج٩ىيً شخهيّل ت ومهىيت بديض جاصّل و ؤؾغيّل

ٟا خؿىا ٟت ج٨يّل . 4«مخ٨يّل

ي طل٪ بلى      ي ي٣بلها اإلاجخم٘ ،بل و يخٗضّل جاَاث التّل
ّل
ت و الاج ت  ؤلاظخماٖيّل ٟل اإلاٗٞغ

ّل
ظا يٗجي ؤنّل ألاؾغة ج٣ىم  بة٦ؿاب الُ َو

ٟل ؾيٗيل في مديِ جد٨مه ١
ّل
ت، ألنّل َظا الُ ياؾيّل ربيت الؿّل

ّل
ىض مً ؤظل الت ٍر بصيىلىظياث ،ٞٗليه الخجّل واهحن و حؿحّل

ٞإ  ً و الضّل امي،و٦ظل٪ باإلاكاع٦ت في بىاء َظا الَى ليم الىّل ل٤ الؿّل
ُ
ً والخ ٗىع باالهخماء و خب الَى

ّل
مٗايكتها  و طل٪ بالك

ىاػر م٘ ا٫ ا ،و َظا ي٩ىن بالخّل ا وواٖيًا ا،ألنّل طل٪ يجٗل الٟغص عاقضًا ا  وؾياؾيّل ت وعؾم ٖىه وخمايخه ا٢خهاصيّل يييّل يكئت الضّل
ّل
ج

ٟا م٘ البيئت  ظا ما ؾيجٗل مىه ٞغصا مخ٨يّل خه و خبّل الخحر و هبظ ٧لّل ما َى قغّل و ال ؤزالقي، َو ىخيض في شخهيّل مٗالم الخّل

تي يٗيل ٞحها و يٗمل ٞحها مؿخ٣بال
ّل
. ال

                                                           

. ٕٕٓص ،باب النوف ٗح، ٖٕٓٓط ،بَتكت،دار الكتب،حتقيق عبد احلميد ىنداكم ،"م العينجمع"م،اخلليل بن أمحد الفراىد  1  
2
 Guy Rocher, Introduction à la sociologie générale, Le Seuil, 1970, P56. 

. ٖٕ،ٕٕص ،دار ادلعرفة،"التنشئة اإلجتماعية في علم النفل اإلجتماعي"،صاحل زلمد علي أبو جادك  3
  

. ٖٔص ، ٕٓٓٓط  ،بَتكت،دار الراتب اجلامعية  ،"التربية النفسية للطفل و المراىق " ،عبد الرمحاف العساكم  4  
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اث٠ -ألاؾغة-و َظا ما يجٗلها   ً ْو ض يخًمّل يكئت ؤلاظخماٖيت ٞهي هٓام م٣ّٗل ؿت للخّل ٫ ماؾّل تي  ؤوّل
ّل
مخضازلت بحن ؤًٖائها ،ال

ت  ى بٗمليّل لى٥،ؤو بما يؿمّل ٩ل ؤو الؿّل
ّل

ر في الك ُبُؼ ؤلاحخماعيمً قإجها بخضار حٛحّل
ّط
٘ الخ ن جُبّل ،٩ٞلّل ؤؾغة لها ؾلى٥ مٗحّل

ضيً يخم جل٣يىه في ألاؾغة وباألزوّل الىالضيً
ّل
. َٟلها ٖليه ،ٞٗلى ؾبيل اإلاشا٫ ال

ْى (:"غلُه الهالة والؿالم )ل٣ىله  لُّل مَد
ُث
هِم ً اهِم غَد

ّط
هِم

َد
ى ًُث ْو 

َد
هِم ؤ اهِم

صَد ّط
ىِم
هَد ٍُث يُث ا ىَد بَد

َد
إ
َد
، ق ةِم

غَد
ْ
ُ كِم

ْ
ى ال

َد
ل ضُث غَد

َد
ىل ًُث ىصٍت 

ُث
 1".ل

ىبت    لى٧اث اإلاٚغ ٟل،و هي حٗخمض في ب٦ؿابها َٟلها ٖلى الؿّل
ّل
اال في جىظيه الُ ّٗل ٞ 

ًا
لظل٪ ٞةنّل لتربيت الىالضيً و ز٣اٞتهما صوعا

ىبت   :غلى ؤؾالُب هظيغ منهاؤو ٚحر اإلاٚغ

ت مخيىت ووَيضة،ؾاٖض طل٪ :الػاَكُتاإلاؿاهضة  -1 ما ٧اهذ ألاؾغة جمخاػ بٗال٢اث ٖاَٟيّل
ّل
ٖم الٗاَٟي ٩ٞل ه٣هض بها الضّل

٣ت في هٟؿه و في 
ّل
زها، يكٗغ بالش

ّل
ٗا بٗاَٟت والضيه و اَخمامهما،هما مت ٟل مكبّل

ّل
ما ٧ان الُ

ّل
ا،و٧ل ا ؾىيّل ت همىّل خهيّل

ّل
ٖلى همىّل الص

٣ت  ٞي٣ا٫آلازغيً،و يىٓغ للخياة هٓغة جٟائ٫ في خحن 
ّل
ا حٛيب لضيه الش ا ٖضواهيّل ض ٞغصًا

ّل
ه يىل

ّل
ياب َظا ٧ل : ؤن ّٚل

ٗىن » هم يصجّل ىن و مخىا٣ٞىن م٘ ؤهٟؿهم وم٘ اإلاديُحن بهم،٦ما ؤجّل ا ألبىائهم َم صيم٣غاَيّل اثضيً ٖاَٟيّل ؤنّل آلاباء الؿّل

احي
ّل
. 2«ؤبىاءَم ٖلى ؤلاؾخ٣ال٫ الظ

ُٟل مً ٖاَٟت الىالضيً     
ّل
ظا يٗجي ؤنّل خغمان ال يء َو

ّل
خه لاليُغاب، و جؼصاص مكاٖغ ال٣ل٤ لضيه، ٞالصخ يٗغّلى شخهيّل

ٟل بلى مغخلت 
ّل
د٨م و ٢ض يهل بالُ  ؤنّل ؤلاٞغاٍ ٞحها ٢ض ُيٟلذ مً بحن يضيىا خبل الخّل

ّل
ل،بال مِت

خَر
ْع
٨ " بطا ه٣و،لم يَر

ى بال٣ىاٖض و ألاهٓمت ب٦ترازبالىالضيً و ختّل
ّل
". الال

ا باإل٢ىإ ؤو وي٣هض بها جضرّل : ؤؾلىب الًبِ لضي الىالضًً -2 ب و ي٩ىن بمّل ؿيّل
ّل
٫ الىالضيً في الى٢ذ اإلاىاؾب إلاى٘ الد

. ال٣ٗاب البؿيِ 

ىاب، ٣ٞض يجض والضيـه :جظبظب الىالضًً -3 ت الخُإ مً الهّل ٟل مً مٗٞغ
ّل
ً الُ

ّل
ه ال يم٨

ّل
ظا ألاؾلىب له مساَغ أله َو

ٕؼ  ظا ما يٖؼ ص،و يدؿاَلىن خيض البضّل الخؼم، َو كضّل
ّل
٠ الاظخماعي يتهاوهىن خيض يلؼم الد ٨يّل ل مً الخّل

ّل
ٟـ و ي٣ل ٣ت بالىّل

ّل
الش

خصخي 
ّل

٠ ٖلى اإلاؼاط الص
ّل
ٗىع بإنّل والضيه ليـ لهما هٓاما زابخا في اإلاٗاملت،و اؾخجابتهما جخى٢

ّل
ٟل الك

ّل
ليم، ٞيمخل٪ الُ الؿّل

ِ٣ٞ .

ت -4 د٨م في ظمي٘ جهغّلٝ:الخماًت اإلاكَغ ايت ؤبىائهم ، لضعظت الخّل ى بٌٗ آلاباء ؤلاٞغاٍ في ٖع ا وج٣ييضَم يدبجّل اتهم و خهَغ

ا ل٩ىن  ، و يغصّل َظا ألاؾلىب بمّل ٟل ٞحها ازخياع ؤوكُت ؤو ٖال٢اث  بٛحٍر
ّل
ٗب،لضعظت ال يخاح للُ

ّل
٨ٟحر و الخضيض و الل في الخّل

ٟت جٓهغ 
ّل
ه مهاب بمغى مؼمً،ؤو ظاء بٗض ٖضص مً ألازىاث،  وبهظٍ الخمايت اإلا٨ش

ّل
٫ في ألابىاء ؤوالىخيض ؤو ؤه ٟل ألاوّل

ّل
الُ

ال٫ و بٌٗ آ ٟا٫ ،٦ما يُػي ٖلى ؾلى٦هم الضّل ت لضي ألَا ٠ الاظخماعي و ؤلازٟا١ في ج٩ىيً ٖال٢اث اظخماٖيّل ٨يّل زاع ؾىء الخّل

مباالة
ّل
. الال

5- ِ
ّط
٨ٟحر :الدؿل لبيت صون الخّل م ٖلى الخّل ٟل ٞهى مٚغ

ّل
مل٪ في ٞغى آلاصاب و ال٣ىاٖض ٖلى الُ د٨م و الخّل و يغاص به ؤؾلىب الخّل

ظا ألاؾلىب يمخي اللّل  ٟل ٖيكت ؤلاهُىاء ،َو
ّل
ت و يُمؿها ،ٞيٗيل الُ . زهيّل

٣ىهه ، لٗضم ؤلاههاث بلحهم ؤو هصخهم ؤو مضخهم في :ؤلاَماُ -6 ه ؤَٟالهم ؤو ما يد٣ّل ى ٖضم ا٦ترار الىالضيً بما يدبّل َو

يت لئلَما٫،ٞييكٛل الىالضان ٧لّل في ملٗبه ٫ ألاؾباب اإلااصّل ال١ مً ؤوّل
ّل
جاح ، ويٗضّل ؤلاهٟها٫ والُ ًٖ ؤلاَخمام  خالت الىّل

يإ ًّل ٟل،و يجٗالهه يٗيل صوامت ال
ّل
. بهظا الُ

                                                           

1 ٕٔٗص ،ب ت،ب ط ، ٕ٘اجلائز احلديث ،باب جامع ، ٔج ،" الموطأ " ،مالك بن أنس"اإلماـ  
  

. ٜٖص ، ٜٜ٘ٔ ،اإلسكندرية ،دار ادلعارؼ اجلامعية،"التنشئة االجتماعية و التأخر الدراسي " ،عباس زلمد عوض،رشاد صاحل الدمنهورم   2
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كل -7
ّط
غص وؤلاطال٫ وم٣اعهخه بإَٟا٫ آزغيً، :هبظ الُ

ّل
هضيض بالُ ضيضة ٧التّل ٚبت ٞيه ،ويإزظ مٓاَٖغ ه،ٖضم الغّل ه٣هضبه ٦َغ

ٟل بالٗضاء ل٩لّل مً خىله
ّل
ٕى مً ألاؾاليب يكٗغ الُ ظا الىّل . َو

ضم اإلاؿاواة  ٢ض يلجإ ال٪: جكًُل َكل غلى َكل -8 ٟغي٤ بحن ألاوالص في اإلاٗاملت ٖو هاث بلى الخّل زحر مً آلاباء و ألامّل

ٟل و بلى ٖال٢خه بىالضيه ،و يؼعٕ الخ٣ض في 
ّل
ت الُ ظا ألاؾلىب يسخيء  بلى هٟؿيّل رجيب َو

ّل
ً،الجيـ ؤو الت بيجهم،بؿبب الؿّل

ل ٞي٨بران و ج٨بر ًّل ٟل اإلاٟ
ّل
ت و الٛغوع في الُ ٟل اإلاىبىط ،و ألاهاهيّل

ّل
٨ٟ٪ الُ ٟغ٢ت و الخّل ة والخّل . مٗهما الهىّل

اة :صفء الػالنت بحن ألام و الُكل -9 ا مً اإلايالص بلى الٞى ٤ بها ٖاَٟيّل
ّل
ت ابجها، ٞهى مخٗل ىاة في حك٨يل شخهيّل ل ألامّل الىّل

ّل
جمش

ٟل وؤ
ّل
ىبت بسالٝ ما جٟغػٍ الٗال٢ت بحن الُ ت و الابً ج٩ىن ٖاصة طاث هخاثج مٚغ ت ؤو ، ٞاإلاٗاملت بحن ألامّل الُٗٞى مّل ٖضاثيّل

. ظامضة ؤو باعصة ،بن صرّل ال٣ى٫ 

حها يهل نضاَا للمجخم٘ ٞيما بٗض    . بمٗجى ؤنّل اإلاٗاملت بازخالٝ هٖى

سظَا  الىالضان       ٟل مً زال٫ ؤؾاليب يخّل
ّل
ٗامل م٘ الُ ه ألاؾغة مً م٩اهت في الخّل

ّل
طر لىا ما جدخل و اؾخسالنا إلاا ؾل٠ يخّل

تي مً 
ّل
ٗاَي م٘ ؤبىائهم،ال صجي٘ و مكاع٦ت الابً ؤ٩ٞاٍع و في الخّل

ّل
ٗىع باألمً و الخبّل و الد

ّل
ىت ٧الك سظ ؾماث مٗيّل قإجها جخّل

لى ال٣ٗاب وال٣ؿىة  ا يغج٨ٖؼ سظ ق٩ل مٗا٦ؿا ؾلبيّل ت ، و٢ض جخّل ت واؾخ٣الليّل باجه ،وما يدب بُٖاءٍ،ما يدخاط مً خغيّل ٚع

ِ
ّل
ؿل

ّل
د٨م و الد لى الخّل اثضة ؤٖو . الؼّل

هغيذ بإنّل ألاؾلىب    ىاػن يم٨ىىا الخّل ٗاص٫ و الخّل ظر يمؼط بحن الخّل
ّل
يكئت ؤلاظخماٖيت َى ألاؾلىب اإلاٗخض٫ ال ل في الخّل ًّل اإلاٟ

ىاب وال٣ٗاب ،صون جُغّلٝ بيجابي وال ؾلبي
ّل
. والش

ت بلى ؾلى٥ مٗياعر ٢ابل     ٗاليم الؿماويّل ت ي٨مً في جغظمت الخّل يكئت ؤلاظخماٖيّل ا جإزحر اإلاسجض وصوع الٗباصة في الخّل ؤمّل

لى٥ هدى ألاخؿً للمكاَضة، و ١ يب وال٣ٗاب،٧ىؾيلت في جىظيه الؿّل َر
ّل
يب و الت ٚر

ّل
ساط ؤؾاليب الت

ّل
ُبي٤ ؤيًا،٧اج ابال للخّل

ب٣اث الاظخماٖيت»،و٦ظل٪ 
ّل
٣غيب بحن الُ ت،٦ما جىاقض جىخيض ؾلى٥ ألاٞغاص ؤلاظخماعي،والخّل ىيّل لى٧اث ٚحر الؿّل  1.«جيبظ الؿّل

ٟل اإلاخ٣اعبىن :ألانضناء -10
ّل
ٟل ٖىض اهًمامه لهظٍ الجماٖت َم ؤنض٢اء وعٞا١ الُ

ّل
ً و الهىاياث واإلايى٫،و الُ في الؿّل

ظا ما يجٗل صوع آلاباء ؤقض في  ٟاث، َو لى٥ و الهّل الي يمخوّل الؿّل لى وبالخّل ل  لضيه مشله ألٖا
ّل
يجض  ٞحها  هماطط ٢ض جمش

ضا٢ت الخاَئت بلى ؤهىإ مسذ ر الهّل ٣حن،بط ٦شحرا ما جاصّل
ّل
ا١ مخسل لٟت مً ؤلاهدغاٝ،وظماٖت مؿاٖضة ؤَٟالهم ازخياع ٞع

ل  لى٥ و ال٣يم،وحؿاٖضٍ ؤيًا ٖلى جدمّل غ في الٗاصاث و الؿّل
ّل
ت، ٞهي جاز يكئت ؤلاظخماٖيّل ا في الخّل ر صوعا مهمّل ا١ جاصّل الٞغ

ىٟـ وخبّل ؤلاهخماء
ّل
خماص ٖلى ال ت و ؤلٖا . 2اإلاؿاوليّل

ت في مجزله، و٢ض يٗخاص ٖلى ؤهماٍ     ى٠ ؾغيّل ا٢ه ،جهّل ٟل ٖلى ؤقياء مً ٞع
ّل
ل٘ الُ

ّل
ما بن اَ ا و ال ؾيّل إزحر ؾلبيّل و٢ض ي٩ىن الخّل

خه  ه م٘ مغا٣َحن ؤوبالٛحن بن صر ّلال٣ى٫،تهؼّل شخهيّل ظضيضة حٗخبر مىبىطة في ٖاثلخه ،و٢ض يكاَض بغامج ال يؿمذ بها في ؾىّل

خه ال٨ٟغيت  ٣يضجه و مغظٗيّل . ٖلى وظه الخهىمٖو

ؿاث الاحخماغُت و بهظا ٞاألؾغة جمشل ؤو٫  ت ،و مً  اإلااؾّط لها اإلاجخم٘ مً ؤظل جىميت اؾخٗضاصاث ألاٞغاص الُٟغيّل
ّل
تي يك٩

ّل
ال

ؿاث اظخماٖيت ؤزغي  هظ٦غ مجها  ىظيـه ماؾّل : ؤظل جضعيبهم  ٖلى جلبيت  خاظاتهم في اإلاؿخ٣بل  و يلحها ويكاع٦ها في الخّل

.  وألانضناء و وؾاثل ؤلاغالماإلاضعؾت واإلاسجض 

                                                           

ٓٛ،صٚٚص  ،ٜ٘ٛٔدار ادلعرفة اجلامعية اإلسكندرية  ،"علم النفل االجتماعي "،عباس عوض ك آخرين   1  
.بالتصرؼ ٖٕٚص ، ٜٛٚٔ ،مطبعة اإلسكندرية،"السلوك اإلنساني "،انتصار يونس  2  
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م، و:اإلاضعؾت -ؤ
ّل
ٗليم والخٗل حر " و هي م٩ان الخّل ٣اٞت وجٞى

ّل
ربيت وه٣ل الش

ّل
اث٠ الت ت ج٣ىم بْى ت عؾميّل ؿت اظخماٖيّل حٗضّل ماؾّل

مىّل  غوٝ اإلاىاؾبت للىّل
ّل
ص ٖليه ٢بل صزى1"الٓ ر ما حٗىّل ها٫ لضيه، ٞخجٗله يٛحّل

ّل
٘ صاثغة ؤلاج ٟل بلى اإلاضعؾت يىؾّل

ّل
له ، ٞضزى٫ الُ

. بلحها  ؤر ما ؤلٟه في بيخه الزخالٝ ال٣ىاهحن بحن اإلااؾؿخحن

ه الغّلؾمي ٞحها ظر َى اإلاىظّل
ّل
م ال

ّل
ٟل و حٗضيله ًٖ َغي٤ اإلاٗل

ّل
طَر مً ؾلى٥ لضي الُ ىَر ْٖع ي يم٨ً للمضعؾت ج٣ىيم ما ب

ّل
. وبالخال

ة»
ّل
ت الكاط لى٦يّل و مً ألاؾاليب الؿّل

ّل
سل ٟل ٖلى الخّل

ّل
ي الُ م ؤو اإلاغبّل

ّل
ٞا١ ومؿاٖضجه  ٦ما يؿاٖض اإلاٗل ،وصمجه في ظماٖت الغّل

اء  ىانل ؤلاظخماعي البىّل . 2«ٖلى الخّل

ت و ؤ: اإلاسجض -ب   غوخيّل
ّل
ٛظيت ال وحي و الخّل و للجاهب الغّل ى اإلا٩ان اإلاخسهّل و ما ٢ض يٗٝغ ٖىض بٌٗ بضوع الٗباصة، َو

ا خؿب مغاخل الٗمغ،ٞي٩ىن في ا»ٖال٢ت الٟغص بالخال٤  ن جضعيجيّل يجي يخ٩ىّل مىّل الضّل حر ٢ابل لئلصعا٥ ٞالىّل لبضايت ٚحر مٟهىم ٚو

ا ٣ىي و ٚحَر صة ٧الخحر و الكغّل و الخّل ٤ باإلاٗىىياث اإلاجغّل
ّل
 3.«و الؾيما ما حٗل

وايا    البا ما يلجإ الٟغص بلى م٩ان الٗباصة ٞىجض اإلاسجض و ال٨خاجيب والؼّل ت اإلالمىؾت، ٚو ٟل يضع٥ ٣ِٞ ألامىع الخؿيّل
ّل
ٞالُ

اث  ت و الجمٗيّل ياهاث و اإلاضاعؽ ال٣غآهيّل يً و ج٣ابلها ال٨ىاجـ و ؤلاؾالميّل ، اإلاداعيب في الضّل ت في الضّل ت ٦ضٖامت ؤؾاؾيّل يييّل الضّل

ت ا الىزييحن  ٞيلجاون بلى اإلاٗابض ؤو البيىث الخانّل ت،ؤمّل ت و الحهىصيّل .  ألازغي ٧اإلاؿيديّل

    ٜ ٟل الهّل
ّل
ٖاء ٦ٗالمت ؤو و يٗخبر اإلاسجض في صييىا الخىي٠ مغ٦ؼ بقٗإ و جىظيه، ٞٛالبا ما يلجإ الُ يغ بليه ؤو  بلى الضّل

ازلي الم الضّل ت  مً ؤظل البدض ًٖ الؿّل ييّل . وؾيلت  جضيّل

غويت -ج 
ّط
اصؾت مً الٗمغ،    :ال الشت بلى الؿّل

ّل
ًّل الش ٟا٫ مً ؾ تي يىًمّل بلحها ألَا

ّل
ربىيت ؤلاظخماٖيت ال

ّل
ؿت الت هي جل٪ اإلااؾّل

 
ّل
ت حؿاَم في جغبيت الِ ت مهمّل ؿت جغبىيّل ويت ماؾّل ل الغّل

ّل
ٟل ظؿضيا و ججهحٍز جمش

ّل
ٞل و جيكئخه،ٞهي حكاع٥ في جإَيل الُ

ٗب 
ّل
،باإلياٞت بلى ؤلاَخمام بالل ٗامل ألاوليّل ٟا٫ آصاب الجلىؽ وال٨الم والخّل م ألَا

ّل
ا، وحٗل ا وؤزال٢يّل ا واظخماٖيّل هٟؿيّل

ٟل لئلؾخ٣غاع الىظضاوي، و ي٣غّل 
ّل
ٟسخي للُ ء الجىّل الىّل : في ٢ىله"غباؽ غىى"وألاهاقيض ،و٦ما جهيّل

غ ؤ»
ّل
تي ال جخٞى

ّل
ٟا٫ جىمى لضيه الٗضيض مً اإلاىاَب و ال٣ضعاث ال ظر يلخد٤ بغياى ألَا

ّل
ٟل ال

ّل
ت ؤنّل الُ ربىيّل

ّل
عاؾاث الت

زبدذ الضّل

ا مخ٩امال  حهم همىّل تي جىمّل
ّل
ه يماعؽ الٗضيض مً الهىاياث و ألاوكُت ال

ّل
 4.«إلاً خغمىا مً ؤلالخدا١ بها ، أله

مـ، ف   ويت، َٟل مخدّل ى له صازل بمٗجى ؤنّل َٟل الغّل ت،مكخا١ بلى بقبإ خاظاجه و َظٍ الخاظاث جلبّل ٚٝى بلى اإلاٗٞغ

تي 
ّل
تي جشحر اهدباَه،و ٞهم الخبراث ال

ّل
ت ألاقياء ال لى٥ مٗٞغ ٟل يداو٫ بهظا الؿّل

ّل
ويت، و في عخاب ؤوكُتها اإلاخ٩املت، و الُ الغّل

. يمغّل بها 

يكئت:وؾاثل ؤلاغالم -ص ؿاث الخّل ؿت مً ماؾّل ل هي ألازغي ماؾّل
ّل
الم مً بطاٖت وجلٟؼيىن  جمش ت ، ٞىؾاثل ؤلٖا ؤلاظخماٖيّل

ت بةجاخت  ٞغنت  ت ،ولها ؤَميّل يكئت ؤلاظخماٖيّل غ ٖلى الخّل
ّل
مه مً مٗاٝع وخ٣اث٤ وؤ٩ٞاع جاز ث و٦خب و ما ج٣ضّل

ّل
وصخاٞت و مجال

ت و ت في اإلاٗلىماث الٗامّل ب٣ت ؤلاظخماٖيّل
ّل
ل مً ٞغو١ الُ

ّل
لٟؼيىن ي٣ل ا والخّل حَر رويذ ٚو

ّل
يه و الت ٞر

ّل
ٛاع  الت ٟا٫ الهّل ٛىيت، وألَا

ّل
الل

يكئت ؤلاظخماٖيت  الخّل
ّل
الم في ٖمليت ٠ جإزحر وؾاثل ؤلٖا

ّل
البا ما يخى٢ ت ٚو : ٖلى  5يدهلىن ٖلى جلبيت خاظاتهم الخياليّل

                                                           

  Martine Segalen, Sociologie de la famille,© Armand Colin, 2006  ,P87 
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الم اإلاخاخت للٟغص  - . هٕى وؾيلت ؤلٖا

حن- ٟت ٖلى شخهياث اإلاخل٣ّل
ّل
. عصوص الٟٗل اإلاخى٢

حن و مؿخىاَم اإلاٗغفي و ؤلا - . ظخماٖيتزهاثو اإلاخل٣ّل

يكئت ؤلاظخماٖيت حؿعى لخد٣ي٤  ظر وؿخسلهه مما ؾل٠ َى ؤن ّلالخّل
ّل
ا ال ها  ؤَضافو ؤمّل : هظ٦غ ؤَمّل

 لى٥ ت و الٗلم و ال٣يم و ٧اٞت ؤهماٍ الؿّل . ب٦ؿاب اإلاٗٞغ

 خصخي
ّل

ا مً ج٩ىيىه الص ت للجماٖت بديض جهبذ ظؼءًا ٣اٞيّل
ّل
 .ا٦دؿاب الٗىانغ الش

 ت و ت و الىظضاهيّل وخيّل ت  ج٩ىيً ال٣يم الغّل ل٣يّل
ُ
. الخ

  ر بلى ٟسخي اإلااصّل ؼان الٗال٢ت بحن الىالضيً و ؤًٖاء ألاؾغة يٟغػ لىا ؤلاؾخ٣غاع الىّل
ّل
ٟسخي ،خيض اج طج الىّل جد٣ي٤ الىّل

ا ٟل هٟؿيّل
ّل
ر الُ

ّل
طج اإلايكىص  و بن خضر ال٨ٗـ حٗث . الىّل

 ٗاون و ؤلاقترا٥ في ول ت، مما ي٨ؿبه مً مهاعاث الخّل ٟل في الٗال٢اث ؤلاظخماٖيّل
ّل
صة، مسخلٟت و بصماط الُ اَاث مخٗضّل

. حٗليمه ؤصواٍع ، ماله و ما ٖليه

كل/ 3
ّط
 :صوع وؾاثل ؤلاغالم في جيكئت الُ

ٟل ٖبر جٟاٖله م٘       
ّل
تي يخم ّلبها حك٨يل الُ

ّل
ت ال ها الٗمليّل صها ؤجّل يكئت ؤلاظخماٖيت و خضّل ت الخّل مىا ًٖ ؤَميّل

ّل
٦ما ؾب٤ وؤن  ج٩ل

تها صمج الٟغص في اإلاجخم٘ مً ظهت، و صمج ز٣اٞت َظا  ا مخ٩امال، ٞةن ٧اهذ مهمّل اإلاديِ اإلاىخمي بليه، لي٩ىن ٞغصا اظخماٖيّل

ىانل ؤلاظخماعي اإلاجخم٘ في الٟغص مً  الم في جد٣ي٤ الخّل ت وؾاثل ؤلٖا خباع ؤَميّل ه البض ٖليىا ألازظ بٗحن ؤلٖا
ّل
ظهت ؤزغي، ٞةه

ت؟.، بحن ألاٞغاص وز٣اٞت اإلاجخم٘ ُّط يكئت ؤلاحخماغ
ّط
 قما َى صوع ؤلاغالم في الخ

ٟل اٍ    
ّل
يكئت ؤلاظخماٖيت للُ لٟؼيىن وجإزحراجه ٖلى الخّل ت الخّل جمام الباخشحن و اه٣ؿمىا ٖلى َظا ألاؾاؽ ؤقٗلذ ٞاٖليّل

ٟل،وفي 
ّل
مى ؤلاظخماعي للُ لٟؼيىن ٖامال في بهماء الىّل ض و مٗاعى، و للّل مجهم آعاٍئ وحجه، ٞمجهم مً يغي الخّل بضوعَم بحن مايّل

اث  ظا ما ؾىٗغيه في َيّل ت ،َو لبيت ٖامل في جضَىع جيكئخه ؤلاظخماٖيّل لٟؼيىن الؿّل اإلا٣ابل يغي اإلاٗاعيىن ؤنّل جإزحراث الخّل

. الىع٢ت البدشيتَظٍ 

ىن مً حاهب بًجابي -ؤ يكئت :الخلكٍؼ امل و الٗامّل للخّل
ّل

ربىيت جىضعط جدذ اإلاٟهىم الك
ّل
لٟؼيىن الت يٟت الخّل يغي البٌٗ ؤنّل ْو

لٟؼيىن جدخىر ٖلى مىاصّل  جسً٘ ل٣ىاهحن الٗمل التربىر و ٢ىاٖضٍ،  إلاا جُغخه مً  ت ،  بديض جغي ؤنّل بغامج الخّل ؤلاظخماٖيّل

ت  مباصت و ؤؾاليب . جغبىيّل

صَا   : في ٢ىله" مغاص ػغُمي" و يدضّل

ت »   ربىيّل
ّل
يٟت الت مى ؤلاظخماعي للٟغص والجماٖاث مً زال٫ الْى ت والىّل يكئت ؤلاظخماٖيّل ت الخّل ا في ٖمليّل لٟؼيىن صوعا مهمّل ر الخّل ياصّل

ت في ربىيّل
ّل
لٟؼيىن الت يٟت الخّل حها ،وجبضو ْو تي ياصّل

ّل
ّـل :ال إزحر في ال٣ىاٖاث وال٣ٗاثض و ال ٛتالخّل

ّل
 1.«لى٥ و في الل

هم     ٘ وؿبت مٗاٞع ض اهدباَهم و طل٪ ما يٞغ
ّل

ٛاع و حك ت، ججظب الهّل ا جغبىيّل َغ لٟؼيىن يٗغى بغامج في ظَى بمٗجى ؤنّل الخّل

ٛت، و في 
ّل
إزحر في الل ز ب٣ضعتها الٟاث٣ت بالخّل ا ٞهي جخمحّل ٟل جىظحها  زانّل

ّل
هت بلى الُ ما بغامج ال٨غجىن اإلاىظّل وميىلهم ،وال ؾيّل

ٟل و حٗضيل هٓغجه للخياة حك٨يل ؽ
ّل
. لى٥ الُ

                                                           

. ٘ٚٔص ،ب ت ،عنابة،منشورات جامعة باجي سلتار، "مؤسسات التنشئة االجتماعية"،مراد زعمي  1  
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م      ت ؤن ي٣ضّل ىث وألالىان ويم٨ىه ٧ىؾيلت حٗليميّل ىعة والخغ٦ت والهّل هما الؾخسضامه الهّل لٟؼيىن ؤيًا مّل و يٗخبر الخّل

 ٫ همها ًٖ ٢غب ،و طل٪ ما يٗضّل لميظ و يؿمذ له بغئيت ألاقياء ٞو ب اإلاؿاٞاث للخّل الخبراث اإلاباقغة و ٚحر اإلاباقغة،و ي٣غّل

لى٥ ا ر الؿّل الم حٛحّل لى٥، ٞةنّل وؾاثل ؤلٖا ٗليم َى حٛيحر صاثم في الؿّل ٟـ ؤنّل الخّل ما بما ؤظم٘ به ٖلماء الىّل
ّل
لى٥ بطا ما ؾل لؿّل

ٗلم ٤ مبضؤ الخّل الي جد٣ّل . وبالخّل

ا " مغاص ػغُمي" ويغي  ًًا ٘ عوح اإلاٛامغة لضيه،و الذّل » :ؤي ٟل بإن يهبذ له ٦يان و يكبّل
ّل
٘ خاظاث الُ لٟؼيىن يكبّل ع ؤنّل الخّل خغّل

ها٫ بٗالم ال٨باع
ّل
 1.«مً ال٣يىص، والاج

ا للٗيان في ؾلى٧اث مسخلٟت     يت  بيجابيت و هي بقبإ الخاظاث اإلا٨بىجت و ببغاَػ .  بمٗجى ؤنّل له زانّل

محن     
ّل
ربىر ٖىض اإلاخٗل

ّل
لى٥  ؤلاظخماعي والت لٟؼيىن مً زال٫ بغامجه حٛيحر الؿّل ر مً »يؿخُي٘ الخّل م ٢ض يخٛحّل

ّل
ٞؿلى٥ اإلاخٗل

٨ٟحر ٣الوي،والهغوب مً اإلاؿاوليت والجهل ويي٤ الخّل بلى ؾلى٥ مىقىم  -وال ؾيما في ٞترة اإلاغا٣َت -ؾلى٥ اهٟٗالي اٖل

لٟؼيىن   ببرمجت الخّل
ّل

ت وؤلاصعا٥ بال٣ًايا وألامىع اإلاديُت به، و َظا ال ي٩ىن بال ل اإلاؿاوليّل ت و جدمّل ت وال٣ٗالهيّل باإلاشاليّل

ت ت جش٣يٟيّل  2.«وكاَاث بٖالميّل

تي ججٗل مً       
ّل
ت، ٞحزعٕ ال٣يم واإلاماعؾاث ال ىيّل ت والَى ٗبيّل

ّل
،وألامشا٫، والخ٨م الك مشيلياثّل و٢ض ي٩ىن طل٪ ًٖ َغي٤ الخّل

ا
ًا
ا و مؿاإلا ٟل مدبّل

ّل
. الُ

ر      ٟا٫ بىٓام ال٣يم و :"في ٢ىله " عمًان الببالوي "و يىضّل ت بلى بزغاء خياة ألَا ت والجماليّل ربيت ألازال٢يّل
ّل
ال تهضٝ بغامج الت

ت ٞدؿب  ،ول٨ً  ت اإلاضعؾيّل ت ٞتهضٝ ليـ بلى جضٖيم اإلاٗٞغ ليميّل ّٗل ا البرامج الخ ٢ت ،ؤمّل
ّل
ت الخال جاَاث ؤلاوؿاهيّل

ّل
اإلاشل وؤلاج

 3".ؤيًا بلى جىؾيٗها و حٗمي٣ها وؤلاهُال١ بها بلى آٞا١ ؤبٗض

ىر ،والبرا    مى ألازالقي الؿّل ٟل ٖلى الىّل
ّل
ت حؿاٖض الُ ربىيّل

ّل
ت َاصٞت بلى جضٖيم و َظا يٗجي ؤنّل البرامج الت ٗليميّل الميت الخّل مج ؤلٖا

ا
ًا
ى و ؾلى٧ ت ،و جىؾي٘ هُا٢ها و حٗمي٣ها مٗجًا . اإلاٗٞغ

. و٦ظا مً قإن اإلاكاَضة الجماٖيت لبرهامج جلٟؼيىوي، تهيئت ؤٞغاص الٗاثلت و ظمٗهم ل٣ًاء ؤو٢اث م٘ بًٗهم

ٟل ٢يم وصعوؽ في الخياة مً زال٫ م  
ّل
م الُ

ّل
لٟؼيىن ؤن يٗل البا ما ج٨ك٠ البرامج ٦ما يم٨ً الخّل ٚؼي البرهامج، ٚو

ت  لتي يؿهل ٖلى آلاباء مىا٢كتها م٘ ؤَٟالهم ٞيما بٗض ،َظا باإلياٞت بلى ألاقَغ
ّل
اؾت،ا ت وخؿّل ت ًٖ ٢ًايا ظضليّل لٟؼيىهيّل الخّل

ت اء مجخمٗه و ٖاإلاه  ٖامّل ٟل بػّل
ّل
ا٢ض لضي الُ ٨ٟحر الىّل ت اإلاؿاٖضة ٖلى جىميت مهاعاث الخّل . الىزاث٣يّل

ٗلم ّلباإلاكاَضة واإلاالخٓت ؤزىاء ٖغى اؾخسضام  - م،خيض يؿخٟاص مىه مً بغهامج الخّل
ّل
ٗل ت للخّل لٟؼيىن ٧ىؾيلت ؤؾاؾيّل الخّل

م ألالىان ؤو الخٝغ ؤو ألاق٩ا٫
ّل
. البرهامج ،٦خٗل

بيٗت وما بها مً ٧اثىاث و بكغ في مسخل٠ البيئاث " 
ّل
ٟل زبرة ظضيضة خى٫ الُ

ّل
م باالؾخمإ، بديض هًي٠ بلى الُ

ّل
ٗل الخّل

ٛىر ؤيًا
ّل
ظا يٛجي عنيضٍ الل  4."َو

                                                           

. ٚٚٔص  ،ادلرجع نفسو  1
  

  2 . ٜٕٚص  –ٜٕٙص، ٕ٘ٓٓ،عماف  ،دار كائل للنشر ك التوزيع  ،"علم االجتماع التربوي"،إحساف زلمد حسن 
.ٖٓٛص  ،ب ط،ٜٗٛٔالكويت ،"ثقافة الطفل"،كافية ك الببالكم،رمضاف  3

  

.ٗٙص  ٕٜٜٔ ،دمشق ،مكتبة األنوار، "ثيرالتلفزيون على الطفلأت"،نس بدرم حبيبأ  4  
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ظا ما يؿاَم في       يت صوعالبىاث وألاوالص  َو يت بإَمّل ٖى سيل والخّل لٟؼيىن آزاع بيجابيت مً جىميت ٢ضعاث الخّل و٢ض ي٩ىن للخّل

ض٢ت مً زال٫ مكاَض جشحر ظاهبهم الىط ٗاون،والهّل ت ٦برّل الىالضيً وخبّل الخحر والخّل ت ؤلايجابيّل صاوي بىاء ال٣يم ؤلاظخماٖيّل

ضم ال٨ظب و ٚحر طل٪ مً ال٣يم الاظخماٖيت ٟا٫ الخىاع ومساَبت ال٨باع ٖو  1.الخحرر، و٦ظا حٗليم ألَا

ا، ًٖ َغي٤ ؤَٟا٫       م له بٌٗ آلاياث ال٣غآهيت وجٟؿحَر يً، وج٣ضّل كاَض بإمىع الضّل
ُ
غ اإلا ت،جبهّل يييّل و٦ظل٪ البرامج الضّل

ؾالت ؤ٦ثر اؾخ٣ُابا و مىجها، و ٨َظا ج٩ىن الغّل   ي٣ضّل
ًا
. ؤيمً ونىال

خيدت و      ي الىعي بالٗاصاث الصّل لٟؼيىن واإلاسُِ لها بض٢ت يم٨جها ؤن جىمّل الميت الهاصٞت ٦ما ؤؾماَا ؤههاعالخّل ٞالبرامج ؤلٖا

زيلت ٖلى ؤٖغاٞىا . ٢ض جداعب جل٪ الضّل

ى    الم ؤال َو ت»:ويم٨ً بياٞت ؤمغ مهمّل في بيجابياث ؤلٖا اعيسيّل ٟل ٖلى ألاخضار الخّل
ّل
إل الُ

ّل
ٍغ باإلااضخي اإلاجيض  بَ

ّل
ا يظ٦ ممّل

ت و  يييّل ض، ولها صوع َامّل في ٚغؽ ال٣يم الضّل ت، طاث مدخىي ظيّل  الٗغبيّل
ّل
ت اإلاٗمىلت باللٛت حرة اإلادمضيّل ما ؾلؿلت الؿّل والؾيّل

ت ٖىض ؤَٟالىا ربىيّل
ّل
 2.«الت

ت ٌ    ض١ و ألاماهت،ووكغ ؤلاؾالم ومداعبت الىزييّل ت  للهّل ت جُبي٣يّل ّـل :"طا باإلياٞت بلىؤر بخ٣ضيمها ؤمشلت وا٢ٗيّل جىميت الخ

ىحي الجميل، وجىاؾ٤ الخغ٦ت و مالءمت اإلاكاَض،  ٩ل وؤلاي٣إ الهّل
ّل

لىن والك
ّل
ّـل بال ٟا٫ بةُٖائهم الخ الجمالي لضي ألَا

ت و الخغوط مً الىا٢٘ ؤخياها عاميّل
ت والضّل ت وحٛظيت ميىالجه ال٣ههيّل ٟل الخياليّل

ّل
ه جلبيت  لخاظت الُ

ّل
ظا ٧ل   3.«َو

ت مً خاظاث ؤوالصها، قغيُت ؤن يدمل ٢يمت ويٛغؽ ًٞيلتوالخ٤ ّلؤنّل ا  . لخيا٫ و ؤلابضإ خاظت ؤؾاؾيّل

ٝغ في      جي يٞغ ر طل٪ ؤو عئيت الٗلم الَى ،مً زال٫ بغامج جىضّل جيّل ٗىع الَى
ّل

ً والك ويم٨ً ؤن هًي٠ جىميت خبّل الَى

ٛحرة ،٢ض يكٍٗغ باالهخماء و خبّل الُٗاء . قاقخه الهّل

ٛت الٟهخى بإ٦ثر ما جؼيضٍ ال٨خب َظا باإلياٞت بلى ػ     
ّل
الميت طاث الل ُٟل مً زال٫ البرامج ؤلٖا

ّل
لٛىيت لل

ّل
روة ال

ّل
ياصة الث

ىا دى ،٨ٞشحرا ما يٟاظاها نٛاعها بجمل ٞهيدت ، جغؾم ؤلابدؿامت ٖلى وظَى . وصعوؽ الىّل

لى ألاؾاؽ َظا هجض ؤخض الباخشحن ي٣ى٫  : ٖو

ٟل حهخمّل بىاظبه »
ّل
،و ي٣طخي و٢خه م٘ ؤنض٢اثه زاعط اإلاجز٫،و يإحي للٗكاء ، ويظَب بلى ٞغاقه في ٖمىما بطا ٧ان الُ اإلاجزليّل

٤ ازخياٍع لٟؼيىن ٞو جي ؤميل بلى جغ٦ه ي٣طخي ما يكاء مً و٢ذ اإلاؿاء ؤمام الخّل
ّل
ص، ٞةه ض اإلادضّل  4.«اإلاٖى

ى و بن ٢ام ب٩لّل ما ٖليه، يب٣ى ا٫   ٟل،ختّل
ّل
ي خاظت ها٢هت للُ لٟؼيىن يلبّل له بمٗجى ؤنّل الخّل ٗىع بىظىص شخيء ها٢و ال ج٨مّل

ّل
ق

 ٫ يهي يٗيض ألامىع بلى وكاَها ألاوّل  مكاَضة بغهامج جٞغ
ّل
. بال

ب غبض الؿمُؼ" ويًي٠    ل ز٣اٞت »:"ؾٍغ ت وبقاٖت اإلاٗلىماث، و ي٨مّل الخلٟؼيىن ٖامل ؤؾاسخي في وكغ ألا٩ٞاع الٗهغيّل

غة ،ؤو الٟاقلي
ّل
ٗليم الغّلؾمي في ؾً مب٨ ظيً يتر٧ىن الخّل

ّل
ٟا٫ ال لت لضوع اإلاضعؾت ألَا ؿاث اإلا٨مّل ن مجهم ٞهى بخضي اإلااؾّل

ربىر 
ّل
 5.«الت

                                                           

. ٖ٘ٔ ص ٕٕٓٓ ،سكندرية للكتباإلمركز  ،"التلفزيون و القيم االجتماعية للشباب و المراىقين" ،زلمد زكرياء عبد العزيز:ر ظين  1  
. ٕٔص  ٜٜٚٔ ،ٖط  ،علم الكتب القاىرة ،"الصحة النفسية و العالج النفسي "،حامد عبد السالـ زىراف  2

  

. ٖٕٔص ، ٕٓٓٓ ،ٔط ،عماف  ،دار صفاء للنشر ك التوزيع،"الطفل و األسرة و المجتمع "،حناف عبد احلميد العناين  3  
. ٘ٔص ٜٜٓٔ ،الكويت اآلداب،اجمللس الوطٍت ك الفنوف ك ،ترمجة عبد الفتاح صبحي،"األطفال و اإلدمان التلفزيون " ،مارم كين   4

  

. ٖٛ،ٕٛص ٜٜٙٔ ،مؤسسة شباب اجلامعة االسكندرية ،"تمع المعاصراتصال و العالقات العامة في المجاإل"،غريب عبد السميع غريب  5
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امل         ت ٖو ت لضوع اإلاضعؾت،وؤصاة جش٣يٟيّل ل وؾيلت م٨مّل
ّل
ٟل يمش

ّل
مه مً بغامج للُ لٟؼيىن بما ي٣ضّل ظا يٗجي ؤنّل الخّل َو

ًّل  ىا في ؾ ظيً لم ي٨ملىا حٗليمهم ؤو اههٞغ
ّل
ى لل ٨ٟحر الٗهغر ،وبطاٖت اإلاٗلىماث ختّل غة ليكغالخّل

ّل
. مب٨

ىن غامل ؾلبي-ب لكٍؼ
ّط
ٍ، و ي٩ىن ؤمامها مخٟغّلظا :الخ ٟل تهؼّل

ّل
ت للُ ت واظخماٖيّل لٟؼيىن نضمت اهٟٗاليّل ظيً  يٗخبرون الخّل

ّل
ا الل ؤمّل

ال٢خه بمجخمٗه،  بديض ؤيخى ؤصاة  -ٖلى خضّل عؤحهم-مىٟٗال ومخابٗا وكيُا ا في نياٚت  الٟغص ٖو ر صوعا مهمّل الم ياصّل ؤلٖا

ىظيه ألاولى ا٫ّل  الم الخّل حي جغاظ٘ ؤمامها صوع ألاؾغة و جىا٢و صوعاإلاضعؾت ، ٞإنبدذ ٧لّل مً اإلاضعؾت وألاؾغة  في ٢بًت ؤلٖا

الم -ٞهي لٟاػ يكمل  -وؾاثل ؤلٖا تي  يغجىر مجها ؤَٟالىا ال٣يم و الٗاصاث والاججاَاث  وبد٨م ؤنّل الخّل
ّل
ل اليىابي٘ ال

ّل
جمش

ىعة و ا ىث والهّل ت،٧الهّل الميّل ت ؤلٖا ماث الٗمليّل ٟىلت م٣ىّل
ّل
ا ٧اهذ الُ

ّل
ا  وإلا ىن و ؤلايماءة،٧ان ؤ٦ثر الىؾاثل جإزحرًا

ّل
لخغ٦ت و الل

ىضو١ العجيب ىظيه،وظضث في َظا الهّل يه،٢ابلت لاله٣ياص والخّل ٞر
ّل
هى و الت

ّل
بضيال ماوؿا ًٖ  -ٖلى خضّل عؤر  ؤظضاصها  -هاقضة لل

 .ؤمّل جسلذ ؤو ؤب مكٛىال

كا       
ّل
لٟاػ زاوي ؤَمّل الي إع ٞإنبدذ مكاَضة الخّل

ّل
ىن الك ىم ، لضعظت هجض ؤَٟالىا ال يٗٞغ ٟل بٗض الىّل

ّل
َاث في خياة الُ

لٟؼيىن مً ؤزُغ  ٠ الخّل الم،ولظل٪ نىّل ا وؾاثل ؤلٖا ت وز٣اٞخه مهضَع يّل جه اإلاٗٞغ وال يخٟاٖلىن مٗه،وال م٘ اإلاضعؾت ،وماصّل

ت،  ت البهغيّل مٗيّل ت الؿّل الميّل اقئت وؤ٢ىاَا، بل بنّل الىؾاثل ؤلٖا غاث ٖلى الىّل
ّل
ؿبت بلى اإلااز

ّل
ى بالي ت ختّل ت وجغبىيّل يٟت ز٣اٞيّل ر ْو جاصّل

حن ؤَل٣ىا ٖليه ل٣ب    م في مضعؾت، بديض ؤنّل الباخشحن ألامغي٨يّل
ّل
ظر لم يخٗل

ّل
ظر يجهل ال٨خابت وال٣غاءة،وال

ّل
ألاب »:ال

ىن »، وؤَل٣ىا ٖلى ؤَٟا٫ اليىم ل٣ب «الغوحي للُكل ىن جغبيتهم«حُل الخلكٍؼ ٟا٫ يخل٣ّل ٖلى ؤيضر  واإلاٗجى مً َظا ؤن ألَا

ل في 
ّل
لٟؼيىن : زالىر جغبىر يخمش . ألاب و ألامّل والخّل

ت،و يٗمل ٖلى جىؾي٘ الٟجىاث بحن ٖىانغ ألاؾغة،و يدضر      وابِ الٗاثليّل م الغّل
ّل
لٟؼيىن اليىم يدُ ٣ٞض ؤنبذ الخّل

ت ٥ ص بال ق٪ الهىيّل راث اإلاىظىصة ،و حهضّل غوٝ واإلاخٛحّل
ّل
٣اليض،و بحن الٓ ٖاث بحن الٗاصاث والخّل ،خيض ؤنّل ال٨شحر مً جهضّل ٧لّل

ٟا٫ يهبدىن ٢اصة   ت، وألَا ت مؿخىعصة وال جيسجم صاثما م٘ البيئت الٗغبيّل تي حٗغيها ال٣ىىاث الٗغبيّل
ّل
ت ال لٟؼيىهيّل البرامج الخّل

ت بهم،في ٚياب جام لآلباء و لغ٢ابتهم ،و ٢ض يؼيض ألامغ نٗىبت وظىص ؤ٦ثر مً جلٟاػ لضي  ؤهٟؿهم في اؾتهال٥ البرامج الخانّل

. ؾغة الىاخضةألا

ا ٖىض َاالء       ل حٗىيًا ال قٗىعيّل
ّل
ه يمش

ّل
لٟاػ ؾضّل سٛغاث و ٞجىاث جغ٦ها آلاباء، و لٗل ت الخّل لى َظا ألاؾاؽ ؤنبدذ مهمّل ٖو

ىن و الخغ٦ت  
ّل
٤ بالبُىالث و الل

ّل
 له ٧ل ما يخٗل

ّل
ظر يبض

ّل
ٟل وظهاٍػ ال

ّل
ا،ٞىجض ٖال٢ت وصوصة بحن الُ ٟا٫ اإلادغومحن ٖاَٟيّل ألَا

ًَ وبها ب٣ائها » : حان يغم،ي٣ى٫  اإلاٛامغاث
ّل
ت في ٢ضعتها ٖلى ؤلاهُبإ في الظ يىماثيّل ت و الؿّل غاٞيّل ىعة الٟىجٚى جٟى١ ٢ضعة الهّل

 1«ٞيه

ت ٟا٫ زانّل ا بلى ٣ٖى٫ ألَا
ًا
ل مىٟظ

ّل
ىن ليك٩

ّل
ىث والل لٟؼيىن ظم٘ بحن سخغ الخغ٦ت و الهّل ظا يٗجي ؤنّل الخّل . َو

ت       ًّل : اإلاكاَضة و ُيٗضّل هٟؿه ٞغصا مجها ُٟٞل ما ٢بل اإلاضعؾت ييسجم م٘ ٖمليّل ٟل في مغاخله اإلاسخلٟت و ختى ؾ
ّل
ٞالُ

تي جخهغّلٝ 
ّل
ما مكاَضة الخيىاهاث ال ت ووكاٍ و الؾيّل ٦ت التي ٞحها بزاعة وخيىيّل ىع اإلاخدغّل ،يؿخمخ٘ بالهّل الشالشت ٖكغ مً ٖمٍغ

. ٧اإلوؿان في بغامجه ال٨غجىهيت

خه،     ب الخحر ٖلى ه٣يًه و َظا ما يٛغؽ خبّل الٗض٫ في شخهيّل
ّل
جاٖت و البُىالث،وحٛل

ّل
ويميل ؤيًا بلى ٢هو الص

رث َظٍ اإلاشل في بغامج اليىم وؤيخى الكغّل َى الظر ييخهغ في ٧لّل خل٣ت،و يىن٠ ناخبه بال٣ىرّل ؤو  ول٨ً لؤلؾ٠ حٛحّل

لٟؼيىن َى مضعؾت ال يٛل٤ بابها و ال ر ٔ في ا٢خىائها ٨ٞثرة اإلاٗلىماث الخاع١،  ٞالخّل ّٟل د ا، لظا وظب ٖليىا الخّل مَى
ّل
ب مٗل حٛيّل

مه الىالضان 
ّل
٣ت بها،ٞهىا٥ مكاَض جسال٠ ما يٗل

ّل
ر بىا بلى ٣ٞضان الش ؼاعتها ياصّل ٖها ٚو الم و جىىّل ٟل مً ٢بل ؤلٖا

ّل
مت للُ اإلا٣ضّل

                                                           
1
  . ٜص ،ٜٛٛٔ ،بَتكت،دار اجليل،"التلفزيون و الطفل"،جاف جَتاف كـر  
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ٟسخي والٗاَٟي والذّل  ظر يٟغػ لىا الخىا٢ٌ وؤلايُغاب الىّل
ّل
هواإلاضعؾت ،ألامغ ال

ّل
ٟالىا أله ي ٖىض » :عبىر أَل مً قإهه ؤن يلبّل

ت الخضر ٦ما َى ،صون بياٞت ؤو جؼويغ ت ال خضوص لها في مٗٞغ ت ُٞغيّل  1.«ؤلاوؿان هٖؼ

لى خضّل حٗبحر      ٔ ،ٖو ّٟل ى اإلاكهض ٦ما َى صون خظٝ وال جد ٟل يخل٣ّل
ّل
ث"ؤر ؤنّل الُ لٟؼيىن يماعؽ جإزحٍر » ":َُملٍى بنّل الخّل

ىع وآلاع تخيىما يٗغى الهّل ـا ؤقضّل ٞاٖليّل ع ٖغى هٟـ ال٣يم و هٟـ آلاعاء، ٧ان جإزحَر ما ج٨غّل
ّل
 2.«اء مغاعا و ج٨غاعا،و ٧ل

ت     ٛحر ال يدخاط بلى مٗٞغ ٟل الهّل
ّل
اجه،بد٨م ؤنّل الُ ٟل و بيضيىلىظيّل

ّل
لٟؼيىن ٖلى بلىعة ٨ٞغ الُ ىا ي٨مً ؾلُان الخّل َو

ىعة ،ٞهى يؿخ٣بل ؤ ه مساَب مباقغة بال٩لمت والهّل
ّل
ل لضيه ؾاب٣اال٣غاءة،أله

ّل
ت لم جدك٩ ا مً اإلاٗٞغ . لىاهًا

لى َظا ألاؾاؽ ي٣ى٫     لها بيؿغ ٖو
ّل
م ٖلى َٟلىا قغبها و جمش : حان يغم وطل٪ ما يدخّل

 و »
ّل

ه صاثم البض
ّل
ى ٞى١ طل٪ ٧ل حها َو ت وحؿليت وجٞغ جى وألا٦ثر خيىيّل ٟل،بل َى اإلاضعؾت ألٚا

ّل
لٟؼيىن مضعؾت ؤزغي للُ بن الخّل

                                                 3.«الُٗاء

ض َى ٢ضعة       
ّل
خاثج والٗىا٢ب ،ألن ّلاإلاا٦ ً بالىّل الم و يهٗب الخ٨هّل ا٥ مٗغ٦ت ؤو نغإ بحن ألاؾغة و ؤلٖا ٞمً اإلاالخٔ ؤن َىّل

ؿبت بلى ال٨شحر مً ألاؾغ،ٞمؿاخت ال٪
ّل
وام بالي ىجغ ٖلى الضّل الم ٖلى حُٗيل الخىاع ألاؾغر،و زل٤ ؤظىاء الخّل الم و ؤلٖا

ظر ٞغيه َظا 
ّل
مذ ال ا، ٞالهّل ضا بيجاص ؤؾغة يخداوع ؤًٖاَئ لٟؼيىن وؤنبذ هاصعا ظّل الخضيض الٗاثليّل الخميميّل ناصٍع الخّل

خه ؤَٟالىا . الخهم ؤيخى همُا حٗيكه ؤؾغها و يظَب ضخيّل

ل ،َظا بن لم       ًّل بت ٧ل واخض مكاَضة بغهامجه اإلاٟ هيسخى ج٣هحر آلاباء  بل و٢ض ههاصٝ حكاظغ ؤٞغاص الٗاثلت ؤمام ٚع

حن بكاون  لٟاػ ٚحر مهخمّل في واظبهم ألاؾغي  هدى ؤَٟالهم ، وهدى التزاماتهم ألازغي، ٞٛالبا ما يىهٝغ آلاباء بلى الخّل

داوع م٘ آلاباء و ألازظ و الُٗاء مٗم بتهم في الخّل م ؤو ٚع . ؤَٟالهم  ؤو مك٨التهم ؤومكاَٖغ

ظر وظضث مً ؤظله ألاؾغة ؟و
ّل
ت؟  جبدض  ٞإيً َى الجىّل ال اجه ؤؾغ مخهاٖع ىا مجخم٘ ييصخيء  ألاظيا٫ و في َيّل

ّل
٦ي٠ ه٣ى٫ ؤه

الم . ًٖ الؿّل

ت بديض يالخٔ الباخشىن ؤنّل :وهي ؾلبُت ؤزغي َظا باإلياٞت بلى ظىاهب    ت واظخماٖيّل يّل ت و مٗٞغ ت و اهٟٗاليّل ظؿضيّل

ت وبييت الجـ خلٟؼيىن يًغّل بالٗيىن و الجملت الٗهبيّل
ّل
٫ ؤمام ال ٛحر ٖلى خض الجلىؽ اإلاُىّل مدمىص "ص ٞاإلاكاَض الهّل

" : ميسخي

ض، مما »  ا يدخاظىن بليه صون مًٜ ظيّل ٗام ؤ٦ثر ممّل
ّل
ت مً الُ ت ٦ميّل لٟؼيىهيّل ٟا٫ يإ٧لىن ؤزىاء مكاَضتهم البرامج الخّل بنّل ألَا

مىت  ٟل بلى الؿّل
ّل
ر بالُ  4.«ياصّل

ئت و هي ٖضم الاهًمام بلى الجماٖت ؤزىاء ألا ٟل ٖاصة ؾيّل
ّل
هت لخىاو٫ و ٦ظل٪ ب٦ؿاب الُ ضم اخترامه ألاما٦ً اإلاسهّل ٧ل،ٖو

ٗام 
ّل
. الُ

ذ"وجًي٠  ىم ومً قإن طل٪ ؤن يى٨ٗـ » ":َُملٍى لٟؼيىن ألو٢اث َىيلت ج٩ىن ٖلى خؿاب و٢ذ الىّل ؤنّل مكاَضة الخّل

ٟا٫ ٖاٞيتهم ت ألَا . 1«ؾلبا ٖلى صخّل

                                                           
ٔ

.   ٖ٘ص ٜٛٚٔ ،دار دمشق ،تغريب نزار عيوف السود، "علم النفل االجتماعي و القضايا اإلعالم و الداعية"،رلموعة من علماء النفس 
سجل ،عريب أمحد سعيد عبد احلليم كزلمود شكرم العدكم،ت" ارالتلفزيون على النشءآلثدراسة تجريبة ،"التلفزيون و الطفل"،ىيملويث .ت.ىيلد ٕ

 .ٙص ،ٜٚٙٔالقاىرة ،العرب
 .ٖ٘ص ،" التلفزيون و الطفل" ،جاف جرباف كـر  ٖ
 .ٓٓٔص،ٜ٘ٛٔ ،الكويت ،عامل ادلعرفة ،"  النظام االعالمي الجديد" ،زلمود منسيٗ
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ىم، ومً ايُغا     ت الىّل
ّل
ؤؽ ل٣ل ٟل ؾيكخ٩ي مً آالم في الغّل

ّل
ظا يٗجى ؤنّل الُ ما بن قاَض َو ر٦حز و بلى ٢ل٤ ٦بحر الؾيّل

ّل
ب الت

ىم االهاصرء . بغامج مسيٟت ، وبلى ؤخالم مؼعجت ج٣ٟضٍ وكىة الىّل

لٟؼيىن ج٩ىن ٖلى خؿاب وكاَه الخغ٧ي     ٟل مكضوصا ؤمام الخّل
ّل
تي ي٣ًحها الُ

ّل
ت ال مىيّل و يالخٔ الباخشىن ؤنّل الٟترة الؼّل

ر لظر ياصّل
ّل
ٗب واإلاغح،ا

ّل
ض في الل مى الٟحزيىلىجي الجؿضر اإلاخجؿّل . ٚيابه في ٖغ٢لت الىّل

ت  » :حبران يغمو يغي       ٟؿيّل حر مهيّل لها يم٨ً ؤن يى٨ٗـ ؾلبا ٖلى خياجه الىّل ٚى ٟل َو
ّل
اَا الُ ت يخل٣ّل ت مٗٞغ ؤنّل ؤيّل

ت غوخيّل
ّل
ه ومؿخىاٍ و ظيؿه ؤيًا ،ألنّل ؤرّل اهدغاٝ ٢ض 2«وال ر ، بمٗجى ؤن ما يكاَضٍ الٟغص البضّل ؤن يىاػر و يىاؾب ؾىّل ياصّل

ٟل
ّل
غ ؾاب٤ ألواهه ٖىض الُ

ّل
. بلى هطج مب٨

عاجه،و    غ في ابخ٩اٍع و جهىّل
ّل
ظا ما ياز ا َو ٟل ٖلى ال٣غاءة وهجَغ

ّل
لبي ٖلى الجاهب اإلاٗغفي في هؼوح الُ إزحر الؿّل ى الخّل

ّل
و يخجل

ىا وٗلم ؤنّل َىؽ 
ّل
الهاث،٩ٞل ٖايت و ؤلٖا ٟل بمكاَض الٗى٠ والجغيمت و الضّل

ّل
غ الُ

ّل
ى ؤيًا في جإز

ّل
ل٘ اإلاٗلً يخجل ٟل بالؿّل

ّل
الُ

ؼ ٖلى 
ّل
الن مغ٦ ٚبت بد٨م ؤنّل ؤلٖا ت له،في جلبيت جل٪ الغّل ٗاصة الخ٣ي٣يّل لٟؼيىن يتزايض و يخًازم بديض ؤنّل الؿّل ٖجها في الخّل

ٟل وبي٣اٖه في 
ّل
حن بٛيت ظظب الُ ت،ؤو ؤبُا٫ عياييّل ت ٦غجىهيّل اث بُىليّل الخيا٫ لجظب  الاهدباٍ مؿخٗيىا ب٩لماث وشخهيّل

ظر يهٗب  اإلاهيضة،ول٨ً
ّل
ت في ا٢خىاء ما  ازخاٍع ألاوالص، آلامغال ى جل٪ الخاظت، ألنّل آلاباء ٢ض جىاظههم نٗىبت ماصيّل ما جلبّل

ّل
٢ل

ٟل ووالضيه ، ي٣ى٫ 
ّل
ت،ٖلى الٗال٢ت بحن الُ ض ؤلاخباٍ و يسل٤ آزاع هٟؿيت وؾلى٦يّل

ّل
ظا ما يىل ٟل،َو

ّل
حان جىييده للُ

، وطل٪ ألنّل بصع»:يغم ٟل اإلاسضٕو
ّل
اقت مؿ٨حن َظا الُ

ّل
ع ؤنّل الخياة هي ٦ما هي ٖليه في الك ا٦ه اإلادضوص يجٗله يخهىّل

ٛحرة   3.«الهّل

اٍ صون ٞغػ وال        ١ ٧لّل ما يخل٣ّل ٟل يسلِ بحن الىا٢٘ و الخيا٫، ٞهى يىسضٕ باإلاكاَض والخغ٧اث و يهضّل
ّل
بمٗجى ؤنّل الُ

غة ّٗل ه لؤلؾ٠ مغآة م٣
ّل
 ؤه

ّل
لٟؼيىن البضّل ؤن ي٨ٗـ اإلاجخم٘، بال هها  جمديو ،ٞالخّل َت لهظا اإلاجخم٘، جىظّل ح٨ٗـ نىعة مكىّل

ت ا ٖلى بصعا٦ه و زبراجه الخانّل غ الهىع بىاءًا ٟل يٟؿّل
ّل
ٟل صون ؤن يٟهمها ٞهما صخيدا ، ٞالُ

ّل
. للُ

لى الٗمىم،٧الخب ّلوالخٝى و الًٛب و الهيجان     ؿبت لل٩اثً البكغر ّٖل
ّل
ت،بالي ىٟؿيّل

ّل
ا٢ت ال

ّل
ل ؤلاهٟٗا٫ ظاهبا للُ

ّل
و٦ما يمش

ر بلى ايُغاباث  ت َى ما ٢ض ياصّل لى٥ ؤلاوؿاوي،ول٨ً جؼايض خاالث َظٍ اإلآاَغ ؤلاهٟٗاليّل وال٣ل٤،وهي مٓاَغ مالػمت للؿّل

ت، خهيّل
ّل

ٟل وجىاػهه حكحر بلى زلل في بىيخه الص
ّل
ت الُ ما ٖلى هٟؿيّل ت ،و الؾيّل لٟؼيىهيّل يه ؤلاٞغاٍ في اإلاكاَضة الخّل ظا ما ياصّل َو

. ؤلاهٟٗالي

تي يٗاهىجها ،      
ّل
ىجغ ال ت ٖىض ؤَٟالىا وخاالث ال٣ل٤ والخّل تي جٓهغ للجمي٘ في َظا الٗهغ هي اإلايى٫ الٗضواهيّل

ّل
و مً اإلآاَغ ال

غط
ّل
ٟل يخٟاٖل م٘ ما يٗغى ب٣ل٤ وجىج

ّل
كا إلاا يضوع في ٞالُ لٟاػ، مخجاوبا م٘ الخىاصر مهمّل الؿا ٖلى ألاعى ٢غيبا مً الخّل

ن ٢ى٫  ىا يدبحّل ضا للخغ٧اث وألانىاث اإلاٗغويت ٖليه،َو
ّل
ـت » حان يغم مجزله ؤوما يُلب مىه،م٣ل بإنّل ؤرّل ؾلى٥ ؤو مٗٞغ

ت و ا ٟؿيّل ء لها يم٨ً ؤن يى٨ٗـ ؾلبا ٖلى خياجه الىّل ى ٚحر مهيّل ٟل َو
ّل
اَا الُ تيخل٣ّل وخيّل  4.«لغّل

ت ٦ٗغى مؿاثل اإلاىث والخياة،      لٟؼيىهيّل ٟل ٞحها مؿب٣ا، ٞالٗغوى الخّل
ّل
غ الُ

ّل
لٟؼيىن يجيب ٖلى ؤؾئلت لم ي٨ٟ ٞالخّل

ٟل واخخياظاجه، بل جضٞ٘ به بلى ال٣ل٤ 
ّل
ى صاثغة اَخمام الُ

ّل
ياجه،وهي ؤمىع جخسُ

ّل
ضاجه ومؿإلت الجيـ وججل والخبّل وججؿّل

ىجغ ٖلى اإلاؿخىي ؤلاهٟٗا ٟسخيوالخّل ٟا٫ الىّل غ ألَا
ّل
ت زٌٟ خالت جىج ربىر اإلاىاقض ألَميّل

ّل
ظا مايٗاعى اإلابضؤ الت . لي َو

                                                                                                                                                                                           
 . ٜٗٔص ،" التلفزيون و الطفل" ،ت ىيملويث.ىيلد .1

. ٜٗٔص  ،"التلفزيون و الطفل " ،جاف جرباف كـر  2  
.ٗٗص ُ   ،ادلرجع نفسو  3

  

ٜٙص  ،ادلرجع الّسابق  4
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ب ويًٟي ٖليه       م اإلاىٓغ اإلاٖغ لٟؼيىن يجؿّل ل في زُغ،ٖلما ؤنّل الخّل ًّل ٞلىخهىع مٗا خالت َٟل يكاَض بُله اإلاٟ

ت َٟلىا،٢ض يهغر و٢ض يىٟٗل إزحر ؾلبا ٖلى هٟؿيّل ظا مً قإهه الخّل ت ، َو و٢ض يًٛب، و٢ض يب٩ي و٢ض يدؼن ويالػمه  الىا٢ٗيّل

ض 
ّل
ىم،٦ما جا٦ ى بٗض اهتهاء ما ٧ان يكاَض بلى صعظت ٖضم ال٣ضعة ٖلى الىّل ٗىع باألؾ٠،ختّل

ّل
ذ"الك  ":َُملٍى

هم يٗاهىن مً ؤخالمهم اإلاؼعجـت ٖىضما يظَبىن بلى الٟغاف بٗض مكاَضة »  ٟا٫ وؤجّل ع ٖلى ألَا
ّل
ىم يخٗظ ض لضيىا ؤن الىّل

ّل
ل٣ض جإ٦

ىتبغامج م  1.«ٖيّل

لٟؼيىن و بغامجه     ه يؿببه الخّل
ّل
ظا ٧ل ٢ت لهم، َو اظهم مً ال٩ىابيـ اإلااعّل غا لؤلَٟا٫ هٓغا الهٖؼ

ّل
ىم يهبذ مخٞى بمٗجى ؤنّل الىّل

مغص مً  خِ و الخّل لٟؼيىن يخٗمض اؾدشاعة مكاٖغ السّل الم وباألخغي الخّل ت،ٞىؾاثل ؤلٖا ،َظا باإلياٞت بلى ؤلاؾدكاعة الٗاَٟيّل

ر٦حز ٖل
ّل
د٨م باأل٩ٞاع و عصوص ألاٞٗا٫زال٫ الت . ي مكاَض الٛغاثؼ مً ؤظل ؾهىلت الخّل

ٗايل والخٟاٖل م٘ آلازغ في    ٣ا يىاظه ٞيه البكغ بق٩اليت الخّل ا ييّل زًا ت َظا يك٩ل خحّل و٢ض ؤنبذ الٗالم في ٖهغ اإلاٗلىماجيّل

ت ٫ ٣اٞيّل
ّل
ت الش المي، و في الى٢ذ هٟؿه مداولت الخٟاّ ٖلى الهىيّل اث َظا البظر ؤلٖا إلاجخم٘، والق٪ّل ؤنّل الٟيٌ اإلاىدكغ َيّل

م  ّٖل ٛحرة لً يض ظر يهل بلى نٛاعها ٖبر قاقتهم الهّل
ّل
ت،ال مً نىع وؤٞالم و عمىػ وؤلٟاّ مغجبُت بش٣اٞاث ٚحر ٖغبيّل

تي يداو٫ بىاءَا الىالضان و اإلاضعؾت و اإلاسجض
ّل
ت ال يكئت ؤلاظخماٖيّل . الخّل

ت للٟغص يم٨ىىا مما ؾب٤ ٖغيه ؤن ه٣غّل بازخالٝ جإزحر          ت ؤلاظخماٖيّل ربيّل
ّل
لٟؼيىن ٖلى وظه الخهىم في الت الم والخّل ؤلٖا

ٟل 
ّل
ه ٧ان ؤ٦ثر جإزحرا ٖلى الُ

ّل
ت ولٗل ا للمٗٞغ

ًا
اط

ّل
ا و ؤز غيا ظيضًّ ا باٖخباٍع عؾالت ها٢لت للمٗلىماث ٖو ا مهمّل ،ٞهى يدضر صوعًا

ت ا مً الٟىىن الخانّل حَر ىث و الخغ٦ت ٚو ىعة والهّل ٣ه بالهّل
ّل
. هٓغا لخٗل

ؼوا ٖلى  و      
ّل
ت و ؤزال٢يت،ؾلبيت وبيجابيت ٞاإلاٗاعيىن ع٦ ت واظخماٖيّل ا هٟؿيّل ا وآزاعًا ًٖا ب٘ َظٍ اإلاؼايا جتر٥ اهُبا

ّل
بالُ

َاث  ٣ليض،باإلياٞت بلى ما يٗغى مً حكىّل ر بلى الخّل ا ياصّل ٣ت باإلظغام والٗى٠،ممّل
ّل
اة ؤزىاء الٗغوى اإلاخٗل ضمت اإلاخل٣ّل الهّل

٠
ّل
.   ٫ مً مماعؾاث ؤزغي لل٣يم واإلاٗايحر وما يى٨ٗـ ٖلى الُ

ع و٦ظل٪ ال٣امىؽ   هىّل ي ألا٩ٞاع ويثرر الخيا٫ والخّل ٌّ٘ لآلٞا١،و يىمّل
لٟؼيىن ُمىؾِت ضون ٩ٞاهذ حججهم في ٧ىن الخّل ؤما اإلاايّل

ضة َى  ٛىر و اإلاٗغفي، و ما يم٨ً ا٢تراخه في صمج الجاهبحن ؤو الجهخحن اإلاٗاعيت و اإلاايّل
ّل
: الل

 ٣ض وجسهيو مؿاٖضة ألابىاء ٖلى ازخياع البرام ٟا٫ مهاعاث الىّل ط ًٖ وعي م٘ مكاع٦تهم في اإلاكاَضة و حٗليمهم ألَا

ىت صة لبرامج مٗيّل . ؤو٢اث مدضّل

 ٟا٫ الم في ٚٝغ هىم ألَا الم ومداولت زل٤ بيئت زاليت مً وؾاثل ؤلٖا ي وكاَاث بضيلت لىؾاثل ؤلٖا . جبجّل

 ٖم ا٫ حر الضّل ٗليمي والاَخمام بخٞى يكئت ازخياع البرامج طاث اإلاٛؼي الخّل لت إلاهام الخّل يٟت م٨مّل ٖاَٟي لؤلوالص،٧ْى

. ؤلاظخماٖيت

  ٪لت في قغح طل
ّل
ت ؤلاوؿاهيت واإلاكاع٦ت الٟٗا ت والاظخماٖيت وال٣اٖضة ألازال٢يّل يييّل م٣اومت ٧لّل ما يخٗاعى م٘ ال٣يم الضّل

ا،ومىا٢كت ما يغون و ما يؿمٗىن و ما ي٣غئو لٟؼيىن وكاَا ٖاثليّل  .نألبىاثىا،وؤن يجٗل اؾخسضام الخّل

تراى ٖلى  ت والٖا ٗامل مٗه بهٟت اهخ٣اثيّل لٟؼيىوي مً زال٫ الخّل الم الخّل ٟاٖل الىاعي م٘ ؤلٖا ت الخّل و مً َىا جٓهغ ؤَميّل

ت بمجخمٗىا اإلاؿلم ت وألازال٢يّل يييّل ت الٗبض في اإلاٗجى و ال٣يم و ٢م٘ ما يسال٠ ال٣ىاٖض الضّل . اؾخمغاعيّل

 

                                                           

. ٜٚٔص  ،"التلفزيون و الطفل "،ت ىيملويت .ىيلد
1
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ب في هجاح غملُت الخجضًض في اإلااؾؿاث الهؿحرة  بؾهاماث الخضٍع

ت   صعاؾت مُضاهُت :  واإلاخىؾُت الجؼاثٍغ

ت.ؤ حامػت باجي مسخاع،غىابت،الجؼاثغ /لُلُا غحن ؾٍى

: ملخو

حر ظمي٘ ؤلام٩اهياث واإلاىاعص الالػمت لظل٪، والتي مً ؤَمها الم     ىن بخٞى واعص بن هجاح ٖمليت الخجضيض في اإلااؾؿت مَغ

البكغيت خيض بغػ ظليا مضي ؤَميت جضعيبها وجإَيلها إلاىا٦بت الخُىعاث، ويٗخبر الخضعيب اإلاؿخمغ للمىاعص البكغيت ؤَم 

مؿخلؼماث الخُىيغ وبيجاص ٞئت مً ال٨ٟاءاث ال٣اصعة ٖلى مىا٦بت الخجضيضاث  والخ٨ي٠ م٘ ْغوٝ اإلاىاٞؿت في مديِ 

الجيضة للمىاعص البكغيت ج٩ىن ًٖ َغي٤ الخضعيب والخُىيغ اإلاؿخمغ وبالخالي ج٩ىن ٣ٞض جم الخىنل بلى ؤن ؤلاصاعة . اإلااؾؿت

ألن الخُىعاث الظر يكهضَا اإلاديِ الخاعجي للماؾؿت . ه٣ُت ٢ىة باليؿبت للماؾؿت لًمان هجاح ٖمليت الخجضيض ٞحها

.  يٟغى ٖلي َظٍ ألازحرة  بصماط الخجضيض يمً اؾتراجيجيتها

 .صعيب، اإلاىاعص البكغيت، الخجضيض، اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُتالذ: الٍلماث اإلاكخاخُت

ٍالُت  : ؤلاق

بن الخدضياث والتهضيضاث التي ؤنبدذ جىاظهها اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت الجؼاثغيت في ْل ؾياؾاث الاهٟخاح    

الا٢خهاصر وعٞ٘ الخمايت الجمغ٦يت وؾياؾاث حصجي٘ الاؾدشماع ألاظىبي، وا٦دؿاب الا٢خهاص الجؼاثغر لهٟاث 

ت وج٨ىىلىظيا اإلاٗلىم هىع الخجضيض ٦دخميت لًمان اؾخمغاع َظٍ الا٢خهاص الٗالمي اإلاغج٨ؼ ٖلى اإلاٗٞغ اث والاجها٫ ْو

. اإلااؾؿاث في الؿى١ 

حر ٦ٟاءاث جدؿً الخٗامل م٘ الخٛيحراث     ٞاإلااؾؿاث مُالبت بمىا٦بت الخ٣ضم والخُىع، الظر ػاص مً الخاظت بلى جٞى

 حٗاوي ال٣ٟغ في اإلاٗلىماث وبهما في التي جدهل في اإلااؾؿت، ٞهظٍ ألازحرة ؤمام َظا الخُىع الهاثل في مجاالجه اإلاسخلٟت، ال

حكٛيلها وجدليلها وبغمجتها في ظل ؤوكُتها، مً َىا جٓهغ لىا ؤَميت الاؾدشماع في اإلاىعص البكغر هٓغا للىعي بإن الٟٗاليت 

. ؤلاهخاظيت، الغبديت ٢اثمت ٖلى ؤؾاؽ مىاعص بكغيت ٞٗالت ٦إنل ؤؾاسخي مً ؤنى٫ اإلااؾؿت

اث طاث ألاَميت اإلاتزايضة في ٖهغها الخضيض الظر يدؿم بالخٛحراث وحٗخبر بصاعة اإلاىاعص ا٫    بكغيت مً اإلاىيٖى

الخ٨ىىلىظيت والا٢خهاصيت وؤلاصاعيت، التي جضٞ٘ ٧اٞت اإلااؾؿاث بلى اجساط ؤلاظغاءاث والىؾاثل التي ج٨ٟل الاؾخجابت 

٘ مً ٢ضعتها الخىاٞؿيت في ؾى١ ا٫ ٖمل وبحن اإلااؾؿاث اإلامازلت، لظا ٞةن الؿغيٗت لهظٍ الخٛحراث ٖلى الىدى الظر يٞغ

اإلاىاعص البكغيت جمشل ؤخض الٗىانغ ألاؾاؾيت لىجاح اإلااؾؿاث، ٦ما يٗخبر الٗىهغ البكغر ظؼء مً ؤنى٫ اإلااؾؿت ومً 

ؤَم ما جمل٨ه، خيض يمشل ألاصاة الخ٣ي٣يت للٗمل وؤلاهخاط، وؤن اإلااؾؿت التي ال جمخل٪ الٗىهغ البكغر الٟٗا٫ ج٩ىن ٚحر 

حر . ٖلى ال٣يام باألصاء اإلاخمحز والجىصة الٗاليت، وؤن هجاح اإلااؾؿت يخى٠٢ ٖلى ٦ٟاءة ٖمالها عة٢اص لظل٪ ال بض مً جٞى

. ؤؾاليب ووؾاثل جدٟحز الٗاملحن ختى يم٨ً اؾدشماع ٢ضعاتهم ومىاَبهم لخد٣ي٤ ؤَضاٝ اإلااؾؿت والٟغص ٖلى خض ؾىاء

خىالث والخٛحراث الا٢خهاصيت، طل٪ ما يٓهغ مً زال٫ الجمىص الظر يمحز ٞاإلااؾؿاث الجؼاثغيت جب٣ى بٗيضة ًٖ جل٪ الذ   

بصاعتها، زانت ٖضم اَخمامها بخضعيب مىاعصَا البكغيت لًمان  ؾياؾتها وؤؾاليبها ؤلاصاعيت وختى مىخجاتها وؤؾاليب

طٍ ألازحرة ؤصع٦ذ ؤن الٗامل ٞه. الاعج٣اء بمؿخىي ٦ٟاءة ؤصاء ٖمالها ومضي اإلاؿاَمت في جٟٗيل وحٗؼيؼ الخجضيض في اإلااؾؿت
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غ لها اإلاحزة الخىاٞؿيت ي٨مً في اإلاىاعص البكغيت التي جمل٨ها، ومً َىا ٣ٞض خغنذ ال٨شحر مً اإلااؾؿاث  الىخيض الظر يٞى

٘ مؿخىي ألاصاء وػياصة ال٨ٟاءة وبٖضاص الٗاملحن ٖلى  ٖلى الٗىايت بالخضعيب مً زال٫ اٖخباٍع ؤخض ألاصواث ألاؾاؾيت لٞغ

مؿخىياتهم لل٣يام بىاظباث ؤٖمالهم واإلاهام اإلاى٧لت بلحهم ٖلى ؤخؿً وظه، بياٞت بلى تهيئتهم لخدمل اإلاؼيض مً ازخالٝ 

لظا ؤنبذ يىٓغ بلى الخضعيب ٖلى ؤهه .اإلاؿاولياث مً زال٫ ٢ضعاتهم ٖلى مىاظهت اإلاهام اإلا٣ٗضة في الخايغ واإلاؿخ٣بل

ؤَضاٞها باٖخباٍع ٖىهغا خيىيا ال بض مىه لبىاء الخبراث واإلاهاعاث  وؾيلت لالؾدشماع الظر جلجإ بليه اإلااؾؿاث لخد٣ي٤

٘ ٦ٟاءة ٗاليت اإلاخجضصة بٛغى ٞع . اإلااؾؿت في ألاصاء ٞو

غر الظر هداو٫ ؤلاظابت ٖىه َى    ا مما ج٣ضم ٞةن الدؿائ٫ الجَى
ًا
ب في هجاح غملُت الخجضًض : واهُال٢ َل ٌؿاَم الخضٍع

في اإلااؾؿاث الهؿحرة واإلاخىؾُت ؟  

٢بل الخُغ١ إلظغاءاث الضعاؾت اإلايضاهيت اعجإيذ ؤن ؤحٗغى بلى مٟهىم الخجضيض يمً اإلاضزل الىٓغر الظر ؾإجىاو٫ ٞيه 

 :الخاليت اإلاداوع 

 الخضعيب وؤَميخه  مٟهىم. 

 الخجضيض وصوعٍ في اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت. 

 ٖال٢ت الخضعيب بٗمليت الخجضيض. 

ب: ؤوال  مكهىم الخضٍع

م مً ؤَميت اإلاىاعص اإلااصيت والخ٣ىيت في ؤر ماؾؿت ٞةن اإلاىعص البكغر يٗخبر اإلادىع الظر ج٣ىم ٖليه اإلااؾؿت بط       بالٚغ

ٞالخضعيب يٗخبر مً بحن ؤَم الىؾاثل . ؤهه اإلاؿاو٫ ًٖ اؾخسضام اإلاىاعص الؿاب٣ت بإ٦بر ٢ضع مً الٟٗاليت وال٨ٟاءة

خماص ٖلى ألاؾلىب الٗلمي في جُبي٣ه وطل٪ اإلاؿخٗملت في جدؿحن ؤصاء الٗما٫، ٣ٞض  ؤصي باإلااؾؿاث بلى الاَخمام به والٖا

ها اإلاديِ والتي جازغ بضعظت ٦بحرة ٖلى ؤَضاٝ اإلااؾؿت . في ْل الخٛيحراث الخ٨ىىلىظيت والا٢خهاصيت والدؿيحريت التي يٗٞغ

ا باليؿبت للماؾؿت ٞخٓهغ في ٖضة ؤق٩ا٫ ٞإَميخه باليؿبت للٟغص ج٨مً باٖخباٍع وؾيلت لؼياصة اإلاٗاٝع واإلاهاعاث، ؤم

ل ومً ؤظل جىييذ مٟهىم الخضعيب ؾٝى هخُغ١ بلى ؤَم . ٦خدؿحن الجىصة، وهجاح ٖمليت الخجضيض اإلاخٗل٣ت به الخػاٍع

: وهي ٧الخالي

ت واإلاهاعة ألصا» الخضعيب بإهه "FLIPPO"قلُبىيٗٝغ     ء وجىٟيظ َى الٗمليت التي مً زاللها يخم جؼويض الٗاملحن باإلاٗٞغ

 1«ٖمل مٗحن

ب  ويٗٝغ    ت مً الٗملياث والىؾاثل والخ٣ىياث اإلاسُُت التي مً زاللها يخم٨ً ألاٞغاص مً الخضٍع ؤيًا ٖلى ؤهه مجمٖى

اصاتهم والاؾخٛال٫ ألامشل لُا٢اتهم، بٛغى جد٣ي٤ ؤَضاٝ اإلااؾؿت بالضعظت  هم والخٛيحر في ؾلى٦هم ٖو جدؿحن مٗاٞع

بالضعظت الشاهيت، ٦ما حهضٝ بلى ظٗل ألاٞغاص يخإ٢لمىن م٘ اإلاديِ الظر يٗيكىن ٞيه، ٦ما ألاولى، وؤَضاٞهم الصخهيت 

 2.يؿاَم ؤيًا بجٗلهم ي٣ىمىن بةجمام الٗمل بالك٩ل الظر يىاؾب الخايغ واإلاؿخ٣بل مٗا

ؤظل بخضار  ؤن الخضعيب والخُىيغ يخًمىان ٧ل زبراث الخٗلم التي يؼوص بها الٗاملىن مً" و٦ظل٪ يغر مٗٓم اإلاسخهحن 

 1 ."حٛيحر في الؿلى٥ ياصر بلى جد٣ي٤ ؤٚغاى وؤَضاٝ اإلااؾؿت

                                                           
. ٔٓٔ.، صٕٗٓٓدار حامد للنشر كالتوزيع، عماف، ، "دارة الموارد البشريةإ "زلمد فاحل صاحل،  1

2 Sekiou et autre, Gestion des ressources humaines, ed De Beock université, Cannada, 2001, p.336. 
1
 .٘ٔ، صٕٗٓٓ، معهد اإلدارة العامة، الرياض، "تصميم نظم التدريب والتطوير "اجلبايل، أمحدكيلياـ رتريسي، ترمجة سعد   
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٘ ٦ٟاءة الٟغص ًٖ َغي٤ ػياصة      ت مً الجهىص اإلاسُُت باؾخمغاع تهضٝ بلى ٞع ومىه وؿخيخج ؤن الخضعيب يٗخبر مجمٖى

ه وجىميت مهاعاجه وحٛيحر اججاَاجه ختى يخم٨ً مً ؤصاء ٖمله باإلاؿخىي اإلاُلىب مً ال٨ٟاءة، ٞالخاظت بلى الخضعيب  مٗاٞع

يٟت التي ياصحهاجٟغى ويٗها ٖىضما ج٩ىن َىا٥ ٞجىة بحن اإلاه . اعاث واإلاٗاٝع الخاليت واإلاهاعاث واإلاٗاٝع التي جخُلبها الْى

ب وخاحت اإلااؾؿت له  -1  –1    : ؤَمُت الخضٍع

٘ ٢ضعاث الٗاملحن للىنى٫ بلى اإلاٗايحر اإلاُلىبت لخد٣ي٤ ألاصاء اإلاخمحز، ومً َظا اإلاىُل٤ يٗخبر     حهضٝ الخضعيب بلى ٞع

 2:ر جدضيض مؿخىي ال٨ٟاءة والٟٗاليت في ؤيت ماؾؿت، ومً ؤبغػ مؼايا الخضعيب الخضعيب وكاَا خيىيا مازغا

  ،جدؿحن ؤصاء اإلاىاعص البكغيت، خيض يؿاٖض الخضعيب اإلاؿخمغ للٗاملحن ٖلى ػياصة مؿخىي ؤصائهم لؤلٖما٫ اإلاؿىضة بلحهم

ت ًٖ الٗملبما ياصر في الجهايت بلى ػياصة ؤلاهخاط ؾىاء في ق٩ل ٦مي ؤو هىعي بؿبب ػياصة الم  .َاعة واإلاٗٞغ

  ًٖ ج٩ىيً الاججاَاث، بط ؤهه مً ألاَضاٝ الٗامت لبرامج جضعيب اإلااؾؿت َى ج٩ىيً اججاٍ مٗحن لضي اإلاىاعص البكغيت

 .اإلااؾؿت لخد٣ي٤ جإييض ألوكُتها وؾياؾتها والخهى٫ ٖلى حٗاون ؤوؾ٘ ووالء خ٣ي٣ي ججاَها

  حر الاخخياظاث مً الٗما٫، ٣ٞض جىاظه بخضي حر ٖاملحن ٖلى صعظت مٗيىت مً جٞى اإلااؾؿاث مك٩لت نٗىبت جٞى

اإلاهاعة، لظل٪ هجض الؿهىلت ؤن جدل مك٩لت الٗمالت َظٍ ًٖ َغي٤ الخضعيب زانت في ألاظل الُىيل، وطل٪ ًٖ َغي٤ 

 .بوكاء بغامج جضعيب منهي زام

جخم٨ً مً جد٣ي٤ ؤَضاٞها اإلاسُُت جدخاط ٧ل اإلااؾؿت بلى امخال٥ يض ٖاملت مً الخبرة واإلاهاعة ختى  وبالخالي     

والخٟاّ ٖلى م٩اهتها الؿى٢يت، ومً َىا جبرػ يغوعة الخضعيب ٦يكاٍ ؤؾاسخي يخم مً زالله ؾض الى٣و في اإلاهاعاث 

ٞاالخخياظاث الخضعيبيت حٗبر ًٖ .وا٦دؿاب ؤزغي ظضيضة خؿب ما يؿدىجض مً ج٨ىىلىظيا وخؿب ما يخُلبه الٗمل

٘ مً ٢ضعاتهم ٖلى بهجاػ ٖملهم بك٩ل مالثم،  طا إلاىاظهت جدضياث جىاظهها اإلااؾؿت ؤوالٗما٫ اإلاُلىب جضعيبهم، ٍو للٞغ

الٟاع١ في ال٨ٟاءاث الظر جم جدضيضٍ وجدليله م٣اعهت " وحٗبر الخاظت بلى الخضعيب ًٖ . هٓغا لل٣هىع اإلاسجل في ؤصائهم

 1."بمخُلباث الىْيٟت

بحن جل٪ التي يمخل٨ها ألاٞغاص واإلاٟترى امخال٦ها لل٣يام بىاظباتهم، زم  ويخٗحن ٖلى مؿحرر اإلااؾؿت جدضيض ال٨ٟاءة، ؤر   

ٞاالعج٣اء بإصاء  2"مؤل َظٍ الٟىاع١ بىاؾُت الخضعيب الظر يخم بىاءٍ اهُال٢ا مً ؤَضاٝ ص٢ي٣ت ومدضصة"الٗمل ٖلى

لى َظا ألاؾاؽ  ىن ب٣ضع ٦بحر بإصاء مسخل٠ ٖمالها، ٖو يخٗحن بظ٫ اإلاؼيض مً اإلااؾؿت في ْل اإلاىاٞؿت الكضيضة مَغ

٘ مً ظىصة ؤصاء الٗاملحن لخد٣ي٤ ؤَضاٝ اإلااؾؿت  اإلاجهىصاث واجساط ال٨شحر مً ؤلاظغاءاث والخضابحر التي مً قإجها الٞغ

 .لًمان الب٣اء والاؾخمغاع والىمى

ؾتراجيجيت مً وبالخالي ؤنبذ يىٓغ في الى٢ذ الخالي بلى الخضعيب ٖلى ؤهه ٖمليت بؾتراجيجيت، بديض جخ٩ىن َظٍ ؤلا   

ت مسُُت مً بغامج الخضعيب البكغيت اإلاؿخمغة، َضٞها الؿعي بلى جدؿحن وجُىيغ ؤصاء ٧ل مً يٗمل في اإلااؾؿت  مجمٖى

وحٗليمه ٧ل ظضيض بك٩ل مؿخمغ، و٦ظل٪ الخإ٢لم والخ٨ي٠ م٘ الخٛحراث التي جدضر في اإلاديِ، ألن الخجضيض في اإلااؾؿت 

ت للخ٨ي٠ مٗها، ٞهظٍ اإلاهاعاث حؿاٖض بلى خض ٦بحر في يدخاط بلى حٗلم وا٦دؿاب مىاعصَا ا٫ بكغيت مهاعاث ظضيضة ومخىٖى

وبالخالي ٞالخضعيب ؤنبذ خخميت في اإلااؾؿت وليـ ٖمليت . جسٟي٠ الًٍٛى التي حك٩لها الخٛيحراث ٖلى اإلاىاعص البكغيت

.  ازخياعيت

                                                           
 . ٖٖ٘ -ٖٖٗ، ص صٖٕٓٓ، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، "اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية "مجاؿ الدين زلمد ادلرسي،  2

1 JEAN-MARIE PERETTI, dictionnaire des ressources  humaines, paris, ed Vuibert, 2001,p.29. 
2
 JOEL STRIEF, plan et besoin de formation, ed Eska, paris, 1993, p.29. 
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ب وصوعٍ في جغؾُش زهاقت الخجضًض في اإلااؾؿاث الهؿحرة   -2- 1 : واإلاخىؾُتالخضٍع

للخضعيب ؤَميت ٦بحرة في ٖهغها الخالي خيض ؤن الخٛيحراث والخُىعاث بما ٞحها الخ٨ىىلىظيت والٗلميت باجذ ؾغيٗت     

لىم ظضيضة في مسخل٠ اإلاجاالث باؾخمغاع، ويدخل الخضعيب م٩اهت َامت في اإلااؾؿاث  ٞاإلااؾؿاث بداظت لخٗلم مهاعاث ٖو

. ٞ٘ ٦ٟاءة ؤصاء الٗاملحن وجدؿحن ؤؾاليب الٗمل بٛيت هجاح ٖمليت الخجضيض في اإلااؾؿتالهٛحرة واإلاخىؾُت الهاصٞت بلى ع

حر الىؾاثل والُغ١  وللخضعيب ؤَميت ٦بحرة في بىاء ٢ىة بكغيت طاث ؤصاء ٞٗا٫ و٠٦ء، ٞاإلاؿحر الىاجر َى الظر حهخم بخٞى

ن بصماط الخجضيض ٖلحها ؤن جماعؽ صوعا ول٩ي جخم٨ً َظٍ ألازحرة م. الجيضة لٗمليت الخضعيب لخد٣ي٤ ؤَضاٝ اإلااؾؿت

حر اإلاضزالث الًغوعيت لخٛيحر الش٣اٞت الؿاثضة في  ظضيضا حٗمل مً زالله ٖلى جُىيغ اإلاىاعص البكغيت وجىميتها مً زال٫ جٞى

َى الٗمل ٖلى حٛيحر ز٣اٞت اإلااؾؿت الؿاثضة وجغؾيش ز٣اٞت  اإلااؾؿت، وبالخالي ٞةن ازخياع اإلااؾؿت لٗمليت الخجضيض

مىاؾبت للٗمل الخالي في  (la nouveauté)ؾاهضة للخجضيض وحصج٘ ٖلى الخُىع وبخضار حٛيحراث جخمحز بالجضة والخضازت م

. اإلااؾؿت و٢اثمت ٖلى مغج٨ؼاث ؤؾاؾيت يدخاظها َظا الخُبي٤

 :الخجضًض وصوعٍ في اإلااؾؿاث الهؿحرة واإلاخىؾُت  :زاهُا

بن الخدى٫ هدى الخجضيض واإلاىاٞؿت ال٣اثمت ٖلى الخجضيضاث لم يإث بالهضٞت وبهما ٧اهذ هديجت جُىع ٦بحر خؿب     

زهاثو ٧ل مغخلت ػمىيت، ويٗىص الؿبب في طل٪ بلى خ٣ي٣ت ؤن اإلااؾؿاث ؤنبدذ جمخل٪ ؤلام٩اهياث ال٨بحرة والخ٣ىياث 

، وألاَم مً طل٪ َى امخال٥ َظٍ اإلااؾؿاث الٗاليت والخبراث الٟىيت وؤلاصاعيت اإلاخٗل٣ت بالخج
ًا
 ممحزا

ًا
صيض باٖخباٍع وكاَا

 Innovationٞالخجضيض ٦ما وؿخسضمه َى جغظمت ل٩لمت  .عئيت بؾتراجيجيت للخجضيض جد٣٣ها مً زال٫ مؼاياَا الخىاٞؿيت

 بلى ؤهه 
ًا
ٝغ  1،«الخىنل بلى ما َى حضًض»ٞيٗٝغ خؿب اإلاٟهىم الكاج٘ وألا٦ثر جضاوال الخجضيض بإهه  Jared Lipworthٖو

 3.«الػملُت التي جدُى اإلاػغقت بلى الهُمت» وؤقاع بلى مٟهىم الخجضيض بإهه  2،«ج٣ضيم شخيء ظضيض» 

ج٣ىياث ظضيضة " حٛحر وججضيض يم٨ً ؤن يدضر في ظىاهب ج٣ىيت ... »بإهه  Daftو Egriخؿب ٧ل مً  الخجضًضويٗٝغ     

، ؤو ظىاهب "حٗضيالث وبيجاص مىخجاث ؤو جُىيغ زٍُى اإلاىخج الجضيض" يت ؤو ظىاهب بهخاط"  لخل٤ اإلاىخجاث والخضماث

حٛيحراث في ال٣ضعاث، في ال٣ياصة لؤلٞغاص، " ، ؤو ظىاهب شخهيت "حٛحر في الهيا٧ل الخىٓيميت ألاَضاٝ، ألاهٓمت" بصاعيت 

ـ قىم، ؤما (Thomas, Hanknes,2005,63"  )الاجها٫، خل اإلاك٨الث، اإلاهاعاث  Joseph Alloisبُترحىػٍل ؤلَى

Schumpeter  مىخجاث ظضيضة، َغ١ بهخاط ظضيضة، مهاصع جمىيً ظيضة، »٣ٞض ؤقاع بلى مٟهىم  الخجضيض ٖلى ؤهه

. 4«اؾخ٨كاٝ الؿى١ الجضيضة، َغ١ ظيضة للخىٓيم الٗمل

ت والخجضيض وب٣اء اإلااؾؿاث في ْل       ويم٨ً ال٣ى٫ ؤن اإلااؾؿاث اإلاجضصة ج٣ىم ٖلى مباصت جخماشخى م٘ ٖهغ اإلاٗٞغ

اإلاىاٞؿت الكضيضة، باإلياٞت بلى ؤن ظل اإلااؾؿاث جخمخ٘ بسهاثو ؤَلتها للب٣اء والاؾخمغاع، و٢يامها ٖلى الٟٗل 

الخغيت الخامت للٗاملحن، يؿاَم الخجضيض في اإلااؾؿاث في بصزا٫ والخجغبت وال٣غب مً الؼباثً لخلبيت خاظاتها م٘ مىذ 

مٟاَيم ظضيضة حٗمل ٖلى جدؿحن اإلاديِ الضازلي وؤصاء اإلااؾؿت،يؿاٖض َظا في ؤن يٓل الخجضيض اإلاهضع اإلاخجضص 

                                                           
 .ٜٔ، ص ٖٕٓٓ، دار كائل للنشر كالتوزيع، عماف، "المفاىيم والخصائص الحديثة :إدارة االبتكار"جنم، عبود جنم،   1

2 Malcolm Gladwell, Spark of innovation, educationbrodcating corporation new York, 

www.thertenn.org, 2004, P. 01. 
3 Sheila Martin, Innovation: Oregon innovation index , Oregon economic and community 

Develepenents. institute for Portland state university,2007 . 

www.orgoninc.org/about.htm.pdforwww.econ.orgon.gov 3/2/2008, P. 01. 
4
 Draft, InnovationDefinitioncomparativeassessment ,developedunderGnu.free Documentation 

hptt:/www.gnu.org, 2005, P. 08. 

http://www.thertenn.org/
http://www.orgoninc.org/about.htm.pdf
http://www.econ.orgon.gov/
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 و
ًا
 خايغا

ًا
 ومخجضصا

ًا
 ٢ىيا

ًا
 للمحزة الخىاٞؿيت في اإلااؾؿاث الغاثضة ليٓل الخجضيض يغوعة البض مجها ومهضعا

ًا
ويٟغى . مؿخ٣بال

 1:الىا٢٘ الجضيض ٖضة مخٛحراث ججٗل اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ج٠٣ ٖلى مٟتر١ الُغ١ 

 ٞةما ؤن جخ٨ي٠ م٘ ما يدضر مً حٛحراث ٖاإلايت وجىضمج في الجى الجضيض. 

 وال بض ؤن . وبما ؤن تهمل، لظا ٖليىا ؤن هخٗلم ٦ي٠ هخٗامل م٘ اإلاخٛحراث الجظعيت التي يكهضَا الا٢خهاص الٗالمي

جخ٨ي٠ مٗها بطا ؤعاصث الاؾخمغاع، ويدضر َظا بطا اؾخُاٖذ الاؾخٟاصة مً جدغيغ ألاؾىا١، والخ٣ضم الخ٨ىىلىجي 

زهىنا في مجا٫ اإلاٗلىماث وجُبي٣اث الخ٨ىىلىظيا الجضيضة وػياصة حٗبئت ٖىامل ؤلاهخاط، ومجها هلمـ صوع الخجضيض 

                                             .الخ٨ىىلىجي الظر يم٨ىىا مً طل٪

ٟٞي ْل الٓغوٝ اإلاخٛحرة التي حٗيكها اإلااؾؿاث اليىم، ؾىاء ؤ٧اهذ ْغوٝ ؾياؾيت ؤو ز٣اٞيت ؤو اظخماٖيت ؤو   

ا٢خهاصيت يخدخم ٖلى اإلااؾؿاث الاؾخجابت لهظٍ اإلاخٛحراث بإؾلىب ججضيضر يًمً ب٣اءَا ؤو ؾخ٩ىن جهايتها الٟكل 

بذ الخٛيحر خ٣ي٣ت في خياة اإلاجخمٗاث واإلااؾؿاث، ٞمديِ اإلااؾؿاث اليىم ؤنبذ يدؿم بالخغ٦ت والازخٟاء، وبظل٪ ؤم

والضيىامي٨يت، لظا ٞاإلااؾؿاث الجامضة يجب ؤن ججض الىؾاثل وألاؾاليب التي جم٨جها مً ججضيض وكاَها والاؾخٟاصة مً 

٢ض جم الغبِ بحن ٖمليت الخٛيحر والخجضيض باٖخباع ٝ. ٢ضعاتها، وهي بقاعة يمىيت بلى ؤَميت الخجضيض ٦إخض وؾاثل الخٛيحر

 مً ؤهىإ الخُىيغ، ٞالخٛيحر ما َى بال ؤخض مٓاَغ الخجضيض التي حٗبر ٖىه
ًا
ا ٦ما . الخٛيحر ٖمليت ججضيضيت ٢بل ؤن ج٩ىن هٖى

 بحن ؤصاء اإلااؾؿت الٟٗل
ًا
ر وألاصاء جٓهغ ؤَميت الخجضيض والخاظت بليه ٖىضما يضع٥ مؿحرو اإلااؾؿت ؤن َىا٥ جٟاوجا

ىب جد٣ي٣ه، َظا ياصر بلى جبجي َغ١ وؤؾاليب ظضيضة، ؤر ؤن ٖلى اإلااؾؿت بصماط الخجضيض يمً بؾتراجيجيتها،  اإلاٚغ

. واؾخسضامها ٦إصاة للخٛيحر والخُىيغ وخل اإلاكا٧ل التي ٢ض حٗاوي مجها اإلااؾؿت لخدؿحن ؤصاءَا وجد٣ي٤ ؤَضاٞها بٟٗاليت

الم ومً الٓغوٝ التي حؿخضعي الخاظت بلى الخجضيض وجٟغيه الخٛحراث في مديِ اإلااؾؿت،  جُىع ج٨ىىلىظيا ؤلٖا

، ٞةطا ؤصع٦ذ اإلااؾؿاث ؤن َىا٥ والاجها٫، اهٟخاح ألاؾىا١، اقخضاص اإلاىاٞؿت، مخُلباث اإلاؿتهل٪ التي جخٛحر باؾخمغاع

ىب ٞةجها ؾخدا و٫ ؾض ؤو ج٣ليو الٟجىة، و ي٩ىن طل٪ مً زال٫ الخجضيض، ٞجىة بحن الؿلى٥ الخالي والؿلى٥ اإلاٚغ

ٞٗلى اإلااؾؿاث الخضيشت ؤن ج٨دك٠ وجدبجى َغ٢ا وؤؾاليب ظضيضة مً زال٫ ٖملياث البدض والخُىيغ، ول٩ي جدؿً 

يض ٦ظل٪ جٓهغ ؤَميت الخجضو. ؤصاءَا يجب ٖلحها ؤن جغا٢ب مديُها مً ؤظل الخيبا باإلاُالب الجضيضة والاخخياٍ إلاىاظهتها

 :آلاجيت اإلاجاالث في

. يُىع ٢ضعة الٟغص ٖلى اؾخيباٍ ألا٩ٞاع الجضيضة، و يؿاٖضٍ في الىنى٫ للخل الىاجر للمك٩لت بُغي٣ت ؤنيلت -

ا مً زال٫ ٖمليت الخضعيب - . يٗض مهاعة يماعؾها الٟغص يىميا، ويم٨ً جُىيَغ

عم والخدضياث واإلاؿاولياث إلصاعة اإلاساَغ والخ٨ي٠ ياصر بلى الاهٟخاح ٖلى ألا٩ٞاع الجضيضة، والاؾخجابت بٟاٖليت لل٠ -

. م٘ اإلاخٛحراث

حر بغامج  - يؿاَم في جدٟحز اإلااؾؿاث لخ٩ىيً مديِ مالثم ال٦دكاٝ اإلاىاَب والٗمل ٖلى جىميتها مً زال٫ جٞى

. مخسههت

بُت اإلاؿخػملت في غملُت الخجضًض  -2-2   : ألاؾالُب الخضٍع

 :ألاؾاليب الٟىيت التي جم٨ىه مً ٖغى ألا٩ٞاع وجشبيتها في طًَ اإلاخضعب مً يمجها ي٣ىم اإلاضعب باؾخسضام الٗضيض مً  

                                                           
 .ٕٓٔ، صٕٚٓٓ، رلد للمؤسسة اجلامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع، بَتكت، "والمتوسطةإدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة "نبيل جواد،   1
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وهي ج٣ىيت حٗخمض ٖلى ج٩ىيً ٞغ١ مً ٖضة . يٗجي ٖه٠ الظًَ باأل٩ٞاع الجضيضة: * Brainstormingجهىُت  -1 -2 -2      

بٗض جدضيض . مىيٕى ما ب٩ل خغيتؤًٖاء يجخمٗىن مً ؤظل بيجاص خلى٫ إلاكا٧ل مٗيىت بديض يخضاولً الى٣اف خى٫ 

اإلاىيٕى يُلب ميكِ الخل٣ت مً ؤٞغاصَا ببضاء آعائهم ب٩ل خغيت وصون جسٝى مً الى٣ض ؤو الخ٣ييم ألاولي لل٨ٟغة، ٞخُغح 

وحٗخبر مً الخ٣ىياث . ٨ٞغة في الؿاٖت باليؿبت للخل٣ت الىاجخت 200الٗضيض مً ألا٩ٞاع في َظٍ الخل٣ت ٢ض جهل بلى 

اؾخسضام ٢ضعة الخ٨ٟحر الجماعي لٗضص مً ألاٞغاص بهضٝ ا٢تراح ؤ٩ٞاع ججضيضيت " ص ألا٩ٞاع الخجضيضيت، ٞهى الكاجٗت لخىلي

 1"زال٢ت ٢ض ال يخم٨ً ٧ل مجهم مً الىنى٫ بلحها مىٟغصا 

ٞيت ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ ازخياع ؤخض ألاٞغاص ٦ميؿ٤ ٖلى قٍغ ؤن ي٩ىن ٖلى صعايت ٦بحرة ب٩ي :**  Delphiجهىُت -2 -2 -2      

ت مً الخبراء في اإلاىيٕى ؤو ال٨ٟغة اإلاُغوخت للخ٣ييم، ويؿخلم اإلايؿ٤  جُبي٤ َظٍ الخ٣ىيت، و٦ظل٪ يخم ازخياع مجمٖى

ىن  ها في ظضاو٫ وؤق٩ا٫ بياهيت بحن مضي الاجٟا١ ؤو الازخالٝ في ؤعاء الخبراء الظيً ال يٗٞغ بظاباث الخبراء اإلاىٟغصة ويٟٚغ

وؿ٤ ٣ِٞ زم ي٣ىم َظا ألازحر بةٖضاص ملخو للىخاثج اإلاخدهل ٖلحها، ويغؾله بلى ٧ل بًٗهم، خيض ي٩ىن الاجها٫ م٘ الم

زبحر ويؿإله ًٖ وظهت هٍٓغ الجضيضة في اإلاك٩لت، وي٣ىم اإلايؿ٤ بخ٨غاع َظٍ الٗمليت بلى ؤن يهل بلى صعظت مً الشباث 

 1 .ل٨ٟغة اإلاُغوختاليؿبي في ؤلاظاباث مما ياصر بلى الىنى٫ بلى خل اإلاك٩لت اإلاٗغويت ؤو ج٣ييم ا

هي ج٣ىيت ٢اثمت ٖلى ا٢تراخاث  :système de suggestion a l’innovationجهىُت انتراح الخجضًضاث   -3 -2  –2    

٧ل ا٢تراح يشبذ . الٗما٫ صازل اإلااؾؿت وطل٪ بخ٩ىيً آليت زانت بظل٪، خيض يؿخُي٘ ٧ل ٖامل ج٣ضيم ؤر ا٢تراح

 هجاخه ياظغ ناخبه ٖلى ق٩ل ٖالواث ؤو جغ٢يت ؤو وؿبت مً ؤعباخه ؤو ق٩ل ؤزغ يخم الاجٟا١ ٖليه

ب بػملُت الخجضًض: زاهُا :  غالنت الخضٍع

يٗخبر الخجضيض ٖىهغا ؤؾاؾيا في الى٢ذ الخالي وم٩ىها ٞٗاال للخٟى١ الخىاٞسخي للماؾؿت ومجاال مالثما للخ٨ي٠ م٘    

ا ؤؾاؾيا لىجاح ؤوكُت الخدؿحن اإلاؿخمغ،  الخُىعاث، لظل٪ يجب ؤن ي٩ىن َىا٥ مديِ يالثم الخجضيض لي٩ىن قَغ

حر الٓغوٝ اإلاالثمت له غ الٗضيض مً ٞىظى. ٞةصماط الخجضيض يخُلب جٞى اإلاهىماث ص مديِ مالثم للخجضيض يخُلب جٞى

: مجها( الضغاثم)

 .صٖم مؿحرر اإلااؾؿت لٗمليت الخجضيض -

 .حٗؼيؼ الخٟاٖل بحن اإلااؾؿت ومديُها الخاعجي -

غ وكاٍ البدض والخُىيغ في اإلااؾؿت -  .جٞى

 .جدٟحز الٗما٫ هدى ألا٩ٞاع الخجضيضيت -

ئؾؿت ؤن الخٗامل م٘ اإلاكا٧ل ب٩ىجها ٞغنا للخُىيغ والخدؿحن، ألجها جىمي الخ٨ٟحر ججضيض هدى يغوعة وعي المويخجه ؤؾلىب ا٫   

الخجضيضر ًٖ َغي٤ ػياصة ز٣ت اإلاىاعص البكغيت في اإلااؾؿت م٘ بجبإ اإلاىهجيت الٗلميت في الخ٨ٟحر، وبالخالي ياصر َظا 

يت اإلاسخل٠ خيض يٗخبر . ة والتي ج٣ىم ٖلحها ٖمليت الخجضيضجم٨ً اإلاىعص البكغر ٖلى جىليض ألا٩ٞاع وجيكيِ الٗملياث اإلاٗٞغ

الخضعيب مً ؤَم اإلاجاالث التي يم٨ً الاؾخٟاصة مجها في جىميت اإلاىاعص البكغيت لل٣يام بٗمليت الخجضيض في اإلااؾؿت، خيض 

                                                           
*
 .1963 سنة Alex Osborne  مقًتحة من طرؼBrainstorming تقنية  

1
 Neil Glass, management"les 10 défis", traduit par Tyacklignot, Edition d’organisation, Paris,2000,  p.99. 

Utterback التقنية طورت من طرؼىذه   ** .1982 سنة   
1
 Marjolaine de Ramecourt ,François Pons, l’innovation à tous les étages, Comment associer les salariers à une 

démarche d’innovation, Edition d’organisation, Paris, 2001, p.30. 
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مٗاٝع  يٗمل الخضعيب ٖلى بٖضاص الٗما٫ الجضص إلاىاظهت الخدضياث التي جىاظههم في الٗمل، ٦ما يؿاٖض ؤيًا ٖلى جُىيغ

ومً ؤظل الىنى٫ بلى جضعيب ٞٗا٫ يم٨ً مً هجاح ٖمليت الخجضيض في اإلااؾؿت ويجب ؤن . ومهاعاث الٗاملحن ال٣ضامى

ولًمان . يخمحز البرهامج الخضعيبي باإلاغوهت إلاىا٦بت الخٛيحراث، مً زال٫ جم٨حن اإلاىاعص البكغيت مً اؾديٗاب َظا الخٛحر

  1:ؤؾـ حكمل ما يلي ٞٗاليت الخضعيب ال بض مً مغاٖاة ؤعب٘

ت الخٗلم ٣ِٞ، وبهما جاصر ؤيًا بلى عؾىر ما حٗلمه الٟغص  :اإلاكاعيت  –1 ال جاصر مكاع٦ت اإلاخٗلم بلى اإلاخٗلم بلى ؾٖغ

. ؤًٞل( الخضعيب)لٟترة ؤَى٫، ٞاإلاخضعب الظر يكاع٥ في الخىاع واإلاىا٢كت والاؾخٟؿاع ج٩ىن ٞغنخه في الخٗلم 

لماء الىٟـ ؤن الخ٨غاع يجب ؤن ي٩ىن خيض يؿاٖض الذ :الخٌغاع  –2 ٦غاع ٖلى جشبيذ ما حٗلمه الٟغص، ويغي ٖلماء ؤلاصاعة ٖو

. مىػٖا ٖلى ٞترة َىيلت وؿبيا ختى ج٩ىن له ٞٗاليخه

ٞاإلاخضعب ي٩ىن ٞٗاال ٖىضما يؿخُي٘ اإلاخضعب الاؾخٟاصة بما حٗلمه زال٫  :جُبُو ما حػلمه اإلاخضعب في الىانؼ الػلمي  –3

ٞترة الخضعيب في الىا٢٘ الٟٗلي للٗمل، ومً الٗىامل اإلاؿاٖضة ٖلى طل٪ َى ؤؾلىب مدا٧اة ْغوٝ الٗمل الٟٗليت و 

. ألاصواث التي حؿخسضم في الٗمل ؤزىاء الخضعيب

للى٢ٝى ٖلى مضي ( ؤصاثه)ؾخىي مٗحن مً اإلاٗلىماث اإلاغجضة مً هديجت ؾلى٦ه يدخاط اإلاخٗلم بلى م :اإلاػلىماث اإلاغجضة  –4

َل ؤخض الخضعيب حٗضيال ٖلى ؤصاثه؟ وما هي ه٣اٍ ال٠ًٗ التي يجب جصخيدها؟ وبضون مشل : ٞٗاليت الخضعيب، ٞمشال

. َظٍ اإلاٗلىماث ال يم٨ً ج٣ييم ؤو الخ٨م ٖلى ٞٗاليت الٗمليت الخضعيبيت

يت الخضعيب يغوعيت ل٩ل ماؾؿت حؿعى إلصماط الخجضيض يمً بؾتراجيجيتها، وبالخالي ٞهي حؿخُي٘ ومىه وؿخيخج ؤن ٖمل

ا الخضعيب واإلاخمشلت في : بظل٪ مىا٦بت الخٛيحراث وهي يغوعة ملخت هٓغا للمؼايا التي يٓهَغ

 .جُىيغ مٗاٝع ومهاعاث اإلاىاعص البكغيت -

 .جىميت اإلاؿخىي الؿلى٧ي للمىاعص البكغيت في اإلااؾؿت -

 .حٗؼيؼ الاهخماء الخىٓيمي لضي اإلاىاعص البكغيت -

ػياصة ال٣ضعاث الخجضيضيت للمىاعص البكغيت وجبىحها ٦مىهج وز٣اٞت لضي اإلااؾؿت جضمجها م٘ ال٣يم اإلاىظىصة لضحها،  -

ا .  وبالخالي ؤلايمان ب٨ٟغة مىا٦بت الخُىعاث والخٛيحراث مهما ٧ان مؿخىاَا وجإزحَر

 .ألاصاء البكغر ًٖ َغي٤ الخضعيب اإلاؿخمغ والٟٗا٫ جٟٗيل الخجضيض مً زال٫ جُىيغ -

وجٓهغ ؤَميت الخجضيض في الخضعيب مً ظاهبحن ؤؾاؾيحن ألاو٫ يخمشل في ألاؾباب التي صٞٗذ اإلااؾؿاث لالَخمام     

بالخجضيض،خيض صٞٗذ الخٛيحراث والخُىعاث التي حٗيكها اإلااؾؿاث اليىم لالؾخجابت لها والخ٨ي٠ مٗها باللجىء 

غ١ بهخاظها يٟغى ٖل اإلااؾؿاث . صيض لًمان الاؾخمغاع في الؿى١ للخج ًٞال ًٖ الخُىع في مجا٫ الؿل٘ والخضماث َو

 1:الخاليت الكىاثضحٛحراث في الهي٩ل وؤؾلىب الٗمل وؤلاصاعة بُغ١ ججضيضيت، ؤما الجاهب آلازغ ٞيخمشل مً زال٫ جد٣ي٤ 

. ػياصة ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى اإلاىاٞؿت -

 .اإلااؾؿت وظٗل م٩اهتها م٣بىلت لضي الؼباثًجدؿحن نىعة  -

 .ػياصة ؾالمت مديِ الٗمل والخ٣ليل مً اإلاساَغ -

                                                           
 .ٚٓٔص، ٕٗٓٓ، دار ادلريخ للنشر،الرياض، ادلملكة العربية السعودية، "إدراك السلوك في المنظمات"رفاعي زلمد رفاعي، إمساعيل علي بسيوين،   1
 .ٖٖٔ، صٖٕٓٓ، دار حامد للنشر، عماف، "إدارة المؤسسات منظور كلي "حرمي حسُت،  1
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 .هجاح اإلااؾؿت بك٩ل ٦بحر ويم٨ً ّلؤن ج٩ىن ٢اثضة في الؿى١  -

ىن بةصماط الخجضيض يمً بؾتراجيجيتها، والهضٝ مً الخضعيب َى مؿاٖضة     ومىه وؿخيخج ؤن اؾخمغاعيت اإلااؾؿت مَغ

وحهضٝ الخضعيب بلى جؼويض اإلاخضعبحن . لخ٨ي٠ م٘ ٖمليت الخجضيض وجضٖيم ٢ضعاتهم لخضمت ؤَضاٝ اإلااؾؿتالٗاملحن ٖلى ا

باإلاٗلىماث واإلاهاعاث وألاؾاليب اإلاسخلٟت اإلاخجضصة ٦ما حهضٝ بلى حٛيحر اججاَاتهم وؾلى٦هم بما يخىا٤ٞ م٘ مخُلباث 

ظا بٛغى مهلخت اإلااؾؿت والٗما٫ مٗا. الخجضيض في اإلااؾؿت  .   َو

: الضعاؾت اإلاُضاهُت

مليت الخجضيض، ومضي : ؤَضاف الضعاؾت   ت مضي الٗال٢ت بحن الخضعيب ٖو بن الهضٝ مً َظٍ الضعاؾت َى مداولت مٗٞغ

 :ولهظا يم٨ً جلخيو بٌٗ ألاَضاٝ الغثيؿيت ٦ما يلي. اَخمام مؿحرو اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت بهظٍ الٗال٢ت

مليت الخجضيضببغاػ الٗال٢ت بحن الخضعيب ٦مو -  .صع ؤؾاسخي لخىميت اإلاىاعص البكغيت ٖو

ت مضي مؿاَمت الخضعيب في هجاح ٖمليت الخجضيض صازل اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت الجؼاثغيت - .  مداولت مٗٞغ

ٍاوي   ؤظغيذ َظٍ الضعاؾت بماؾؿت مدبىبت الظر جيخمي بلى ٢ُإ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت جيكِ في  :اإلاجاُ اإلا

ا اإلاى٣ُت الهىاٖيت في بغخا٫ 2000مجا٫ بهخاط العجاثً الٛظاثيت ؤوكإث ؾىت  ، و٢ض ازترث َظٍ اإلااؾؿت -ٖىابت -م٣َغ

: ٦مجا٫ للضعاؾت ألجها

 غ ٖلى قغوٍ الضعاؾت، زانت ماؾؿت جضزل يمً ٢ُإ اإلااؾؿاث الهٛحرة والم جىؾُت في الجؼاثغ، وبالخالي جخٞى

 .  وؤن الخجضيض لم هجضٍ في مٗٓم اإلااؾؿاث التي ػعهاَا

ظٍ ألازحرة 2014جم الكغوٕ في َظٍ الضعاؾت جهايت ؾىت : اإلاجاُ الؼمجي   : بلى ظاهبحن -ٞترة الاهجاػ -، َو

. 2014اإلامخضة مً ؤ٦خىبغ بلى ٚايت صيؿمبر اؾخمغ البدض ٞيه َىا٫ الٟترة : حاهب هظغي  ●   

، و٢ض مغ بهجاػها للجاهب اإلايضاوي  2015قٕغ ٞيه ابخضاء مً قهغ ظاهٟي بلى ٚايت جهايت ماعؽ  :حاهب مُضاوي ●   

: بمغخلخحن

اعاث الاؾخُالغُت   - اإلاٗلىماث ، و٢ض جم ٞحها ججمي٘ بٌٗ 2015بلى ٚايت ماعؽ  2014اهُل٣ذ مً صيؿمبر : مغخلت الٍؼ

. ألاوليت ًٖ مىيٕى الضعاؾت

،وجم ٞحها بظغاء اإلا٣ابالث م٘ بٌٗ الٗما٫ ٦غثيـ 2015وامخضث مً ظاهٟي بلى ٚايت ماعؽ : مغخلت حمؼ البُاهاث -

 . مهلخت الجىصة، اإلاداؾبت، اإلاىاعص البكغيت و٦ظا عثيـ مهلخت الدؿىي٤

زحن ٞةن اإلاىاهج ٦ظل٪ جسخل٠ بازخالٝ َظٍ اإلاىايي٘، وطل٪ هٓغا الزخالٝ اإلاىايي٘ اإلاضعوؾت مً ٢بل الباح: اإلاىهج 

لى َظا ألاؾاؽ وجماقيا م٘ َبيٗت  باٖخباع ؤن اإلاىهج َى الُغي٣ت التي يؿل٨ها الباخض للىنى٫ بلى هديجت مٗيىت ٖو

ي٘ الغاًَ يخٗل٤ بالى الظر اإلاىهج اإلاؿخيواإلاىهج اإلاخب٘ ٞحها َى  الضعاؾاث الىنكُتاإلاىيٕى ٞةن الضعاؾت جضزل يمً 

ت مضي نالخيت َظا الىي٘ ؤو مضي خاظخه بلى  ؤو الىا٢٘ الخالي والخٗٝغ ٖلى ظىاهب ال٣ٍى وال٠ًٗ ٞيه مً اظل مٗٞغ

و٢ض اٖخمضها في صعاؾدىا ٖلى َظا اإلاىهج مً ؤظل الخىنل بلى ظم٘ اإلاٗلىماث . بخضار حٛيحراث ظؼثيت ؤو ؤؾاؾيت ٞيه

مً ؤظل ال٨ك٠ ٖال٢ت الخضعيب بٗمليت "مدبىبت"عاؾت،ؤال و هي ماؾؿت والبياهاث ٖلى الىخضة التي ازترهاَا للض

 .الخجضيض في َظٍ اإلااؾؿت
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خماص ٖلى الٗيىت ال٣هضيت، خيض اججهىا ًٖ ٢هض بلى : مجخمؼ البدث بن اإلاىهج الظر هدبٗه في صعاؾدىا يٟغى ٖليىا الٖا

نى٫ بلحهم والخد٨م ٞحهم، خيض يبلٜ ٖما٫ ماؾؿت مدبىبت و٢مىا بمسر قامل لٗما٫ اإلااؾؿت هٓغا لؿهىلت الى

. ٖامال 160ٖضصَم 

: والتي جخمشل في ؤصواث ولجم٘ اإلاٗلىماث اؾخٗملىا ٖضة  

خيض حٗض مً ألاصواث اإلاهمت التي ؾاٖضجىا في ظم٘ البياهاث وحسجيل وون٠ الخ٣اث٤ وألاخضار، مً : اإلاالخظت  -1

زال٫ الؼياعاث اإلايضاهيت للماؾؿت ٣ٞض م٨ىدىا مً الخد٤٣ مً ؤمىع ٢ض ج٩ىن مبالٜ ٞحها مً َٝغ الٗما٫ ٧الخٗٝغ ٖلى 

والخيؿي٤ ٞيما بيجهم، وبالخالي ججىبىا اإلاالخٓت ْغوٝ ٖملهم مشال وبصعا٥ مضي ؾعي مؿحرر اإلااؾؿت هدى جدٟحز الٗما٫ 

الى٢ٕى في ألازُاء التي ٢ض جهاخب ظم٘ البياهاث وطل٪ مً زال٫ مالخٓت الاهٟٗاالث التي جض٫ ٖلى الصخت في الغص ٖلى 

.  ألاؾئلت

ناصع ألاؾاؾيت التي ل٣ض جُلبذ مىا ٖمليت ظم٘ البياهاث بظغاء الٗضيض مً اإلا٣ابالث والتي ٧اهذ مً بحن الم: اإلاهابلت  -2

اٖخمضها ٖلحها للخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث اإلايضاهيت الالػمت، ٣ٞض ٢مىا باؾخسضام َظٍ ألاصاة م٘ عئؾاء ألا٢ؿام في اإلااؾؿت 

م ٧األحي ٢ؿم الجىصة، الدؿىي٤، اإلاؿخسضمحن بهضٝ ظم٘ بياهاث ص٢ي٣ت وواضخت . ، اإلاداؾبت واإلااليت(اإلاىاعص البكغيت)َو

.  وطل٪ بخبؿيِ وجىييذ ألاؾئلت للٗما٫ مً ؤظل بُٖاء بظاباث واٞيت زاليت مً ألازُاء

ا في ظم٘ اإلاٗلىماث زانت في الٗلىم ؤلاوؿاهيت والاظخماٖيت، : الاؾخماعة -3 حٗض مً ؤَم الىؾاثل اإلاؿخٗملت وألا٦ثر قيٖى

خماص ٖلحها للخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث المي صاهيت اإلاُلىبت في َظٍ الضعاؾت، ٣ٞض بط حٗخبر مً بحن اإلاهاصع ألاؾاؾيت التي جم الٖا

، ٢هض الى٢ٝى ٖلى 2015جم جهميم همىطط مً َظٍ الاؾخماعة ليخم جىظحهها بلى ٖما٫ اإلااؾؿت مدل الضعاؾت في ٞيٟغر 

مليت الخجضيض مً ٢بل الٗما٫ مداوع  زالزتو٢ض جًمىذ َظٍ الاؾخماعة ٖلى . خ٣ي٣ت بصعا٥ الٗال٢ت بحن الخضعيب ٖو

: ئ٫ الضعاؾت، وهيلئلظابت ٖلى حؿا

 ُ . ؤؾئلت لخبحن ٖال٢ت الخضعيب بالخجضيض 10يدخىر ٖلى : اإلادىع ألاو

. ؤؾئلت لخبحن ٦يٟيت الخسُيِ لٗمليت الخضعيب 07يدخىر ٖلى : اإلادىع الثاوي

: جدلُل بُاهاث الضعاؾت 

ب في اإلااؾؿت : 01الجضُو عنم   هخاثج بحاباث الػماُ خُى ؤَمُت الخضٍع

ت  يغاعاثالذ الػباعاث الغنم  اإلاجمىع %اليؿبت اإلائٍى

 % الػماُ ال وػم ال وػم

ج٣ىم اإلااؾؿت بخضعيب الٗما٫ ٧لما  - 01

 .خضر ؤر ججضيض

66 94 41.25 58.75 160 100 

غ مؿحرو اإلااؾؿت اإلاىاعص البكغيت  - 02 يٞى

لت لل٣يام بٗمليت الخجضيض  .اإلاَا

120 40 75 25 160 100 

الخضعيبيت مً يخم جدضيض الاخخياظاث  - 03

زال٫ م٣اعهت بحن ال٣ضعاث الخاليت 

110 50 68.75 31.25 160 100 
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 .للٗاملحن ومخُلباث الٗمل الجضيضة

ياصر الخضعيب بلى ػياصة ٦ٟاءة الٗما٫  - 04

 .في اإلااؾؿت

70 90 43.75 56.25 160 100 

يخم جدضيض اإلاخضعبحن في اإلااؾؿت بىاء  - 05

الالػمت ٖلى ججضيض اإلاهاعاث واإلاٗاٝع 

اثٟهم  .إلاماعؾت ْو

45 106 

 

 

33.75 66.25 160 100 

يم٨ً الخضعيب الٗما٫ مً ج٣ضيم ؤ٩ٞاع  - 06

 .ظضيضة لخدؿحن الٗمل

88 72 55 45 160 100 

ياصر الخضعيب بلى ججضيض ؤؾاليب  - 07

 .الٗمل في اإلااؾؿت

98 62 61.25 38.75 160 100 

يم٨ً الخضعيب مً اؾخسضام الٗما٫  - 08

لؤلؾاليب الٗلميت في جىٟيظ اإلاهام اإلاى٧لت 

 .بلحهم

104 56 65 35 160 100 

 100 160 7.5 92.5 12 148 .ياصر الخضعيب بلى جدؿحن الٗمل - 09

 100 160 78.75 21.25 126 34 .الخضعيب يمً ؤولىياث اإلااؾؿت - 10

. َظٍ الضعاؾت: اإلاهضع

مً الٗما٫ يغوا ؤن اإلااؾؿت ال ج٣ىم بخضعيب الٗما٫ ٧لما % 58،75ؤن وؿبت  01الجضُو عنميخطر لىا مً زال٫    

لت لل٣يام بٗمليت الخجضيض، ووؿبت % 75خضر ؤر ججضيض، ووؿبت  غون اإلاىاعص البكغيت اإلاَا يغوا ؤن مؿحرو اإلااؾؿت يٞى

ومخُلباث الٗمل جا٦ض ؤن الاخخياظاث الخضعيبيت يخم جدضيضَا مً زال٫ م٣اعهت بحن ال٣ضعاث الخاليت للٗاملحن % 68,75

%  66,25جغي بإن الخضعيب ال ياصر بلى ػياصة ٦ٟاءة الٗما٫ في اإلااؾؿت، في خحن وؿبت % 56,25الجضيضة، بيىما وؿبت 

اثٟهم، ووؿبت  جغي % 55جغي بإن جدضيض اإلاخضعبحن في اإلااؾؿت ال يخم بىاء ٖلى ججضيض اإلاهاعاث واإلاٗاٝع الالػمت إلاماعؾت ْو

جغي بةم٩اهيت الخضعيب ججضيض %  ٧61,25اهه مً ج٣ضيم ؤ٩ٞاع ظضيضة لخدؿحن الٗمل، ووؿبت بإن لخضعيب الٗما٫ بةم

جغي ؤن الخضعيب يم٨ً الٗما٫ مً اؾخسضام ألاؾاليب الٗلميت في جىٟيظ اإلاهام %  65ؤؾاليب الٗمل في اإلااؾؿت، ووؿبت 

جبحن ؤن الخضعيب ال يضزل %  78,75ؾبت جا٦ض ؤن الخضعيب ياصر بلى جدؿحن الٗمل، ون %  92,5اإلاى٧لت بلحهم، ووؿبت 

. يمً ؤولىياث ماؾؿت مدبىبت مدل الضعاؾت

جا٦ض ما جىنلىا له في الجاهب الىٓغر ٞالخىظه هدى الخجضيض مً ؤظل يمان اؾخمغاعيت  01ٞىخاثج الجضو٫ ع٢م     

خماص ٖلى الٗضيض مً الٗىامل لًمان هجاح ٖمليت الخجضيض صازل اإلااؾؿت ا يخم بااٖل ومً بحن . ماؾؿت مدبىبت وجُىيَغ

اٖض الٗما٫ ٖلى مىا٦بت الخُىعاث والخٛيحراث، ومً ألاصواث الخضعيب الظر يٗخبر مً ؤَم الٗىانغ التي حـَظٍ الٗىامل 

اإلاهمت التي حؿخسضمها اإلااؾؿت لخُىيغ ٞٗاليت مىاعصَا البكغيت مً زال٫ جؼويض الٗما٫ باإلاهاعاث واإلاٗاٝع الٗلميت 

يً باإلاهاعاث ويخُلب هجاح ٖمليت الخجضيض الاَخمام بتزويض الٗامل. والؿلى٦يت الالػمت ألصاء الٗمل وجد٣ي٤ ألاَضاٝ
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حر بغامج جضعيبيت  وال٣ضعاث الالػمت لخُبي٣ها وهجاخها، وطل٪ مً زال٫ الٗمل ٖلى جضعيب َاالء الٗما٫ ًٖ َغي٤ جٞى

لت ٢اصعة ٖلى بيها٫ اإلاٗلىماث واإلاهاعاث بهىعة بيجابيت جى٨ٗـ ٖلى ؤصاء الٗما٫ و٢ضعاتهم، وللخضعيب م٩اهت مهمت في  مَا

 :خيض يؿاٖض ٖلى جد٣ي٤ ألاَضاٝ الخاليتؾؿت في اإلاا بصماط ٖمليت الخجضيض

ما٫ وألاؾاليب الجضيضة - .  جؼويض الٗما٫ بمٗلىماث مخجضصة ًٖ َبيٗت ألٖا

م -  .بُٖاء الٗما٫ ٞغم ٧اٞيت لخُبي٤ َظٍ اإلاٗلىماث واإلاهاعاث و٦ظل٪ ج٣ضيم ؤ٩ٞاَع

ب : 02الجضُو عنم  هخاثج بحاباث الػماُ خُى الخسُُِ لضوعاث الخضٍع

ت  الخٌغاعاث اثالػباع الغنم  اإلاجمىع %اليؿبت اإلائٍى

 % الػماُ ال وػم ال وػم

جلٗب الىؾاَت صوعا في ازخياع  - 11

 .اإلاخضعبحن

124 36 77.5 22.5 160 100 

يخم ازخياع اإلاخضعبحن خؿب مٗايحر  - 12

 .واضخت

12 148 7.5 92.5 160 100 

ل الٗلمي له ألاًٞليت لالزخياع  - 13 اإلاَا

 .الخضعيبيتبالضوعاث 

52 108 32.5 67.5 160 100 

غ مؿحرو اإلااؾؿت محزاهيت ٧اٞيت  - 14 يٞى

 .للخضعيب

44 116 27.5 72.5 160 100 

يخم ج٣ضيم ماصة الضوعاث الخضعيبيت  - 15

٣ا الخخياظاث الٗمل  .ٞو

120 40 75 25 160 100 

مؿحرو اإلااؾؿت لضحهم ال٣ىاٖت بدبجي  - 16

 .الخضعيبيتؤ٩ٞاع ظضيضة خى٫ ألاوكُت 

34 126 21.25 78.75 160 100 

حهخم مؿحرو اإلااؾؿت بدىىي٘ ؤؾاليب  - 17

 .الخضعيب التي ي٣ضمىجها للٗما٫ لضحهم

16 144 10 90 160 100 

 .َظٍ الضعاؾت: اإلاهضع

مً الٗما٫ يغوا بإن جلٗب الىؾاَت صوعا في ازخياع اإلاخضعبحن، %  77,5ؤن وؿبت  02الجضُو عنم يخطر لىا مً زال٫     

م خؿب مٗايحر واضخت، بيىما وؿبت %  92,5ووؿبت  ل الٗلمي ليـ % 67,5جغي بإن اإلاخضعبحن ال يخم ازخياَع جغي بإن اإلاَا

غون محزاهيت ٧اٞيت للخضعيب، في  جا٦ض ؤن مؿحرو اإلااؾؿت% 72,5له ألاًٞليت لالزخياع بالضوعاث الخضعيبيت، ووؿبت  ال يٞى

٣ا الخخياظاث الٗمل، و٦ظل٪ وؿبت %  75خحن وؿبت  جبحن ؤن %  78,75حٗخبر ؤن ج٣ضيم ماصة الضوعاث الخضعيبيت يخم ٞو
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جا٦ض ؤن مؿحرر %  90مؿحرر اإلااؾؿت ليؿذ لضحهم ال٣ىاٖت بدبجي ؤ٩ٞاع ظضيضة خى٫ ألاوكُت الخضعيبيت، وؤزحرا وؿبت 

.  حهخمىن بدىىي٘ ؤؾاليب الخضعيب التي ي٣ضمىجها للٗما٫ لضحهماإلااؾؿت ال

بن هجاح اإلااؾؿت يٗخمض ٖلى جُبي٤  جا٦ض ما جىنلىا له في الجاهب الىٓغر، 02الجضُو عنم ٞمً زال٫ هخاثج     

ى يغجبِ بضٖم مؿحرر اإلااؾؿت وجبىحهم لٟلؿٟت الخضعيب في ٧ل ألاوكُت والٗملياث التي  بؾتراجيجيت الخضعيب، َو

جماعؾها اإلااؾؿت، ٦ما ؤن مماعؾت اإلااؾؿت ليكاَاث مسُِ لها حؿاَم في جؼويض اإلاخضعبحن في اإلااؾؿت إلاٗاٝع مٗيىت 

ٞبرامج . َىيغ مهاعاتهم وحٛيحر ؾلى٦ياتهم بك٩ل بيجابي بما يخىا٤ٞ م٘ مخُلباث الخجضيض في اإلااؾؿتحٗمل ٖلى جدؿحن وث

اثٟهم وب٦ؿابهم  ٘ مؿخىي ؤصائهم إلاهامهم و٢يامهم بْى الخضعيب الٛغى مجها جىميت ٢ضعاث الٗما٫ ومهاعاتهم بهضٝ ٞع

٤ بغامج مدضصةال٣ضعة ٖلى الخٗامل م٘ الخٛيحراث والخُىعاث التي جدهل في اإلااؽ وي٩ىن . ؾت ويجب ؤن ي٩ىن طل٪ ٞو

حر ؤلام٩اهياث اإلااصيت والبكغيت الالػمت و٦ظا اإلاخابٗت الخ٣ي٣يت لهظا  طل٪ ًٖ َغي٤ الخسُيِ وجىٓيم ٖمليت الخضعيب، وجٞى

 .  اليكاٍ والخ٣ييم إلهجاػاجه ومضي ٞٗاليخه لًمان جد٣ي٤ ؤَضاٝ اإلااؾؿت

 : هخاثج الضعاؾت

 : مايلي غضة هخاثج ؤَمهاصعاؾت بلى و٢ض جىنلذ َظٍ ا٫

بن الخضعيب مهم باليؿبت للماؾؿت والٗما٫ ٖلى خض ؾىاء، خيض يم٨ً الٗامل مً ا٦دؿاب مهاعاث ومٗاٝع ظضيضة  .1

ؤما باليؿبت للماؾؿت ٞهى يد٤٣ ؤَضاٞها اإلاخٗل٣ت بىجاح ٖمليت الخجضيض وجدؿحن الجىصة وػياصة ؤلاهخاط، بال ؤن ماؾؿت 

وبالخالي ٞهظا ألازحر ٖباعة ًٖ ٖمليت مؿخمغة، ٞال ج٨ٟي . بيكاٍ الخضعيب َظا ما ؤ٦ضجه هخاثج الضعاؾتمدبىبت ال تهخم 

ت مً البرامج ج٣ضمها اإلااؾؿت لٗمالها، وبهما ٖلى اإلااؾؿت ؤن حٗمل ظاَضة لخسهو  ؤلام٩اهياث اإلااصيت الالػمت،  مجمٖى

لت إلاىا٦بت الخُىعاث حر اإلاىاعص البكغيت اإلاَا  .الخ٨ىىلىظيت وإلاىاظهت اإلاىاٞؿت في الؿى١  و٦ظل٪ جٞى

يغوعة اٖخماص اإلااؾؿت ٖمليت الخجضيض ٦إؾلىب بصاعر مخُىع بضال مً ألاؾاليب الخ٣ليضيت لئلصاعة مً ؤظل الىنى٫  .2

بلى الخدؿحن اإلاؿخمغ في ظمي٘ مؿخىياث اليكاٍ باإلااؾؿت وؤن حٗمل ٖل ٦يٟيت الخإ٢لم مٗه بالتر٦حز ٖلى جىميت مىاعصَا 

 .قغيتالب

صلذ هخاثج الضعاؾت ٖلى ؤن ؤؾلىب ازخياع اإلاخضعبحن ٚحر ٞٗا٫ بضعظت ٧اٞيت خيض ال جىظض مٗايحر واضخت الزخياع  .3

ٞٗليه . اإلاخضعبحن ٦ما ؤن للىؾاَت وآلاعاء الصخهيت صوع في ازخياع اإلاخضعبحن مما يى٨ٗـ بالؿلب ٖلى الٗمليت الخضعيبيت

 .   ٫ لاللخدا١ بالضوعاث الخضعيبيت وطل٪ بىي٘ مٗايحر مدضصة ومٗلىت للجمي٘يجب بٖاصة الىٓغ في ؾياؾت ازخياع الٗما

الٗمل ٖلى ػياصة الاَخمام بخ٣ييم الٗمليت الخضعيبيت ختى يخم جد٣ي٤ ألاَضاٝ اإلاُلىبت مً الٗمليت الخضعيبيت بما  .4

يمً ؤولىياتها إلاا له مً  يسضم ؤَضاٝ اإلااؾؿت التي حؿعى لخد٣ي٣ها، لظا ٖلى ماؾؿت مدبىبت ؤن جً٘ وكاٍ الخضعيب

ٞالتر٦حز في جهميم الضوعاث الخضعيبيت ٖلى ألاؾاليب الخضيشت بما يخالءم م٘ . ؤَميت في هجاح ٖمليت الخجضيض في اإلااؾؿت

الخُىعاث الخضيشت في الٗمل ؤلاصاعر، وؤن حٗمل ٖلى جىىي٘ ؤؾاليب الخضعيب التي ج٣ضمها للٗاملحن لضحها إلاا لهظٍ ألاؾاليب 

 . في جُىيغ ؤصائهم مً ؤزغ

مً زال٫ الىخاثج يخطر ؤهه ل٩ي يدضر الخضعيب ؤزٍغ في جىميت اإلاىعص البكغر وجؼويضٍ باإلاهاعاث والؿلى٦ياث الجضيضة   .5

واٖخباع  .لخٟٗيل الخجضيض يخُلب طل٪ جىٟيظ بغامج جضعيبيت مبييت ٖلى ؤؾـ ٖلميت، ووي٘ هٓام ل٣ياؽ ٞاٖليت الخضعيب

وخيىيت مغجبُت بٟلؿٟت وظىص اإلااؾؿت، يجب عبُها بالخجضيض ختى جخٗاْم ٞغم الىجاح في  َظا ألازحر ٖمليت مؿخمغة

 .الاهضماط والخٟاٖل الايجابي م٘ مخٛحراث ومؿخجضاث اإلاديِ
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لحن لل٣يام  .6 مً زال٫ الىخاثج يجب ؤن حؿب٤ ٖمليت الخضعيب ٖمليت الخجضيض في اإلااؾؿت، ختى ي٩ىن الٗما٫ مَا

اث٠ الجضيضة، ول٩ي ي٩ىن في اإلااؾؿاث اإلاهاعاث والخىاٞؼ الالػمت لل٣يام بٗمليت الخجضيض، ولٗل الخُإ الظر ٞيه  بالْى

 . خيان َى ال٣يام بٗمليت الخضعيب بٗض الخجضيضاإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت الجؼاثغيت في ٦شحر مً ألا

: زاجمت

لظا وظب ٖلحها . بن اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت اليىم ؤمام خخميت الخجضيض لًمان اؾخمغاعيتها وب٣اءَا في الؿى١     

ل والٗمل الضاثم ٖلى جضعيبهم ولالعج٣اء بمؿخىاَم و٦ٟاءتهم لًمان هجاح ٖم حر اإلاىعص البكغر اإلاَا ليت الخجضيض في جٞى

يٟغى ٖلحها جبجي مٟاَيم ؤلاصاعة الخضيشت  ٞالخُىعاث التي يكهضَا ٖالم اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت اليىم. اإلااؾؿت

.  بطا ؤعاصث الخ٣ضم والاؾخمغاع في ْل اإلاىاٞؿت الكضيضة في الؿى١ 

عص البكغيت في مسخل٠ اإلاجاالث، وبالخالي ٞخُىع اإلااؾؿت يٗخمض ؤؾاؾا ٖلى هجاح البرامج الخضعيبيت اإلا٣ضمت للمىا     

 . ٟٞٗاليت البرامج الخضعيبيت جاصر بلى هجاح ٖمليت الخجضيض في اإلااؾؿت
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ت  الضوع  الىظُكي لؤلواوي الدجٍغ

اى.ص يب غبض الخىاب ٍع حامػت ؤؾىان،مهغ /ٍػ

 

: ملخو 

الدجغيت، وطل٪ للى٢ٝى ٖلى ؤَميتها الضهيىر والضيجي والجىاثؼر والٟجي لؤلواوي  يل٣ى َظا اإلا٣ا٫ الًىء ٖلى الضوع    

. والٛغى مجها

 لخىٕى مخُلباث الخياة، 
ًا
ذ اؾخسضاماث ألاواوي الدجغيت جبٗا و٦ما هي ٖاصة اإلاهغر ال٣ضيم في الخىٕى وؤلابضإ، جىٖى

 ما ٖثر ٖلى ؤواوى حجغيت ؤ٦ضث ٖلى ؤَميتها  في خياة اإلاهغر ال٣ضيم،ليـ ٣ِٞ ؤَميت آزغويت وبهما ؤيًا 
ًا
ؤَميت ٨ٞشحرا

ان مً ألاواوي صهُاٍخياجيت ، ول٣ض ٧ان اإلاهغر ال٣ضيم فى  : يؿخٗمل هٖى

 : ألاواوي الكازغة -ؤ
ًا
و٧اهذ جهى٘ مً الدجغ الؾيما حجغ الكؿذ ألاؾىص ؤو ألاػع١،ومً الغزام ألابيٌ، وألالباؾتر وهاصعا

ظٍ ألاهىإ الدجغيت ٧ان يخم جهيي٘ ألاواوي الدجغيت نٛحرة الدجم مجها، ؤما ألاواوي  ما ٧اهذ جهى٘ مً الغزام ألاخمغ َو

 
ًا
. ٦بحرة الدجم ٩ٞاهذ جهى٘ مً الجغاهيذ وألالباؾتر ؤيًا

حها يخم ٚٝغ الُٗام: ألاواوي الػاصًت -ب . و٧اهذ ٚالبا مً الٟساع ٞو

جلٟت اإلاهىعة وؿخُي٘ الخ٨م مً وا٢٘ نىع ألاواوي التي ظاءث ٖلى ظضعان اإلا٣ابغ واإلاٗابض، ومً وا٢٘ ألاهىإ ال٨شحرة اإلاش

بالى٣ىف الهحروٚليٟيت، وما حكحر بليه مً مضلىالث لٛىيت، بل ومً زال٫ ما ٖثر ٖليه مً ؤهماٍ وؤق٩ا٫ مسخلٟت لؤلواوي 

.  الدجغيت،بإن ألاواوي اإلاهغيت ال٣ضيمت ٧اهذ مخٗضصة ألاق٩ا٫ ومالثمت لكتى اؾخٗماالتها

٣ؿيت ٩ٞان مىه    ا ؤواوي خٟٔ ألاخكاء ، ؤواوي الخب ؾض ، وؤواوي ٣َؿت زضمذ ألاواوي الدجغيت ؤٚغاى صيييت َو

يٟيت ؤزغي طاث ؾماث ظىاثؼيت   .ؾ٨ب اإلااء بلى ٚحر طل٪ مً ؤٚغاى ْو

:  مهضمت

٧ان مً الٛغيب ؤن يخدمل اإلاهغر ال٣ضيم مكا١ جهيي٘ بهاء حجغر، ويدغم ٖلى جٟغيٛه وهدخه ون٣ل ظىاهبه بديض 

ومشحر للضَكت، زانت وؤهه ٧ان لضيه  ،ٌما بضازلها،ٞهظا ؤمغ ملٟذ لالهدباج٩اص ج٨ك٠ ظضعاهه في ٦شحر مً ألاخيان ٕ

. البضيل مً ؤواٍن ٞساعيت ومٗضهيت مسخلٟت

 فى الخدضر لم ي٨خ٠ اإلاهغر ال٣ضيم بمجغص الخهيي٘، بل ؤظاص فى ؤلابضإ، وؤزغط مً بحن ؤنابٗه ؤواٍن ٢اعبذ فى 
ًا
وبمٗاها

ٍٍ ِتمسخلٟت مً الُبيٗت اإلاديُت به، و٦إهه يك٩ل نلها٫ ال يىدذ ؤق٩الها لىخاث مجؿمت، ٢لض ٞحها َيئاٍث ٕ صة وؤهما

. فى حجغ

ول٣ض اَخم اإلاهغر ال٣ضيم بىدذ واؾخٗما٫ ألاواوي الدجغيت في ؤٚغٍى واؾخسضاماٍث ٖضة بسالٝ ؤٚغاى الُٗام 

 ما ٖثر ٖلى ؤَبا١ وؾالَحن وؤواوي 
ًا
ا مٗجى ٧لمت بهاء، بط ٦شحرا والكغاب ؤو ما قابه طل٪ مً ؤٚغاى ؤزغي يٟؿَغ

اث ؤو ٦م٩اييل ومىاػيً، وما بلى طل٪ مً ؤٚغاٍى اؾخٗملذ ٦مهابيذ ومكاٖل، ؤو ٦مداع١ للبسىع، ؤو ٦إَىان ومض١

.  خياجيت ؤزغي 
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ذ ؤَميت ألاواوي الدجغيت ما بحن  - ت" ٧ان لؤلواوي الدجغيت ؤَميتها لضي اإلاهغر ال٣ضيم، وجىٖى  "و " الضًيُت" و " الجىاثٍؼ

ت سُت"و" الضهٍُى  ". الكىُت"و" الخاٍع

يٟي لؤلواوي الدجغيت ٖلى الً    اخيت الٗمليت ٞدؿب، وبهما ٧ان لخل٪ ألاواوي ؤَميتها الضيييت لم ي٣خهغ الضوع الْى

والجىاثؼيت بل والٟىيت، بلى ظاهب صوعَا الٗملي اإلاٗخاص لها،ومً زم عؤث الضاعؾت يغوعة بل٣اء يىء بصخيء مً ؤلايجاػ ٖلى 

ت زل َظا ال٨م مً قتى ظىاهبه، وطل٪ إلاداولت عؾم نىعة واضخت ًٖ الٛغى مً م الضوع الىظُكي لؤلواوي الدجٍغ

.  الهاثل الظر ٖثر ٖليه مً ألاواوي الدجغيت

ت: ؤوال : الضوع الجىاثؼي لؤلواوي الدجٍغ

ٞهم اإلاهغيحن ال٣ضماء الخياة ؤخؿً ٞهم، وصٞٗهم ٞىاء الخياة الضهيا بلى الخ٨ٟحر في آلازغة، وفي هٟـ الى٢ذ الخٗل٤    

ها، بال هديجت خبهم لها، ٩ٞاهذ اإلا٣برة بما ٞحها بها، ومً ؤظل طل٪ لم ي٨ً ما ؤوصٍٖى صوع آلازغة مً مخإ  الضهيا وػزٞغ

بمشابت نىعة ناص٢ت إلاا ي٣ىم في خياة الىاؽ الٗامت والخانت،ٞملئذ ظضعان ال٣بىع بالغؾىم والهىع الضهيىيت، بلى 

و الدجغيت، وما ظاهب مىاْغ الخياة ألازغويت، وخغم اإلاهغر ال٣ضيم ٖلى ؤن يدٟٔ بها ؤصواجه وؤواهيه ؾىاء الٟساعيت ؤ

. (1)بلى طل٪ مً مخإ خغم ٖلى اؾخسضامها في ٖاإلاه آلازغ

 إلاا 
ًا
يت ٣ِٞ،ولم جىي٘ في اإلا٣ابغ ٦جؼء مً ألازار الجىاثؼر هٓغا ولم ج٨ً ؤَميت ألاواوي الدجغيت هابٗت مً ٧ىجها ؤٖو

الظر ي٣ضم للمخىفي، يُلبه جدىيه بضازلها ٣ِٞ،بل ٖلى ال٨ٗـ مً طل٪، ٞةن ألاواوي الدجغيت ٧اهذ ظؼء مً ال٣غبان 

 (2)٨َظا ٧اهذ جظ٦غ نيٜ ج٣ضيم ال٣غبان في الضولت ال٣ضيمت" ؤلل بهاء" ويبػي مىه 

ٞل٣ض ٧اهذ ألاواوي الدجغيت مً ألاَميت بديض يدغم اإلاخىفي ٖلى التزوص بها في عخلخه بلى الٗالم آلازغ، ولظل٪ هجض    

، وامخض (3)آالٝ مً ألاواوي الدجغيت ٧اهذ جضًٞ م٘ ملى٥ ٖهغ بضايت ألاؾغاث ٦إخض ؤَم مؿخلؼماث ألازار الجىاثؼر 

. (4)ل٪ مسخل٠ الىهىم التي ظاءث ٖلى ظضعان م٣ابغ طل٪ الٗهغطل٪ الخ٣ليض ختى ٖهغ الضولت ال٣ضيمت،وجا٦ض ط

، و٢ض (5)و٧اهذ ألاواوي الدجغيت حٗض مً ؤَم الىٗم واإلاىذ اإلال٨يت التي ي٣ضمها اإلال٪ لغظا٫ صولخه يمً ججهحزاث الضًٞ    

ًاججلذ آيت جل٪ الهباث الججزيت مىظ َالج٘ الخاعيش اإلاهغر في  ، خيض ٧اهذ ظمهغة الجغاع مً آهيت الىبيظ في (*) مهبرة خما

ًا "وال٣ليل مجها بساجم " ؤوصًمى" م٣برجه جدمل ؤزخاما باؾم طاجه، وفي طل٪ صليل ٖلى مهضع َظا اإلاخإ الججزر الظر "خما

ًل مً ٖىضٍ ٖلى وػيغة الغاخل . (6)ؤؾهم ٞيه اإلال٪ َبت ٞو

                                                           
.ٚ، صٜ٘ٙٔ-ٜٗٙٔ، اجمللة التارخيية ادلصرية، اجمللد الثاين عشر، القاىرة،  "التجميل عند قدماء المصريين" عبد احلميد زايد، (1)  

(2)
 Saad, Z.Y, “A preliminary report on the Excavations at Saqqara, 1939- 1940" in: ASAE, 

40, 1940, pp. 675-693.  
(3)

 Reisner, G., “Mycerinus, the temples of the third Pyramid at Giza”, Cambridge. 1931 , 

p.130-177. 
(4)

 Abu-Bakr, A., excavations at Giza , 1953, Cairo. 

 ,p .9. 
(5)

 Kees, H., “Kulurageschichte des Älten Orient”s, München, 1933, p.195.  
(*)

تقع مقربتو مشاؿ جبانة سقارة، كقد عثر هبا على العديد  -عصر األسرة األكىل -" أوديمو" أو  "دن" كاف محاكا من كبار موظفي الدكلة يف عهد ادللك  
: من األكاين احلجرية اشتمل البعض منها على نقوش ككتابات باحلرب باسم ما حتويو بداخلها من أشياء  

Engelbach , R., the tomb of Hemaka " in: introduction to Egyptian Archaeology, Cairo, 1961, 

p.91-92. 

 ،“ ت والشعائر الجنزية في الدولة القديمة عند األفرادالعادا ” أمحد عبد احلميد يوسف، رسالة دكتوراه غَت منشورة ،كلية اآلداب ، جامعة القاىرة،  (6)
. ٛٓٔ، صٜٙٙٔ  
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عيت في الٗضيض مً اإلا٣ابغ يم٨ً لىا ؤن هخد٤٣ مً جل٪ ألاَميت ومً زال٫ ما جىضخه خهيلت ما ٖثر ٖليه مً ؤواٍن حج   

ذ خهيلت جل٪  حباهت خلىانالجىاثؼيت، ٟٞي  ظاءث قىاَض ؤلاَخمام باألواوي الدجغيت، ويغوعة جؼويض اإلا٣ابغ بها، وجىٖى

ر اإلا٣برة في م٩ان ، و٧اهذ َظٍ ألاواوي الدجغيت ٖلى ازخالٞها جىي٘ م٘ اإلاخىفي ٝ(1)ألاواوي ووضر بها ص٢ت الهىاٖت 

، (2)وؤخياها ٧اهذ جىي٘ بجىاع اإلاخىفي في هٟـ م٩ان الضًٞ (614: قٍل)بلى ( 611: قٍل)مسهو لها، وطل٪ ٦ما في 

(3)ول٣ض ٧ان إلا٣ابغ ألازغياء الٛلبت في َظا الكإن
َىا٥ مً ألاواوى الدجغيت ما اعجبِ بالٟٗل بإٚغاى ؤو قٗاثغ ظىاثؼيت ،

وؤواوي خٟٔ الؼيىث الؿبٗت اإلا٣ضؾت وألاواوي اإلاؿخسضمت في ال٣ُىؽ اإلاسخلٟت مشل ٣َؿت مشل ؤواوي خٟٔ ألاخكاء 

. (4)ٞخذ الٟم

 
ً
ت: زاهُا : الضوع الضًجي لؤلواوي الدجٍغ

 ٢بل    
ًا
 إلاٗخ٣ضاث صيييت زانت، ٦شحرا ما ٧ان يخم جدُيم َظٍ ألاواوى ٖمضا

ًا
٧اهذ لؤلواوي الدجغيت ؤَميتها الضيييت، ٞىٓغا

، بل بن ٦شحرا ما ٧ان ؤلاهاء يهى٘ مً ظؼثحن مىٟهلحن مً الدجغ، وفي ؤخيان ؤزغي ٧ان ٧ل (615:قٍل)إلاخىفي صٞجها م٘ ا

ظؼء مً ؤلاهاء يهى٘ مً ماصة جسخل٠ ًٖ ماصة نىاٖت الجؼء آلازغ، ألامغ الظر يا٦ض ؤن بٌٗ ؤهىإ ألاواوي الدجغيت 

ضاص للٗالم آلازغ للمخىفي، ٞذ  في ؤلٖا
ًا
 ٣َؿيا

ًا
َظٍ ألاواوي، ٞيهبذ مً " ؤعواح"خُيمها بهما يٗجي زغوط ٧اواث لٗبذ صوعا

. (5)اإلاخىفى مً ٧اواث ؤو ؤعواح َظٍ ألاواوي " ًا"ؤو " عوح"اليؿحر اؾخٟاصة 

، عؤر بٌٗ الباخشحن عبِ طل٪ بغمؼيت "الدجغ ألابٌُ وألاؾىص"وفي نىاٖتها مً ظؼثيحن مىٟهلحن مً الدجغ الؾيما 

ما لىوي الدجغ اإلاؿخسضم في نىاٖت بٌٗ ما ٖثر ٖليه مً ؤواٍن حجغيت، ٞلؤللىان بٌٗ اللىهحن ألابيٌ وألاؾىص  َو

يٟت الكٗاثغيت ؤو ال٣ُؿيت لئلهاء، ٞٗلى ؾبيل اإلاشا٫، اعجبِ اللىن  يٟت الؾيما الْى الضالالث الغمؼيت اإلاخهلت بالْى

يل يإحي بالُمي ألاؾىص جخجضص الخياة، ألاؾىص بسهىبت ألاعى والٗالم الؿٟلي وبٖاصة البٗض، ٩ٞل ٖام يٟيٌ ٞيه الً

وعمؼ اللىن ألابيٌ للىىع والًياء والهٟاء، واعجبِ اللىن ألاخمغ بالٛمىى والصخغاء واإلاىث، و٧ان ل٩ل جل٪ الغمؼياث 

ت مً (6)صاللتها ومٛؼاَا السخغر، في ال٣ٗيضة اإلاهغيت ال٣ضيمت ، و٧ان مً ؤمشلت ما ٖثر ٖليه مً ؤواٍن حجغيت مهىٖى

قٍل )ألاؾغاث ، جاعر بجهايت ٖهغ ما ٢بل بميكإة ؤبى غمغ، زالزت مً ألاواوي ٖثر ٖلحها (*)مسخلٟحن مً الدجغ ظؼثيحن

، بديض ٧ان الجؼء الٗلىر مً حجغ  الدجغ الجحري و حجغ الكؿذ، نىٗذ َظٍ ألاواوي مً (618: قٍل)و (617
ًا
مٗا

. (7)ٌٖ ٖىض ؤوؾ٘ ظؼء مً ظؿم ؤلاهاء الكؿذ والؿٟلي مً الدجغ الجحرر، و٢ض جم له٣هما م٘ بًٗهما الب

. ول٣ض ؤه٨غ بٌٗ الباخشحن وظىص مٛؼي صيجي لهظٍ ألاواوي وؤعظ٘ طل٪ بلى مٛؼي ٖملي يخٗل٤ بُغي٣ت  الخهيي٘    

                                                           
.ٖٗزكي سعد، احلفائر ادللكية ْتلواف، ص  (1)  

(2)
  Köhler, E. C," Ezpet El-Walda" in: ASAE, 77,2003, p.84.  

(3)
  Radwan, A., Recent excavation of the Cairo University At Abusir A cemetery of the 1st dynasty" in: 

Kessler, D, Schulz,, R., gedenkschtrift für W. Barta, 1995, p.313. 
(4)

 Arnold, D.,"Gefässe" in: LÄ ,II, 1977,col.484. 
، العدد ٕٕحوليات كلية اآلداب، جامعة القاىرة، اجمللد  ،"وتطوراتها حتى أواخر الدولة القديمة( األبواب الوىمية)مداخل الروح " ، عبد العزيز صاحل (٘)

.    ٜٜ، ىامش صٜٓٙٔاألكؿ، 
(6)

 Sowada, K.N., "Black-topped ware in early dynastic contexts" in: JEA, 85, PP.101-102. 
 عرؼ من قبل يف صناعة األكاين الفخارية ذات الفوىة السوداء رمبا كاف ذلك مبثابة تقليد دلا (*)

(7) 
Kroeper,K., and Wildung, D., “Some stone vessels from Minshat Abu Omer”, vol. 1, Nr. 1-2, 1985, p.51-55, 

Fig. 1-5.  
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، (*)َظا و٢ض ٖثر ٖلى مئاث ألاظؼاء مً ألاواوي الدجغيت، ظاء ال٨شحر مجها خامال ٦خاباث َحراَي٣يت بالخبر ألاؾىص وألاخمغ   

، َظا بسالٝ آالٝ ألاظؼاء مً (1)ل٪ في الهغم اإلاضعط بؿ٣اعة، وؤظؼاء ؤزغي مً ؤواٍن حجغيت خملذ ه٣ىف َحروٚليٟيتوط

،ٟٞي ..وظباهاث ؤزغي ٖضيضةؤبُضوؽ ، و(2)ؾهاعةألاواوي الدجغيت مً مسخل٠ ؤهىإ ألاحجاع،٧ان ٢ض ٖثر ٖلحها ؤيًا في 

 في حجغة نٛحرة  بخضي م٣ابغ ظباهت ال٩اب، ٖثر ٖلى آالٝ ألاظؼاء
ًا
مً ألاواوي الدجغيت اإلاسخلٟت، ٧اهذ ٢ض ظمٗذ مٗا

، ويبضو ؤن جل٪ ألاواوي ٢ض خُمذ (3)بال٣غب مً م٣برة اقخملذ ٖلى صٞىت الزىحن مً اإلاىحى جاعر بٗهغ ألاؾغة الشالشت

.  وصٞىذ ٖمضا في َظٍ اإلا٣برة

ٖضة بجباهاث جاعر بٗهغ بضايت ألاؾغاث ٧اهذ ٢ض ٧ىمذ  و٢ض ٖثر ٖلى مئاث بل آالٝ ألاظؼاء مً ؤواوي حجغيت في م٣ابغ   

ؤٖلى بًٗها البٌٗ، و٧اهذ بىظه ٖام م٨ؿىعة ؤو مدُمت ًٖ ٖمض، وعبما ٧ان َظا ظؼء مخمم للٗاصاث ؤو الخ٣اليض 

اء مً ، وج٨غع ألامغ هٟؿه في ظباهت ؤبيضوؽ، بط ٖثر بتري ٖلى آالٝ ألاظؼ(4)والكٗاثغ الجىاثؼيت اإلاخبٗت و٢تها بالجباهت

الدجغيت مً مسخل٠ ألاحجاع، وطل٪ في اإلا٣ابغ اإلال٨يت اإلااعزت بٗهغ بضايت ألاؾغاث، و٢ض بلٛذ خهيلت َظٍ ألاظؼاء 

. (5)ظؼء مً ؤواوي حجغيت مسخلٟت 20.000خىالي 

صامها ال٣ُسخي ؤو و٧ان ما ٖثر ٖليه ببٌٗ اإلاٗابض اإلاهغيت ال٣ضيمت مً ؤواٍن حجغيت، يض٫ ٖلى نلتها الضيييت ؤو اؾخش   

ٖثر ٖلى الٗضيض مً ألاواوي الدجغيت ضخمت الدجم في ؤما٦ً مسخلٟت مً اإلاٗبض ، " هسً" الكٗاثغر آهظا٥ ، ٟٞي مٗبض 

يت عاجٗت إلاٗبىصاث بٗيجها،  بًٗها ٧ان يدمل ه٣ل بإؾماء ملى٥ ٖهغ بضايت ألاؾغاث، وبًٗها آلازغ ٢ض ظاء بهيئاث ػزٞغ

.  ، و٧اهذ لها صاللتها ال٣ُؿيت(6)ن ؤحجاع نلضة الؾيما الصخغ البىعٞحرر والجغاهيذو٢ض هدخذ ؤٚلب َظٍ ألاواوي م

و٧ان ؤيًا مً صالثل ألاَميت الضيييت لؤلواوي بىظه ٖام،ؤن اجسظث بٌٗ آلالهت اإلاهغيت ال٣ضيمت مؿمياث ؤو    

(*)" زىىم"مسههاث باؾم ؤو َيئت ؤلاهاء، وطل٪ مشل ؤلاله 
ٖاصة بهيئت بكغيت وعؤؽ ٦بل و٧ان يهىع  الظر ٧ان يهىع ، 

 ٖلى عؤؾه بهاء اإلااء 
ًا
ى ٖباعة ًٖ ٖالمت نىجيت حٗبر ًٖ اؾم اإلاٗبىص زىىم، وعبما ٧ان طل٪   hmmؤخياها خامال َو

.  ، ويٗبر ًٖ طل٪ بك٩ل ؤلاهاء ٦جؼء يٗبر ًٖ ٧ل(7)بقاعة بلى ب٣اء الىيل صاثما ٞى١ ٢غوهت 

                                                           
كعلى ىيئات أدمية ألسرل  -من الفخار األمحر -باذلَتاطيقية على أكاف فخارية قارف  بُت ذلك كبُت نصوص اللعنة كالتعاكيذ السحرية اليت كانت تكتب  (*)

ليصبوا فيها اللعنة على أمساء أسيوية كعدد من الشيوخ الليبية، كيقـو ( السحرة)صنعت من مواد سلتلفة، ككانت تلك النصوص دتثل دعوات كتبها الكهنة 
كنة كيتلو عليها قراءات سحرية معينة مث حيطموهنا يف حفل خاص أمالن أف يؤدم حتطيمها إىل حتطيم عزائم الكهنة ّتمع تلك القدكر كالتماثيل بأمسائها ادللع

: أمساء ادلذكورين عليهم، كقد ثبت كجود ذلك منذ عصر الدكلة القددية بالتحديد عصر األسرة السادسة
كادلعتقدات الدينية حىت هناية الدكلة احلديثة، رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية اآلثار، نيفُت نزار ذكريا، مفهـو النـو عند ادلصرم القدمي يف احلياة اليومية  -

  .ٖ٘ٔ، صٕٛٓٓجامعة القاىرة 
(1)

 Gunn,B., Inscription from the step pyramid sits", in : ASAE,28,1928, PL. II- III –IV. 
(2)

 Emery, W.,” royal tombs of 1
st
 dynasty”, vol. II, p.19-pl. L111, fig-224.  

(3)
 Limme, L., "Report on the Archaeological work at El- Kab, 1999 season" in: ASAE, 75, 1999-2000, p. 108. 

(4)
 Hayes, w., C., Op .Cit., p.41.  

(5)
 Hendrickx, S., and others, "Excavation in the Museum: the stone vessel fragments from royal tombs at 

umm- El- Qaab", MDAIK, 57, 2001, p.73-108.  
(6)

 Adams, B., “Ancient Nekhen, England”, 1995, P.63, 75. 

. ىو ادلعبود الرئيسي يف جزيرة الفنتُت بأسواف، امتدت جذكر عبادتو إىل عصر بداية األسرات:خنـو  (*)  
Wilkinson, R.H., “The complete Gods and Goddesses”,London,2003, P. 194. 

، دراسة مقارنة بالتيجاف "تيجان اآللهة ورموز الرأس المقدسة منذ أقدم العصور حتى نهاية التاريخ المصري القديم"دعاء إبراىيم عبد ادلنعم اجلعار،  (7)
 .ٕٛ ،صٕ٘ٓٓ ادللكية ، رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية اآلثار ، جامعة القاىرة،
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بإن َظا ؤلاهاء َى ؤلاهاء الظر ٧ان ي٣ىم زىىم بدك٨يل " زىىم"وظىص مسهو ؤلاهاء في اؾم اإلاٗبىص  Ottoول٣ض ٞؿغ 

.  (1)الىاؽ ٞيه باٖخباع ؤن زىىم ٖىض اإلاهغر ال٣ضيم َى اإلاٗبىص الخال٤ للبكغ

لى عؤؾها بهاء الـ " هىث"و٦ظل٪ ٧اهذ اإلاٗبىصة  جسظث مىه ، الظر ا"nw""هى"عبت الؿماء، جهىع ٦ؿيضة ٖاعيت ٖو

خباٍع بهاء لخٟٔ الؿىاثل بما ٞحها اإلااء (2)مسهو في ٦خابت اؾمها وطل٪ اٖل
 .

، و٦خب بما بهاء الُٗغ ؤو الؼيذ الُٗغر " ؤيًا بمسهو بهاء اؾُىاوي في َيئت ٢ضح " باؾدذ" ٦خب اؾم اإلاٗبىصة   

(3)بمٟغصٍ ؤو م٘ الخغوٝ ألازحرة مً اؾمها
. 

 ما ٧ان اإلاهغر ال٣ضيم يىظه 
ًا
و٧ان ؤيًا مً صالثل ألاَميت ال٣ٗاثضيت لؤلواوي الدجغيت في ال٨ٟغ اإلاهغر ال٣ضيم، ؤهه ٦شحرا

، بل و٧ان َىا٥ ٣َؿت جاصر بىٕى مٗحن (4)"ؤيها ؤلاهاء( الؿالم لَ)الخدُت لَ : لها الخديت والترخيب في ههىنه ٢اثال

الخديت بإواوي " هى ؤواوي الىمؿذ التي ٧اهذ حؿخسضم ٦إواوي للخديت ٞيما يؿمى مً ألاواوي الخانت بؿ٨ب اإلااء ؤال و

التي اهدكغث في ال٣ُىؽ والكٗاثغ، ٞيالخٔ ؤن اإلال٪ ٧ان يؿ٨ب ما في ؤلاهاء ؤمام ألالهت، و٧ان طل٪ يٗبر ًٖ " الىمؿذ

. (5)الخديت و٧اهذ َظٍ ال٣ُؿت حؿخسضم في جديت بضايت الٗام الجضيض 

 
ً
ت : زالثا الضوع الضهُىي لؤلواوي الدجٍغ

٧اهذ ألاواوي الدجغيت قاجٗت الاؾخسضام في مهغ ال٣ضيمت، ؾىاء في الخياة الضهيا،ؤو ٦مخإ يمً ألازار الجىاثؼر    

باإلا٣ابغ، و٧اهذ جهى٘ مً مسخل٠ ؤهىإ ألاحجاع بمهاعة ٞاث٣ت، و٧ان اإلاهغر ال٣ضيم يؿخسضم ألاواوي الدجغيت البؿيُت 

ت الهغيدت الخخىاء الضَىن والُٗىع التي جٟخ٣غ  ت في الخياة اليىميت، بيىما ٧ان يؿخسضم ألاواوي طاث الؼزٞغ بلى الؼزٞغ

ثر بالٟٗل ٖلى هماطط مجها اقخملذ ٖلى ب٣ايا الضَىن الُبيٗيت والؼيىث التي  غاٍى ظىاثؼيت، ٖو والؼيىث اإلا٣ضؾت ؤر أٚل

 (6).٧اهذ مؿخسضمت

َميت الضهيىيت لؤلواوي الدجغيت بال مً زال٫ صعاؾت ما ٖثر ٖليه باإلا٣ابغ، بط اٖخ٣ض اإلاهغر وال يم٨ً لىا الخٗٝغ ٖلى ألا    

ال٣ضيم ؤن الخياة آلازغة هي نىعة مُاب٣ت للخياة الضهيا، وؤن ما ٧ان يؿخٗمله في صهياٍ، يم٨ً ؤن يؿخٗمله في آزغجه، 

 مً ألاصواث وألاواوي اإلاجزليت اإلاؿخٗملت ٢ض و
ًا
يٗذ في ال٣بر م٘ اإلاخىفى ليؿخمغ اؾخٗمالها في آلازغة، ومً زم هجض ٦شحرا

، ٞةهما هخ٩لم ًٖ ؤزازه في بيخه، بط ٧ان ألاو٫ نىعة مً الشاوي   . (7)لظل٪ بطا ج٩لمىا ًٖ ؤزار اإلاخىفى في ٢بٍر

                                                           
(1)

 Otto, E., " Chnum" in : LÄ, 1, cols.950-951.  
(2)

 Barta, W., "götter symbol" in: LÄ , II, col.714; Armour, R., gods and Myths of Ancient Egypt, Cairo 1989, P. 

23-24.  
(3)

 Murray,  M.A., "The Splendour that was Egypt", London, 1984, p. 96, Fig. 4; Du Buisson, M., les Noms et 

Singes Egyptiens Designant des Vases au Objects Similaries, Paris, 1935, p.97.  
رسالة ماجستَت غَت منشورة،  ،"التحية والترحيب في مصر القديمة منذ بداية األسرات وحتى نهاية الدولة الحديثة"كرمي عبد اهلل حافظ بركات،  (4)

  .ٕٕٔ، ص ٕٚٓٓكلية اآلثار، جامعة القاىرة، 
  .ٕٙٔادلرجع السابق، ص (5)

(6)
 Engelbach, R., "Stone vases" in: introduction to Egyptian  Archaeology, p  . 298.   

.  ٖ٘ٗ، صٕ، جػ"مصر القديمة"سليم حسن ،  (7)
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ا ٞما مً ق٪ ؤن مٗٓم َظا ألازار ٢ض نى٘ ٖلى ٚغاع ما ٧اهذ جدخىيه ال٣هىع والبيىث مً ؤزار، ًٞال ًٖ ؤن م   

.  (1)نىع مً ٢ُ٘ ألازار َظٍ ٖلى ظضعان ال٣بىع، بهما يمشل ٦ظل٪ ما اؾخسضمه اإلاهغيىن في ؾ٨جهم مً ٞغاف وؤزار

ذ ؤق٩الها وؤحجامها ما بحن ال٨بحرة والهٛحرة     ذ ؤواوي الاؾخسضام اليىمي ما بحن الٟساعيت والدجغيت وجىٖى ول٣ض جىٖى
، و٦ظل٪ حٗضصث اؾخسضاماتها ما بحن ٢ضوع وؤواوي للخسؼيً وؤزغي لخٟٔ مىاص الؼيىت ؤو ما بلى طل٪ مً ؤوظه (2)

(.  619: قٍل) (4)، و٧اهذ َظٍ ألاواوي حك٩ل في ؤؾاؾها ظؼءا مً ؤزار البيىث(3)الاؾخسضام اليىمي 

 لخٗغى اإلاؿا٦ً واإلاضن اإلاهغيت ال٣ضيمت للخضمحر والاهضزاع،     
ًا
ٞةن ما ٖثرها ٖليه مً ؤواوي حجغيت، ٢ض ظاء ؤٚلبت وهٓغا

 مً آلازاع الجميلت اإلاسخلٟت واإلاخبايىت، ٞمً 
ًا
 َيبا

ًا
ىا مجها ال٨شحر، ٟٞي خىػجىا آلان ٦جزا باإلا٣ابغ التي ػوصجىا بماصة َيبت ٖٞغ

الغوٖت في الهىاٖت ؤواٍن ٞساعيت ٦بحرة الدجم بلى ؤَبا١ ومىاثض وؤوان حجغيت مسخلٟت ٧ان الخىٕى في الاؾخسضام، و

م الخ٣ضم في ج٣ىيت الهى٘  وؤلاج٣ان لخض يخًاء٫ ؤمامه ما هغاٍ اليىم مً ؤواٍن مً هٟـ اإلااصة، بال ؤجها ؤ٢ل في الجىصة ٚع

.  وآلاالث الخضيشت اإلاؿخسضمت

٢ؿمت بلى ، ٖثر ٖلى خٟغة مبُىت مبجباهت ٍَغ( 6)ول٣ض وضر طل٪ الخىٕى في الٗضيض مً اإلا٣ابغ، ٟٞي اإلا٣برة ع٢م    

ت مً ألالباؾتر، وؾخت مً ظغاع  با١ اإلاهىٖى ٢ؿمحن، ٧اهذ جل٪ الخٟغة بمشابت مسؼن مؼصوط اقخمل ٖلى ؾخت مً ألَا

٣ت ناخب اإلا٣برة ٧ي ييخٟ٘ بها في ٖاإلاه آلازغ جماما ٦ما  الىبيظ وازىحن مً ظغاع خٟٔ الُٗام، ٧اهذ ظميٗا ٢ض ويٗذ بٞغ

(5)ة بجهايت ٖهغ ألاؾغة ألاولى ؤو ما بٗضَا ج٣غيبا٧ان ييخٟ٘ بها في صهياٍ، جاعر اإلا٣بر
  .

نىعة ها٣َت ألَميت ألاواوي الدجغيت ليؿذ ومخاٖها وؤزاثها الججزر ليٗض  -والضة اإلالَ زىقى -خخب خغؽولٗل ٦جز    

ا الخام الجىاثؼيت ٞدؿب بل والضهيىيت، بط ؤن مٗٓم ؤواهحها وؤصواتها التي ٖثر ٖلحها بم٣برتها ٧اهذ ٢ض ه٣لذ مً  ٢هَغ

ا ا ألازحر -لخ٩ىن مٗها في ٢بَر ذ م٣خيياث م٣برتها ما بحن ؤواوي مغمغيت وؤباعي٤ و٢ىاوي وؤواوي لخٟٔ  -م٣َغ و٢ض جىٖى

.  (6)الضَىن وما بلى طل٪ مً ؤواوي اؾخسضمتها في خياتها الضهيا

ت: عابػإ  خي لؤلواوي الدجٍغ :  الضوع الخاٍع

لم جخى٠٢ ألاَميت الضهيىيت لؤلواوي الدجغيت ٖىض خض الاهخٟإ بها ٧ىؾيلت لخىاو٫ الُٗام والكغاب والاخخٟاّ به،    

 
ًا
ا في جل٪ الهٟداث ال٣الثل، ٨ٞشحرا ما خملذ ألاواوي الدجغيت ه٣ىقا وبهما ٧ان لها اؾخسضاماث ؤزغي يهٗب خهَغ

صة َامت لؿغص ؤخضار بٗيجها، ؤو جدضيض ؾىىاث خ٨م مل٪ ؤوازغ، ؤو جإعيسيت ظٗلتها ؤقبه ب٨خاب مٟخىح، وظٗلذ مجها ما

٧اهذ بمشابت ؤواوي جظ٧اعيت ألخضاٍر جاعيسيت َامت، ٧االخخٟا٫ بٗيض الؿض ؤو بترقي الٗغف ، ؤو خملذ ؤؾماء وؤل٣اب اإلالى٥ 

 ٢يمتها والٛغى مجها
ًا
.  اإلاهغيحن لخبحن مل٨يتها بل وؤخياها

                                                           
العمارة في "، زلمد أنور شكرم، ٜٜٔ، ص ٖٜ٘ٔ، مًتجم، القاىرة "مصر والحياة المصرية في العصور القديمة"، أدكلف إرماف، كىرماف رانكو (ٔ)

 . ٕ٘ٔ، صٜٓٚٔ، القاىرة، "مصر القديمة
(2)

  Arnold, D., Op. Cit., col. 484.  
.  ٗٗجورج بوزنر، معجم احلضارة، ص (3)
 . ٜٜٔأدكلف إرماف، مرجع سابق، ص  (ٗ)

(5)
 EL-Khouli, A., "Preliminary report on the excavation at Tura, 1963-64" in: ASAE, 60, 1968, P.74. 

 ٖٖٓ،صٕعبد العزيز صاحل، حضارة مصر القددية كآثارىا، ج (6)
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ٖلى بٌٗ ؤواهيت الدجغيت ٖىانغ -الؾيما في ٖهغ بضايت ألاؾغاث -ظلها اإلاهغر ال٣ضيمول٣ض جًمىذ الى٣ىف التي ؽ   

م ؤلايجاػ الكضيض الظر ٧اهذ  م ٚع وعمىػ ٦شحرة ؤنبذ لها قإجها في الخ٣اليض الؿياؾيت والضيييت للٗهىع التي جلذ ٖهَغ

.  (1)ٖليه

 
ً
ت : زامؿا : الضوع الكجي لؤلواوي الدجٍغ

 لئلبضإ الٟجي للمهغيحن ال٣ضماء، زانت في حٗض ألاواوي الدجغيت    
ًا
واخضة مً ؤَم الهىاٖاث الدجغيت التي ٧اهذ مجاال

ٖهغ ما ٢بل وبضايت ألاؾغاث، واؾخمغث نىاٖت ألاواوي الدجغيت َىا٫ الٗهىع الخاعيسيت، بال ؤجها ع٦ؼث ٖلى الجاهب 

.  الىٟعي في ؤٚلب ألاخيان

صماء الٟىيت في نىاٖت ألاواوي الدجغيت ٞيما ٖثر ٖليه مً ٦مياث ضخمت مً و٢ض ججلذ ؤٖٓم آياث ٢ضعة اإلاهغيحن ال٤   

ت في   في ظما٫ الظو١ والخهميم، وعٖو
ًا
ت ألاق٩ا٫ وألاحجام، خ٤٣ بها اإلاهغر ال٣ضيم اهخهاعا ألاواوي الدجغيت مخىٖى

 (. 620:قٍل)  (2)الخىٟيظ جشحر الضَكت وؤلاعجاب الؾيما في ٖهغ بضايت ألاؾغاث

    
ًا
اؾاث مً الصخغ البلىعر ومً ؤحجاع نلبت، اهشيذ ؤَغاٞها بلى الضازل ؤو بلى الخاعط ٦ما  ٨ٞشحرا ما ٖثر ٖلى ؤَبا١ َو

ثر ٖلى ؤواوي ؤزغي ج٩اص ج٨ك٠ ؾُىخها الخاعظيت ًٖ صوازلها مً  جيشجي ؤو جىُىر ؤوعا١ الغؾم في ؾهىلت ويؿغ، ٖو

ت، قضة ظىصة اله٣ل والىدذ، وعؤيىا ٦ي٠ ؤبضٕ اإلاهغر ال٣ضيم  يت مخىٖى في بزغاط وجهميم ؤواوي حجغيت بهيئاث ػزٞغ

 (. 621:قٍل) (3)صلذ ٖلى خؿً الظو١ وجٝغ ؤصخابها

وجا٦ض جل٪ الخهيلت الطخمت ٖلى ما ٧ان ٖليه اإلاهغر ال٣ضيم مً ص٢ت،وما ٧ان يخمخ٘ به مً َباث ٞىيت ٖٓيمت    

ياة،وم٘ ؤن مهغ ٚىيت بما ٧ان اإلاهغيىن ال٣ضماء ووكاٍ ظم وزيا٫ واؾ٘ يسضم به في الى٢ذ هٟؿه الجاهب الٗملي للر

م بلى ال٨ٟاح والٗمل اإلاخىانل، و٢ض حٗىصوا  يدخاظىن بليه مً مىاص َبيٗيت، بال ؤن َبيٗت الخياة ٞحها ٧اهذ جًَُغ

حي  ، ومً زم ٞال ٚغابت ؤن وٗثر ٖلى َظا ال٨م الهاثل مً ألاواوي الدجغيت ا٫(4)الٗمل الكا١ مىظ الٗهغ الدجغر الخضيض

، ٨ٞي٠ له ؤن ونل بلى  ٢ام اإلاهغر ال٣ضيم بخهييٗها مً ؤنلض ؤهىإ ألاحجاع والتي بغئيتها جغحؿم الضَكت ٖلى الىظٍى

َظا الخض مً الض٢ت في الهىاٖت والجىصة في الًٟ والغوٖت في الاج٣ان؟ ول٨جها ٧اهذ َبيٗت اإلاهغر ال٣ضيم الظر اؾخُإ 

.  ببؿاَت ؤصواجه بلى مغخلت ٞىيت مخ٣ضمت بٗب٣غيخه ؤن يكٗل قغاعة ؤلابضإ، ويهل

٣ٞض ج٩ىن ألاواوي الدجغيت بىظهت الىٓغ الٗامت مجغص نىاٖت حجغيت ول٨جها ج٨ك٠ في صازلها ٖلى خضر َىاٍ اإلااضخي، 

.  ول٨ً ال جؼا٫ او٩ٗاؾاجه جشحر الدؿائالث لضي ٣ٖى٫ الضاعؾحن

ٟٞي صعاؾت ٖمليت خضيشت إلاداولت  ج٣ييم ؤو جدضيض الٟترة الؼمىيت التي حؿخٛغ٢ها ٖمليت هدذ وجهيي٘ بهاء حجغر مً    

  -ألالباؾتر 
ًا
جبحن ؤهه يدخاط لخهييٗه خىالي ؾبٗت ؤيام، َظا باليؿبت إلهاء مً  ؾم 16واحؿإ  ؾم 29باعجٟإ  -مشال

ى حجغ ؾهل الدك٨يل، ٞما با٫ ب البض وؤهه ؾيدخاط بلى ٖام ٖلى ألا٢ل لخهييٗه، ! هاء مً الباػلذ الهلض؟ألالباؾتر َو

 (5).الؾيما وؤن هدذ ؤلاهاء الدجغر مخىؾِ الدجم مً الدجغ الجحرر يدخاط ٖلى ألا٢ل بلى ؤؾبٕى

                                                           
  .ٖٕٖعبد العزيز صاحل، حضارة مصر القددية كآثارىا يف االجتاىات احلضارية، ص  (1)

(2)
 Stocks, A.D, "Experiments in Egyptian Archaeology", P. 139-140.  

(3)
 Iskander, Z., "Brief history of Pharaonic  Egypt", Cairo, 1975, p.272.  

.ٛ، ص ٜ٘ٙٔ، القاىرة، "الفن المصري القديم" زلمد أنور شكرم، (4)  
(5)

 Mallory, L.M.," Predynastic and first dynasty Egyptian Basalt vessels", Toronto, 2000 P. 174.  
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 حؿجى للمهغر ال٣ضيم ببضاءة ؤصواجه ؤن يهى٘ آالٝ مً ألاواوي الدجغيت ٖلى ازخالٝ ؤهىاٖها وؤحجا   
ًا
مها ٨ٞي٠ بطا

، ٨َظا ٧ان قٗاع اإلاهغر  (1)بن الؿهىلت ٖضو الخًاعة والخ٣ضم  جىٍىبيوؤق٩الها بل وازخالٝ ماص الهى٘،و٦ما ٢ا٫ 

ال٣ضيم، الظر لم ي٨خٟي ٣ِٞ بهىاٖت ألاواوي الدجغيت، بل والىنى٫ بها بلى ظٗلها لىخاث ٞىيت، َٕى ٞحها ؤنلض ؤهىإ 

بخه وطل٪ مىظ ٖهىع ما ٢بل الخاع  مً الُبيٗت ٖىانغ (2)يشألاحجاع لٚغ
ًا
ؤٖماله الٟىيت، ٞجاءث بٌٗ ألاواوي ، مؿخىخيا

بهيئاث ج٣ليضيت مٗخاصة ؾب٤ ْهىعَا في جهيي٘ ألاواوي الٟساعيت، وظاءث بٌٗ ألاواوي ألازغي بهيئاث وؤهماٍ مسخلٟت 

 ٖلحها زبراجه الظاجيت وؤزٍغ الل
ًا
يت ؤو ٚحر مٗخاصة، بل وجٟجن في بزغاظها نابٛا .  زصخيؾىاء ػزٞغ

غابت الخ٨ٟحر في ؤلازغاط، وحؿاور اليؿب بحن ؤظؼاء َظٍ ألاواوي     وبىيىح يم٨ً للمغء ؤن يغي مضي حٗضص ألاق٩ا٫ ٚو

، وليـ َظا ٞدؿب، ول٨ىىا هجض ؤن الهاو٘ اإلاهغر ال٣ضيم لم ي٨ً 
ًا
 عاجٗا

ًا
 َىضؾيا

ًا
الدجغيت التي يدبحن فى مغاٖاتها ٖلما

، بل ٧ان له ول٘ بٗمله يدٍٟؼ ٖلى بج٣اهه، وجىٟيظ الغؾم والخهميم الظر ؤُٖاٍ له ي٣ىم بٗمله ٦ما ي٣ىم الٗامل اإلاسخغ

. (3)اإلاهمم الىابٛت الظر ما ٧ان ليؿخُي٘ ؤن يغؾم َظٍ ألاق٩ا٫ الجميلت بال بطا ٧اهذ له عوح ٞىان مبضٕ

 و٧اهذ ؤوضخها    
ًا
 مخهال

ًا
 خشيشا

ًا
 في َظا الضٞ٘ ٣ٖيضة البٗض  َظا ول٣ض صٞٗذ ٣ٖاثض الضياهت اإلاهغيت ٞىىن ؤَلها صٞٗا

ًا
ؤزغا

ا مً بيىث ألابضيت، ؤو  م باٖخباَع ا بلى الاَخمام البالٜ ؾىاء بٗماعة م٣ابَغ والخلىص، ٣ٞض اهضٞ٘ اإلاهغيىن جدذ جإزحَر

م ألازغ  م بإٞسغ ؤصواث التٝر والؼيىت وألاواوي اإلاسخلٟت ختى ال يى٣ههم قحئ مجها في ؾَٟغ بدغنهم ٖلى جؼويض م٣ابَغ

. (4)الُىيل

ٍا"ؤو ٖالمت  الػىشومً زم ٧ان الخىٕى في بزغاط بٌٗ ألاواوي الدجغيت بهيئاث وصالالث عمؼيت مٗغوٞت مشل ٖالمت  " ال

، يخسيل اإلاغء ٖىض عئيتها ؤجها (5)ؤو بهيئاث ؤزغي هباجيت ؤو خيىاهيت ؤو بهيئاث حكبه الؿال٫ اإلاجضولت ؤو ال٣ىاعب  

. وسجذ مً الدجغ

 بحن ألاَميت الٟىيت لؤلواوي الدجغيت، وبحن صوعَا الججزر ؤو الضيجي، بط ان وي٘ ألاواوي باإلا٣برة    
ًا
ٞال يم٨ً الٟهل بطا

خ٣اص الضيجي لهاخب اإلا٣برة بٟاثضتها باليؿبت له في الٗالم ألازغ، ويغوعة ؤن  ٦جؼء مً ألازار الجىاثؼر يخى٠٢ ٖلى الٖا

بزغاظها في ؤظمل نىعة وال ٚغابت ؤن ٖثر ٖلى الٗضيض مً ال٣ُ٘ الٟىيت ألصواث  ج٩ىن ٖلى ؤ٦مل ما يغام ٞدغم ٖلى

 
ًا
٧ي مإجميت في مسخل٠ اإلا٣ابغ، مجها ما ٧ان اإلاهغر ال٣ضيم ٢ض اؾخٗمله بالٟٗل في خياجه الضهيا ومىه ما نى٘ زهيها

ت الؼزٝغ . يإزظٍ مٗه في ٖاإلاه ألازغ، و٢ض خغم ٞيه الٟىان ٖلى ص٢ت الهى٘ وعٖو

٨ٞإن الٗال٢ت بطا زالزيت بحن الضيً والضهيا والًٟ و٢ض وضخذ جل٪ الٗال٢ت الشالزيت مً زال٫ ما ٖثر ٖليه بمسخل٠    

اث٣ت الجىصة، بط ٧ان وي٘ ألازار الجىاثؼر  اإلا٣ابغ، وما ؤوصٖه اإلاهغر ال٣ضيم ٞحها مً ؤواوي حجغيت عاجٗت الهى٘ ٞو

خ٣اصاث الضيييت لهاخب اإلا٣برة،  و٢ض اؾخُإ الٟىان اإلاهغر ال٣ضيم ؤن يد٤٣ ؤَضاٞه الٟىيت والضيييت يخى٠٢ ٖلى الٖا

 بلى ظىب م٘ مٗاوي الٗٓمت والخلىص والؿمى ٞيما ؤوصٖه صوع آلازٍغ مً ؤزار ظىاثؼر اقخمل ٖلى الٗضيض مً 
ًا
ظىبا

. ألاصواث وألاواوي الدجغيت الغاجٗت

                                                           
 .ٜٖ، ص ٜ٘ٚٔ، "توينبي مبتدع المنهج التاريخي الحديث القاىرة"فؤاد زلمد شبل،  (1)

(2)
 Jaros-Deckert, B., "Stein Gefässe" in: LÄ ,5, 1985, col. 1283-1287. 

.  ٗٗزكي سعد، مرجع سابق، ص (3)
 .ٖٕٛأمحد عبد احلميد يوسف، مرجع سابق، ص  (ٗ)

(5)
 Malek, J., "In the Shadow of the Pyramids", Cairo, 1986, P.32. 
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: زاجمت 

ذ ؤَميت ألاواوي الدجغيت ما بحن  ٧ان لؤلواوي الدجغيت ؤَميتها لضي اإلاهغر ال٣ضيم،    ت" وجىٖى " و " الضًيُت "و  "الجىاثٍؼ

ت سُت" و" الضهٍُى ". الكىُت"و "الخاٍع

يهٗب خهغ اؾخسضام الٗضيض مً ألاواوي الدجغيت، وطل٪ لٛياب الى٣ل في ؤٚلبها ٞىدً هخٗامل م٘ ماصة نامخه    

 .٣ٞض هسُئ و٢ض ههيب وما ٖليىا بلى اإلاداولتوهُب٤ مً زال٫ ما ٖٝغ مجها لىخىنل بلى ما لم يٗٝغ بٗض ، 

ذ  - تجىٖى  : ما بحن  وظاثل واؾخسضاماث ألاواوي الدجٍغ

 ". ؤواوي الُػام والكغاب" ٦إواوي اإلااثضة والخسؼيً والُهى : ؤواوي الاؾخسضام اليىمي -

ىا مجها ال٨شحر: ؤواوي خٟٔ الؿىاثل اإلاسخلٟت -  . ومً زال٫ الى٣ىف واللٛت ٖٞغ

ذ ما بحن ؤواوي خٟٔ ال٨دل والُٗغ والضَان:ؤواوي خٟٔ مىاص الخجميل -  . و٢ض جىٖى

دؿا٫ وهي ؤيًا مً ؤواوي الاؾخسضام اليىمي التي خغم اإلاهغر ال٣ضيم ٖلى اؾخٗمالها ؾىاء في خياجه  - وؤواوي الٚا

 . الضهيا ؤو في الٗالم آلازغ

ذ ما بحن - غاى ألازغي "اإلاهابُذ واإلاكاغل -اإلابازغ" ٧ان َىا٥ اؾخسضاماٍث ؤزغي لؤلواوي الدجغيت جىٖى ، وبٌٗ ألٚا

 . الىاصعة

 . َىا٥ مً ألاواوي الدجغيت ما ٧ان له صاللخه الجىاثؼيت وطل٪ للٗشىع ٖليه يمً ألازار الجىاثؼر باإلا٣ابغ -

ىا٥ مً ألاواوي الدجغيت ما ٧ان له صاللخه الكٗاثغيت وطل٪ مشل ألاواوي التي ٖثر ٖلحها في وصاج٘ ؤؾا -  . ؾاث اإلاٗابضَو
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 . جض٫ ٖلى ؤَميتها ال٣ٗاثضيت
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