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فا  :باإلاجلت لخٍٗغ

ا جهضع مدىمت صولُت  ٖلمُت مجلت ًٍ  ًٖ صوع

 بالضعاؾاث حٗجى الٗلمي البدث حُل مغهؼ

غ هُئت بةقغاف والاحخماُٖت، ؤلاوؿاهُت  جدٍغ

 جخإلف ٖلمُت وهُئت وباخشحن ؤؾاجظة مً مكيلت

 جدكيل جدىُم وهُئت الباخشحن مً هسبت مً

. ٖضص ول في صوعٍا

: ؤبٗاصها و اإلاجلت اهخماماث

 ٖباعة والاظخماٖيت ؤلاوؿاهيت الٗلىم ظيل  مجلت

 وكغ حؿتهضف الخسههاث، مخٗضصة مجلت ًٖ

 مسخلف في الٗالُت الٗلمُت اللُمت طاث اإلالاالث

 حٗغى. والاحخماُٖت ؤلاوؿاهُت الٗلىم مجاالث

 مىكٗها ٖبر للٗمىم ملاالتها حمُ٘ اإلاجلت

 بيافتها م٘ ،الٗلمي البدض ظيل مغ٦ؼ وهظا

 بهضف الجامُٗت، البدث مدغواث ؤغلب لفهاعؽ

. الٗلمي البدث مىيىٖاث بزغاء في اإلاؿاهمت

:  باإلاجلت اليكغ مجاالث

: الخالُت اإلاجاالث في ألابدار اإلاجلت جيكغ

لىم الىفـ ٖلم ىفىهُا، التربُت ٖو  ٖلم وألاَع

ش،  الفلؿفت الاحخمإ،  اإلاىخباث ٖلم الخاٍع

الم ٖلىم والخىزُم، . آلازاع ٖلم والاجهاٌ، ؤلٖا

 والاحخماُٖت ؤلاوؿاهُت الٗلىم حُل مجلت جيكغ 

 هظه في للباخشحن ألانُلت الٗلمُت البدىر

 الجامٗاث صازل مً وافت الخسههاث

ت  باللغت مىخىبت الجؼاثغ زاعج ومً الجؼاثٍغ

ت ؤو الفغوؿُت ؤو الٗغبُت  .ؤلاهجلحًز

 

غ  : هُئت الخدٍغ
. مغاص وٗمىوي ، حامٗت ؾٗض صخلب، البلُضة ،الجؼاثغ. ص

. ٖبض الخمُض بُُِٗل،حامٗت باجىت ،الجؼاثغ.ص

. ؾاس ي ؾفُان،حامٗت الُاعف ،الجؼاثغ.ص

. لُفُت ٖلي الىمِص ي ،حامٗت َغابلـ ،لُبُا. ص

. هاقمي،حامٗت ؾىق ؤهغاؽ، الجؼاثغغؼالن .ؤ 

: عثِـ اللجىت الٗلمُت

ٗم، حامٗت الٗغبي بً مهُضي ، ؤم البىاقي ،الجؼاثغ.ص . ؾامُت ؾامُت ابَغ

: اللجىت الٗلمُت 
ا  .ص.ؤ . صاجا طو الىفل مدمض ًىؾف ،حامٗت مالًا ، مالحًز

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

. اإلاٗهض الٗالي للكغل والضعاؾاث الاحخماُٖت، جىوـٖبض الؿخاع عحب، . ص

. ٖبض الفخاح ٖبض الغجي مهُفى الهمو ،الجامٗت ؤلاؾالمُت ، غؼة ، فلؿُحن. ص

ذ  .ص ؼ الفٍغ ذ)ؾٗاص ٖبض الٍٗؼ (. حامٗت الىٍى

. وؿِؿت فاَمت الؼهغاء، حامٗت الجُاللي بىوٗامت زمِـ ملُاهت،الجؼاثغ. ص

ذ)فىػٍت ببغاهُم الٗىض ي  .ص (. حامٗت الىٍى

. بهلٌى لُُفت ،حامٗت جبؿت، الجؼاثغ .ص

ف ،مهغ. ص . عخاب ًىؾف،حامٗت بجي ؾٍى

دت،حامٗت باجي مسخاع ٖىابت،الجؼاثغ .ص م فٍغ . مدمض هٍغ

ت لهظا الٗضص : ؤًٖاء لجىت الخدىُم الاؾدكاٍع
ت،الٗغاق) مُٗاص حاؾم الؿغاي .ص.م.ؤ  (.الجامٗت اإلاؿدىهٍغ

ا)ًلُغاص صاوص ٖبض اللاصع ب.م.ؤ  (.حامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت،مالحًز

ا)ص فلُذ مًخي ؤخمض الؿامغاجي .م.ؤ  (.حامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت،مالحًز

 (.اإلاٗهض الٗالي للفىىن و الخغف كابـ،جىوـ)ٖاصٌ بىػٍض . ص

ت،بغضاص،الٗغاق)ؤخالم وٗمه لفخه. ص  (.الجامٗت اإلاؿدىهٍغ

 (.حامٗت جبؿت،الجؼاثغ)ٖلي ؾلُاوي الٗاجغي  .ص

 (.،الجؼاثغ-ؾُٗضة-مىالي الُاهغ.حامٗت ص)فُهل بىَبت . ص

 (.اإلاغهؼ الجامعي،غلحزان،الجؼاثغ) بً ٖلي مدمض. ص

ٌ .ص ان ٖاقىع،الجلفت،الجؼاثغ)زحرة كى  (.حامٗت ٍػ

 (.حامٗت مٗؿىغ،الجؼاثغ)بلمضاوي هىاٌ .ص

ان ٖاقىع،الجلفت،الجؼاثغ)مغاص ٖلت .ص  (.حامٗت ٍػ

 :الخضكُم اللغىي 

 (.حامٗت البهغة،الٗغاق)مدمض حىاص خبِب البضعاوي . ص.ؤ.د.أ

 (.حامٗت مىالي اؾماُٖل،اإلاغغب)بكغي ؾُٗضي . ص

 

 

 

 ؾغوع َالبي.ص: اإلاكغفت الٗامت

جمال بلبكاي .أ   :المؤسس ورئيس التحرير

jilrc-magazines.com  -  social@jilrc-magazines.com 
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اث يمً اإلالضم البدث ًىىن  ؤن •   .بيكغها اإلاجلت حٗجى التي اإلاىيٖى
خدمل ، هفؿه الىكذ في ماجمغ ؤو ، مجلت ألي لليكغ كضم ؤو وكغ كض البدث ًىىن  ؤال •  وامل الباخث ٍو

  .لليكغ مٗغويت ؤو ميكىعة مؿاهمخه بإن اهدكاف خاٌ في اإلاؿاولُت

 : ٖلى البدث مً ألاولى الهفدت جدخىي  ؤن •

  .البدث ٖىىان -

ت، وصعحخه الباخث اؾم - َُّ   .بليها ًيخمي التي والجامٗت الٗلم

ض -   .للباخث ؤلالىترووي البًر

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

  .اإلالخو بٗض اإلافخاخُت اليلماث -

ت الفغوؿُت الٗغبُت،: الخالُت اللغاث بةخضي اإلالضمت البدىر جىىن  ؤن •   وؤلاهجلحًز

ضَد  ال ؤن • ٌ  واإلاغاح٘ والغؾىماث ألاقياٌ طلً في بما نفدت( 20) ٖلى البدث نفداث ٖضص ًٍؼ  والجضاو

  .واإلاالخم

  ؤن •
َد
  ًىىن

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

ها بالخُىٍ الباخث ًلتزم ؤن •   :آلاحي الىدى ٖلى وؤحجامِم

 م٘ الخِ هفـ الهامل وفي ، اإلاتن في( 16) الخِ وحجم( Traditional Arabic) الخِ هٕى: الٗغبُت اللغت -

  (.12) حجم

 م٘ الخِ هفـ الهامل وفي اإلاتن، في( 14) الخِ وحجم(  Times New Roman ) الخِ هٕى: ألاحىبُت اللغت -

  (.10) حجم

ً جىخب - ُت الغثِؿُت الٗىاٍو  جطخُم م٘ لىً الغثِس ي الىو مشل مشلها هلُت16  بذجم للفلغاث والفٖغ

  .الخِ

  .نفدت ول نهاًت في Microsoft Word بغهامج قغوٍ خؿب هٓامي بكيل الخىاش ي جىخب ؤن •

فا البدث ناخب ًغفم ؤن •   .والشلافي الٗلمي ووكاَه بىفؿه مسخهغا حٍٗغ

ض ٖبر إلاكاعهخه الباخث بعؾاٌ ٖىض •   . بظلً بقٗاع عؾالت مباقغة ؾِؿخلبل الالىترووي، البًر
للى مسخهت لجىت كبل مً والخدىُم لللغاءة للمجلت اإلالضمت ألابدار ول جسً٘ • ٌ  البدث ٍو  النهاجي اللبى

 . اإلادىمىن  ًُلبها التي الخٗضًالث الباخث ًجغي  ؤن بٗض

   . بليها ًغؾل ما ول بيكغ اإلاجلت جلتزم ال •

 ٖلى ٖىىان اإلاجلتجغؾل اإلاؿاهماث بهُغت 
ً
  :الىتروهُت 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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 الفهغؽ

  الهفدت

9  الافخخاخُت. 

11  ؾىُىضة،الجؼاثغ حامٗت/ لٗىع  ٖاقىع .ؤ -وجدضًاث واك٘ -اإلاضهُت الخماًت ألفغاص الىفس ي الخمىحن 

27  بىالًت للُالب الضعاس ي الخدهُل ٖلى الشاهىي  بالهف ألاخُاء إلالغع  اإلالترح ؤلالىترووي الىخاب ؤزغ 

 هُاال،الؿىصان حامٗت/ؤخمض مدمض ؤخمض ٖلي مدمض.ص  جُبُلُت جدلُلُت صعاؾت صاعفىع  حىىب

57  اإلاؿخضامت الخىمُت للُاؽ هماقغاث الفلغ و الٗمل،البُالت:اإلاؿخضامت الخىمُت في الاحخماعي البٗض 

 جىوـ -كابـ حامٗت/ٖمغ بً خافٔ.ؤ, بخىوـ

75  والؿالمت الصخت بصاعة هٓام لخُبُم مالثمخه مضي و ألاحىبُت الكغاهت ْل في الخىُٓمي اإلاىار 

 باجي حامٗت / ؾــاعة لُــاؽ.ؤ -همىطًحا فغجُاٌ ماؾؿت -OHSAS 180000 اإلاهىُت

 مسخاع،ٖىابت،الجؼاثغ

97  ٘ش الضًً الؿلُت،:الخماًت كبل الكاوي  اإلاجخم  الخؿً حامٗت/عووي مىحر.ؤ والخاٍع
 اإلاغغبُت الشاوي،اإلادمضًت،اإلاملىت

109  ٗت لؤلؾاجظة الٗلُا باإلاضعؾت اإلاٗلمحن الُلبت اججاهاث ـ مهىت هدى بىػَع  -مُضاهُت صعاؾت -الخضَع

ان.ؤ ًخي، عوبت.ؤ    لؤلؾاجظة،اللبت،الجؼاثغ الٗلُا اإلاضعؾت/ ٖلي ؾُض ٍع

117  ٘اًت ماؾؿاث في الىفس ي ؤلاعقاص واك اًت صاع -الاحخماُٖت الٖغ  هىزغ.ؤ -همىطًحا اإلاؿىحن ٖع

اصة  ،الجؼاثغ02 كؿىُُىت حامٗت/ٍػ

131  ت الٓىاهغ ؤزغ خىن  ؤشجاع وبهخاحُت همى ٖلى الجٍى  ؤخمض مدمض حجاػي .ص فلؿُحن صولت في الٍؼ

. الخلُل،فلؿُحن حامٗت/الضٖاحىت

141  الم لضوع  ألاؾاجظة هٓغة  اإلاتربهحن الابخضاجي ؤؾاجظة لبٌٗ مُضاهُت صعاؾت:اإلاجخم٘ في الجضًض ؤلٖا

 زًُغ،بؿىغة مدمض حامٗت/خؿحن خغػلي.ؤ اإلاؿُلت لىالًت الجىىبُت باإلاىُلت

151  اثفها اإلاغغبي اللغوي باإلاجاٌ الؿىؾُىجىُٓمُت البيُاث ت ْو  ،ؤلاحخماُٖت وكُمتها ؤهىاٖها:الخىمٍى

 اإلاغغب -الغباٍ الخامـ مدمض حامٗت/الُٗاصي َُب.ؤ

159  ؤعػٍى،وهغان بمضًىت خًغي  بخي مُضاهُت صعاؾت -الاحخماُٖت للمٗاقغة مجاٌ الؿىجي الفًاء- 

 مٗؿىغ،الجؼاثغ حامٗت/ؾىاإلاُت هىعٍت.ص

173  الضهخىعاه ؾلً في َالب/ِٖس ى هغوم ،(م15  -13/ هـ9 -7) ألاوؾِ اإلاغغب  بىاصي في الخٗلُم مٓاهغ 

- 2 كؿىُُىت -مهغي  الخمُض ٖبض زاهُت،حامٗت ؾىت
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183  باخث/ألامحن ؾلُمان  حغاصو خالت:اإلادلي اللغاع في اإلاكاعهت ويٗف الخىهمت، مؿاع 
 احخماعي،جىوـ

219  في الٗاملحن الججاهاث مُضاهُت صعاؾت  -للماؾؿاث ؤلابضاُٖت الغوح ٖلى وؤزغها الخىُٓمُت الشلافت 

ماٌ اإلادضوصة اإلاؿاولُت طاث الكغهت  مىحرة.ؤ -MARINA CIE مغاخله مسخلف في البىاء أٖل

 ٖىابت،الجؼاثغ مسخاع باجي حامٗت/ؾلُماوي

243  ت الجامٗت في  ص م ٌ وهٓام الجامعي ألاؾخاط ان حامٗت/بىِٖس ى ٖفاف.ؤ  الجؼاثٍغ  ٍػ
 ٖاقىع،الجلفت،الجؼاثغ

255   الكخه الؿىصاهُت الجامٗاث َالب لضي بالظهب الكٗىع   صهلال حامٗت:اإلاخغحراث ببٌٗ ٖو
ً
 -همىطحا

 صهلال،الؿىصان حامٗت/كمغ ؤخمض مدمض ؤخمض مجظوب.ص   -صهلال حامٗت َالب ٖلى مُضاهُت صعاؾت

273  اعة َلىؽ:باوي ؤولُاء  مدمض ؤلاوؿاهُت والٗلىم آلاصاب ولُت/مدمض قاوف.ؤ والخبرن الٍؼ

 .الخامـ،الغباٍ،اإلاغغب
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 ؤلافخخاخُت

  

 ألاهبُاء ؤقغف وعؾىلً ٖبضن ٖلى وباعن وؾلم نلي الٗاإلاحن،اللهم عب الخمضهلل 

لى واإلاغؾلحن، : بٗض ؤحمٗحن،ؤما وؤصخابه آله ٖو

 الٗلىم حُل" مجلت مً ٖكغ الشالث الٗضص لىم هلضم ؤن ؾغوعها صواعي إلاً بهه

  الٗضص هظا جًمً بط ،"والاحخماُٖت ؤلاوؿاهُت
ً
  هىهبت

ً
 الخسههاث مً مخىىٖت

 في الخىٕى اٖخماص هى واإلاخىانل الضاثم اإلاجلت مبضؤ حٗىصها وهما البدشُت، واإلاجاالث

ا بعؾالها ومهاصع الٗلمُت البدىر
ً
 بضكتها جخمحز الٗلمُت الكغوٍ مً إلاجمىٖت وفل

. والغغبُت الٗغبُت والبدشُت الٗلمُت ألاوؾاٍ في ؤهثر جغجلي ًجٗلها ما وهظا ونغامتها،

  ٖكغ ؾبٗت الٗضص هظا جًمً
ً
ا بدشا ًٖ  ٖلى ًضٌ مما مسخلفت، جسههاث ٖبر مىػ

  اإلاجلت خغم
ً
 ؤلاوؿاهُت الٗلىم جسههاث بحن مخيامل ٖلمي كالب بىاء ٖلى صاثما

ٌ  والاحخماُٖت، . ٖالُت ٖلمُت حىصة بلى للىنى

 بضون  مفخىخت بىم فٗالكخىا اإلاجلت، هظه ناخب هى الباخث حٗخبر اإلاغهؼ بصاعة 

  صمخم والىلض، الكىغ هخلبل خىاحؼ
ً
. واإلاٗغفت للٗلم طزغا

 

غ عثِـ  بلبياي حماٌ. ؤ/  الخدٍغ
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 -وجدضًاث واك٘ -اإلاضهُت الخماًت ألفغاص الىفس ي الخمىحن
 ؾىُىضة،الجؼاثغ حامٗت/لٗىع  ٖاقىع .ؤ

:  ملخو

 مً عا٢يت مؿخىياث بلى اإلاٗانغة اإلاىٓمت في اللكغر  بالٗىهغ جغج٣ي التي اإلاٗانغة الٗملياث مً الىٟسخي الخم٨حن يٗخبر   
 ٞةن واإلاٟاهيم، الخٗغيٟاث ازخلٟذ وبن اإلاباصعة، وعوح اإلاؿخ٣ل والخ٨ٟحر وؤلابضإ بالىٟـ والش٣ت الٟغي٤ وعوح الخٗاون 
 الظر الٗمل بمٗجى ؤ٦بر ووعي اإلاؿاوليت جدمل في ؤوؾ٘ ومكاع٦ت الٗمل ؤصاء في خغيت الٗما٫ مىذ خى٫  يخمغ٦ؼ ظىهغه

 مدٟؼة جىٓيميت وبيئت مىار وزل٤ اإلااؾؿت جغجيب بٖاصة ؤظل مً وطل٪ اإلاؿاوليت، وعوح باألهميت والكٗىع  به ي٣ىمىن 

. والىالء وؤلابضإ الٗمل ٖلى ومصجٗت

ا  ألٞغاص الىٟسخي الخم٨حن خا٫ ٖلى الًىء بل٣اء البدشيت، الىع٢ت هظه زال٫ مً خاولىا الخىٓيميت الىيٗيت هظه ٖىض وو٢ٞى
ٗا٫ ٦بحر صوع  لها التي الهيئاث مً وهيئت هامت، ظؼاثغيت ماؾؿت باٖخباعها اإلاضهيت الخمايت  وؾالمت ؤمً ٖلى الخٟاّ في ٞو

 الىفس ي الخمىحن جدلُم ٖلى اإلاضهُت الخماًت بصاعة حٗمل هل: الخالي الدؿائ٫  ٖلى ؤلاظابت زال٫ مً وطل٪ اإلاجخم٘، ؤٞغاص
 ؟ألفغاصها

 لىاليت الىالثيت باإلاضيغيت اإلاضهيت الخمايت ؤٞغاص مً( 80) ٖيىت ٖلى وجىػيٗها اؾخماعة بخهميم ٢مىا الدؿائ٫  هظا ٖلى ولئلظابت
 ما وهى اإلاضهيت، الخمايت ؤٞغاص لضي الىٟسخي الخم٨حن مً ٖالي مؿخىي  وظىص بلى جىنلىا والخدليل اإلاىا٢كت وبٗض ؾ٨ي٨ضة،

م ألٞغاصها، الىٟسخي بالجاهب اإلاضهيت الخمايت بصاعة اهخمام ٖلى يض٫ اث الخىٓيميت الهٗىباث ٚع  التي اإلاهىيت والًَٛى

. ببالصها اإلاضهيت الخمايت ؤٞغاص مهام حٗترى

. اإلاضهيت الخمايت الىٟسخي، الخم٨حن الخم٨حن،: اإلافخاخُت اليلماث

:  ملضمت

  حٗخبر اللكغيت اإلاىاعص وجىميت بصاعة بن    
ًا
  ع٦ىا

ًا
 وجم٨حن الخىٓيميت، ال٣ضعاث حٗؼيؼ بلى تهضٝ خيض اإلاىٓماث ٚالبيت في ؤؾاؾيا

 هى الهضٝ ؤن وبما واإلاؿخ٣بليت، الخاليت الخدضياث مىا٦بت ٖلى وال٣اصعة الالػمت ال٨ٟاءاث وجإهيل اؾخ٣ُاب مً الكغ٧اث
 وعبذ ؤهضاٝ جد٣ي٤ في وب٣ىة حؿاهم ؤن يم٨ً اللكغيت ٞاإلاىاعص الخىاٞؿيت اإلاحزة ْل في الاؾخمغاعيت ويمان الغبذ جد٣ي٤

غ اللكغر  للٗىهغ ألامشل الاؾخسضام بازخهاع حٗجي اللكغيت اإلاىاعص بصاعة ؤن خيض.للمىٓمت ٘والمُم  اإلاخٞى
َ
 ٦ٟاءة، مضي ٖلى جى٢

 ٖلى حؿاٖض التي وألاؾـ اإلاباصت بىي٘ ؤلاصاعة ٖلماء ؤهخم لظل٪. للٗمل وصٞٗه اللكغر  الٗىهغ هظا وزبراث و٢ضعاث،
ي٠ مً جبضؤ ألاؾـ هظه. اللكغيت اإلاىاعص حؿيحر زال٫ مً اإلااؾؿت في ٞغص ٧ل مً ال٣هىي  الاؾخٟاصة  والخضعيب الخْى

 .اللكغر  بالٗىهغ نلت له ما و٧ل والخ٣ييم والخدٟحز

اث مً الٗما٫ جم٨حن صعاؾت مىيٕى يٗخبر ٦ما     الضاعؾحن باهخمام آلان ختى جدٓى لم والتي الخضيشت ؤلاصاعيت اإلاىيٖى
لى ٦بحر، بك٩ل والباخشحن م ٖو  باإلاٟهىم يخٗل٤ ٞيما قاملت هٓغ وظهت بلى ججٕز الخم٨حن ؤصبياث ؤن بال الخم٨حن ؤهميت مً الٚغ

. الٓغوٝ مسخل٠ في اإلاىٓماث لجمي٘ مالثم ؤهه ٖلى
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ت والضاعؾحن الباخشحن باهخمام الخم٨حن مىيٕى خٓي خيض     بلى الضعاؾاث مً الٗضيض وجىنلذ وهخاثجه، مدضصاجه إلاٗٞغ
يٟي والغيا ظهت، مً الخم٨حن بحن ايجابيت ٖال٢ت وظىص يٟي وؤلابضإ الْى  والش٣ت اإلاىاَىت وؾلى٥ الخىٓيمي والالتزام الْى

  .ؤزغي  ظهت مً وألاصاء الخدىيليت وال٣ياصة

 وعوح الخٗاون  مً عا٢يت مؿخىياث بلى اإلاٗانغة اإلاىٓمت في اللكغر  بالٗىهغ جغج٣ي التي اإلاٗانغة الٗملياث مً والخم٨حن
 يخمغ٦ؼ ظىهغه ٞةن واإلاٟاهيم، الخٗغيٟاث ازخلٟذ وبن اإلاباصعة، وعوح اإلاؿخ٣ل والخ٨ٟحر وؤلابضإ بالىٟـ والش٣ت الٟغي٤

 والكٗىع  به ي٣ىمىن  الظر الٗمل بمٗجى ؤ٦بر ووعي اإلاؿاوليت جدمل في ؤوؾ٘ ومكاع٦ت الٗمل ؤصاء في خغيت الٗما٫ مىذ خى٫ 

. اإلاؿاوليت وعوح باألهميت

 وؤلاصاعيت، الخىٓيميت اإلاكا٧ل مً الٗضيض حٗاوي التي اإلااؾؿاث ؤ٦بر مً الجؼاثغ في الٗام ال٣ُإ وهيئاث ماؾؿاث حٗض ٦ما
 الخالخحن ٧لخا زاهيت،وفي ظهت مً الدؿيحر في والبحرو٢غاَيت اإلاغ٦ؼيت ظهت،ؤو مً ؤلاصاعة م٘ الٗما٫ بٗال٢ت اإلاخٗل٣ت زانت

 في م٩اهتهم مً والخسٝى والضوهيت، باإلخباٍ الكٗىع  لضحهم ويخىلض مجها، زغوط ال نغاٖاث في ؤهٟؿهم الٗما٫ يجض
 حؿخضعي مكا٧ل ٧لها وهي للماؾؿت، واهخمائهم ووالئهم الخىٓيمي والتزامهم اإلانهي ؤصائهم ٖلى بالؿلب طل٪ اإلااؾؿت،ويٗىص

 مدٟؼة جىٓيميت وبيئت مىار وزل٤ اإلااؾؿت جغجيب بٖاصة قإجها مً وبغامج زُِ الىي٘،ووي٘ الٗاظل،وصعاؾت الخضزل

. والىالء وؤلابضإ الٗمل ٖلى ومصجٗت

ا  في ألاٞغاص  وجم٨حن جىميت خا٫ ٖلى الًىء بل٣اء هظه، صعاؾدىا زال٫ مً ؾىداو٫  الخىٓيميت الىيٗيت هظه ٖىض وو٢ٞى
ٗا٫ ٦بحر صوع  لها التي الهيئاث مً وهيئت هامت، ظؼاثغيت ماؾؿت باٖخباعها اإلاضهيت الخمايت ماؾؿت  ؤمً ٖلى الخٟاّ في ٞو

 وجم٨حن جىميت ٖلى اإلاضهيت الخمايت بصاعة حٗمل هل:الخالي الغثيسخي الؿاا٫ ٖلى ؤلاظابت زال٫ مً وطل٪ اإلاجخم٘، ؤٞغاص وؾالمت
. ؤٞغاصها؟

: ومهُلخاث مفاهُم

: الخمىحن 1-1

ً للٟٗل مهضع" الخمىحن": لغت
ّ
ً" وألانل الشالسي مؼيض مً وهى م٨

َد
 جسغط ولم اللٛت ٦خب في" مىً" ماصة وعصث و٢ض" مى

 مىه وجم٨ً الصخيء مً الغظل واؾخم٨ً بمٗجى، مىه وؤم٨ىه الصخيء مً هللا م٨ىه" مىً:)"الجىهغي  ٢ا٫ ويٗها، ؤنل ًٖ
الن بمٗجى، . ٖليه ي٣ضع ال ؤر: الجهىى يم٨ىه ال ٞو

 .1ؤؾخُيٗه بمٗجى ؤم٨ىه ؤها: ي٣ا٫ وال مم٨ً، ٞهى يم٨ىجي ألامغ، ؤم٨ىجي ي٣ا٫: الٗغب لؿان في وظاء 

ت وهى    الٗغبيت، بلى جغظمىاها وبطا ال٣ىة، ؤر ،power ٧لمت مً مكخ٤ اإلاٟهىم وهظا ،"Empowerment " والفغوؿُت باالهجلحًز
ىضما الخم٨حن، وٗجي ٞىدً ٠ بمىذ يسخو الخم٨حن ؤن ٖلى جخ٤ٟ الخٗاعي٠ ٞٛالبيت بصاعر، ٦مٟهىم الخم٨حن وٗٝغ ٖو  اإلاْى

                                                           
 .4  ، ص995 ، دار صادر، بَتكت، "لسان العرب"ابن منظور، -  
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ما٫ اإلاخٗل٣ت الؿلُت يٟي، جسههه يمً واإلاهام باأٖل  ومىده الخٗليماث، َغي٤ ًٖ اإلادضص الًبِ مً وجدغيغه الْى

 . 1وجُبي٣اجه و٢غاعاجه، آعاثه، مؿئىليت لخدمل الخغيت

:  الىفس ي الخمىحن 1-2

 وهظه الكٗىع  هظا ؤن بمٗجى ألاو٫، باإلا٣ام هٟسخي وقٗىع  بصاعر  ؤؾلىب هى الىٟسخي الخم٨حن ٞةنCaeless (2004 ) خؿب
حر هى ٖمله الٗليا ؤلاصاعة حؿخُي٘ ما ٧ل بضازلهم، مخإنلت طاجيت ؤقياء هي وبهما للٗامل، حُٗى ال الضواٞ٘  اإلاىار جٞى

ايخه اإلاؿاهضة والبيئت اإلاىاؾب  وخؿب الٗمل، بيئت في وؤلابضإ الابخ٩اع مٟخاح بإهه ٞحري Bhatnagar (2005 )  ؤما وحٗؼيؼه، لٖغ

Pitts (2005 )هظا لخد٣ي٤ وال٨ٟاءة الجضاعة لضيه وان الىٟسخي الخم٨حن بضايت هي ٖمله ألهميت وبصعا٦ه لىٟؿه الٟغص عئيت ٞةن 

  .2الهضٝ

٠ ؤن لضعظت طهىيت خالت:ؤهه ٖلى الخم٨حن ونٟا وؤخمض عفُم ؤّن  ٦ما  State of) الظهىيت الخالت هظه يمخل٪ الظر اإلاْى

Mind) ٪ٖلى حكخمل والتي الىٟسخي للخم٨حن الظهىيت الخالت زهاثو ٖلحها هُل٤ ؤن يم٨ً التي آلاجيت الخهاثو يمخل :

  ٦بحر بك٩ل للٗمل ؤصاثه في والخد٨م بالؿيُغة الكٗىع .

 ما٫ ؤر) ال٩امل الٗمل بةَاع وؤلاخؿاؽ الىعي ٠ به ي٣ىم الظر الخام الٗمل طل٪ في جضوع  التي وألاقياء ألٖا (. اإلاْى

 ٠ ٫ؤٖما هخاثج ًٖ واإلاؿاوليت لتءاإلاؿا  .اإلاْى

: الىفس ي الخمىحن ؤبٗاص 1-3

: وهي ه٣اٍ ؤعبٗت في هظه صعاؾدىا في الىٟسخي الخم٨حن ؤبٗاص ؾىدضص ٞةهىا الؿاب٣ت الخٗاعي٠ زال٫ مً

 

 

 

 

 الخمىحن ؤبٗاص(: 01) عكم الكيل

 مً اإلاضهيت الخمايت ؤٞغاص ومٗخ٣ضاث ؤهضاٝ جىا٤ٞ زال٫ مً الٗمل و٢يمت بجضوي  ؤلاخؿاؽ ويٗجي:الٗمل ؤهمُت 
 بلى جاصر ٢يمت طاث الىْيٟت ٞةن وايجابيت ميسجمت الىًغة ٧اهذ ٞةطا ؤزغي، ظهت مً الٗمل وؤصواع مخُلباث م٘ ظهت،

. والالتزام الىالء له ي٨ً مدغ٧ا الٟغص ٖمل يهبذ وبالخالي مٗجى زل٤

                                                           
 
، دراسة مسحية على ضباط كلية الملك همقومات التمكين في المنظمات األمنية التعليمية ومدى جاىزيتها لتطبيق"خالد بن سليماف الرشودم، - 

، 2009، ماجستَت يف العلـو اإلدارية، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية، قسم العلـو اإلدارية، الرياض، "األمنية وكلية الملك خالد العسكريةفهد 
 .3 ص
النجاح لألحباث  ، رللة جامعة"أثر التمكين النفسي على المواطنة التنظيمية للعاملين في مؤسسة الضمان االجتماعي في األردن"رياض أبا زيد، - 2
 .500، ص0 20 ،2، العدد24، رللد ( العلـو اإلنسانية)

 أبعــــاد التمكين 

 التأثير األهمية

 

 االستقاللية الكفاءة
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 ؾياؾاث في ويؿاهم يازغ وؤهه ياصحها التي اإلاهام مسخل٠ ٖلى جإزحرا له بإن اإلاضهيت الخمايت في الٟغص بصعا٥ وهى:الخإزحر 

. بٗمله جخٗل٤ والتي اإلااؾؿت و٢غاعاث

 و٦ٟاءة بةج٣ان مىه اإلاُلىبت اإلاهام الهجاػ الالػمت وال٨ٟاءة اإلاهاعة لضيه ؤن الٟغص اٖخ٣اص وهي:الجضاعة ؤو الىفاءة 
ٗاليت . ٖاليت ٞو

 ت الاؾخلاللُت  اإلاىاؾب البضيل وازخياع ٖمله، بهجاػ ج٣غيغ في بدغيخه الٟغص بصعا٥ الاؾخ٣الليت حٗخبر:الخهغف وخٍغ
 .الخام وج٣ضيغه هٓغه وظهت م٘ يدىاؾب بما واهجاػه جهميمه بلى يباصع خيض

: اإلاضهُت الخماًت

٤ هي بيٗت واإلامخل٩اث ألاشخام خمايت مهامه ٖمىمي مٞغ  والخ٣ىيت، الٗهغيت الخُىعاث إلاؿايغة باؾخمغاع جخُىع  مهامها َو
٤ وهي  ج٣جي بصاعر  بدىٓيم جخمخ٘ ؤجها مؿخ٣لت،٦ما ومحزاهيت زام بهي٩ل جخمخ٘ الضازليت وػاعة ونايت جدذ مىيٕى مٞغ

ملي ت ؤلاوؿاهيت باإلاهام للخ٨ٟل ٖو  .بها اإلاىَى

 :الغثِؿت مهامها

. والخ٨ىىلىظيت الُبيٗيت ال٩ىاعر ؤزىاء والخضزل الى٢ايت• 

 .اإلاهُاٞحن وخمايت الكىاَئ خغاؾت• 

 .الخىاصر مسخل٠ في ؤلاؾٗاٞاث ج٣ضيم• 

 .الصخغاء في الخائهحن ًٖ البدض• 

 . ألازُاع مسخل٠ في وؤلاؾٗاٝ ؤلاه٣اط• 

 .ؤهىاٖها بمسخل٠ الخغاث٤ بزماص• 

 .ألازُاع مسخل٠ مً للى٢ايت الى٢اثيت الضعاؾاث بٖضاص• 

يت الخدؿيـ بدمالث ال٣يام•   .ألازُاع مسخل٠ مً والخٖى

 .الخُغة اإلاىاص ه٣ل في ألامىيت الخُٛيت•

: اإلانهجي الجاهب

 اؾخُالٖيت صعاؾت وهي اإلاضهيت الخمايت ؤٞغاص لضي الىٟسخي الخم٨حن ومؿخىي  وا٢٘ ٖلى الخٗٝغ بهضص ٧ىهىا مً ااهُال١ًا    
خماص ٖليىا لؼاما ٧ان  ٖلميا جدليال وجدليله ص٢ي٣ا ونٟا الىا٢٘ هظا ون٠ ألظل وطل٪ ،الخدلُلي الىنفي اإلاىهج ٖلى الٖا

. ص٢ي٣ا

: البُاهاث حم٘ ؤصاة

 بٌٗ م٘ اإلالابالث ببٌٗ ٢مىا ؾ٨ي٨ضة، لىاليت اإلاضهيت الخمايت بمضيغيت جىاظضها ؤزىاء اإلاُضاهُت اإلاالخٓت بلى باإلياٞت
حن اعاث اإلاكٞغ  و٦ظا وألامً،  الخمايت مجا٫ في جُبي٣ه ومضي الىٟـ ٖلم ججلياث ًٖ قاملت نىعة ؤزظ ؤظل مً وؤلَا
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 ٧ل مداوع  ؤعبٗت مً جخ٩ىن  اؾخماعة في جخمشل عثيؿيت بإصاة اؾخٗىا ٦ما ومهىيا، هٟؿيا وجم٨يجهم وجىظحههم ألاٞغاص حؿيحر

: الخالي الجضو٫  ٖلى مبحن هى ٦ما مىػٖت ٖباعاث ؾخت مً يخ٩ىن  مدىع 

 الٗباعاث الٗىىان اإلاداوع 

 6-5-4-3-2-1 الٗمل بإهميت الكٗىع  ألاو٫  اإلادىع 

 12-11-10-9-8-7 الاؾخ٣الليت الشاوي اإلادىع 

 18-17-16-15-14-13( الجضاعة) ال٨ٟاءة الشالض اإلادىع 

 24-23-22-21-20-19  الغاب٘ اإلادىع 

 ٌ  الاؾخماعة مداوع (: 01) عكم حضو

ت الكغوٍ : لؤلصاة الؿُىىمتًر

 الضاللت الضعحت الازخباع

 الهــــضق( ؤ)

 ظيضة 0.74  –0.47 الضازلي الاحؿا١ نض١( 1)

 ٖاليت 0.88 ـ 0.74 الظاحي الهض١( 2)

 الشبـــاث( ب)

 ٖاليت 0.77 جُبي٤ بٖاصة و الخُبي٤ بُغي٣ت الشباث( 1)

 ظيضة 0.55 الىهٟيت الخجؼثت بُغي٣ت الشباث مٗامل( 2)

 ظيضة 0.84 ٦غوهبار الٟا مٗامل( 3)

 ٌ  والشباث الهضق ازخباعاث ملخو(:  02) عكم حضو

ذ الضعاؾت ؤصاة ؤن ؾب٤ مما يؿخيخج . الضعاؾت بإٚغاى جٟي وؤجها الجيض، للم٣ياؽ الؿي٩ىمتريت بالكغوٍ ؤٞو

ت في الضعاؾت ٖيىت جخمشل: الضعاؾت ُٖىت  80بـ ٖضصهم وبلٜ لؿ٨ي٨ضة، الىالثيت باإلاضيغيت اإلاضهيت الخمايت ؤٞغاص مً مجمٖى
: يلي ٦ما ومىػٖحن ٖكىاثيت، بُغي٣ت ازخياعهم جّم  ٞغصا
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 :الؿً خؿب1-1

 اليؿبت الٗضص الؿً

 24- 32 23 % 28.8 

33–  41 28  35% 

42–  50 14 17.5% 

51–  59 15 18.7% 

 % 100 80 اإلاجمٕى

 ٌ  للؿً جبٗا الُٗىت زهاثو ًبحن(:  03) عكم الجضو

 بحن ؾجهم يىدهغ الظيً ألاٞغاص وجمشل  %35 هي مخىاظضة وؿبت ؤ٦بر ؤن هالخٔ ٞةهىا الجضو٫  في اإلابيىت الىخاثج زال٫ مً   
 ؾجهم الظيً ألاٞغاص وهم مباقغة الؿً في ٢بلها التي الٟئت وجمشل %28.8 وؿبت جلحها الكباب، ٞئت مً َبٗا وهم ؾىت، 33-41

 وألانٛغ ألا٢ل وهي مسجلت وؿبت وآزغ ؾىت، 59 -51 الٗمغيت الٟئت جمشل %18.7 ٞهي اإلاىاليت اليؿبت ؤما ؾىت، 32 -24 بحن

.  ؾىت 50 -42 بحن الٗمغيت الٟئت جمشل 17.5%

 الٟئاث مسخل٠ ٖلى الٗيىت ألٞغاص جىػٕ هىا٥ وؤن قباب، الٗيىت ؤٞغاص ؤٚلبيت ٞةن الجضو٫  في اإلابيىت الىخاثج وخؿب وبالخالي

:  الخىػي٘ هظا بىيىح يبحن الخالي والك٩ل الٗمغيت،

 

 الؿً إلاخغحر جبٗا الُٗىت ؤفغاص جىػَ٘ ًبحن(: 04) عكم الكيل

 الخضمت ؾىىاث خؿب 1-2

 اليؿبت الٗضص الخضمت ؾىىاث

01-  05 13 % 16.3 

05–  10 24   30  % 

10-  15 30 37.5  % 

29%

35%
17%

19%

 24- 32
33–41
42–50
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15- 20 13 16.3% 

 % 100 80 اإلاجمٕى

 ٌ  الخضمت ؾىىاث خؿب الُٗىت ؤفغاص جىػٕ( :  04) عكم الجضو

 ؾىت 15-10 بحن يمل٩ىن  الظيً ألاٞغاص ٞئت هيو %37.5 مىظىصة وؿبت ؤٖلى ؤن هالخٔ ٞةهىا الجضو٫  في اإلابيىت الىخاثج زال٫ مً

 يمل٩ىن  الظيً ٞئت وبٗضها الخضمت، في ؾىت 15-10 مً يمل٩ىن  الظيً ألاٞغاص ٞئت جمشل %30 وؿبت جلحها الخضمت، ؾىىاث مً
 هظه.ؾىت 20-15 لضحهم ومً ؾىت 15-01 مً لضحهم مً بحن مكتر٦ت( %16.3) وؿبت هجض ألازحر وفي الخضمت، في ؾىىاث 10-5 مً

. الخضمت ؾىىاث ٞئاث مسخل٠ ٖلى الٗيىت ؤٞغاص جىػي٘ لىا جبحن الىخاثج

: بىيىح الخضمت ؾىىاث خؿب الٗيىت ؤٞغاص  جىػي٘ يبحن الخالي الكيلو 

 

 الخضمت ؾىىاث خؿب الُٗىت ؤفغاص جىػَ٘(: 02) عكم الكيل

 :الىُْفت خؿب  1-3

 اليؿبت الٗضص الىُْفت

 %15 12 بصاعي  

 %85 68 مُضاوي جضزل

 % 100 80 اإلاجمٕى

 ٌ  الىُْفت خؿب الُٗىت ؤفغاص جىػٕ(: 05) عكم الجضو

 وؿبت ؤما  %85 ٖاليت بيؿبت الخضزل ؤٖىان مً الٗيىت ؤٞغاص ؤٚلبيت ؤن هالخٔ ٞةهىا الجضو٫  لىا يليجها التي الىخاثج زال٫ مً

 في جخمشل ألاؾاؾيت مهمتها خيض ووْاثٟها، اإلاضهيت الخمايت مهام م٘ يدىاؾب َبٗا الخىػي٘ وهظا. ٣ِٞ % 15 ٞهي ؤلاصاعيحن

: بىيىح الخىػي٘ هظا يبحن الخالي والك٩ل. اإلايضاهيت الخضزالث

16%

30%38%

16%
1 - 5  

05–10

10 - 15

15- 20
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 الىُْفت هٕى خؿب الُٗىت ؤفغاص جىػٕ(: 03) عكم الكيل

 الىخاثج وجدلُل ٖغى

 والخضٍعب الخىىًٍ مدىع  ٖلى الُٗىت ؤفغاص اؾخجابت 1-1

الغق 

م 
الٗباعة 

اإلاخىؾِ البضاثل 

الخؿابي 

الاهدغاف 

اإلاؿخىي اإلاُٗاعي 
مُللا هاصعا ؤخُاها غالبا صاثما  

01 

 

ٞغم  جمىدجي بصاعة اإلااؾؿت

 الخ٩ىيً وجُىيغ اإلاهاعاث

 مغجٟ٘ 1 3.93 1 7 16 29 27ث 

% 33.8 36 20 8.8 1.3 

02 
هىا٥ بغامج ج٩ىيييت زانت 

 بمسخل٠ مهامىا

 3 7 22 24 24ث 
3.74 1.10 

 مغجٟ٘

% 30 30 27 8.8 3.8 

03 
جٟيض مً ج٩ىيً زاعط وـ

 .الخسهو لخىميت ٢ضعاجىا

 1 7 24 29 19ث 
3.73 0.97 

 مغجٟ٘

% 23.8 36.3 30 8.8 1.3 

04 
صوعاث الخ٩ىيييت التي هخل٣اها ا٫

 ٧اٞيت

 1 8 19 24 28ث 
3.89 1.07 

 مغجٟ٘

% 35 30 23.8 10 1.3 

05 
صعب ٖلى ٧ل ألاظهؼة  والىؾاثل هذ

 بها التي وٗمل

 3 3 15 37 22ث 
3.90 0.98 

 مغجٟ٘

% 27.5 46.3 18.8 3.8 3.8 

06 
 1 4 7 41 27ث جىي مهاعاحي يخدؿً باؾخمغاع مـ

4.10 0.86 
 مغجٟ٘

% 33.8 51.3 8.8 5 1.3 

مغجف٘  0.59 3.88الٗـام للبٗـض  اإلاخـىؾِ

 ٌ  والخضٍعب الخىىًٍ مدىع  ٖلى الُٗىت ؤفغاص اؾخجابت(: 06) عكم الجضو

 خيض الخ٩ىيً، ببٗض اإلاخٗل٣ت الٗباعاث ٧ل في مغجٟ٘ بظاباث مخىؾِ وسجل ٞةهىا الجضو٫  يىضخها التي الىخاثج زال٫ مً

 صاثما ؤجهم ٖلى الٗيىت ؤٞغاص مً %33.8 ؤظاب خيض ،( 5 مً 4.10)مخىؾِ بإ٦بر ألاولى اإلاغجبت في الؿاصؾت الٗباعة ظاءث
 في جدؿً لضحهم ٣ِٞ ؤخياها مجهم %8.8 هجض خحن في الخدؿً، هظا لضحهم ما ٚالبا  %51.3و جدؿً في مهاعتهم مؿخىي 

. مُل٣ا الخدؿً هظا لضحهم ليـ مجهم %1.3 ظضا يٗيٟت وؿبت وجب٣ى اإلاهاعاث،

15%

85%

إداري 

تدخل ميداني
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 ، الخ٩ىيً ٞغم جمىدهم بصاعتهم بإن %33,8 ؤظاب خيض ،( 3.93) مغجٟ٘ بمخىؾِ ألاولى الٗباعة هجض الشاهيت الغجبت وفي

 لضحهم ما هاصعا %8.8 وؿبت وجب٣ى الٟغم، هظه لضحهم ٣ِٞ ؤخياها  %20 هجض خحن في الٟغم، هظه لضحهم ما ٚالبا %36.3و
. ٣ِٞ %1.3 ظضا يٗيٟت ٞيؿبتهم مُل٣ا يؿخٟيضوا لم الظيً ألاٞغاص ؤما الٟغم، طل٪

 ٧ل ٖلى يخضعبىن  بإجهم الٗيىت ؤٞغاص مً %27.5 ؤظاب خيض ،(3.90) مغجٟ٘ بمخىؾِ( 5) الٗباعة ٞىجض الشالشت الغجبت في ؤما
 وؿبت وجب٣ى يخضعبىن، ٣ِٞ ؤخياها  %18.8 هجض خحن في ألاخيان، ؤٚلب في %46.3و صاثما، بها يٗملىن  التي والىؾاثل ألاظهؼة

. الٗمل وؾاثل ٖلى مُل٣ا يخضعبىن  ال بإجهم ؤظابذ ٦ظل٪ اليؿبت وهٟـ يخضعبىن، ما هاصعا %3.8 يٗيٟت

 بإن الٗيىت ؤٞغاص مً %30 ؤظاب خيض ،(3.74) مغجٟ٘ بمخىؾِ( 2) الٗباعة ظاءث اإلاخىؾِ ٢يم خؿب الترجيب في ٖباعة وعاب٘ 

 ؤخياها  %27.5 هجض خحن في البرامج، هظه لضحهم ٚالبا ؤجها جغي  اليؿبت وهٟـ مهامهم، بمسخل٠ زانت جضعيليت بغامج لضحهم

. الخضعيليت البرامج هظه وظىص هٟىا  %3.8 يٗيٟت وؿبت وجب٣ى لضحهم، ما هاصعا  %8.8و الخ٩ىيييت، البرامج هظه مشل هىا٥ ٣ِٞ

 يٗخبرون اإلاضهيت الخمايت ؤٞغاص ؤن ٖلى يض٫ ما وهى( 3.89) مغجٟ٘ بمخىؾِ( 4) الٗباعة هجض الخامؿت اإلاغجبت وفي بٗضها زم

 هجض خحن في ٚالبا، %30و صاثما، ٧اٞيت ؤجها ٖلى الٗيىت ؤٞغاص مً %35 ؤظاب خيض ٧اٞيت، يخل٣ىها التي الخضعيليت الضوعاث
. ٧اٞيت هي ما هاصعا %10 وؿبت وجب٣ى ٣ِٞ، ؤخياها 23.8%

 جىميت مً يؿخٟيضون  اإلاضهيت الخمايت ؤٞغاص ٖلى يض٫ ما وهى( 3.73) ٦ظل٪ مغجٟ٘ بمخىؾِ( 3) الٗباعة هجض ألازحرة اإلاغجبت وفي

 مً ؾخٟيضون ر وكاَاتهم ما صاثما ؤجهم ٖلى الٗيىت ؤٞغاص مً %23.8 ؤظاب خيض وكاَاتهم، جسهو زاعط ومهاعاتهم طواتهم
  %8.8 وؿبت وجب٣ى ٣ِٞ، ؤخياها يؿخٟيضون  %30و يؿخٟيضون، ما ٚالبا  %36.3 ،٢ضعاتهم لخىميت  الخسهو زاعط ج٩ىيً

. مُل٣ا مجها يؿخٟيضون  ال %1.3 ظضا يٗيٟت ووؿبت ،٢ضعاتهم لخىميت الخسهو زاعط ج٩ىيً مً يؿخٟيضون  ما هاصعا

 الخمايت ؤٞغاص ؤن ٖلى يض٫ ما وهى ، والخضعيب الخ٩ىيً ببٗض زام( 5 مً 3.88) مغجٟ٘ مخىؾِ وسجل ٞةهىا ٖامت و٦ىديجت
غم اإلاىظىصة البرامج زال٫ مً والخ٩ىيً، الخىميت ٞغم مً يؿخٟيضون  اإلاضهيت  لهالر اإلاضيغيت جبرمجها التي الخ٩ىيً ٞو

. ؤٞغاصها

 الٗمل بإهمُت الكٗىع  مدىع  ٖلى الُٗىت ؤفغاص اؾخجابت 2 -1

الغق 

م 
الٗباعة 

اإلاخىؾِ البضاثل 

الخؿابي 

الاهدغاف 

اإلاؿخىي اإلاُٗاعي  مُللا هاصعا ؤخُاها غالبا صاثما  

01 
 الكٗىع  جمىدجي لٗملي مماعؾتي

 بالغاخت الىٟؿيت

 0 09 21 30 20ث 

مغجٟ٘  0.96 3.76 00 11.3 26.3 37.5 25 %

02 
 طاث وكاَاث ٖملي ؤزىاء ؤماعؽ

 ٖاليت ٢يمت

 01 3 20 34 22ث 
3.91 0.89 

 مغجٟ٘

% 27.5 42.5 25 3.8 1.3 

03 
ما٫ مً ٖملي يٗخبر في  الهامت ألٖا

 اإلااؾؿت

 4 3 15 36 22ث 
3.86 1.03 

 مغجٟ٘

% 27.5 45 18.8 3.8 05 

04 
 جىٟيظ في و٢تي اؾخسضم بإهجي ؤقٗغ

 ٖمل مهم

 02 05 12 35 26ث 
3 .98 0.98 

 مغجٟ٘

% 32.5 43.8 15 6.3 2.5 

05 
ؤ٢ضم زضماث بوؿاهيت هامت 

 .للمجخم٘

 03 07 13 33 24ث 
3.85 7.07 

 مغجٟ٘

% 30 41.3 16.3 8.8 3.8 

 مغجٟ٘ 0.98 22. 4 00 08 07 24 41ث ال يم٨ً الاؾخٛىاء ًٖ زضماحي  06
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 00 10 8.8 30 51.3 % .ؤزىاء الخضزالث اإلايضاهيت

مغجف٘  0.61 3.93اإلاخىؾِ الٗام للبٗض 

 ٌ ٌ  الُٗىت ؤفغاص اؾخجاباث(: 07) عكم الجضو  الٗمل ؤهمُت مدىع  ٖباعاث خى

 ؤٖلى وسجل خيض البٗض، هظا ٖباعاث ٧ل في مغجٟٗت خؿابيت مخىؾُاث وسجل ٞةهىا الجضو٫، في اإلاىضخت الىخاثج زال٫ مً

 ًٖ الاؾخٛىاء يم٨ً ال اإلاضهيت الخمايت ؤٞغاص ؤن ٖلى يض٫ ما وهى( 6) ع٢م بالٗباعة زام( 5 مً 4,22) خؿابي مخىؾِ

م اإلايضاهيت الخضزالث ؤزىاء زضماتهم  ًٖ الاؾخٛىاء يم٨ً ال مجهم % 51,3 هجض خيض الٗيىت، ؤٞغاص اؾخجاباث جبايً ٚع
 زام وهى( 5مً 3,98) مسجل خؿابي مخىؾِ ؤ٦بر وزاوي ، هاطعا %10و ٣ِٞ، ؤخياها % 8,8 و ٚالبا، %30و صاثما، زضماتهم

م مهما، ٖمال ي٣ضمىن  بإجهم يكٗغون الٗيىت ؤٞغاص ؤن يٗجي ما وهى( 4) ع٢م بالٗباعة  % 32,5 وسجل خيض بظاباتهم، جبايً ٚع
 به ي٣ىمىن  ما ؤهميت ٖلى الخإ٦يض اججاه في ٧لها حؿحر وؿب وهي ٣ِٞ، ؤخياها %6,3و ٚالبا، يكٗغون %43,8و صاثما، يكٗغون

. ؤٖما٫ مً

 ٖملهم ؤزىاء يماعؾىن  الٗيىت ؤٞغاص ؤن ٖلى يض٫ ما وهى( 2) بالٗباعة زام( 5 مً 3,91) مسجل خؿابي مخىؾِ ؤ٦بر وزالض
 ٚالبا، 42,5 و صاثما، %27,5 خيض الخإ٦يض، اججاه في حؿحر ؤجها بال الاؾخجابت وؿب جبايً وعٚم ٖاليت، ٢يمت طاث وكاَاث

. ٣ِٞ ؤخياها %25و

  زضماث ي٣ضمىن  بإجهم ؤ٦ضوا الٗيىت ؤٞغاص ؤٚلبيت خيض( 5) بالٗباعة زام وهى( 5 مً 3,85) مسجل خؿابي مخىؾِ وزامـ

.  طل٪ هٟـىا والباقي ٣ِٞ، ؤخياها %16,3 ووؿبت ٚالبا، %41,3و صاثما، ؤظابىا مجهم %30 هجض ؤيً للمجخم٘، هامت بوؿاهيت

 ؤٞغاص ؤٚلبيت ٖبر خيض الشالشت بالٗباعة زام( 5 مً 3,86) ٞهى الترجيب خيض مً الغاب٘ الخؿابي اإلاخىؾِ يسو ما في ؤما

ما٫ مً ؤٖمالهم ؤن ٖلى الٗيىت  بٛالبا، ؤظابذ %45 و بضاثما، ؤظابذ % 27,5 وؿبت سجلىا خيض اإلااؾؿت، في الهامت ألٖا

. الٗيىت ؤٞغاص مً %3,8 وهي طل٪ هٟذ ظضا يٗيٟت وؿبت وجب٣ى ٣ِٞ، ؤخياها طل٪ جغي  % 18,8 ووؿبت

مالهم مماعؾتهم ؤن الٗيىت ؤٞغاص مً%25 ؤ٦ض خيض ،( 5مً 3,76) خؿابي بمخىؾِ ألاولى الٗباعة ظاءث ألازحرة اإلاغجبت وفي  أٖل

 ما هاصعا % 11,3 و ٣ِٞ، ؤخياها %  36,3 و ٚالبا، بظل٪ يكٗغون % 36,5 خحن في صاثما، الىٟؿيت بالغاخت الكٗىع  جمىدهم
مالهم مماعؾتهم ؤزىاء الىٟؿيت بالغاخت يكٗغون . أٖل

 اإلاؿخىي  ٖلى يض٫ وهى ،(5مً 3,93)بـ ي٣ضع خيض ٦ظل٪، مغجٟ٘ ٞهى البٗض لهظا الخؿابي للمخىؾِ الٗامت الىديجت ؤما

.    الٗيىت ؤٞغاص لضي الٗمل بإهميت للكٗىع  اإلاغجٟ٘
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 الٗمل في الاؾخلاللُت مدىع  ٖلى الُٗىت ؤفغاص اؾخجابت 1-3

 الٗباعة الغكم

 اإلاخىؾِ البضاثل
 الخؿابي

الاهدغا

 ف
اإلاؿخى اإلاُٗاعي 

 ي
هاصع ؤخُاها غالبا صاثما 

 ا
مُلم

 ا

01 

 

 في الخهٝغ خغيت لضي
يٟتي الٗمل مجغياث  بْى

 02 12 14 22 30 ث

 مغجٟ٘ 1.17 3.83 2.5 15 17.5 27.5 37.5 %

02 
 ؤهجؼ ٦ي٠ ؤ٢غع  ؤن اؾخُي٘

 ٖملي
 02 07 15 20 36 ث

4.01 1.11 
 مغجٟ٘

% 45 25 18.8 8.8 2.5 

03 

 صون  باؾخ٣الليه ؤجمخ٘
 في لغثيسخي باؾخمغاع الغظٕى
 مجى اإلاُلىبت اإلاهام جدضيض

 2 6 8 35 29 ث
4.04 1 

 مغجٟ٘

% 36.3 43.8 10 7.5 2.5 

04 
 مدخىي  نياٚت في ؤقاع٥
يٟتي  ْو

 2 3 18 38 19 ث
3.86 0.91 

 مغجٟ٘

% 23.8 47.5 22.5 3.8 2.5 

05 
 مً ٦شحر في هٟسخي اٖخبر

 اإلاؿاو٫ ؤها ؤهجي اإلاىا٠٢
 01 10 18 35 16 ث

3.69 0.98 
 مغجٟ٘

% 20 43.8 22.5 12.5 1.3 

06 
يٟتي في ؤجدمل  اإلاؿئىليت ْو

 اإلاد٣٣ت الىخاثج ٖلى اإلاباقغة
 0 5 20 34 21 ث

3.89 0.87 
 مغجٟ٘

% 26.3 42.5 25 6.3 0 

 مغجف٘ 0.51 3.88 للبٗض الٗام اإلاخىؾِ

 ٌ  الاؾخلاللُت مدىع  ٖباعاث ٖلى الُٗىت ؤفغاص اؾخجاباث(: 08) عكم الجضو

 في يٗيٟت وباهدغاٞاث الٗباعاث، ٧ل في مغجٟٗت خؿابيت مخىؾُاث وسجل ٞةهىا الجضو٫، يىضخها التي الىخاثج زال٫ مً

 بإجهم الٗيىت ؤٞغاص مً %36,3 ؤظاب ؤيً ،(3) بالٗباعة زام وهى( 4,04)خؿابي مخىؾِ ؤٖلى وسجل خيض ألاخيان، ؤٚلب

 باالؾخ٣الليت، يخمخٗىن  ما هاطعا ٞهم %7,5 ؤما  ٣ِٞ، ؤخياها  %10 هجض خحن في ٚالبا، %43,3و صاثما، باالؾخ٣الليت يخمخٗىا
. مُل٣ا الٗمل في باالؾخ٣الليت يخمخٗىن  ال %2,5و
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 بإهٟؿهم ي٣غعون  صاثما ؤجهم الٗيىت ؤٞغاص مً %45 ؤ٦ض خيض الشاهيت، بالٗباعة زام( 4,01) مسجل خؿابي مخىؾِ وزاوي

 %2,5و بإهٟؿهم، ي٣غعون  ما هاصعا %8,8 وؿبت جب٣ى ٣ِٞ، ٞإخياها %18,8 وؿبت ؤما ٚالبا، % 25 و ؤٖمالهم، يىجؼوا ٦ي٠
. مُل٣ا يٟٗلىن  ما ج٣غيغ يؿخُيٗىن  ال ٣ِٞ

 يخدملىن  بإجهم الٗيىت ؤٞغاص مً %36.9 ؤ٦ض خيض ،(5 مً 3,89) مغجٟ٘ خؿابي بمخىؾِ( 6)ع٢م الٗباعة هجض الشالشت اإلاغجبت وفي
اثٟهم، في اإلاد٣٣ت الىخاثج ٖلى اإلاباقغة اإلاؿاوليت صاثما  يخدملىن  %25خحن في طل٪، يخدملىن  ما ٞٛالبا %42.5 ؤما ْو

. ؤٖمالهم ججاه اإلاؿاوليت يخدملىن  ما هاطعا %6.3 يٗيٟت وؿبت وجب٣ى ٣ِٞ، ؤخياها اإلاؿاوليت

 في يكاع٧ىن  صاثما ؤجهم ٖلى الٗيىت ؤٞغاص مً % 23.8 ؤ٦ض خيض ،(4) بالٗباعة زام( 3.86) مسجل خؿابي مخىؾِ وعاب٘

يٟتهم، مدخىي  نياٚت .  يكاع٧ىن  ما هاطعا %3,8 وؿبت وجب٣ى ٣ِٞ، ؤخياها يكاع٧ىن  %22,5و يكاع٧ىن، ما ٚالبا %42.5و ْو

 ؤٞغاص مً %37.5 وؿبت وسجل خيض ،( 3.83) ٦ظل٪ مغجٟ٘ خؿابي بمخىؾِ ألاولى الٗباعة ٞىجض الخامؿت اإلاغجبت في ؤما
 ٣ِٞ ؤخياها %17.5 خحن في ٚالبا، %27.5و  بالىْيٟت، اإلاخٗل٣ت الٗمل مجغياث في الخهٝغ في الخغيت صاثما لضحهم الٗيىت

، خغيت لضحهم . الخهٝغ خغيت لضحهم ما هاصعا  %15 وؿبت لخب٣ى الخهٝغ

 هجض خيض ،(3.69) ٦ظل٪ مغجٟ٘ خؿابي بمخىؾِ الخامؿت الٗباعة هجض الخؿابي اإلاخىؾِ خؿب الترجيب في ٖباعة وآزغ

 خحن في ٣ِٞ، ٚالبا %43.8 ووؿبت صاثما، اإلاؿاولىن  هم ؤجهم اإلاىا٠٢ مً ٦شحر في  ؤهٟؿهم يٗخبرون الٗيىت ؤٞغاص مً 20%

. مُل٣ا طل٪ يٗخبرون ال %  1,3و مؿاولحن، ؤهٟؿهم يٗخبرون ما هاطعا %12.5 وؿبت وجب٣ى ٣ِٞ، ؤخياها %22,5 وؿبت وسجل

 مؿخىي  ؤن ٖلى يض٫ ما وهى( 3,88) ٦ظل٪ مغجٟ٘ خؿابي مخىؾِ وسجل ٞةهىا البٗض، هظا في اإلاسجلت الٗامت اليؿبت ؤما

.   مغجٟ٘ الٗيىت ؤٞغاص لضي الاؾخ٣الليت

 ألاصاء في( الجضاعة) الىفاءة مدىع  ٖلى الُٗىت ؤفغاص اؾخجابت 1-4

الٗباعة الغكم 
البضاثل 

اإلاخىؾِ 

الخؿابي 

الاهدغاف 

اإلاُٗاعي 
اإلاؿخىي  مُللا هاصعا ؤخُاها غالبا صاثما  

 م٘ للخ٨ي٠ ال٩املت ال٣ضعة لضًا 01

 ب٨ٟاءة الجضيضة اإلاخٛحراث

 1 7 14 29 29ث 

مغجٟ٘  1.01 3.98 1.3 8.8 17.5 36.3 36.3 %

لخبرة الالػمت للخضزل  في ؤمل٪ ا 02

 الخاالث الُاعثت

 3 5 19 30 23ث 
3.81 

 مغجٟ٘ 1.04

% 28.8 37.5 23.8 6.3 3.8 

لضر اإلاهاعاث الالػمت للىجاح في  03

 ٖملي

 1 5 9 32 33ث 
4.14 

 مغجٟ٘ 0.94

% 41.3 40 11.3 6.3 1.3 

ؤها ٖلى اؾخٗضاص جام لل٣يام  04

 بضوعر جدذ ؤر يِٛ ٧ان

 5 9 11 27 28ث 
3.80 

 مغجٟ٘ 1.22

% 35 33.8 13.8 11.3 6.3 

 ؤزىاء الخدضياث مىاظھت ؤؾخُي٘ 05

 ٢يامي بٗملي

 2 6 21 28 23ث 
3.80 

 مغجٟ٘ 1.02

% 28.8 35 26.3 7.5 2.5 

 والصجاٖت بالىٟـ الش٣ت لضر 06

 ٖملي ب٨ٟاءة الهجاػ

 2 16 22 16 24ث 
3.55 

 مغجٟ٘ 1.19

% 30 20 27.5 20 2.5 

مغجف٘  0.52 3.84وؾِ الٗام للبٗض اإلاذ

( الجضاعة)اؾخجاباث ؤفغاص الُٗىت ٖلى ٖباعاث الىفاءة ( :  09)الجضٌو عكم 



 
 
 

 

 
 

    2015 –  هىفمبر    : 13الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغهؼ  

23 

 

 ٢يمت ؤٖلى خيض البٗض، هظا ٖباعاث مسخل٠ في مغجٟ٘ خؿابي مخىؾِ وسجل ٞةهىا الجضو٫  في اإلاىضخت الىخاثج زال٫ مً

 في للىجاح الالػمت اإلاهاعاث صاثما يمل٩ىن  ؤجهم ٖلى الٗيىت ؤٞغاص مً  %41.3 ؤظاب خيض الشالشت، الٗباعة وجمشل( 4.14) له
 ألصاء الالػمت للمهاعاث اإلاضهيت الخمايت ؤٞغاص امخال٥ ٖلى ومٗبرة صالت وؿب وهي يمل٩ىجها، ما ٚالبا %40 ووؿبت الٗمل،

م مهامهم، . اإلاهاعاث هظه يمل٩ىن  ما هاطعا 6.3و ٣ِٞ، ؤخياها يمل٩ىجها %11.3 هىا٥ ؤن ٚع

 يمل٩ىن  ؤجهم ٖلى الٗيىت ؤٞغاص مً %36.3 ؤظاب خيض ألاولى، الٗباعة في وسجلها( 3.98) الخؿابي للمخىؾِ ٢يمت ؤ٦بر وزاوي
 لخب٣ى ٣ِٞ، ؤخياها %17.5 هجض خحن في بٛالبا، ؤظابذ اليؿبت وهٟـ ب٨ٟاءة، الجضيضة اإلاخٛحراث م٘ للخ٨ي٠ ال٣ضعة صاثما

. اإلاخٛحراث م٘ الخ٨ي٠ ٖلى ال٣ضعة يمل٩ىن  ال %10 خىالي

 صاثما ؤجهم ٖلى الٗيىت ؤٞغاص مً %28.8 ؤظاب خيض ،(3.81) مغجٟ٘ بظاباث بمخىؾِ( 2) الٗباعة هجض الشالشت اإلاغجبت وفي

 ما هاصعا %6.3 وؿبت لخب٣ى ٣ِٞ، ؤخياها %23.8و ٚالبا، يمل٩ىجها %37.5و الُاعثت، الخاالث في للخضزل الالػمت الخبرة يمل٩ىن 

. مُل٣ا يمل٩ىجها ال %1.3 ظضا يٗيه ووؿبت للخضزل، الالػمت الخبرة يمل٩ىن 

 ، مجهما ل٩ل( 5 مً 3.80)وسجل خيض( 5)و(4) الٗباعجحن ٖلى الٗيىت ؤٞغاص بظاباث مخىؾِ في حؿاور  هجض الغابٗت اإلاغجبت في ؤما

 في( 5) الٗباعة يجٗل ما وهى ،(1.22)الغابٗت الٗباعة في مىه ؤنٛغ( 1.02)الخامؿت الٗباعة إلظاباث اإلاٗياعر  الاهدغاٝ ل٨ً
 ما ٚالبا %35و بإٖمالهم، ال٣يام ؤزىاء الخدضياث مىاظهت صاثما يؿخُيٗىن  الٗيىت ؤٞغاص مً%28.8 هجض خيض الغابٗت، اإلاغجبت

. الخدضياث مىاظهت يؿخُيٗىن  ال مجهم %10 خىالي يٗيٟت وؿبت وجب٣ى ٣ِٞ، ؤخياها %26.3 هجض خحن في يؿخُيٗىن،

 الٗيىت ؤٞغاص مً %35 هجض خيض الؿاب٣ت، اليؿب لخإ٦ض وؿبها وظاءث( 3.80) بمخىؾِ الغابٗت الٗباعة هجض بٗضها ومباقغة
 %13.8 هجض خحن في اؾخٗضاص، ٖلى هم ما ٚالبا مجهم %33.8و ٧ان، يِٛ ؤر جدذ بضوعهم لل٣يام جام اؾخٗضاص ٖلى صاثما

 اؾخٗضاص ي٩ىهىا ال %6.3 ٢ليلت ووؿبت جام، اؾخٗضاص ٖلى ي٩ىهىن  ما هاصعا %11.3 وؿبت وجب٣ى اؾخٗضاص، ٖلى هم ٣ِٞ ؤخياها
. مُل٣ا

 بالىٟـ الش٣ت لضحهم صاثما الٗيىت ؤٞغاص مً  %30 هجض خيض ،(3.55) مغجٟ٘ بمخىؾِ الؿاصؾت الٗباعة هجض ألازحرة اإلاغجبت وفي
 مٗخبرة وؿبت وجب٣ى  ٣ِٞ، ؤخياها يمل٩ىجها %27.5 ووؿبت الصجاٖت، هظه يمل٩ىن  ما ٚلبا  %20و ؤٖمالهم، الهجاػ والصجاٖت

. مُل٣ا يمل٩ىجها ال %2.5 يٗيٟت ووؿبت ، والصجاٖت بالىٟـ الش٣ت لضيه ج٨ً ما هاصعا 20%

 ما وهى( 0.52) ٢ليل باهدغاٝ( 3.84) مغجٟ٘ خؿابي مخىؾِ وسجل ٞةهىا البٗض بهظا اإلاخٗل٣ت الٗامت الىديجت يسو ما في ؤما
 ياهلهم ما واإلاهاعاث وؤلام٩اهياث الخبرة مً ويمل٩ىن  مغجٟ٘، الٗيىت ؤٞغاص لضي الجضاعة ؤو ال٨ٟاءة مؿخىي  ؤن ٖلى يض٫

.  ٖاليت ب٨ٟاءة مهامهم إلاماعؾت

 ؤٞغاص لضي والخم٨حن للخ٩ىيً الٗام اإلاؿخىي  ووؿخسغط ألاهميت، خؿب الاؾخماعة ؤبٗاص جغجيب ؾىداو٫  الجضو٫  هظا وفي

. الضعاؾت ٖيىت

اإلاؿخىي الاهدغاف اإلاُٗاعي اإلاخىؾِ الخؿابي البٗض الغجبت 

مغجف٘  0.61 3.93الكٗىع بإهمُت الٗمل  01

 مغجف٘ 0.51 3.88الاؾخلاللُت في الٗمل  02

03  ً  مغجف٘ 0.59 3.88الخىٍى

 مغجف٘ 0.52 3.84الىفاءة في ألاصاء  04
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ً والخمىحن   مغجف٘ 0.37 3.88الخىٍى

 ٌ  اإلاؿخىي  خؿب الاؾخماعة مداوع  جغجِب(: 10) عكم الجضو

 ألاولى اإلاغجبت في الٗمل ؤهميت بٗض وظاء مغجٟٗت، والخم٨حن الخىميت ؤبٗاص مؿخىياث ؤن هالخٔ ٞةهىا الجضو٫  زال٫ مً

 اإلاخىؾِ ٢يمت بىٟـ الخ٩ىيً بٗض يليه ، 0.51يٗي٠ باهدغاٝ 3.88 بمخىؾِ الاؾخ٣الليت بٗض بٗضه زم ، 3.93 بمخىؾِ

 -3.41) الغابٗت الٟئت في ج٣٘ مغجٟٗت مخىؾُاث ٧لها وهي ،5 مً 3.84  بمخىؾِ ال٨ٟاءة بٗض ألازحر وفي ،0.59 وباهدغاٝ 3.88
. الٗيىت ؤٞغاص لضي ألابٗاص هظه مؿخىي  اعجٟإ يا٦ض ما وهى ،(4.20

 يٗي٠ وباهدغاٝ 3.88 الٗام اإلاخىؾِ ٢يمت جا٦ضه ما وهى مغجٟ٘، الٗيىت ؤٞغاص لضي الخم٨حن مؿخىي  ٞةن ٖامت و٦ىديجت

. وألابٗاص البىىص ٧ل في سجلىاه ما وهى ، 0.37

: الٗامت الىخاثج

 الخىميت مً ٖاليت مؿخىياث سجلىا ٞةهىا هظه صعاؾدىا زال٫ مً بليه الىنى٫  جم وما بياها مً ٖغيه جم ما زال٫ مً
يٟي اإلانهي والخُىع   ما وهظا اللكغيت، إلاىاعصها واإلااؾؿت ؤلاصاعة َٝغ مً ظيض وحؿيحر اإلاضهيت، الخمايت ؤٞغاص لضي والْى

: الخاليت الىخاثج في يخجلى

 اإلايضاهيت ومهاعاتهم ٢ضعاتهم وجُىيغ جىميت ؤظل مً والخضعيب الخ٩ىيً ٖمليت مً اإلاضهيت الخمايت ؤٞغاص يؿخٟيض. 

 ٘للمجخم٘ الخضماث ؤًٞل ج٣ضيم ٖلى يؿاٖضهم ما وهى الٗمل، في ٖاليت باؾخ٣الليت اإلاضهيت الخمايت ؤٞغاص يخمخ. 

 اإلانهي والىمى للخُىع  يضٞٗهم ما وهى واظخماٖيت بوؿاهيت زضماث مً ي٣ضمىه إلاا ٦بري  بإهميت اإلاضهيت الخمايت ؤٞغاص يكٗغ 
. 

  مغجٟ٘ لؿ٨ي٨ضة الٗامت باإلاضيغيت  اإلاضهيت الخمايت ؤٞغاص لضي الىٟسخي الخم٨حن مؿخىي. 

 ٘ص٢ي٣ت بإؾاليب واإلامخل٩اث ألاٞغاص لخمايت جاهلهم ميضاهيت وظضاعة ، ألاصاء في ٖاليت ب٨ٟاءة اإلاضهيت الخمايت ؤٞغاص يخمخ 
 .الخؿاثغ وبإ٢ل مىاؾب و٢ذ وفي

: الاكتراخاث
 اإلاالخٓاث مً الٗضيض سجلىا ٞةهىا الضعاؾت، مضة َيلت إلاؿىاها ما وخؿب هظه، صعاؾدىا في مٗالجخه جّم  ما زال٫ مً

 الا٢تراخاث بٌٗ ج٣ضيم ؾىداو٫  لظل٪ اإلايضاوي، الجاهب ؤو الٗلمي بالجاهب ألامغ حٗل٤ ؾىاء الضعاؾت، بمىيٕى اإلاخٗل٣ت

. الجؼاثغيت اإلااؾؿاث في الخىٓيميت واإلاىاَىت ، الىٟسخي الخم٨حن مً ٧ل صعاؾت يغيض مً وجٟيض باإلاىيٕى ٖال٢ت لها التي
 ؤهميت مً للماؾؿت إلاا عقيضة، و٢ياصة واٖيت بصاعة ٢ىيت بعاصة جخُلب اإلاضهيت الخمايت ألٞغاص اإلاهىيت الخياة حؿيحر بن - 

ئاث ؤٞغاص ٧ل خياة في ٦بري   .اإلاجخم٘ ٞو
م الجؼاثغيحن، الباخشحن ٢بل مً بالضعاؾت الخم٨حن مىيٕى يدٌ لم -2  ألاٞغاص لهالر والخىٓيميت، الىٟؿيت ؤهميخه ٚع

 .مجها الٗمىميت زانت واإلااؾؿاث ال٣ُاٖاث مسخل٠ في الضعاؾت، مجا٫ جىؾي٘ بلى بداظت ٞهى لظل٪ واإلاىٓماث،
 ال يغوعة وهى ؤلاصاعيحن، وال٣اصة الباخشحن َٝغ مً الجهض مً اإلاؼيض بلى جدخاط جىٓيميت ٦ٗمليت الٗما٫ جم٨حن بن -3

 .الكاملت الجىصة بصاعة ومباصت ؤ٩ٞاع اهدكاع وظغاء الىَىيت، اإلااؾؿاث حٗيكها التي الخىاٞؿيت اإلاحزة ْل في مجها مىام
 والخضزل الخضمت، ظىصة جد٣ي٤ ؤظل مً ومهاعيا هٟؿيا ج٩ىيىا ج٩ىيجهم ٖلى والؿهغ اإلاضهيت الخمايت بإٞغاص الاهخمام يجب -4

 .ٞٗاليت ؤ٦ثر بُغي٣ت
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: اإلاغاح٘ كاثمت

 .1995 بحروث، ناصع، صاع ،الٗغب لؿان مىٓىع، ابً . 

تها ومضي الخٗلُمُت ألامىُت اإلاىٓماث في الخمىحن ملىماث الغقىصر، ؾليمان بً زالض .2  صعاؾت لخُبُله، حاهٍؼ
ت زالض اإلالً وولُت ألامىُت فهض اإلالً ولُت يباٍ ٖلى مسخُت  هاي٠ ظامٗت ؤلاصاعيت، الٗلىم في ماظؿخحر ،الٗؿىٍغ

. 2009 الغياى، ؤلاصاعيت، الٗلىم ٢ؿم ألامىيت، للٗلىم الٗغبيت

ض، ؤبا ٍعاى .3  مجلت ،ألاعصن في الاحخماعي الًمان ماؾؿت في للٗاملحن الخىُٓمُت اإلاىاَىت ٖلى الىفس ي الخمىحن ؤزغ ٍػ

 .2010 ،2الٗضص ،24 مجلض ،( ؤلاوؿاهيت الٗلىم) لؤلبدار الىجاح ظامٗت

 

  



 
 
 

 

 
 

    2015 –  هىفمبر    : 13الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغهؼ  

26 

 

  

  



 
 
 

 

 
 

    2015 –  هىفمبر    : 13الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغهؼ  

27 

 

 الخدهُل ٖلى  الشاهىي  بالهف ألاخُاء إلالغع  اإلالترح ؤلالىترووي الىخاب ؤزغ
 جُبُلُت جدلُلُت صعاؾت :صاعفىع  حىىب بىالًت للُالب الضعاس ي

 هُاال،الؿىصان حامٗت/ؤخمض مدمض ؤخمض ٖلي مدمض.ص

 

:  ملخو

 ال٨تروهحي ٦خاب هيإة ٖلى الشاهىر  ألاو٫  اله٠ ألاخياء إلا٣غع   م٣ترح بل٨ترووي ٦خاب جهميم بلى الضعاؾت هظه ثهضف  
ىع، ظىىب بىاليت الشاهىر  ألاو٫  اله٠ لُالب الضعاسخي الخدهيل ٖلى ؤزغه مً والخد٤٣ الدكٛيل طاحي...( CD)  جٟاٖلي  صاٞع

 اإلاىهج،و بالضعاؾت اإلاخٗل٣ت البياهاث وجدليل لىن٠ الخدلُلي الىنفي اإلاىهج الباخض اؾخسضم الضعاؾت ؤهضاٝ ولخد٣ي٤
بي ت الخجٍغ  مً الباخض واؾخٟاص الخ٣ليضر ال٨خاب م٘ م٣اعهت للُالب الضعاسخي الخدهيل ٖلى ؤلال٨ترووي ال٨خاب ؤزغ إلاٗٞغ

ت ٖلى الباخض اَل٘ الخاليت، بالضعاؾت الهلت طاث الؿاب٣ت الضعاؾاث  بزغاط في ؾاهمذ التي واإلاغاظ٘ اإلاهاصع مً مجمٖى

: الضعاؾت ؤهضاٝ لخد٣ي٤ آلاجيت ألاصواث الباخض اؾخسضم الضعاؾت، هظه

 .الدكٛيل الظاحي اإلا٣ترح ؤلال٨ترووي ال٨خاب  -1

 .٣ٞغة(  64)و مداوع ( 5) مً م٩ىهت بؾدباهت  -2

 .والبٗضيت ال٣بليت الازخباعاث -3

 ٖيىت ٖلى الخجغبت َب٣ذ لىخاثج  للىنى٫  زباتها مً للخإ٦ض ججغيبها جم نض٢ها،و٦ما مً للخإ٦ض الضعاؾت ؤصواث جد٨يم جم

البت َالب(  100) ٖضص خحن  بالدؿاور  ٢ؿمذ ، َو ت) إلاجمٖى ت ججغيليت، مجمٖى  مً ٖضص الباخض اؾخسضم ،(يابُت مجمٖى

(.  spss) ؤلاخهاثيت الخؼم بغامج باؾخسضام ومٗالجتها البياهاث لخدليل ؤلاخهاثيت ألاؾاليب

 :  ؤهمها الىخاثج مً لٗضص البدث جىنل

 الىعقي ال٨خاب ؤهضاٝ يد٤٣ الشاهىيت باإلاغخلت ألاو٫  لله٠ ؤلاخياء ماصة جضعيـ في اإلاؿخسضم الال٨ترووي ال٨خاب -1
  ٦م٣غع  جهميمه يم٨ً الخ٣ليضيت الىع٢يت اليسخت ويضٖم الخ٣ليضر

ًا
  بل٨تروهيا

ًا
  يازغو للخٗلم نالخا

ًا
 الخدهيل ٖلى بيجابا

 .للُالب الضعاسخي

٘ الي ياصر  الشاهىر  ألاو٫  اله٠ ألاخياء إلا٣غع  ؤلال٨ترووي ال٨خاب -2  وال٨ٟاءة الخمحز لضعظت الُالب جدهيل ٞع
 . الٟغصيت الٟغو١ ومٗالجت الُالب لضي ؤلازخباعيت الش٣اٞت وجىميت  الخٗليميت اإلاك٨الث خل في ويؿاهم

ت َالب لضعظاث اإلاٗض٫ اإلاخىؾِ بحن  مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صالت طاث ٞغو١ جىظض -3 الب الخجغيليت اإلاجمٖى  َو

ت   ؤلال٨ترووي للخٗليم ؤن يا٦ض وهظا البٗضر الازخباع في الًابُت اإلاجمٖى
ًا
  ؤزغا

ًا
 .ألاخياء حٗلم في ايجابيا
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اع : للضعاؾت الٗام ؤلَا

  : ملضمت

 لظل٪ ٧ان ،و٢ض الٗلميت الخياة مىاحي ٧اٞت في ؤزغث التي الخ٨ىىلىظيت اإلاجاالث في مؿبى٢ت ٚحر َٟغة اليىم ٖاإلاىا يكهض    
 مك٨الث لخل والبرمجياث ألاظهؼة في ممشلت مجهجي ٦إؾلىب الخٗليم ج٨ىىلىظيا صوع  ظاء الخٗليم،ولظا ٖلى البالٜ جإزحره ٧له

 الال٨ترووي الخٗليم ْهىع  هى الٗهغ هظا  في الخُىع  مٓاهغ ؤهم وصٖمها،ومً الخٗليميت اإلاىا٠٢ التربىيت،وبزغاء الىٓم
 زال٫ مً ؤزغي  صو٫  في هٓام وهضواث مدايغاث م٘ والخٟاٖل الخًىع  للُالب جديذ التي وبغامج ؤظهؼة الخٗليم،مً وج٣ىياث

  ؤنبذ الال٨ترووي الخٗليم مهُلر الخٟاٖلي،بالخالي والخلٟؼيىن  الاهترهذ ج٣ىياث
ًا
  وا٢ٗا

ًا
 الخٗليم ويٗخبر( 1)ملمىؾا

   (e-Learning)الال٨ترووي
ًا
 الال٨تروهيت الىؾاثِ ٖلى حٗخمض التي الخٗليميت الىؾاثل ؤخض وهى.الُغ١  هظه ؤهم مً واخضا

ت إلجاخت  و ٧الخاؾب الخضيشت الاجها٫ آلياث باؾخسضام وطل٪. الضعاؾيت ال٣اٖاث زاعط يىدكغون الظيً الٗلم لُالب اإلاٗٞغ
 جم٨ً وبهىعة ج٩لٟت وؤ٢ل و٢ذ بإؾٕغ للمخٗلمحن اإلاٗلىماث بيها٫ ؤظل مً ؤلاهترهذ وبىاباث اإلاخٗضصة الىؾاثِ و الكب٩اث

 ومىا٢٘ اإلاخٗضصة الىؾاثِ ج٣ىياث لىا ؤجاخذ و٢ض.اإلاخٗلمحن ؤصاء ج٣ييم  و٢ياؽ يبُها و الخٗليميت الٗمليت بصاعة مً
يت الٟغو١ يغاعي مىاثم حٗليمي همىطط وبىاء ج٣ضيم ٖلى اإلا٣ضعة اإلاخ٣ضمت ؤلاهترهيذ  اخخياظاتهم ويد٤٣ الُالب لضي اإلاٗٞغ

٘ وعٚباتهم يت الشىعة وبن( 2)لضحهم الخٗليم مؿخىي  ويٞغ  الؿياؾيت إلاكا٧له ؤلاوؿان مىاظهت ظٗلذ والخ٨ىىلىظيا اإلاٗٞغ
ت ٖلى حٗخمض والش٣اٞيت والا٢خهاصيت  ٖلى يٗخمض هظا و٧ل والابخ٩اع، وؤلابضإ الٗلمي البدض ميضان في اإلاخُىعة ؤلاوؿان مٗٞغ

 التي الخ٨ىىلىظيت  ؤلاهجاػاث ؤهم مً ؤلاهترهذ قب٨ت حٗخبر ،(3)اإلاؿخ٣بل ؤبىاء وجُىيغ بٖضاص في التربىيت اإلااؾؿت ٦ٟاءة
حر ٖلى ل٣ضعتها الخالي، الٗهغ يكهضها  الخٗليميت اإلااؾؿاث في م٩اجها جإزظ بضؤث ؤن بٗض زانت زغيت حٗلم بيئت جٞى

 لؤلوكُت وؾاخت الخاعجي الٗالم م٘ والخٟاٖل وألا٩ٞاع آلاعاء وجباص٫ لى٣ل وؾيلت حٗخبر وؤلايًاح،٦ما الكغح في للمؿاٖضة

 (4.)الهاصٞت الخٗليميت

:  البدث وؤؾئلت مكيلت

 ٖلى الشاهىر  ألاو٫  لله٠ ألاخياء إلا٣غع  اإلا٣ترح ؤلال٨ترووي ال٨خاب ؤزغ ما:)الخالي الؿاا٫ مً الضعاؾت مكيلت وجخدضص 

ىع؟ ظىىب بىاليت للُالب الضعاسخي الخدهيل : الخاليت ألاؾئلت الغثيـ الؿاا٫ هظا مً ويخٟٕغ( صاٞع

 الىعقي؟ ال٨خاب ؤهضاٝ يد٤٣ الشاهىيت باإلاغخلت ألاو٫  لله٠ ؤلاخياء ماصة جضعيـ في اإلا٣ترح الال٨ترووي ال٨خاب هل -1

                                                           
 .كالتوزيع، عماف ر، دار الفكر للنش"مستحدثات تكنولوجيا التعليم في عصر المعلوماتية" ،(2006) كليد سامل  احللفاكم .  
 .،عامل الكتب،القاىرة،مصر ،ط"إنتاجها،نشرىا،تطبيقها،تقويمهاالمقررات اإللكترونية،تصميمها "،(2009)الغريب زاىر. 2
 .،دار الفكرللنشر كالتوزيع، عماف،األردف"تكنولوجيا التعليم ومفاىيم وتطبيقات"،(2004)مصطفي عبد السميع كزمالئو. 3

 

 

 

 
 .،دار اإلسراء،عماف،األردف ،ط"تكنولوجيا التعليم تقنيات التعليم"،(2008)زلمد عصاـ . 4
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 الٟغو١ مك٩لت ويٗالج الخ٣ليضيت الىع٢يت اليسخت يضٖم الشاهىر  ألاو٫  اله٠ ألاخياء إلا٣غع  اإلا٣ترح ؤلال٨ترووي ال٨خاب هل -2
 الخضيشت؟ الىؾاثِ اؾخسضام ٖبر الٟغصيت

 الشاهىر؟ باإلاغخلت ألاو٫  لله٠ ألاخياء ماصة لخضعيـ اإلا٣ترح ؤلال٨ترووي لل٨خاب اإلاىاؾبت والخ٣ىيم ال٣ياؽ ؤؾاليب هي ما -3

ت بحن بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض هل -4 ت( ؤلال٨ترووي بال٨خاب صعؾذ التي) الخجغيليت اإلاجمٖى  التي) الًابُت واإلاجمٖى

ىع  ظىىب بىاليت للُالب الضعاسخي الخدهيل ٖلى الشاهىر  ألاو٫  لله٠ ألاخياء إلا٣غع ( الخ٣ليضر بال٨خاب صعؾذ  ؟ صاٞع

:  البدث ؤهضاف

 الضعاسخي الخدهيل جدؿً في يؿاهم الشاهىر  ألاو٫  اله٠ لُالب  ألاخياء ماصة لخضعيـ  م٣ترح بل٨ترووي ٦خاب جهميم-1

. الُالب اهدباه يكض الدكٛيل طاحي( CD) جٟاٖلي ال٨تروهحي ٦خاب هيئت ٖلى للُالب

 ماصة جضعيـ في اإلاؿخسضم ؤلال٨ترووي ال٨خاب ج٣ىيم وؤؾاليب جضعيـ ألاهضاٝ،مدخىي،َغ١  يىضر جُىيغر  مٗياع بىاء-2

 .الشاهىيت باإلاغخلت ألاو٫  اله٠ لُالب ألاخياء

ت-3 ت وؾاَيت بإهماٍ مضٖمت ومٗالجتها للمهاصع الىنى٫  في الا٦تروهيت ال٨خب صوع  مٗٞغ  ؤ٦ثر الخٗليم ٖمليت ججٗل مخىٖى
 .الُالب بحن الٟغصيت للٟغو١ واؾخجابت ظاطبيت

يت الُالب مً ٖضص ؤ٦بر جضعيـ لخ٣ىياث ألامشل الاؾخ٣ال٫ ٖلى ال٣اثم الخضيض الخٗليم جُىيغ -4  ظهض وبإ٢ل ٖاليت بىٖى
٘ وج٩لٟت،بٛغى  .الخٗليمي للمىهج الضازليت وال٨ٟاءة الا٢خهاصيت الجضوي  ٞع

: آلاحي في الضعاؾت ؤهمُت جىمً: البدث ؤهمُت

 اإلاىاهج وجُىيغ الشاهىر  ألاو٫  لله٠ ألاخياء مىهج جُىيغ  في الشاهىيت باإلاغخلت اإلاىاهج ومسُُي اإلاؿئىلحن حؿاٖض -1

  وخىؾبتها اإلاىاص لجمي٘ الضعاؾيت
ًا
 .مؿخ٣بال

 .اإلاسخلٟت الضعاؾيت اإلاىاص في بل٨تروهيت ٦خب جهميم ٖلى حؿاٖض -2

 .اإلاخُىعة الخ٣ىيت الىؾاثل باؾخسضام لشاهىيت باإلاغخلت ألاخياء جضعيـ َغ١  جُىيغ في ألاخياء مٗلمي حؿاٖض -3

 واهٟجاع الخٗليمي الخ٣ضم إلاىا٦بت ؤلال٨ترووي الخٗليم خى٫  ؤلال٨تروهيت البيئت بلى الخ٣ليضيت البيئت مً الخضعيـ بيئت جُىع  -4
ت . اإلاٗٞغ

: البدث خضوص

.  م2015-2014 بحن ما الٟترة في البدض هظا ؤظغر :الؼماهُت الخضوص 

ىع  ظىىب بىاليت الشاهىيت اإلاغخلت مضاعؽ في البدض هظا يىدهغ:اإلاياهُت الخضوص  . صاٞع
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:  البدث مهُلخاث

:  الخٗلُمي الخهمُم

ىب الُغ١  ؤًٞل بيجاص في يبدض الظر الٗلم)    وحٗض ، مٗيىت وزغاثِ ؤق٩ا٫ في الُغ١  هظه جهىيغ ٞحها،زم اإلاٚغ
ًا
 صليال

  اإلاىاهج جهميم ٖمليت ؤزىاء في ٖليه يؿحر اإلاىاهج لىاي٘
ًا
(. الخٗلم ٖمليت ؤزىاء ٖليه يؿحر للمٗلم وصليال

www.Kaaw.edu.sa.com 

:  ؤلالىترووي الخٗلُم

 آلالياث ظمي٘ الىؾاثل جل٪ يخًمً خيض اإلاخٗلم ٢بل مً وقب٩اجه ال٨مبيىجغ الخ٨ىىلىظيا وؾاثل اؾخسضام وهى      

 - ؤلال٨تروهيت اإلا٨خباث البدض مدغ٧اث-ؤلال٨ترووي اإلادخىي - اإلاخٗضصة الىؾاثِ-ال٨مبيىجغ قب٩اث مشل لالجها٫ الجضيضة
(. 1.)باإلهترهذ اإلاخهلت الٟهى٫ -بٗض ًٖ الخٗليم

  :الالىترووي الىخاب 

 ول٣ُاث نىجيت ومازغاث وخغ٦ت ونىع  وؤق٩ا٫ وعؾىماث ههىم مً جخًمىه بما اإلاٗلىماث لٗغى ظضيض ؤؾلىب بهه       

 ٖغى ًٖ ٖباعة ؤلال٨ترووي ال٨خاب ٞةن وبظل٪( CD.ROM) اإلاضمجت ألا٢غام ٖلى وسخه يخم مخ٩امل ٦خاب هيئت ٖلى ٞلميت
 ٖلى بل٨تروهيت مىا٢٘ ؤو مضمجت ؤ٢غام ج٩ىن  ٢ض التي الال٨تروهيت الخسؼيً وؾاثِ ؤخض ٖبر ع٢ميت نىعة في ال٨خاب إلادخىي 
(.   2)ؤلاهترهذ قب٨ت

 :اإلالغع 

ت يخًمً الضعاسخي البرهامج مً ظؼء هى        اث مً مجمٖى  ػمىيت ٞترة في بضعاؾتها الُالب يلؼم التي الضعاؾيت اإلاىيٖى
٤ ٧امل صعاسخي ٖام ؤو واخض صعاسخي ٞهل بحن جتراوح ٢ض مدضصة  ٖلميت، صعظت ٖلى الخهى٫  بلى مدضصة،وياصي زُت ٞو

  ٖاصة الضعاسخي اإلا٣غع  ويُٗى
ًا
  ؤو حٗليمي مؿخىي  ؤو ٖىىاها

ًا
  ع٢ما

ًا
(. 3) مدضصا

: ألاخُاء ٖلم

 (.اإلا٣غع  ٦خاب.)للخياة الٗلميت الضعاؾت هى البيىلىظيا ؤو ؤلاخياء ٖلم       

    
ً
غي٣ت مٗيكتها وؤؾاليب وبيئاتها وؾلى٦ياتها الخيت ال٩اثىاث بضعاؾت جسخو ماصة هي:بحغاثُا  خياتها وصوعة ج٩ازغها َو
.  ألازغي  البيىلىظيت والخُىعاث وؤمغايها الًٗىر  وج٩ىيجها همىها ومغاخل

 :ألازغ
ً
: بحغاثُا

٤ اإلاخل٣ي ٖلحها اإلاخدهل الاؾخجابت هى     ملياث وبظغاءاث ظهض ٞو   لها مسُِ ٖو
ًا
 ازخهام طاث ظهاث مً وناصعة ، ٖلميا

غاث٤ ؤؾاليب ٧اهذ بطا بيجابيت، الاؾخجابت هظه ج٩ىن  و٢ض الخإزحر ب٣هض  ظيضة بُغي٣ت ؤٖضث اإلاخبٗت الؿلى٥ حٛيحر َو

.  اإلاخل٣ي ٖلى ؾلبيت الاؾخجابت ج٩ىن  حكىيل ؤو زلل خضر وبطا الٛغى، لخد٣ي٤ جاصر وهظه الكبهاث مً وزاليت

                                                           
 .،دار السحاب للنشر كالتوزيع ،القاىرة ط ،"التعليم والمدرسة اإللكترونية"،(2007)طارؽ عبد الرؤكؼ عامر  . 
 .، مرجع سابقكليد سامل  احللفاكم. 2
 .،عامر للطباعة كالنشر،ادلنصورة، مجهورية مصر العربية2،ط"مصطلحات في المناىج وطرق التدريس"،(2000)زلمد السيد علي. 3

http://www.kaaw.edu.sa.com/
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ت اإلاغخلت : الشاهٍى

 ٖكغ الغابٗت بحن الُالب ؾً وجتراوح ألاؾاؽ، مغخلت جلي وهي الٗام الخٗليم مغاخل مً الجهاثيت اإلاغخلت بها ي٣هض       
 مً ياهل والظر الؿىصاهيت الكهاصة المخدان جهايتها في الُالب ؾىىاث،ويسً٘ زالر بها الضعاؾت ٖكغ،ومضة والشامىت

 .الٗالي الخٗليم إلااؾؿاث الضزى٫  مً بىجاح يجخاػوه

ٌ  الهف  َالب  : الشاهىي  ألاو

( 15 -13) بحن ؤٖماعهم جترواح الشاهىيت باإلاغخلت ألاو٫  لله٠ واهخ٣لىا بىجاح ألاؾاؽ مغخلت امخدان اظخاػوا الظيً هم       

.    ؾىت

:  الضعاس ي الخدهُل

 
ً
: بإهه الضعاس ي الخدهُل الباخض يٗٝغ:  بحغاثُا

 ٖلى الُالب و٢ضعة ، بها جؼويضه جم ؾاب٣ت حٗليميت لخبراث اؾترظاٖا الُالب يبظله الظر والىٟسخي الظهجي الجهض هى      
ت هم مٗٞغ   ظيضة بهىعة الخٗليميت الٗمليت ؾحر مً وللخإ٦ض اإلاسخلٟت، الخٗليميت اإلاىا٠٢ في الٗلميت اإلاٗلىماث وجُبي٤ ٞو
 الخدهيل ي٩ىن  ؤلاخ٩ام،وبظل٪ بنضاع بٛغى لل٣ياؽ ٢ابلت ألع٢ام الازخباعاث هخاثج وجدىيل لخ٣ىيم اإلاخٗلم بزًإ يجب

  الازخباع في الُالب ٖلحها يدهل التي الضعظت الضعاسخي
ًا
  ؤو  بيجابا

ًا
. ؾلبيا

اع : الىٓغي  ؤلَا

: جمهُض

  وؾغي٘ مظهل بك٩ل ألازحرة الؿىىاث في ؤلاهترهذ قب٨ت جُىعث
ًا
  وؤنبدذ ظضا

ًا
  ٦خابا

ًا
 ٚىيت ٞهي. ؤظم٘ للٗالم مٟخىخا

 واإلاضعؾت.ؤلال٨ترووي الٗام الخٗليم في ؤلاهترهذ قب٨ت مً الاؾخٟاصة ويم٨ً.والاؾخٛغاب الظهى٫  صعظت بلى اإلاٗلىماث بمهاصع
   جهبذ  اإلاغظىة ٞىاثضها ؤلال٨تروهيت

ًا
،خيض وا٢ٗا

ًا
 قب٨ت ٖلى لىًٗها اإلاضعسخي اإلابجى مً الخ٣ليضيت اإلاضعؾت ه٣ل ملمىؾا

 ؤلاهترهذ وقب٨ت الخاؾىب ظٗل يمجها ومً بؾتراجيجيت مٗلىماجيت زُِ بىي٘ الضو٫  بٌٗ ٢امذ ٣ٞض لظا ؤلاهترهذ،

 
ًا
  ٖىهغا

ًا
  الخٗليم في اإلاٗلىماجيت بصزا٫ زُِ وجسخل٠."الخٗليمي اإلاىهج في ؤؾاؾيا

ًا
لى. الضو٫  الزخالٝ جبٗا  ٞةن خا٫ ؤر ٖو

  الٗام الخىظه
ًا
 ٖلى اإلاٗخمض الخضعيـ لؼياصة بالخسُيِ الاهخمام هدى آلالي الخاؾب ٖلىم جضعيـ مً الاهخ٣ا٫ هى خاليا

(. 1) الضعاؾيت اإلاىاهج ٖبر اإلاٗلىماجيت

ا نمم اهه( ألاخياء إلا٣غع  ؤلال٨ترووي ال٨خاب) اإلا٣ترح الىمىطط لهظا الجضيضة اإلاؼايا ومً 
ًا
خباع في ؤزظ  الخٗليم ؤق٩ا٫ الٖا

Learning Styles ( مغثياث) والهىعة بالىو الضعوؽ مدخىي  ج٣ضيم َغي٤ ًٖ الُالب لضي الخٗليم جىمى ألاؾاؾيت،والتي
ت) اإلا٣غوءة وبالىهىم ت) والٟيضيى( اإلاؿمٖى  (.واإلاغثيت اإلاؿمٖى

 

 

 
                                                           

  .، دار اإلعالـ للنشر كالتوزيع، عماف األردف  ، ط"اتجاىات حديثة في  تكنولوجيا التعليم"،(2006)يونس حبرم مٍت .  
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:  ؤلالىترووي الخٗلُم ْهىع 

 ؤوعا١ بيجها ومً اإلاٗلىماث جضاو٫  ؤلال٨ترووي،ليخم البريض ٖىاويً ٢ىاثم زال٫ مً للمٗلىماث ألاولى اليكغ ٖملياث بضؤث        

اث بحن  البدض  اليكغ ٖملياث وجُىعث. م1991 ٖام باإلهترهذ اإلاٗلىماث ليكغ الخ٣ي٣ي البضء و٧ان مدضوصة بغيضيت مجمٖى

(  1) م1993ٖام في Mosaic  مىػاًً مخهٟذ بٓهىع  ؤلاهترهذ ٖلى اإلاٗلىماث وجهٟذ

  ؤلال٨ترووي الخٗليم ؤهىإ جىدهغ:  الالىترووي الخٗلُم  ؤهىإ
ًا
حن في خضوزه لؼمً جبٗا : هما هٖى

 
ً
( : Synchronous-E-learning: )اإلاتزامً ؤلالىترووي الخٗلُم:  ؤوال

 بحن واإلاداصزت الى٣اف إلظغاء ال٨مبيىجغ ؤظهؼة ؤمام الى٢ذ هٟـ في اإلاخٗلمحن وظىص بلى يدخاط الظر الهىاء ٖلى الخٗليم وهى

 virtual) الاٞتراييت الٟهى٫  زال٫ مً الضعوؽ جل٣ي ؤو(  chatting)اإلاداصزت ٚٝغ ٖبر اإلاٗلم وبحن وبيجهم ؤهٟؿهم الُالب

classroom )ٞىعيت عاظٗت حٛظيت ٖلى اإلاخٗلم خهى٫  الخٗليم مً الىٕى هظا ايجابياث ومً. ألازغي  ؤصواجه باؾخسضام ؤو 
 وهى. ظيضة اجهاالث وقب٨ت خضيشت ؤظهؼة بلى خاظخه ؾلبياجه ومً الضعاؾت، إلا٣غ الظهاب ًٖ والاؾخٛىاء الخ٩لٟت وج٣ليل

  ؤلال٨ترووي الخٗليم ؤهىإ ؤ٦ثر
ًا
، و جُىعا

ًا
 متزامً بك٩ل)  الى٢ذ هٟـ في ؤلاهترهذ ٖلى والُالب اإلاٗلم يلخ٣ي خيض ح٣ٗيضا

:  يلي ما اإلاتزامً ؤلال٨ترووي الخٗليم في اإلاؿخسضمت ألاصواث وجخًمً

 (-Audio conferencing) الهىث ٖبر اإلااجمغاث (-Videoconferencing) الٟيضيى ٖبر اإلااجمغاث (-Whit Board)ألابيٌ اللىح

(. Chatting Rooms) الضعصقت ٚٝغ

  يدضر ٢ض ؤلتزامجي ؤلال٨ترووي الخٗليم بإن يغون الظيً اإلاسخهىن  م٘ ال٩اجب ويخ٤ٟ 
ًا
ت صازل ؤيًا  وباؾخسضام اله٠ ٚٞغ

. اإلاٗلم وجىظيه بقغاٝ وجدذ واهترهذ خاؾب مً الخ٣ىيت وؾاثِ

 
ً
    :(Asynchronous-learning:)اإلاتزامً غحر ؤلالىترووي الخٗلُم:زاهُا

 اإلاىا٢٘ زال٫ مً الخبراث ٖلى الخهى٫  مشل الى٢ذ، هٟـ في اإلاخٗلمحن وظىص بلى يدخاط ال الظر اإلاباقغ ٚحر الخٗليم وهى    
 البريضيت ال٣ىاثم ؤو ؤلال٨ترووي البريض مشل ؤلال٨ترووي الخٗليم ؤصواث َغي٤ ًٖ ؤو اإلاضمجت ألا٢غام ؤو الكب٨ت ٖلى اإلاخاخت

ب الظر وبالجهض له، اإلاالثمت ألاو٢اث خؿب الضعاؾت ٖلى يدهل اإلاخٗلم ؤن الىٕى هظا ايجابياث ومً  ٦ظل٪ ج٣ضيمه، في يٚغ
  بلحها والغظٕى اإلااصة صعاؾت بٖاصة الُالب يؿخُي٘

ًا
 اإلاخٗلم اؾخُاٖت ٖضم ؾلبياجه ومً لظل٪، اخخاط ٧لما بل٨تروهيا

 .ٖؼله في يخم ألهه الاهُىاثيت بلى ياصر ٢ض اهه ٦ما اإلاٗلم، مً ٞىعيت عاظٗت حٛظيت ٖلى الخهى٫ 

 -الخٟاٖلي الٟيضيى-اإلاىخضياث -ؤلال٨ترووي البريض) يلي ما ، اإلاتزامً ٚحر الال٨ترووي الخٗليم في اإلاؿخسضمت ألاصواث وجخًمً   
(. اليؿيجيت الكب٨ت

حن في جىدهغ ؤلال٨ترووي الخٗليم ؤهىإ ٞإن الدؿمياث ازخلٟذ ومهما    إل باب ومً ؤٖاله، اإلاظ٧ىعيً الىٖى  وعص ما ٖلى الَا

 و حكٛيل و٢ذ في الضاعؽ يخد٨م:الظاحي بالخد٨م بل٨ترووي حٗليم:- يلي ما هىعص ؤلال٨ترووي الخٗليم ؤهىإ مجا٫ في ألاصبياث في
 .مضمجت ؤ٢غام ٖلى مسؼهت حٗليميت مىاص اؾخسضام مشل الضعؽ بجهاء

 

                                                           
 .،مرجع سابق(2009)الغريب زاىر.  
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: الالىترووي الخٗلُم ؤهضاف

ت الخ٣ي٣ت في هي التي ؤلالىترووي الخٗلُم ؤهضاف هىا ؾىىضر   وهظه  الخٗليم مً الىٕى هظا ْهىع  وعاء ألاؾباب مجمٖى

(. 1) هي ألاهضاف

 . الخٗليم صيم٣غاَيت وجد٣ي٤ الٟغصيت الٟغو١ مغاٖاة -1

 .الخ٨ىىلىجي والخ٣ضم اإلاٗغفي الاهٟجاع مغاٖاة م٘ الخ٨ٟحر في الاؾخ٣الليت جىميت -2

 اإلاٗلمحن ؤٖضاص و٢لت الضعاؾيت اإلا٣اٖض ٖلى الُالب ؤٖضاص اػصياص ومىاظهت اإلاخٗلمحن لضي ؤلابضاٖيت الخاظاث جلبيت -3

 .اإلااهلحن

 .الضعؽ ٢اٖت في الُالب اػصخام ومٗالجت واؾخمغاعيتهما والخٗلم الخٗليم جُىيغ -4

 :الخٗلُمُت الٗملُت في  ؤلالىترووي الخٗلُم اؾخسضام ؤقياٌ

(. 2)ؤلال٨ترووي الخٗليم  مىٓىمت في ؤلال٨ترووي الخٗليم  الؾخسضام هماطط ؤو ؤق٩ا٫  زالزت جىظض

ٌ  الكيل :  الال٨ترووي للخٗليم الجؼجي الاؾخسضام: ألاو

 الٟهل في الضعاسخي اليىم ؤزىاء يخم اإلاٗخاص،و٢ض الهٟي الخٗليم م٘ ؤلال٨ترووي الخٗليم ج٣ىياث بٌٗ اؾخسضام يخم      
 ٢يام ؤو الاهترهذ بلى بالغظٕى بدض بظغاء  بلي الُالب الىمىطط،جىظيه هظا ؤمشلت ومً الضعاسخي، اليىم ؾاٖاث زاعط ؤو

 حٗؼيؼ  وفي صعؾه جدًحر في ؤلاهترهذ مً اإلاٗلم اصةاؾخ٠ ؤو ؤلاهترهذ مىا٢٘ ؤخض ٖلى اإلاضعؾيت الجضاو٫  بىي٘ اإلاضعؾت

. الخ٣ليضر الٟهل في ؾي٣ضمها التي الخضعيؿيت اإلاىا٠٢

:   ؤلال٨ترووي للخٗليم اإلاسخلِ الاؾخسضام: الشاوي الكيل

ت صازل ؤلال٨ترووي والخٗليم الهٟي الخٗليم بحن الجم٘ الىمىطط هظا ويخًمً      الخاؾىب مٗمل في ؤو اله٠ ٚٞغ

 هظا ويمخاػ.ؤلال٨ترووي الخٗلم بخ٣ىياث اإلاضعؾت في اإلاجهؼة ألاما٦ً ؤر الظ٦يت، الهٟٝى في ؤو الخٗلم مهاصع مغ٦ؼ في ؤو
 واإلاضيغ اإلاىظه بل اإلال٣ً ليـ اإلاٗلم  صوع   ؤن ٖلى الخإ٦يض م٘ ؤلال٨ترووي والخٗلم الهٟي الخٗليم مؼايا بحن بالجم٘ الىمىطط

  يلٗب ٞهى ألاؾاؽ هى اإلاخٗلم وصوع  الخٗليمي، للمى٠٢
ًا
  صوعا

ًا
 الك٩لحن بإخض الخ٣ىيم يخم زم. حٗلمه ٖمليت في بيجابيا

(. ؤلال٨ترووي ؤو الخ٣ليضر)

: ؤلال٨ترووي للخٗلم ال٩امل الاؾخسضام: الشالث الكيل

 ال ٞهى الضعاسخي، اله٠ خضوص زاعط الىمىطط هظا ويسغط الهٟي، للخٗليم بضيال ؤلال٨ترووي الخٗليم يؿخسضم     
 هى هىا اإلاخٗلم صوع  وي٩ىن  ، و٢ذ ؤر وفي م٩ان ؤر مً الخٗلم يخم بل ؤؾىاع، طاث مضعؾت ؤو ؤعبٗت بجضوص ٞهل بلى  يدخاط
  يخٗلم خيض ألاؾاسخي الضوع 

ًا
ت م٘ حٗاوهيت بُغي٣ت ؤو خضي ٖلى ٞغصيت بُغي٣ت طاجيا  يخىا٤ٞ الظر ػمالثه مً نٛحرة مجمٖى

                                                           
 

 .األردف ،عماف ،دار الفكر للطباعة كالنشر ، ط، "تفريد التعليم"،(998 ) كزلمد زلمود احليلة ،توفيق أمحد مرعي.  
 .، مكتبة ادللك فهد الوطنية، الرياض، ادلملكة العربية السعودية2، ط"وسائل وتكنولوجيا التعليم"،(2006)سامل  أمحد زلمد.  2
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اث ؤلال٨ترووي، البريض اإلاداصزت، ٚغ١  َغي٤ ًٖ جؼامىيت ٚحر ؤو جؼامىيت بُغي٣ت الخبراث مٗهم ويدباص٫ مٗهم  مجمٖى

. اإلاىا٢كت

م مفهىم : ؤلالىترووي الخلٍى

  اهخماما الخٗليم ج٨ىىلىظيا مجا٫ في الخ٣ىيم ها٫ ل٣ض        
ًا
 في  الخ٨ىىلىظيت اإلاؿخدضزاث مً الٗضيض ْهىع  وم٘ ، ٦بحرا

 َغي٣ت"بإهه يٗٝغ ؤلال٨ترووي،والظر الاٞتراضخي،والخٗليم والىا٢٘ اإلاخٗضصة والىؾاثِ ألاهترهذ مشل ألازحرة، الٟترة في الخٗليم
 مً جدخىيه وما الاهترهذ لكب٨ت ٖضيضة ج٨ىىلىظيت مؿخدضزاث زال٫ مً للمخٗلمحن الضعاؾيت الىخضاث ؤو اإلا٣غعاث لخ٣ىيم

 وعؾىم،ؾىاء وهو ونىعة نىث مً اإلاخٗضصة ووؾاثُه والخاؾب اإلادليت والكب٩اث البدض، والياث بل٨تروهيه م٨خباث
يه الٟهل في ؤو بٗض مً ٧ان  ظهت مً وبًٗهم اإلاخٗلمحن وبحن ظهت مً واإلاخٗلمحن اإلاٗلم بحن الخٟاٖل يم٨ً اإلاضعسخي،ٞو

(. 1)ؤزغي 

 والتي ؤلال٨ترووي الخٗليم بغامج وزانت اإلاؿخدضزاث هظه يىء في الخٗليم ج٨ىىلىظيا مجا٫ في الخٗليميت البرامج بىيذ ول٣ض 
 هظه ج٣ىيم بلى الخاظت ْهغث البرامج،وبالخالي هظه ؤهضاٝ مً جد٤٣ ما مضي لبيان ملخت،وطل٪ يغوعة ج٣ىيمها ؤنبذ

  البرامج
ًا
. بل٨تروهيا

م وؤصواث ؤؾالُب :  ؤلالىترووي الخلٍى

م ؤؾالُب زال٫ مً ؤلال٨ترووي الخٗليم بغامج ج٣ىيم يم٨ً ؤهه( 2) يغي         : ؤهمها ؤلالىترووي الخلٍى

هم اؾخضٖاء ٖلى اإلاخٗلم ٢ضعة ج٣يـ وهي Short Quizzes :اللهحرة الامخداهاث-1 . اإلاٗاٝع ٞو

يت ال٣ضعاث مً ٖا٫ مؿخىي  ج٣يـ وهي: Essays:اإلالالُت الامخداهاث-2  والخ٨ٟحر الىا٢ض بالخ٨ٟحر مجها يخٗل٤ ما وزانت اإلاٗٞغ
.   ال٣غاعاث واجساط ؤلابضاعي

ما٫ مىٓم ججمي٘ وهي (:ؤلاهجاػ ملفاث) ؤلالىتروهُت لخلاثبا  -3  بالخٗليم اإلاباقغ الاعجباٍ طاث الهاصٞت الُالب أٖل

 ٖلى وكغة ويم٨ً ،Links بل٨تروهيت ونالث باؾخسضام اإلال٠ م٩ىهاث بحن الخى٣ل ويخم وهو ونىث و نىعة مً ؤلال٨ترووي

 خياجيت مىا٠٢ في وجُبي٣ها اإلاٗاٝع اؾخسضام ٖلى اإلاخٗلم ٢ضعة جٓهغ وهي  CDsمضمجت ؤؾُىاهاث ٖلى ؤو الاهترهذ قب٨ت
. خ٣ي٣ت

م-4 . مدضصة حٗليميت مهمت بهجاػ ؤو مدضصة مهاعاث ؤصاء ٖلى اإلاخٗلم ٢ضعة ب٣ياؽ وحهخم Performance Evaluation:ألاصاء جلٍى

 ( وهي ٢ياؾها اإلاغاص الخٗلم مسغظاث َبيٗت خؿب جهييٟها ،جم ؤلال٨ترووي الخ٣ىيم في حؿخسضم مسخلٟت ،َغ١ (3) ويدضص 

.  البدشيت ألاوعا١ -للخٗلم الخُبي٣يت ألاوكُت  -اإلاىا٢كت لىخاث

 ( - ؤلاهجاػ ملٟاث)  ؤلال٨تروهيت الخ٣اثب . -الٗملي الخضعيب/ اإلاكغوٖاث -والجهاثيت.  الٟتريت الازخباعاث . -الظاحي ال٣ياؽ -

. الجماعي الخٗليم

                                                           
  .، شركة مكتبة العبيكاف، ادلملكة العربية السعودية ، ط"التكنولوجيا والتعليم اإللكتروني عن بعد"،(2007)طويب بتيس،  . 
 .، دار الفكر"التطبيقات -األدوات-المبادئ  -الفلسفة:التعليم اإلكتروني"،( 2008)محدم أمحد عبد العزيز .2
 .، دار الفكر العريب، القاىرة، مصر  ،ط "تكنولوجيا اإلليكتروني" ،(2008)نبيل جاد عزمي، .3
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 ٖلحها وؤلاظابت وحٗؼيؼها اؾخجاباث ٖلى والخهى٫  ؤؾئلت جىظيه الخ٣ىيم ٖمليت في ال٨مبيىجغ ظهاػ الباخض اؾخسضم         

. وجدليلها الضعاؾت ٖيىت بالُالب الخانت والبياهاث الىخاثج وخٟٔ

( http://www.kaau.edu.sa/dvworkshop/first.asp):  ؤلالىترووي الخٗلُم جىىىلىحُا جُبُم جىاحه التي الخدضًاث

: الخ٣ليضيت الضعاؾيت اإلاىاهج جطخم -1

:  اإلاىاؾبحن وال٨ي٠ بال٨م اإلاىاؾبت ؤلال٨تروهيت ال٨خب جىاٞغ ٖضم -2

: ؤلال٨تروهيت وال٨خب اإلا٣غعاث جهميم ظىصة ومٗايحر بمىانٟاث الاهخمام ٖضم -3

: واإلا٣غعاث ال٨خب جهميم في اإلاىٓىمي ال٨ٟغ بهما٫ -4

:  ؤلالىترووي الىخاب

 َياجه في يدخىي  ؤلال٨ترووي وال٨خاب ، الخالي ٖهغها في وكهضها التي  اإلاٗلىماجيت للشىعة  هديجت ؤلال٨ترووي ال٨خاب ْهغ       

 واإلاخدغ٦ت الشابخت والهىع  الغؾىم بٌٗ يخًمً و٦ما ،(Text) بالىو ٖلحها يُل٤ التي  اإلاخٗضصة ؤلال٨تروهيت الهٟداث ٖلى

) pictures, Video  )الهىجيت باإلاازغاث مضٖىمت (Sound , sound effectives )ال٨خاب وؾمى  
ًا
 ٖلى  مدخىياجه يسؼن  ألهه بل٨تروهيا

 ؾىا٢ت في حكٛيله  زال٫ مً بال مباقغة مكاهضجه يم٨ً ال ؤلال٨ترووي ال٨خاب ؤن ٦ما(.CD- Rom) اإلاضمجت الٟيضيى ؤ٢غام

(CD-Rom )مً مباقغة ٢غاءجه يم٨ً الظر الٗاصر ال٨خاب ب٨ٗـ ، الٗغى قاقت زال٫ مً آلالي الخاؾب ظهاػ في اإلاىظىصة 

 ومً ؤزغي  بلى ٣ٞغة مً باهخ٣الها جخمحز التي(  Hypertext) اإلادكٗبت الىهىم يخًمً ؤلال٨ترووي وال٨خاب وؾيِ، صون 
 زم( الٟإعة)اإلااوؽ ماقغ بىاؾُت الٟهل ؤو الهٟدت ؤو ال٣ٟغة جدضيض زال٫ مً آزغ ٞهل بلى ٞهل ومً ؤزغي  بلى نٟدت
 واؾخسضام الُباٖت هما ؤؾاؾيحن بمدىعيً مٟهىمه يغجبِ ؤلال٨ترووي وال٨خاب اإلادضص، اإلاى٢٘ بلى مباقغة الاهخ٣ا٫

 اإلا٨خباث في ؤلال٨ترووي ال٨خاب اؾخسضام يىدكغ اإلاضمجت،وؾٝى الٟيضيى ؤ٢غام ٖلى مدخىياجه جسؼن  خيض الخىاؾيب
حر بلى ياصي مما حجمه ونٛغ للمٗلىماث جسؼيىه لؿٗت والخانت الٗامت ٝى مً الٗامت اإلا٨خباث في ال٨بحرة اإلاؿاخاث جٞى  ٞع

ٝى في وويٗها  وؤعييت  مٗٓم في الخضيشت ؤلال٨تروهيت ال٨خب ْهغث و٢ض.وال٨خيباث اإلاجلضاث مً آلاالٝ جدؿ٘ نٛحرة ٞع

  اإلاخ٣ضمت الضو٫ 
ًا
غة وهى نىاٖيا حرها وألاهليت الٗامت اإلا٨خباث في مخٞى ت نٟداث جىظض ٦ما.ٚو  في ال٨خب هظه مً مخىٖى

ت وسخ ٖلى والخهى٫  آلالي الخاؾب قاقت زال٫ مً الٗاصر  ال٣اعت  مجها يؿخٟيض ؤن يم٨ً التي الاهترهذ قب٨ت  مجها مُبٖى

 اللخا١ اظل مً الىاميت الضو٫  في ؤلال٨تروهيت ال٨خب اهدكاع ،ويخى٢٘(Computer Printer) آلالي الخاؾب َابٗت بىاؾُت

 بن اإلادللحن بٌٗ ويغر (.1)اإلاٗلىماجيت الشىعة مجا٫ في َغؤث التي الجضيضة للخٛحراث هديجت الخضيشت  والخ٣ىيت الخ٣ضم بغ٦ب
(. 2)مجها ٖضيضة ألؾباب الٟدو مً مؼيض بلى يدخاط ؤلال٨ترووي ال٨خاب مؿخ٣بل

، الىع٢يت ال٨خب مدل جدل لً ؤلال٨تروهيت ال٨خب بن .1
ًا
 لً ال٨خب بٌٗ هىال٪ الىع٢يت،ول٨ً ال٨خب وؾدب٣ى ٖمىما

  بال جهضع
ًا
. بل٨تروهيا

اث حٗالج التي ؤلال٨تروهيت ال٨خب جؼايض بن .2   يٗضون  الظيً الُالب ب٢با٫ مً ؾحزيض ؤ٧اصيميت مىيٖى
ًا
 لؿهىلت وطل٪ ؤبدازا

  والاؾترظإ البدض
ًا
 .الىع٢يت بال٨خب م٣اعهت

                                                           
 .احلميضي، الرياض،ادلملكة العربية السعودية، مطبعة 3،ط"الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعليم"،(2003)مجاؿ بن عبد العزيز الشرىاف، . 
 .مرجع سابق ،(2009)الغريب زاىر،.  2

http://www.kaau.edu.sa/dvworkshop/first.asp
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 وسخت بنضاع ٦ةم٩ان ٖضيضة ػوايا مً ال٣غاءة لخدؿحن ال٨مبيىجغ َا٢اث ؾدكٛل ؤلال٨تروهيت اإلاؿخ٣بل ٦خب بن .3
ت  وصمج الُالب ٞئاث َبيٗت م٘ جدىاؾب الىو مً مسخلٟت وسخ بنضاع الىو،و٦ظل٪ بلى بياٞت ال٨خاب مً مؿمٖى

 .والهىث الٟيضيى م٘ الىو

:  ؤلالىترووي الىخاب بهخاج مغاخل 

 واإلاجخم٘ لؤلٞغاص ظضا مهمت ٖامت بهٟت ال٨خب وألن ؤلال٨تروهيت للم٨خبت الغثيسخي الٗىهغ ؤلال٨ترووي ال٨خاب ويٗخبر
ت مىخجي يم٨ً الظر الىخيض الىؾيِ باٖخباعها  واإلا٩ان الؼمان ٖبر الاهدكاع ٖلى يدخاظىجها، الظيً بلى جىنيلها مً اإلاٗٞغ

 هىا ومً اإلاغثيت الكاقت ٖلى لخٗغى بل٨تروهيا اإلاٗلىماث جىؾي٘ ًٖ ٖباعة وهى ؤلال٨ترووي باليكغ يؿمي ما ْهىع  بلى ؤصث

(. 1)ؤلال٨تروهيت ال٨خب ٨ٞغة ٧اهذ

: مجها مهمت بمغاخل يمغ ؤلال٨ترووي ال٨خاب بن( 2) ؤلالىترووي الىخاب لُب٘ ألاؾاؾُت الخُىاث 

. الىو وج٩ىيً ال٨خابت -1

. الخدغيغ ؤو اإلاىهخاط -2

اث والهىع  الغؾىم -3 حرها واإلاسَُى . ٚو
.  وجيؿي٣ها  ؤلال٨تروهيت الهٟداث جىٓيم -4

ت اإلاىاص جغجيب -5 .  اإلاُبٖى
 . الُباٖت -6

.  ألاؾُىاهت وسخ -7

 ( 3:)يلي ٞيما ؤلال٨ترووي ال٨خاب زهاثو جدضيض ٖامت بهٟت يم٨ىىا:ؤلالىترووي الىخاب زهاثو

ت ؤظهؼة ٖلى وجدميله بؿهىله ه٣له بم٩اهيت -     مدخىياجه بلى  الىنى٫  وؾهىلت مخىٖى
ًا
 .ال٨مبيىجغ باؾخسضام ٖكىاثيا

ت الهىجيت واإلاازغاث الٟيضيى ول٣ُاث والهىع  اإلاخدغ٦ت الغؾىم مشل Multimedia مخٗضصة وؾاثل ٖلى يدخىر  -2   اإلاخىٖى
حرها ظظابت نٟداث وزلٟيت  .ٚو

 مىه جازظ التي الٗلميت باإلاغاظ٘ وعبُه ،(ؤلال٨تروهيت ال٨خب ٢اعت )ؤزغي  وؤظهؼة ال٨مبيىجغ باؾخسضام ٢غاءجه بؿاَت -3

 .ب٨خابه اإلاال٠  ٦خبه ٦ما الا٢خباؽ ومكاهضة ألانلي اإلاغظ٘ ٞخذ يم٨ً خيض الا٢خباؾاث

 باؾخسضام الضعاؾت ٢اٖاث في الُالب ٖلى ٖغيه وؾهىلت ال٨خاب ٖغى ؤزىاء والخٗلي٤ الخلىيً ؤ٢الم اؾخسضام -4

 .نٛحر بدحز وويٗه باإلا٨خباث ٞهغؾخه وؾهىلت بال٨مبيىجغ اإلاخهل البروظ٨تر

 

 

                                                           
 .،مرجع سابقكليد سامل  احللفاكم.  
 .،مطبعة احلميضي، الرياض، ادلملكة العربية السعودية2،ط"الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعليم"،( 200)مجاؿ بن عبد العزيز الشرىاف .2
 .مرجع سابق ،(2009)زاىر الغريب. 3
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: الؿابلت الضعاؾاث

 الٗلىم َالباث لضي والاخخفاّ الخدهُل في ؤلالىترووي الخٗلُم فاٖلُت ٖىىانب(2007)ألاخمضي ؤمُمت صعاؾت -1

. اإلاىىعة باإلاضيىت ؤلاوؿاهُت والٗلىم آلاصاب بيلُت  الاحخماُٖت

: الضعاؾت ؤهضاف

ت الضعاؾت هضٞذ . للُالب الضعاسخي الخدهيل ٖلى ؤلال٨ترووي اإلا٣غع  اؾخسضام ٞاٖليت إلاٗٞغ

 مؿايغ الخاؾىبيت، والبرامج الخاؾىب اؾخسضام جٟٗيل ٖلى الخضعيـ هيئت ؤًٖاء حؿاٖض ٢ض وم٣ترخاث بخىنياث الخغوط

. الخٗليم لخُىيغ الٗاإلايت الخضيشت الاججاهاث

. الخدليلي الىنٟي اإلاىهج :الضعاؾت مىهج

. اؾدباهت:الضعاؾت ؤصواث

ُىت اإلاجخم٘ .  ؤلاوؿاهيت والٗلىم آلاصاب الاظخماٖيت،ب٩ليت الٗلىم َالباث:الضعاؾت ٖو

: ؤهمها هخاثج لٗضة الضعاؾت جىنلذ 

 .للُالب الضعاسخي الخدهيل  ػياصة ٖلى يٗمل ؤلال٨تروهيت اإلا٣غعاث اؾخسضام ؤن الىخاثج ؤزبدذ 

ف مدمض الباؾِ ٖبض صعاؾت -2 م جهمُم:بٗىىان(2006)مدمض قٍغ  إلااصة الخاؾىب باؾخسضام حٗلُمُت وخضة وجلٍى

ايُاث ٌ  الهف لُالب(الٍغ ىم والًت في الشاهىي  ألاو يم ،ص٦خىعاه،ظامٗتالخَغ . التربيت،الؿىصان ألاػهغر،٧ليت الٖؼ

: الضعاؾت ؤهضاف

ت بلى البدض هظا هضٝ   لُالب الغيايياث ماصة في الضعاسخي الخدهيل ٖلى بالخاؾىب م٣ترخت وخضة اؾخسضام ؤزغ مٗٞغ

ىم بىاليت الشاهىر  ألاو٫  اله٠   .الخَغ

. الخجغيبي اإلاىهج: الضعاؾت مىهج

ُىت مجخم٘ ىم بىاليت الشاهىر  ألاو٫  اله٠ َالب:الضعاؾت ٖو  الضعاسخي للٗام الشاهىر  ألاو٫  اله٠ لُالب)الُٗىت الخَغ
ضصهم م2005-2006  (.100) ٖو

: الىخاثج ؤهم

 .الُالب جدهيل بؼياصة بيجابيت ٖال٢ت له ان الُالب،٦ما حٗليم في اإلادىؾبت الىخضة ؤؾلىب ٞاٖليت الضعاؾت ؤزبدذ 1-

ت َالب لضعظاث اإلاٗض٫ اإلاخىؾِ بحن( 0.05) مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صالت طاث ٞغو١ جىظض  2- الب الخجغيليت اإلاجمٖى  َو
ت   لل٨مبيىجغ ؤن يا٦ض وهظا البٗضر، الازخباع في الًابُت اإلاجمٖى

ًا
  ؤزغا

ًا
. الغيايياث حٗلم في ايجابيا

.    الشاهىيت اإلاغخلت َالب لضي الخدهيل ػياصة ٖمليت في حؿاٖض اإلابرمج الخٗليم الؾخسضام ايجابيت آزاع جىظض-3 

 الضعاس ي الخدهُل ٖلى الٗىىبىجُت الكبىت نفداث اؾخسضام ؤزغ بٗىىان(2003) الؼهغاوي حمٗان ٖماص صعاؾت -3

 .الٍغاى اإلاٗلمحن بيلُت للُالب
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: الضعاؾت ؤهضاف

ت بلى الضعاؾت هضٞذ        هدى  واججاهاتهم للُالب الضعاسخي الخدهيل ٖلى  الٗى٨بىجيت الكب٨ت نٟداث اؾخسضام ؤزغ مٗٞغ

.  الخٗليم ج٣ىياث م٣غع 

: الضعاؾت مىهج

. الخجغيبي اإلاىهج الباخض  اؾخسضم ٣ٞض الضعاؾت ؤهضاٝ ولخد٣ي٤

ُىت مجخم٘ :  الضعاؾت ٖو

 (  34) بلٛذ ٖكىاثيت ٖيىت الباخض ازخاع و٢ض
ًا
خحن بلى ٢ؿمها َالبا .  وججغيليت يابُت مجمٖى

: بلى الضعاؾت هخاثج وؤؾٟغث: الىخاثج ؤهم

ت بحن الخٗليم ج٣ىياث م٣غع  لُالب الخدهيل مخىؾُاث في( 0.05) مؿخىر  ٖىض بخهاثيت  صالت ٞغو١ جىظض ال -1  اإلاجمٖى
ت الٗى٨بىجيت الكب٨ت نٟداث باؾخسضام جضعؽ التي  في بيجابيت ٖال٢ت جىظض الخ٣ليضيت،ول٨ً بالُغي٣ت جضعؽ التي واإلاجمٖى

 .الٗى٨بىجيت الكب٨ت نٟداث باؾخسضام  وصعاؾخه الخٗليم ج٣ىياث م٣غع  هدى الاججاه

خحن بحن الُالب صعظاث مخىؾُي بحن بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض-2 ت لهالر والخجغيليت الًابُت اإلاجمٖى  اإلاجمٖى

(. الخُبي٤ -الٟهم -الخظ٦غ)  اإلاؿخىياث ظمي٘ في الخجغيليت

 جدهُل في اإلاغجي الدسجُل بإحهؼة اإلاخٗضصة الىؾاثِ اؾخسضام ؤزغ بٗىىان( 2002) اللاؾم ؤبى الغجي ٖبض صعاؾت -4

ت اإلاغخلت َالب . ميكىعة ماظؿخحر،ٚحر عؾالتهُاال، صاعفىع  حىىب والًت الىُمُاء ماصة في الشاهٍى

: بلى الضعاؾت هضٞذ: الضعاؾت ؤهضاف

 التي اإلاك٨الث جدضيض -الخضعيب في الىؾاثل اؾخسضام خى٫  الشاهىيت اإلاغخلت مضاعؽ بٌٗ في والُالب ألاؾاجظة آعاء جىييذ -
. الشاهىيت اإلاغخلت في ال٨يمياء ماصة جضعيـ جىاظه

. اإلايكىصة ألاهضاٝ لخد٣ي٤ اؾخسضاما التربىيت الخ٣ىياث ؤ٦ثر جدضيض -

 .الخدليلي الىنٟي واإلاىهج الخجغيبي اإلاىهج:الضعاؾت مىهج

. اؾدباهت:الضعاؾت ؤصاة

ىع  ظىىب واليت هياال، بمداٞٓت الشاهىر  الشاوي اله٠ َالب:البدث مجخم٘ .  صاٞع

    (.بىحن الشاهىيت هياال مضعؾت) َالب(  60): البدث ُٖىت

: ؤهمها هخاثج ٖضة بلى الضعاؾت هظه وجىنلذ:الىخاثج ؤهم

 .مؿاٖضة ٖىامل ألاظهؼة،باٖخباعها اؾخسضام ٖىض ؤًٞل ٧اهذ وهخاثجهم الُالب ؤصاء . 

  حؿهم والكٟاٞياث والكغاثذ الٟيضيى ؤظهؼة مشل التربىيت الخ٣ىياث بصزا٫ .2
ًا
،في بؾهاما

ًا
 وبالخالي مٗها الُالب جٟاٖل ٞاٖال

حر  التربىيت ألاهضاٝ وجد٣ي٤ الخٗليم مك٨الث بٌٗ وخل الخٗلم ٖلى جدٟؼهم . والجهض الؼمً وجٞى
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  :الؿابلت الضعاؾاث ٖلى والخٗلُم اإلاىاككت

  الضعاؾت هظه م٘ الهلت طاث والبدىر الضعاؾاث مٗٓم جخ٤ٟ -
ًا
: ٦شحرا

 الخٗليم)الخضيشت والىؾاثِ الخاؾىب اؾخسضام َغي٣ت اجساط في ٖغيها ؾب٤ التي والبدىر الضعاؾاث مٗٓم جا٦ض -
. ألازغي  الخابٗت اإلاخٛحراث بٌٗ  م٘ جاب٘ ٦مخٛحر والخدهيل ججغيبي ٦مخٛحر( ؤلال٨ترووي

خحن ٖلى ال٣اثم الخجغيبي الخهميم اؾخسضام ٖلى الؿاب٣ت الضعاؾاث مٗٓم اج٣ٟذ - ت) اإلاخ٩اٞئخحن اإلاجمٖى  اإلاجمٖى

ت-الخجغيبي (. الًابُت اإلاجمٖى

 والىؾاثِ الخاؾىب ٖلى اإلاٗخمض والخٗليم ؤلال٨ترووي صوعالخٗليم جٟٗيل يغوعة ٖلى الؿاب٣ت الضعاؾاث ظمي٘ ؤ٦ضث -

. الخٗليميت الٗمليت في( الخ٣ليضيت) الٗاصيت الُغي٣ت  اؾخسضام مً  ؤوؾ٘ بمجا٫  الخضيشت

  ويازغ الخ٣ليضر الخٗليم مً ؤًٞل ؤلال٨ترووي الخٗليم بإن الخاليت والضعاؾت الؿاب٣ت الضعاؾاث ٧ل اج٣ٟذ -
ًا
 ٖلى بيجابيا

. للُالب الضعاسخي الخدهيل

: الضعاؾت وبحغاءاث مىهجُت

: البدث مىهج

بيٗت وؤهضاٞها الضعاؾت هظه وهٕى ؤؾلىب بن    الباخض ازخاع مىهج،و٢ض مً ؤ٦ثر ٖلى يٗخمض ؤن الباخض صٖذ ؤؾئلتها َو

حن بي وهما، الٗلمي البدض مىاهج مً هٖى  .الخدلُلي الىنفي واإلاىهج ،الخجٍغ

:  البدث مجخم٘

ىع،٦مجخم٘ ظىىب بىاليت الشاهىر  ألاو٫  اله٠ َالب الباخض اٖخمض         وبالخدضيض  الباخض  و٢ام البدض لهظا ؤنلي صاٞع

 بها يىظض التي اإلاضاعؽ  واؾتهضٞذ م،2014-2013 الضعاسخي الٗام ألاخياء ماصة يضعؾىن  الظيً الشاهىر  ألاو٫  اله٠ َالب
 الشاهىيت،ؤم مهحرة مضعؾت)  بىحن-الشاهىيت ٖمحر بً مهٗب مضعؾت مجها مضاعؽ زالر الباخض للخاؾىب،ازخاع مٗامل

 ( 885)الٟٗلي َالبها ٖضص بلٜ( بىاث-اإلاامىحن
ًا
.  للبدض ال٨لي اإلاجخم٘ مً  2 بيؿبت َالبا

: البدث ُٖىت

 َالب هم الخجغبت هظه ٖلحها َب٣ذ التي الضعاؾت ٖيىت ؤن الٗلميت،خيض باإلاىهجيت الٗيىت ازخياع هٓام في الباخض ٖمل        

ىع  ظىىب بىاليت الشاهىر  ألاو٫  اله٠  اإلاخىؾُت اإلاغاه٣ت مغخلت بلى وييخمىن  ؾىت( 16 -14) بحن ؤٖماعهم جتراوح الظيً صاٞع

ضصهم البت،لخمشيل َالب(100) ٖو ضصهم اإلا٣ترح البرهامج باؾخسضام وصعؾذ الخجغيليت الٗييخحن َو  صعؾذ والًابُت ،(50) ٖو

ضصهم الخ٣ليضيت بالُغي٣ت (.  50) ٖو

: البدث ؤصواث

 الٓغوٝ ًٖ البياهاث وججمي٘ الخ٣اث٤ ٖلى للخهى٫  ؤصاة وهي اإلاٗلىماث لجم٘ Questionnaires: الاؾخبُاهاث الباخض ازخاع

لى(1) بالٟٗل ال٣اثمت وألاؾاليب  اؾدباهت البدض نمم البدض، مٗلىماث لجم٘ ؤؾاؾيت ؤصاة الباخض ؤٖخبرها طل٪ يىء ،ٖو

                                                           
 .، دار ادلعارؼ 5، ط"أصول البحث العلمي ومناىجو "،(ـ989 )أمحد بدر .  
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 الٗيىت ٖلى جىػيٗها وجم( 100) مجها ظمٗذ الاؾدباهت مً نىعة( 119) ٖضص جىػي٘ ٣ٞغة،جم(64) و مداوع  زمؿت مً م٩ىهت

ىع، ظىىب واليت الشاهىيت باإلاغخلت ألاخياء ماصة إلاٗلمي بؾدباهت( 60) ٖضص:٧األحي اإلاسخاعة  التربيت لخبراء بؾدباهت( 40) ٖضص صاٞع
 بضاثل زالزت  ال٣ٟغاث مً ٣ٞغة ل٩ل الباخض وي٘ الضعاؾت، ٖيىت اإلاؿتهضٞحن للُالب بؾدباهت( 20) بالىاليت،  واإلاىظهحن

. ال٣ٟغة لخ٣ىيم ٦مؿخىياث( ؤوػان)

: البدث ؤصاة مداوع  جدلُل وزباث نضق

 لٗىانغ وجهييٟهم جدليلهم في اإلادللحن ؤجٟا١ صعظت ٖلى الباخض ؤٖخمض ألاصاة مداوع  جدليل وزباث نض١ مً للخد٤٣    

 ا( هٓغياث،ؤهضاٝ مٟاهيم،خ٣اث٤) للىخضاث الخدليل بٖاصة بٗض اإلادخىي 
ًا
: الخاليت اإلاٗاصلت ٖلى ٖخماصا

 X100 اإلادللحن  اجفاق مغاث ٖضص                                             

 للمدللحن اليلُت الىخضاث ٖضص=  اإلادخىي  جدلُل زباث مٗامل              

: الخالي الىدى ٖلى اإلادخىي  جدليل وزباث نض١ هخاثج ظاءث و٢ض

 ٌ ٌ  اإلافدىنحن آعاء وزباث نضق وؿب ًىضر(: 1) عكم حضو   ؤلاؾدباهت مداوع  ٖباعاث خى

%  اليؿبت الخىغاعاث ؤوافم ال مترصص ؤوافم اإلادىع  عكم

% 84 2650 419 193 2038 الشاوي

% 91 1249 273 49 927 الشالض

% 82 1680 476 86 1118 الغاب٘

% 88 2160 327 124 1709 الخامـ

% 88 7739 1495 452 5792 اإلاجمٕى

:  ؤلاخهاثُت اإلاٗالجت

 statistical package for social sciences لـ مسخهغ  SPSSبخهاثيا البياهاث إلاٗالجت  (SPSS)الـ بغهامج الباخض اؾخسضم     
 هى البياهاث هظه جدليل في اإلاؿخسضم ؤلاخهاجي ألاؾلىب الاظخماٖيت للٗلىم ؤلاخهاثيت الخؼمت بالٗغبيت حٗجى والتي

 اإلابدىزحن بظاباث ألوػان اإلاٗياعر  والاهدغاٝ الخؿابي الىؾِ بلى باإلياٞت اإلابدىزحن إلظاباث اإلائىيت واليؿب الخ٨غاعاث

 .للٗباعة بيجابي ؤم ؾلبي هى هل الٗباعة هدى اإلابدىزحن اججاه لىن٠ ؤر البياهاث لىن٠ يؿخسضم الخؿابي الىؾِ
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: البدث زُىاث و بحغاءاث

: اإلاُضاهُت الخجغبت 

 باإلاغخلت ألاو٫  اله٠ ألاخياء إلا٣غع  ؤلال٨ترووي لل٨خاب اإلا٣ترح الىمىطط لخجغيب اإلاىهجيت الخُىاث هظه الباخض اجب٘ 
 .الشاهىيت

: اإلاُضاهُت الخجغبت زُىاث: ؤوال

. ؤلاؾدباهاث البدض مٗلىماث ظم٘ في اإلاؿخسضمت ألاصواث  جهميم  -1 

. الشاهىر  ألاو٫  اله٠ ألاخياء ٦خاب جدليل  -2 

. اإلا٣ترح ؤلال٨ترووي ال٨خاب ؾيىاعيى ٦خابت  -3 

باٖت جهميم  -4  . اإلاجا٫ هظا في اإلاسخهحن بمؿاٖضة اإلا٣ترح ؤلال٨ترووي ال٨خاب َو

. ؤلاؾدباهاث م٘ جىػيٗها وجم( DVD) (CDs) اؾُىاهاث ٖلى ؤلال٨ترووي ال٨خاب وسخ -5 

غيه اإلا٣ترح ؤلال٨ترووي ال٨خاب ججغيب -6   والىؾاثِ الٗغى ؤظهؼة باؾخسضام الخٗامل زُىاث وقغح الُالب ٖلى ٖو

 .الخضيشت

 
ً
: البرهامج ججٍغب: زاهُا

  بىٟؿه اإلاٗيىت والىؾاثِ وألاظهؼة والبرمجياث ؤلال٨ترووي ال٨خاب اإلا٣ترح للبرامج اإلابضجي بالخجغيب الباخض ٢ام -ؤ
ًا
 مىٟغصا

: الخاليت الىىاحي زال٫ مً لالؾخسضام ونالخيخه البرامج ؾالمت مً للخإ٦ض الضعاؾت ٖيىت اإلاؿتهضٞت الٟئت ٖلى ٖغيه ٢بل

. مدخىياتها وويىح  البرامج قاقاث ؾالمت مً الخإ٦ض -1

 .والهىعة الهىث  وويىح وجؼامً اوسجام -2

٤ البرامج م٩ىهاث وحؿلؿل جغجيب  -3   اإلاٗض الخٗليمي الؿيىاعيى زُىاث ٞو
ًا
 .مؿب٣ا

 .الىٓام ٖغى ٖملياث في اإلاؿاٖضة وألاظهؼة CDs اإلاضمجت الاؾُىاهاث ؾالمت مً الخإ٦ض -4

 .ٞٗا٫ بك٩ل للخجغبت اإلاهاخبت الٓغوٝ  وتهيئت الجهاثيت  الخجغبت بيئت بٖضاص -5

 ومؿاٖضتهم ؤلال٨ترووي ال٨خاب جهٟذ بٛغى اإلاىاؾب والى٢ذ ال٩اٞيت الٟغنت الضعاؾت ٖيىت اإلاخٗلمحن الباخض ؤُٖى -ب
 زال٫ مً ، الخمهيضر الخجغيب بٛغى اؾخجاباتهم ٖلى الازخباعاث،للخهى٫  وبظغاء الخٗليم لبضايت مدخىياجه في بالخى٣ل

: آلاحي الباخض الخٔ الخمهيضر الخجغيب ٖملياث

. ؤلال٨ترووي الخٗليم ج٣ىيت م٘ للخٗامل الُالب اؾخٗضاص -1

  يازغ ؤلال٨ترووي  الخٗليم اؾخسضام-2
ًا
 .للُالب الضعاسخي الخدهيل ٖلى بيجابيا

. والدكىي٤ الاهدباه قض ٖىهغ الخٗليميت الٗمليت ٖلى يًٟي ؤلال٨ترووي الخٗليم -3
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بُت اإلاجمىٖت جلُُم: زالشا : الخجٍغ

 الٗغى وظهاػ( Computer) خاؾىب مً الخضيشت، الخٗليميت الخ٣ىياث بمؿاٖضة اإلا٣ترح ؤلال٨ترووي ال٨خاب ٖغى ٖىض      

 اإلاازغاث، وبصزا٫ وألاق٩ا٫ والغؾىم الىهىم وجدغي٪ ٖغى في ؾاهمذ الىؾاثل وهظه ،(projector) البروظ٨تر الًىجي
  والخٟاٖل،ؤجيدذ الدكىي٤ ٖامل الى باإلياٞت الُالب اهدباه ظظب في طل٪ ؾاٖض وملؿُت،مما ظاطبت ٖلميت بُغي٣ت
 ؾهىلت، ب٩ل  م٩ىهاجه م٘ والخٟاٖل والخٗامل جامت بدغيت اإلا٣ترح ؤلال٨ترووي ال٨خاب نٟداث صازل بالخى٣ل للُالب الٟغنت

. والٟهم الاؾديٗاب  بٛغى واؾخٟؿاعاتهم ؤؾئلتهم َغح و٦ظل٪

 
ً
: اإلالترح البرامج جُبُم: عابٗا

  الاؾخُالٖيت بالخجغبت الباخض ٢ام مدخىياجه، وجهٟذ الجهاثيت، نىعجه في ؤلال٨ترووي ال٨خاب بٖضاص بٗض       
ًا
 ٞحها مؿتهضٞا

ىع  ظىىب بىاليت الشاهىيت باإلاغخلت ألاو٫  اله٠ َالب ٤ واإلاٗلمحن التربيت وزبراء ألامىع  وؤولياء ، صاٞع :  آلاجيت اإلاٗاًحر ٞو

. وجىػيٗها ؤلال٨ترووي بال٨خاب حٗغيٟيت وكغة َباٖت -1

 .CDs ؤؾُىاهاث ٖلى اإلا٣ترح الال٨ترووي ال٨خاب مدخىياث جىػي٘ -2

 الىعقي ال٨خاب بحن الٟغ١  وببغاػ للخهٟذ اإلاىاؾب الؼمً وازخياع بض٢ت، ؤلال٨ترووي ال٨خاب بخهٟذ َالب ل٩ل الباخض ؾمذ 
إل الخهٟذ ٖملياث في ؤلال٨ترووي وال٨خاب  جمذ الضعاسخي، الخدهيل ٖلى وؤزغه للمٗلىماث، الىنى٫  والٟهم،وؾهىلت وؤلَا

. ؤلاخهاثيت للمٗالجاث وبٖضاصها البياهاث ظضولت

: البُاهاث ومىاككت ٖغى

: ؤلاؾدباهت مداوع  مىاككت ٖغى: ؤوال

ٌ  اإلادىع   . ومٗلىماث بُاهاث:ألاو

.البدث ُٖىت للُالب ألاباء حٗلُم مؿخىي  :(1) عكم بُاوي قيل
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خحن َالب مً ل٩ل% 20 ؤن هالخٔ( 1-4) ع٢م البياوي والك٩ل       مؿخىي % 14 زاهىر،٦ظل٪ ؤبائهم حٗليم مؿخىي  اإلاجمٖى

. الجامعي ٞى١  آبائهم حٗليم مؿخىي % 36 ظامعي،و حٗليمهم مؿخىي % 30 صبلىم،بيىما آبائهم حٗليم

بُت واإلاجمىٖت الًابُت( :2)حضٌو عكم  . ًىضر صزل ؤؾغ َالب اإلاجمىٖت الخجٍغ

صزل ألاؾغة 

 

بُت  الًابُت الخجٍغ

 31حُض 

62 %

35 

70 %

 18مخىؾِ 

36 %

15 

30 %

- - يُٗف 

 50اإلاجمٕى 

100 %

50 

100 %

ت َالب ؤؾغ صزل مً% 62 ؤن هالخٔ(  2)  ع٢م الجضو٫  مً       مخىؾِ،ؤما ؤؾغهم صزل% 36 و ظيض، الخجغيليت اإلاجمٖى

ت َالب . مخىؾِ ؤؾغهم صزل% 30 بيىما ظيض، ؤؾغهم صزل مجهم% 70 ؤن هالخٔ الًابُت اإلاجمٖى

ٌ  الخاؾىب جىفغ  صعحت(:2) عكم بُاوي قيل  .باإلاجز

 

ت َالب ظمي٘ ؤن هالخٔ( 2) ع٢م البياوي الك٩ل مً      ت َالب باإلاجز٫،ؤما خاؾىب لضحهم الخجغيليت اإلاجمٖى  اإلاجمٖى

. باإلاجز٫  خاؾىب لضحهم ليـ% 46 بيىما باإلاجز٫، خاؾىب لضحهم% 54 ؤن هالخٔ الًابُت
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بُت اإلاجمىٖخحن ؤفغاص ؤٖماع ًىضر( :3) عكم بُاوي قيل  .والًابُت الخجٍغ

 

ت َالب مً% 18 ؤن هالخٔ( 3) ع٢م البياوي الك٩ل مً       14 ؤٖماعهم بلٛذ% 72 و ؾىت، 13 ؤٖماعهم الخجغيليت اإلاجمٖى
ت َالب ؾىت،ؤما 15 ؤٖماعهم مجهم% 10 ؾىت،بيىما  ؤٖماعهم% 72 و ؾىت، 13 ؤٖماعهم مجهم% 24 ؤن يخطر الًابُت اإلاجمٖى

. ؾىت 15 اٖماعهم ٧اهذ% 4 بيىما ؾىت، 14

 ٌ (. ؤلالىترووي الخٗلُم بًجابُاث)الشاوي اإلادىع  ٖباعاث ججاه اإلافدىنحن إلحاباث الخىغاعاث(: 3) عكم حضو

ال مترصص ؤوافم الٗباعة 

ؤوافم 

اإلاجمٕى 

اؾخسضام الخٗليم ؤلال٨ترووي والخ٣ىياث الخضيشت يؿاٖض في الٟهم . 1

. وؤلاؾخٗاب والخٟاٖل

106  -14 120 

89 % -11 %100 %

غ الجهض والى٢ذ للمٗلم . 2  120 23 7 90اؾخسضام الخٗليم ؤلال٨ترووي والخ٣ىياث الخضيشت يٞى

75.5 %5.5 %19 %3.3 %

اؾخسضام الخٗليم ؤلال٨ترووي والخ٣ىياث الخضيشت يىمى مهاعة الخ٨ٟحر . 3

. الابخ٩اعي لضي الُالب

115 1 4 120 

96 %1 %3 %100 %

 120 18 23 79. الخٗليم ؤلال٨ترووي والخ٣ىياث الخضيشت يؼيض ز٣ت الُالب بىٟؿهاؾخسضام . 4

66 %19 %15 %10 %

اؾخسضام الخٗليم ؤلال٨ترووي والخ٣ىياث الخضيشت يكض بهدباه الُالب ويؼيض .5

. ٖامل الدكىي٤

108 8 14 120 

90.7 %5 %4.3 %100 %

 120 14 4 102وألاؾاليب لجٗل الخٗليم ؤلال٨ترووي الخ٣ىياث الخضيشت جمشل ؤوؿب الىؾاثل . 6

18%
24%

72%

72%

10%
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 مدؿىؽ
ًا
% 100% 12% 3% 85. وا٢ٗا

 ٖلى الخدهيل .  7
ًا
اؾخسضام الخٗليم ؤلال٨ترووي والخ٣ىياث الخضيشت يازغ بيجابيا

. الضعاسخي لضي الُالب

77 14 29 120 

64.2 %11.6 %24.2 %3.3 %

الخضيشت ي٣لل مً صوع اإلاٗلم في اؾخسضام الخٗليم ؤلال٨ترووي والخ٣ىياث . 8

. الٗمليت الخٗليميت ويس٠ٟ ٖبء الخضعيـ

65 23 32 120 

54.2 %19.3 %26.5 %100 %

الخٗليم ؤلال٨ترووي وبؾخسضام الخ٣ىياث الخضيشت ؤ٦ثر ٞاٖليت مً اؾخسضام . 9

. ال٨خاب الىعقي الخ٣ليضر

70 24 26 120 

58 %20 %22 %100 %

ؤلال٨ترووي والخ٣ىياث الخضيشت  ؾخدل مدل اليكغ اؾخسضام الخٗليم . 10

 في اإلاؿخ٣بل
ًا
. الىعقي والخٗليم الخ٣ليضر جماما

91 11 18 120 

76 %9.3 %14.7 %100 %

الخٗليم ؤلال٨ترووي والخ٣ىياث الخضيشت جضٖم الخٗليم الخ٣ليضر وحؿاهم في . 11

. جُىيغه

109 5 6 120 

91 %4 %5 %100 %

ؤلال٨ترووي والخ٣ىياث الخضيشت يس٠ٟ ػخمت ال٣اٖاث   اؾخسضام الخٗليم. 12

. والٟهى٫ الضعاؾيت

120  - -120 

100 % - -100 %

إل . 13 اؾخسضام الخٗليم ؤلال٨ترووي والخ٣ىياث الخضيشت جديذ للُالب خغيت ؤلَا

. والخهٟذ  في ؤر ػمان وم٩ان

100 9 11 120 

84 %7.4 %8.6 %100 %

ؤلال٨ترووي والخ٣ىياث الخضيشت ججضص الخيىيت في قغ٧اء اؾخسضام الخٗليم . 14

. الٗمليت الخٗليميت

79 18 23 120 

66 %14.8 %19.2 %100 %

اؾخسضام الخٗليم ؤلال٨ترووي والخ٣ىياث الخضيشت ج٣لل مً  صوع اإلاٗلم  . 15

.              جؼيض مٗضالث الُٗالت وؾِ قغيدت اإلاٗلمحن

42 5 73 120 

35 %4.2 %60.8 %100 %

اؾخسضام الخٗليم ؤلال٨ترووي والخ٣ىياث الخضيشت حٗالج مك٩لت الٟغو١ . 16

. الٟغصيت بحن الُالب

102  -18 120 

85 % -15 %100 %

اؾخسضام الخٗليم ؤلال٨ترووي والخ٣ىياث الخضيشت ج٨ؿب اإلاٗلم مهاعاث . 17

. الخىٕى في ؤؾاليب الخضعيـ

106 7 7 120 

89 %5.2 %5.8 %120 %
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ضخامت اإلاىاهج الىع٢يت الخ٣ليضيت ؾي٠٣ ٣ٖبت ؤمام جدىيلها بلى مىاهج . 18

إل .    و٦خب بل٨تروهيت ؾهلت الخمل وؤلَا

102 2 16 120 

85 %2 %13 %100 %

19 . ًٖ 
ًا
ألاهضاٝ الخٗليميت والتربىيت للخٗليم الال٨ترووي ال جسخل٠ ٦شحرا

. ؤهضاٝ الخٗليم الخ٣ليضر

109 7 4 3 

91 %6 %3 %100 %

ؤؾاليب ج٣ىيم و٢ياؽ الخٗليم الال٨ترووي يجب ؤن جىي٘ بٗىايت ٞاث٣ت م٘ . 20

. مغاٖاة  جدىالث ٖهغ الٗىإلات وجٟجغ اإلاٗلىماث

98 5 17 120 

82 %4 %14 %100 %

الخٗليم الال٨ترووي ؾي٣لل مً الخـ ؤلاظخماعي بحن قغ٧اء الٗمليت . 21

٣اءاإلاٗلم ، ) الخٗليميت  (. الُالب،ألاؾغة،الٞغ

65 15 40 120 

54 %12 %34 %100 %

الخٗليم الال٨ترووي يُىع مهاعة وي٘ الازخباعاث لضي اإلاٗلم ويُىع ز٣اٞت . 22

. الُالب ؤلازخباعيت 

103 5 12 120 

86 %4 %10 %100 %

 ٌ ت صعحاث بلى باإليافت اإلاُٗاعي  الاهدغاف و الخؿابي الىؾِ( : 4) عكم حضو  مغب٘ الزخباع الاخخمالُت واللُمت الخٍغ

ٌ  اإلافدىنحن إلحاباث هأي (. ؤلالىترووي الخٗلُم بًجابُاث)الشاوي اإلادىع  ٖباعاث خى

الىؾِ الٗباعاث 

الخؿابي 

الاهدغاف 

اإلاُٗاعي 

كُمت مغب٘ 

هأي 

صعحاث 

ت  الخٍغ

اللُمت 

الاخخمالُت 

اؾخسضام الخٗليم ؤلال٨ترووي والخ٣ىياث الخضيشت . 1

. الٟهم وؤلاؾخٗاب والخٟاٖليؿاٖض في 

2.7 0.6 70.5 1 0.00 

اؾخسضام الخٗليم ؤلال٨ترووي والخ٣ىياث الخضيشت . 2

غ الجهض والى٢ذ للمٗلم  يٞى

2.6 0.8 96.9 2 0.00 

اؾخسضام الخٗليم ؤلال٨ترووي والخ٣ىياث الخضيشت . 3

. يىمى مهاعة الخ٨ٟحر الابخ٩اعي لضي الُالب

2.9 0.4 211 2 0.00 

اؾخسضام الخٗليم ؤلال٨ترووي والخ٣ىياث الخضيشت . 4

. يؼيض ز٣ت الُالب بىٟؿه

2.5 0.7 57.4 2 0.00 

اؾخسضام الخٗليم ؤلال٨ترووي والخ٣ىياث الخضيشت . 5

. يكض بهدباه الُالب ويؼيض ٖامل الدكىي٤

2.7 0.6 145.2 2 0.00 

الخ٣ىياث الخضيشت جمشل ؤوؿب الىؾاثل وألاؾاليب . 6

 مدؿىؽلجٗل 
ًا
. الخٗليم ؤلال٨ترووي وا٢ٗا

2.7 0.6 145.4 2 0.00 
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اؾخسضام الخٗليم ؤلال٨ترووي والخ٣ىياث الخضيشت . 7

  ٖلى الخدهيل الضعاسخي لضي الُالب
ًا
. يازغ بيجابيا

2.4 0.8 54 2 0.00 

اؾخسضام الخٗليم ؤلال٨ترووي والخ٣ىياث الخضيشت . 8

ويس٠ٟ  ي٣لل مً صوع اإلاٗلم في الٗمليت الخٗليميت

. ٖبء الخضعيـ

2.3 0.9 24.5 2 0.00 

الخٗليم ؤلال٨ترووي ووبؾخسضام الخ٣ىياث الخضيشت . 9

. ؤ٦ثر ٞاٖليت مً اؾخسضام ال٨خاب الىعقي الخ٣ليضر

2.4 0.8 33.8 2 0.00 

اؾخسضام الخٗليم ؤلال٨ترووي والخ٣ىياث الخضيشت  . 10

 
ًا
في ؾخدل مدل اليكغ الىعقي والخٗليم الخ٣ليضر جماما

. اإلاؿخ٣بل

2.6 0.7 98 2 0.00 

الخٗليم ؤلال٨ترووي والخ٣ىياث الخضيشت جضٖم  . 11

. الخٗليم الخ٣ليضر وحؿاهم في جُىيغه

2.9 0.5 178.6 2 0.00 

اؾخسضام الخٗليم ؤلال٨ترووي والخ٣ىياث الخضيشت . 12

. يس٠ٟ ػخمت ال٣اٖاث  والٟهى٫ الضعاؾيت

3 0 - - - 

ؤلال٨ترووي والخ٣ىياث الخضيشت اؾخسضام الخٗليم . 13

إل والخهٟذ  في ؤر ػمان  جديذ للُالب خغيت ؤلَا

. وم٩ان

2.7 0.6 135 2 0.00 

اؾخسضام الخٗليم ؤلال٨ترووي والخ٣ىياث الخضيشت . 14

. ججضص الخيىيت في قغ٧اء الٗمليت الخٗليميت

2.5 0.8 57.4 2 0.00 

الخضيشت اؾخسضام الخٗليم ؤلال٨ترووي والخ٣ىياث . 15

ج٣لل مً صوع اإلاٗلم جؼيض مٗضالث الُٗالت وؾِ 

. قغيدت اإلاٗلمحن

1.7 0.9 57.9 2 0.00 

اؾخسضام الخٗليم ؤلال٨ترووي والخ٣ىياث الخضيشت . 16

. حٗالج مك٩لت الٟغو١ الٟغصيت بحن الُالب 

2.7 0.7 58.8 1 0.00 

اؾخسضام الخٗليم ؤلال٨ترووي والخ٣ىياث الخضيشت . 17

. اإلاٗلم مهاعاث الخىٕى في ؤؾاليب الخضعيـج٨ؿب 

2.8 0.5 163 2 0.00 

ضخامت اإلاىاهج الىع٢يت الخ٣ليضيت  ؾي٠٣ ٣ٖبت . 18

ؤمام جدىيلها بلى مىاهج و٦خب بل٨تروهيت ؾهلت الخمل 

إل . وؤلَا

2.7 0.7 146.6 2 0.00 

ألاهضاٝ الخٗليميت والتربىيت للخٗليم الال٨ترووي ال . 19

 
ًا
. ًٖ ؤهضاٝ الخٗليم الخ٣ليضرجسخل٠ ٦شحرا

2.9 0.4 178.7 2 0.00 
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ؤؾاليب ج٣ىيم و٢ياؽ الخٗليم الال٨ترووي يجب ؤن . 20

جىي٘ بٗىايت ٞاث٣ت م٘ مغاٖاة  جدىالث ٖهغ الٗىإلات 

. وجٟجغ اإلاٗلىماث

2.7 0.7 127.9 2 0.00 

الخٗليم الال٨ترووي ؾي٣لل مً الخـ ؤلاظخماعي . 21

اإلاٗلم،الُالب،ألاؾغة، )الخٗليميت بحن قغ٧اء الٗمليت 

٣اء  ( الٞغ

2.2 0.9 31 2 0.00 

الخٗليم الال٨ترووي يُىع مهاعة وي٘ الازخباعاث . 22

. لضي اإلاٗلم ويُىع ز٣اٞت الُالب ؤلازخباعيت

2.8 0.6 149.5 2 0.00 

 ؤن بلى يكحر وهظا( 2) الٟغضخي الخؿابي الىؾِ مً ؤ٦بر الٗباعاث لجمي٘ الخؿابي الىؾِ ؤن( 4) ع٢م الجضو٫  مً يالخٔ   
 يتراوح الٗباعاث لهظه اإلاٗياعر  الاهدغاٝ ٖلحها،ؤما مىا٣ٞتهم ؤر ؤلايجابي الاججاه في حؿحر الٗباعاث هظه هدى اإلابدىزحن بظاباث

 مؿخىي  مً ؤ٢ل الٗباعاث لٛالبيت الاخخماليت ال٣يمت بلى بالىٓغ اإلابدىزحن، بظاباث ججاوـ بلى يكحر وهظا( 0.9 –0) بحن ما
. ٚحرها صون  إلظابت جخدحز اإلابدىزحن بظاباث ؤن ؤر بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ وظىص بلى يكحر وهظا 0.05 اإلاٗىىيت

 ٌ ت صعحاث بلى باإليافت اإلاُٗاعي  والاهدغاف الخؿابي الىؾِ ًىضر(:5) عكم حضو  الزخباع الاخخمالُت واللُمت الخٍغ

ٌ  اإلافدىنحن ألعاء هأي مغب٘ (. ؤلالىترووي الخٗلُم وجدضًاث ٖلباث)  الشالث اإلادىع  ٖباعاث خى

الٗباعاث 

 

الىؾِ 

الخؿابي 

الاهدغاف 

اإلاُٗاعي 

كُمت مغب٘ 

هأي 

صعحاث 

ت  الخٍغ

اللُمت 

الاخخمالُت 

شر ؤلام٩اهاث والى٣و الخاص في ألاصواث واإلاٗضاث والاظهؼه . 23

. واإلاٗامل باإلاضاعؽ

2.8 0.6 163 2 0.00 

الٟهى٫  الضعاؾيت واإلاباوي وال٣اٖاث ٚحر مىاؾبت إلؾخٗاب . 24

. الخٗليم ؤلال٨ترووي

2.6 0.8 92.2 2 0.00 

ٖضم جإهيل بٌٗ اإلاٗلمحن بإلاامهم باؾخسضام الخ٣ىياث . 25

. الخضيشت اإلاخٗل٣ت بالخٗليم ؤلا٦ترووي

2.2 0.9 38.2 2 0.00 

غ مغا٦ؼ الخ٣ىياث وج٨ىىلىظيا الخٗليم. 26 اإلاجهؼة  ٖضم جٞى

. بالىالياث

2.8 0.5 173.5 2 0.00 

الاه٣ُإ اإلاخ٨غع للخياع ال٨هغباجي ؾي٠٣ ٣ٖبت ؤمام جىٟيظ . 27

. الخٗليم ؤلال٨ترووي

2.7 0.7 126.6 2 0.00 

اعجٟإ ؤؾٗاع ألاظهؼة واإلاٗضاث التي جمشل الغ٦حزة ألاؾاؾيت في . 28

. ٖمليت الخٗليم ؤلال٨ترووي

2.8 0.6 70.5 1 0.00 

اإلاىاهج بهىعتها الخاليت يهٗب جدىيلها إلاىاهج إلل٨تروهيت . 29 

. يجب بٖاصة نياٚتها م٘ جٟاصر الطخامت والخكى

3 0  - -- 

ؾيٗاوي الُالب ؤصخاب الاخخياظاث الخانت مً هاخيت . 30

. الخٗامل م٘ الخٗليم الال٨ترووي

2.7 0.7 127.9 2 0.00 

 0.00 2 122.9 0.7 1.3الال٨ترووي ؾخ٣لل مً  زىعة ٢ضامى اإلاٗلمحن وؤٖضاء الخٗليم. 31
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. صوعة في الٗمليت الخٗليميت

اة والجزوح والخغوباث هظه  ؾخ٩ىن ؾلب في ٣ٞضان . 32 هجغة الٖغ

بٗض الُالب لخ٣هم في الخٗليم الال٨ترووي  

3 0  - -- 

 بلى يكحر وهظا( 2) الٟغضخي الخؿابي الىؾِ مً ؤ٦بر الٗباعاث لٛالبيت الخؿابي الىؾِ ؤن( 5) ع٢م الجضو٫  مً يخطر       
 الٗباعاث لهظه اإلاٗياعر  الاهدغاٝ ٖلحها،ؤما مىا٣ٞتهم ؤر ؤلايجابي الاججاه في حؿحر الٗباعاث هظه هدى اإلابدىزحن بظاباث ؤن

 مً ؤ٦بر ٞةجها الٗباعاث لجمي٘ الاخخماليت ال٣يمت بلى بالىٓغ اإلابدىزحن، بظاباث ججاوـ بلى يكحر وهظا( 0.9 –0) بحن ما يتراوح
 قبه بيؿب جخىػٕ اإلابدىزحن بظاباث ؤن ؤر بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ وظىص ٖضم بلى يكحر وهظا 0.05 اإلاٗىىيت مؿخىي 

. مدؿاويت

 ٌ ت صعحاث بلى باإليافت اإلاُٗاعي  والاهدغاف الخؿابي الىؾِ(:6) عكم حضو  هأي مغب٘ الزخباع الاخخمالُت واللُمت الخٍغ

ٌ  اإلافدىنحن ألعاء ( .  ؤلالىترووي الخٗلُم مفهىم) الغاب٘ اإلادىع  ٖباعاث خى

الىؾِ الٗباعاث 

الخؿابي 

الاهدغاف 

اإلاُٗاعي 

كُمت مغب٘ 

هأي 

صعحاث 

ت  الخٍغ

اللُمت 

الاخخمالُت 

٘ مٗضالث الخدهيل . 33 الخٗليم ؤلال٨ترووي يؼيض ويؿاهم في ٞع

. الضاعسخي

2.8 0.6 163 2 0.00 

والخ٣ىياث الخضيشت  هضع اؾخسضام الخٗليم ؤلال٨ترووي . 34

. للى٢ذ

1.1 0.3 67.5 1 0.00 

الخٗليم ؤلال٨ترووي ي٣لل مً اإلالل ويؼيض ٖامل الدكىي٤ . 35

ويشحر ؤلاهدباه ويؼيض م٣ضعة الُالب الاؾديٗابيت،م٣اعهت بالخٗليم 

. الخ٣ليضر

2.4 0.9 20.8 1 0.00 

اؾخسضام الخٗليم ؤلال٨ترووي يدٟؼ بمخابٗت الضعوؽ . 36

. باهخمام ؤ٦ثر مً ألاؾاليب الخ٣ليضيت 

2.1 0.9 54.9 2 0.00 

اؾخسضام الخٗليم ؤلال٨ترووي يخُلب مهاعة الخٗامل م٘ . 37

. الخاؾىب والكب٩اث

3 0  - - -

خماص ٖلى الخٗليم ؤلال٨ترووي ي٣لل مً ا٦دؿاب مهاعاث . 38 الٖا

إل ) اللٛت  (. الخِ  –ال٣غاءة  –ؤلَا

1.1 0.4 61.6 1 0.00 

 0.00 1 80 0.3 2.9. الخٗليم ؤلال٨ترووي يصج٘ ٖلى الخٗليم الظاحي . 39
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حرها اإلاٗيىاث الضاٖمت ألؾاليب الخٗليم . 40 ألاؾغ بةم٩اجها جٞى

.  ؤلال٨ترووي 

2.3 0.9 31.9 2 0.00 

ما٫ . 41 الخٗليم ؤلال٨ترووي ي٣لل مً ؤنض٢اء الاؾخظ٧اع وألٖا

. الهٟيت الجماٖيت

1.1 0.4 61.6 1 0.00 

قاهضث ٖضص مً الضعوؽ اإلاٗغويت ًٖ َغي٤ الخاؾىب . 42

. والخ٣ىياث الخضيشت

2.1 0.9 54.9 2 0.00 

الخٗليم ؤلال٨ترووي يجٗل اإلاٗلىماث با٢يت في ألاطهان لٟترة . 43

. َىيلت صون ٣ٞضاجها م٣اعهت بالخٗليم الخ٣ليضر 

2.5 0.8 34 1 0.00 

الخٗليم ؤلال٨ترووي وخىؾبت اإلاىاهج يٗخبر هضٝ مً . 44

.  ؤهضاٝ التربيت الخٗليميت الخضيشت واإلاىا٦بت

2.9 0.5 86.7 1 0.00 

اؾخسضام الخٗليم ؤلال٨ترووي والخ٣ىياث الخضيشت يدبب . 45

. اإلااصة الضعاؾيت والخٗليم بهىعة 

2.6 0.7 79.4 2 0.00 

ؤؾاسخي مً  مخُلباث    الٗىإلات الخٗليم ؤلال٨ترووي مُلب . 46

. وهظا  الٗهغ الخضيض

2.8 0.6 67.5 1 0.00 

 بظاباث ؤن بلى يكحر وهظا( 2) الٟغضخي الخؿابي الىؾِ مً ؤ٦بر الٗباعاث لٛالبيت الخؿابي الىؾِ ٞةن( 6) ع٢م الجضو٫  مً
 بحن ما يتراوح الٗباعاث لهظه اإلاٗياعر  الاهدغاٝ ؤما ٖلحها، مىا٣ٞتهم ؤر ؤلايجابي الاججاه في حؿحر الٗباعاث هظه هدى اإلابدىزحن

.  اإلابدىزحن بظاباث ججاوـ بلى يكحر وهظا( 0.9 –0)

 صاللت طاث ٞغو١ وظىص بلى يكحر وهظا 0.05 اإلاٗىىيت مؿخىي  مً ؤ٢ل ٞةجها الٗباعاث لٛالبيت الاخخماليت ال٣يمت بلى بالىٓغ

. ٚحرها صون  إلظابت جخدحز اإلابدىزحن بظاباث ؤن ؤر بخهاثيت

 ٌ ت صعحاث بلى باإليافت اإلاُٗاعي  الاهدغاف و الخؿابي الىؾِ(:7) عكم حضو  هأي مغب٘ الزخباع الاخخمالُت واللُمت الخٍغ

ٌ  اإلافدىنحن إلعاء م)  الخامـ اإلادىع  ٖباعاث خى  (.اإلالترح ؤلالىترووي الىخاب جلٍى

الىؾِ الٗباعاث 

الخؿابي 

الاهدغاف 

اإلاُٗاعي 

كُمت مغب٘ 

هأي 

صعحاث 

ت  الخٍغ

اللُمت 

الاخخمالُت 

اث  ال٨خاب ؤلال٨ترووي جيسجم م٘ َغي٣ت . 47 َغي٣ت جغجيب مىيٖى

. جغجيب ألاهضاٝ

2.4 0.8 63 2 0.00 
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 0.00 1 61.6 0.7 2.7.  اؾخسضمذ  الهىع والجضاو٫ والغؾىم  بُغي٣ت ظظابت. 48

بٖضاص ال٨خاب ؤلال٨ترووي بهظه الهىعة يد٤٣ يازغ ٖلى الخدهيل . 49

 
ًا
. الضعاسخي للُالب ببجابيا

2.5 0.8 81.5 2 0.00 

الغمىػ واإلاهُلخاث والازخهاعاث جضٖم ماوعص في ال٨خاب  الىعقي . 50

. الخ٣ليضر

2.7 0.7 132.7 2 0.00 

 اؾدىاصا ٖلى اإلاغاظ٘ والؿيىاعيى الخٗليمي. 51
ًا
 0.00 2 24.2 0.9 2.8. ص٢ي٤ ٖلميا

 0.00 1 80 0.3 2.9.  زالي مً ألازُاء اإلاُبٗيت واللٛىيت والىدىيت. 52

الهياٚاث والىهىم اللٟٓيت مىاؾبت ل٣ضعاث ال٣غاثيت للمخٗلمحن . 53

.  ٖيىت الضعاؾت

2.7 0.7 61.6 1 0.00 

حر مؼصخمت. 54 - - -  0 3. ال٣ٟغاث والجمل في الكاقاث واضخت ٚو

 0.00 2 150 0.7 2.7.  ال٨خاب ؤلال٨ترووي يضٖم ال٨خاب الخ٣ليضر. 55

ح٨ٗـ الىؾاثِ اإلاخٗضصة وألاظهؼة  اإلاؿخسضمت صوع ال٨خاب . 56

. ؤلال٨ترووي الٟٗا٫

2.7 0.8 145 2 0.00 

 0.00 2 79.6 0.8 2.5.  ج٣ضم للمخٗلم ٞغنت للخٟاٖل والدكىي٤. 57

 0.00 2 60.7 0.8 2.4. ؤلال٨ترووي بُغي٣ت ٖلميت حؿاهم في ٖغى ال٨خاب . 58

ه وألاع٢ام والغمىػ واضخت  ٖلى بَاع  الهٟدت . 59 حجم الخِ وهٖى

. ٖىض حكٛيل البرامج 

2.6 0.8 45.6 1 0.00 

لخىييذ وببغاػ ( ؤلىان، ميٌ،زِ) جم اؾخسضام مازغاث مسخلٟت . 60

.  اإلاهُلخاث واإلاٟاهيم والغمىػ اإلاهمت

2.4 0.9 40.2 2 0.00 

واظهت الخُبي٤ جخًمً ظمي٘ ألاػعاع وؤلاعقاصاث التي يدخاظها . 61

. للمؿخسضم

2.7 0.6 121.8 2 0.00 
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الخى٣ل بحن قاقاث البرامج يخم بُغي٣ت ؾلؿت ومترابُت ؾهلت . 62

. وبؿيُت

2.7 0.6 140.6 2 0.00 

واضخت للمخٗلم صون ( ػع )َغي٣ت الاؾخسضام ووْيٟت ٧ل ؤي٣ىهت .  63

. الخاظت بلى صليل

2.9 0.3 80 1 0.00 

يت مً البرامج يخم بُغي٣ت ؾهلت . 64 الىنى٫ بلى الكاقاث الٟٖغ

. وؾغيٗت

2.7 0.7 61.6 1 0.00 

 ؤن بلى يكحر وهظا( 2) الٟغضخي الخؿابي الىؾِ مً ؤ٦بر الٗباعاث لجمي٘ الخؿابي الىؾِ ٞةن( 7) ع٢م الجضو٫  مً      
 . ٖلحها مىا٣ٞتهم ؤر ؤلايجابي الاججاه في حؿحر الٗباعاث هظه هدى اإلابدىزحن بظاباث

 ال٣يمت بلى بالىٓغ اإلابدىزحن، بظاباث ججاوـ بلى يكحر وهظا( 0.9 –0) بحن ما يتراوح الٗباعاث لهظه اإلاٗياعر  ؤلاهدغاٝ ؤما

 ؤن ؤر بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ وظىص بلى يكحر وهظا 0.05 اإلاٗىىيت مؿخىي  مً ؤ٢ل ٞهي الٗباعاث لجمي٘ الاخخماليت

. ٚحرها صون  إلظابت جخدحز اإلابدىزحن بظاباث

 
ً
: البدث ؤؾئلت ومىاككت ٖغى:زاهُا

ٌ  الؿااٌ ومىاككت ٖغى :  ألاو

 هٟـ هي الشاهىيت باإلاغخلت ألاو٫  لله٠  ؤلاخياء ماصة جضعيـ في اإلاؿخسضم الال٨ترووي ال٨خاب ؤهضاٝ هل:)الؿااٌ هو
( الخ٣ليضر؟ الىعقي ال٨خاب ؤهضاٝ

عكم 

الٗباعة 

اليؿبت هو الٗباعة 

ت  اإلائٍى

 ًٖ ؤهضاٝ  الخٗليم الخ٣ليضر 19
ًا
% 91. ألاهضاٝ  الخٗليميت والتربىيت للخٗليم ؤلال٨ترووي ال جسخل٠ ٦شحرا

هجض ؤعاء اإلابدىزحن  جميل هدى ؤلايجابيت بيؿبت ٖاليت مما يا٦ض اإلاىا٣ٞت، ويغر الباخض ؤن ( 3)بالىٓغ للجضو٫ ع٢م        

 مىظهت للخٗليم ؤلال٨ترووي بٗض بياٞت بٌٗ الخٗضيالثؤه
ًا
. صاٝ الخٗليم الخ٣ليضر ؾخ٩ىن ؤهضاٞا

: ٖغى ومىاككت الؿااٌ الشاوي

هل ال٨خاب ؤلال٨ترووي اإلا٣ترح إلا٣غع ألاخياء اله٠ ألاو٫ الشاهىر يضٖم اليسخت الىع٢يت الخ٣ليضيت )هو الؿاا٫        

. جسضام الىؾاثِ الخضيشت ؟ويٗالج مك٩لت الٟغو١ الٟغصيت ٖبر اؽ

ت هو الٗباعة عكم الٗباعة  اليؿبت اإلائٍى

% 89. اؾخسضام الخٗليم ؤلال٨ترووي والخ٣ىياث الخضيشت يؿاٖض في الٟهم والاؾديٗاب والخٟاٖل 1

% 96. اؾخسضام الخٗليم ؤلال٨ترووي  والخ٣ىياث الخضيشت  يىمي مهاعة الخ٨ٟحر ؤلابخ٩اعر لضي الُالب 3

% 90,7. الخٗليم ؤلال٨ترووي والخ٣ىياث الخضيشت يكض اهدباه الُالب ويؼيض ٖامل الدكىي٤ اؾخسضام 5

% 91. الخٗليم ؤلال٨ترووي والخ٣ىياث الخضيشت جضٖم الخٗليم الخ٣ليضر وحؿاهم في جُىيغه 11
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% 85. اؾخسضام الخٗليم ؤلال٨ترووي والخ٣ىياث الخضيشت حٗالج مك٩لت الٟغو١ الٟغصيت بحن الُالب 16

اؾخسضام الخٗليم ؤلال٨ترووي والخ٣ىياث الخضيشت ج٨ؿب اإلاٗلم  مهاعاث الخىٕى في ؤؾاليب  17

. الخضعيـ

89 %

 ٖاليت وبيؿب ؤلايجابيت هدى جخجه الضعاؾت ٖيىت بظاباث ظمي٘ ،هجض(3) الخىالي ٖلى آلاجيت باألع٢ام الجضاو٫  صعاؾت ٖىض       

. الٗباعاث جل٪ ٖلى مىا٣ٞتهم يٗجي وهظا

: الشالث الؿااٌ ومىاككت ٖغى

 ألاو٫  لله٠ ألاخياء ماصة جضعيـ في اإلاؿخسضم ؤلال٨ترووي لل٨خاب اإلاىاؾبت  وال٣ياؽ الخ٣ىيم ؤؾاليب هي ما:)الؿااٌ هو
( ؟ الشاهىر  باإلاغخلت

 

ت هو الٗباعة عكم الٗباعة  اليؿبت اإلائٍى

جىي٘ بٗىايت ٞاث٣ت م٘ مغاٖاة ؤؾاليب ج٣ىيم و٢ياؽ ٞاٖليت الخٗليم ؤلال٨ترووي  يجب ؤن  20

. جدىالث ٖهغ الٗىإلات وجٟجغ اإلاٗلىماث

82 %

. ٖاليت وؿبت وهظه% 82 بيؿبت خٓيذ الٗباعة هظه ؤن هجض( 3) ع٢م الجضو٫  بضعاؾت

: الغاب٘ الؿااٌ ومىاككت ٖغى

ت بحن بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض هل:الؿااٌ هو  ت( ؤلال٨ترووي بال٨خاب صعؾذ التي) الخجغيليت اإلاجمٖى  واإلاجمٖى

 ظىىب بىاليت للُالب الضعاسخي الخدهيل ٖلى الشاهىر  ألاو٫  لله٠ ألاخياء إلا٣غع ( الٗاصر بال٨خاب صعؾذ التي) الًابُت
ىع   ؟ صاٞع

ت( ث) الزخباع الاخخماليت ال٣يمت بلى باإلياٞت اإلاٗياعر  والاهدغاٝ الخؿابي الىؾِ يىضر (8) ع٢م ظضو٫        بطا ما إلاٗٞغ
ت َالب بحن بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ هىا٥ ٧اهذ ت( ؤلال٨ترووي بال٨خاب صعؾذ التي) الخجغيليت اإلاجمٖى  الًابُت واإلاجمٖى

. الخدهيلي الازخباع في للُالب الضعاسخي الخدهيل  صعظاث في( الٗاصر بال٨خاب صعؾذ التي)

ت  الىؾِ الٗضص اإلاجمٖى

الخؿابي 

( ث)كُمت الاهدغاف 

اإلادؿىبت 

صعحت 

ت  الخٍغ

( ث)كُمت 

الجضولُت 

الاؾخيخاج 

 50ججغيليت 

50 

جىظض ٞغو١  0.00 98 9.7 1.3 38.8

 3.1 34يابُت 

ت َالب جدهيل صعظاث مخىؾِ هجض ؤٖاله( 8) ع٢م الجضو٫  مً       مخىؾِ مً ؤٖلى وهى( 38.8) يؿاور  الخجغيليت اإلاجمٖى
ت َالب جدهيل ت َالب لضعظاث اإلاٗياعر  الاهدغاٝ هجض ٦ما(.34) الًابُت اإلاجمٖى  يؿاور  والًابُت الخجغيليت اإلاجمٖى

خحن َالب صعظاث ججاوـ بلى يكحر وهظا الخىالي ٖلى( 3.1 –1.3) . اإلاجمٖى
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 طاث ٞغو١ وظىص بلى يكحر وهظا( 0.00) الجضوليت( ث) ٢يمت مً ؤ٦بر وهي( 9.7) حؿاور  اإلادؿىبت( ث) ٢يمت بلى وبالىٓغ     

خحن َالب صعظاث بحن بخهاثيت صاللت ت لهالر الٟغو١ هظه وحٗؼي  اإلاجمٖى . الخجغيليت اإلاجمٖى

   : الىخاثج ؤهم

 الىعقي ال٨خاب ؤهضاٝ يد٤٣ الشاهىيت باإلاغخلت ألاو٫  لله٠  ؤلاخياء ماصة جضعيـ في اإلاؿخسضم الال٨ترووي ال٨خاب -1
  ٦م٣غع  جهميمه يم٨ً الخ٣ليضيت الىع٢يت اليسخت ويضٖم الخ٣ليضر

ًا
  بل٨تروهيا

ًا
  يازغو للخٗلم نالخا

ًا
 الخدهيل ٖلى بيجابا

 .للُالب الضعاسخي

٘ الي ياصر  الشاهىر  ألاو٫  اله٠ ألاخياء إلا٣غع  ؤلال٨ترووي ال٨خاب -2  في ويؿاهم وال٨ٟاءة الخمحز لضعظت الُالب جدهيل ٞع

 . الٟغصيت الٟغو١ ومٗالجت الُالب لضي ؤلازخباعيت الش٣اٞت وجىميت  الخٗليميت اإلاك٨الث خل

ت َالب لضعظاث اإلاٗض٫ اإلاخىؾِ بحن مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صالت طاث ٞغو١ جىظض -3 الب الخجغيليت اإلاجمٖى ت َو  اإلاجمٖى

  ؤلال٨ترووي للخٗليم ؤن يا٦ض وهظا البٗضر الازخباع في الًابُت
ًا
  ؤزغا

ًا
 .ألاخياء حٗلم في ايجابيا

:  الخىنُاث ؤهم

 ظمي٘ وفي الضعاؾيت اإلاىاص ل٩ل الال٨تروهيت ال٨خب ججغبت لخٗميم الؿىصان في والخٗليم التربيت وػاعة اهخمام يغوعة -1
. صختها زبدذ التي الضعاؾت وهخاثج الباخض ويٗها التي واإلا٣ترخاث باإلظغاءاث بالخُىيغ ال٣اثمىن  يإزظ خيض الخٗليم مغاخل

 حٗليميت وبغمجياث ال٨تروهيت ٦خب وبهخاط ألازغي  الضعاؾيت للم٣غعاث مبخ٨غة جهاميم بلى حؿدىض حٗليميت هماطط بىاء -2
 جهميم في الباخض اجبٗها التي والخهميميت اإلاىهجيت ؤلاظغاءاث مً باالؾخٟاصة وطل٪ الظاحي، الخٗلم في واؾخسضامها مدىؾبت

 .ٞاٖليتها الضعاؾت ؤزبدذ والتي الشاهىر  ألاو٫  لله٠ ألاخياء إلااصة الال٨ترووي ال٨خاب وجُىيغ

 الٗلميت الهٟت طاث اإلا٣غعاث ظمي٘ جضعيـ في الال٨تروهيت ال٨خب اؾخسضام والخٗليم التربيت وػاعاث جدبجى ؤن يغوعة -3
  وألاصبيت الىٓغيت واإلاىاص

ًا
  اؾخسضامه وظضث التي الضعاؾت لىخاثج هٓغا

ًا
 والخُبي٤ والٟهم والاخخٟاّ الخدهيل في بيجابيا

 .والخظ٦غ

 اإلاٗلم وبٖضاص الخضعيليت الضوعاث زال٫ مً الخٗليميت الٗمليت في الخاؾىب اؾخسضام ٖلى اإلاٗلمحن جضعيب يغوعة -4
 .الخضيشت جُىعاتها ومخابٗت والخاؾىب اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظيا اؾخسضام ٖلى ٖاليت ٢ضعة لضيه لي٩ىن 

 َغي٣ت الال٨ترووي والخٗليم الخسههاث ل٩ل ؤؾاؾيت الخاؾب ماصة ججٗل ؤن الخٗليميت اإلااؾؿاث ٖلى ييبػي -5
 اإلاغاخل ظمي٘ وفي والخٗليم الخضعيـ مجا٫ في ٖاليت ب٨ٟاءة اؾخسضامه مً والُالب اإلاٗلم لخم٨حن حٗليميت ووؾيلت

 .الخٗليميت

 : اإلاغاح٘ كاثمت

 الٗغبيت اإلامل٨ت ، الغياى ، الىَىيت ٞهض اإلال٪ م٨خبت ،2ٍ ،"الخٗلُم وجىىىلىحُا وؾاثل" ،(م2006) ؾالم مدمض ؤخمض -1
. الؿٗىصيت

ٌ " ،(م1989) بضع ؤخمض -2 . اإلاٗاٝع ،صاع5ٍ،" ومىاهجه الٗلمي البدث ؤنى
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 والخىػي٘، لليكغ ال٨ٟغ صاع ،"اإلاٗلىماجُت ٖهغ في الخٗلُم جىىىلىحُا مؿخدضزاث"،( م2006)  الخلٟاور   ؾالم وليض -3

. ٖمان

مها جهمُمها ، ؤلالىتروهُت اإلالغعاث"،(2009)ػاهغ الٛغيب -4  ٖالم ،1،ٍ"بهخاحها،وكغها،جُبُلها،جلٍى
.  الٗغبيت مهغ ال٨خب،ال٣اهغة،ظمهىعيت

ي٤  -5 ض" ،(م1998) الخيلت مدمىص ومدمض ، مغعي ؤخمض جٞى . ٖمان،ألاعصن واليكغ، للُباٖت ال٨ٟغ ،صاع1،ٍ"الخٗلُم جفٍغ

 ،مُبٗت2،ٍ"الخٗلُم جىىىلىحُا ومؿخجضاث الخٗلُمُت الىؾاثل" ،(م 2001)  الكغهان الٗؼيؼ ٖبض بً ظما٫ -6

. الؿٗىصيت الٗغبيت اإلامل٨ت الغياى، الخميطخى،

 مُبٗت ،3،ٍ"الخٗلُم جىىىلىحُا ومؿخجضاث الخٗلُمُت الىؾاثل"،(م 2003)  الكغهان الٗؼيؼ ٖبض بً ظما٫ -7
 الؿٗىصيت الٗغبيت اإلامل٨ت الغياى، الخميطخى،

. ال٨ٟغ صاع ،"ألاصواث،الخُبُلاث اإلاباصت، الفلؿفت،  الالىترووي الخٗلُم"،( 2008) الٗؼيؼ ٖبض ؤخمض خمضر -8

 الٗغبيت الٗبي٩ان،اإلامل٨ت م٨خبت قغ٦ت ،1ٍ ،"بٗض ًٖ ؤلالىترووي والخٗلُم الخىىىلىحُا"،(م2007) بخيـ َىبي -9
. الؿٗىصيت

. ،ال٣اهغة والخىػي٘ لليكغ السخاب ،صاع1ٍ ،"ؤلالىتروهُت واإلاضعؾت لخٗلُما" ،(2007) ٖامغ الغئٝو ٖبض َاع١  -10

 لليكغ ال٨ٟغ صاع ،"وجُبُلاث ومفاهُم الخٗلُم جىىىلىحُا" ،( م2004) وػمالثه الؿمي٘ ٖبض مهُٟي -11
. والخىػي٘،ٖمان،ألاعصن

غق  اإلاىاهج في مهُلخاث"،(م2000) ٖلي الؿيض مدمض -12 ـ َو  ظمهىعيت واليكغ،اإلاىهىعة، للُباٖت ،ٖامغ2ٍ ،"الخضَع
. الٗغبيت مهغ

الم صاع ،1ٍ ،"الخٗلُم جىىىلىحُا  في خضًشت اججاهاث"،(م2006) بدغر  يىوـ مجي  -13 . ألاعصن ٖمان ، والخىػي٘ لليكغ ؤلٖا

. ٖمان،ألاعصن ؤلاؾغاء، صاع ،1،ٍ"الخٗلُم جلىُاث الخٗلُم جىىىلىحُا "،( م2008) ٖهام مدمض -14

.  الٗغبي،ال٣اهغة،مهغ ال٨ٟغ صاع ،1،ٍ" ؤلالُىترووي جىىىلىحُا" ،(2008) ٖؼمي، ظاص هليل -15

 والٗلىم الاحخماُٖت الٗلىم َالباث لضي والاخخفاّ الخدهُل  في ؤلالىترووي الخٗلُم فاٖلُت"،(2007) ألاخمضر ؤميمت-16

 .اإلاىىعة اإلاضيىت ، ماظؿخحر عؾالت ،"ؤلاوؿاهُت

م جهمُم"،(م2006) قغي٠، مدمض الباؾِ ٖبض-17 ايُاث، إلااصة الخاؾىب باؾخسضام حٗلُمُت وخضة وجلٍى  لُالب الٍغ

ٌ  الهف ىم والًت في الشاهىي  ألاو يم ظامٗت ص٦خىعاه، عؾالت ،" الخَغ . التربيت ألاػهغر،٧ليت الٖؼ

ـ وجىىىلىحُا اإلاٗلم"،(م2005) بؾماٖيل الٛجي ٖبض ؾ٨يىت -18 . ميكىعة ٚحر ص٦خىعاه عؾالت ،"الخضَع

 ماظؿخحر،٧ليت ،عؾالت"الخدهُل ٖلى الٗىىبىجُت الكبىت  نفداث اؾخسضام ؤزغ"،( م2003) الؼهغاوي ظمٗان ٖمان-19 
. الغياى اإلاٗلمحن
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 اإلاغخلت َالب جدهُل في اإلاغت  الدسجُل بإحهؼة اإلاخٗضصة الىؾاثِ اؾخسضام ؤزغ" ،(2002) ال٣اؾم ؤبى الٛجي ٖبض -20

ت ىع، ظىىب واليت ،"الىُمُاء  ماصة في الشاهٍى . ميكىعة ٚحر ماظؿخحر عؾالت صاٞع

2 -  www. Ms.okaz.com            

22- www.moudir.com                         

23- www.Kaaw.edu.sa.com  

24 -www.nrjsia.com     

 
 

  

http://www.moudir.com/
http://www.kaaw.edu.sa.com/
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 ٦ماقغاث ال٣ٟغ و البُالت الٗمل، :اإلاؿخضامت الخىميت في الاظخماعي البٗض
 بخىوـ اإلاؿخضامت الخىميت ل٣ياؽ

 ٢ابـ،جىوـ ظامٗت/ٖمغ بً خاٞٔ.ؤ

 

: ملخو

 ٖلى التر٦حز م٘ ال٣ٟغ و الٗمل،البُالت: هي و اإلاؿخضامت الخىميت ٢ياؽ في حؿخٗمل هامت ماقغاث زالزت اإلا٣ا٫ يدىاو٫    
 هظا ٞةن خاله، ٖلى الىي٘ اؾخمغ ٞةطا هي٩ليا، ق٨ال جإزظ ؤنبدذ جىوـ في البُالت ؤن بط جىوـ، في البُالت مك٩لت
 ألاظيا٫ ب٣ضعة اإلاؿاؽ صون  الخالي الجيل اخخياظاث جلبي التي الخىميت جل٪ جخد٤٣ ال مىه ال٣اصمت،و ألاظيا٫ ٖلى ؾلبا ؾيازغ

 البُالت، و الضزل جىػي٘ ؾىء و ال٣ٟغ ٖلى ال٣ًاء ٖمليت ؤيًا حكمل الخىميت ؤن طل٪.اخخياظاتهم جد٣ي٤ ٖلى اإلاؿخ٣بليت
غ ؤن يم٨ً الخىميت جد٣ي٤ في اإلااقغاث بهظه الاهخمام بن . الاظخماعي و الا٢خهاصر بٗضحها في الاؾخضامت يٞى

 .الاظخماٖيت اإلاؿخضامت،الاؾخضامت ال٣ٟغ،الخىميت البُالت،الٗمل،:جاخُتاإلاف اليلماث

 : جمهُض

 و ٢ضعاجه بدؿب لخد٣ي٣ها يؿعى ٣ٞحرها،٧ل و ٚىحها الٗالم قٗىب ل٩ل هضٞا الكامل بمٟهىمها الخىميت ؤنبدذ ل٣ض   
 في لئلوؿان اإلاٗيكت مؿخىي  جدؿحن حؿتهضٝ ٖلميت مىهجيت و ٦ُغي٣ت بالخىميت الاهخمام ػاص و٢ض بم٩اهياجه، و مىاعصه

. زانت الشاهيت الٗاإلايت الخغب بٗض ما ٞترة في الخضيشت اإلاجخمٗاث

يت ه٣لت جمشل مخ٩املت خًاعيت ٖمليت ظىهغها في الخىميت بن  و الاظخماٖيت، َب٣اجه بجمي٘ و  ٧له اإلاجخم٘ مؿخىي  ٖلى هٖى

 ؤبٗاصا ج٨دسخي بالخالي وهي. له ال٨غيمت الخياة وجد٣ي٤ ال٩امىت ٢ضعاجه اؾدشماع و ؤلاوؿان ب٨ٟغ الاعج٣اء حؿتهضٝ الخىميت
. بيئيت و ز٣اٞيت و اظخماٖيت و ا٢خهاصيت و ؾياؾيت

 و الا٢خهاصر للىمى ٣ِٞ ليـ الاهخمام جىظيه يخُلب الخىميت جد٣ي٤ ٞةن الا٢خهاصيحن بٌٗ يٗخ٣ضه ٧ان ما ٨ٖـ ٖلى و 
 ال قاملت ٖمليت الخىميت ؤن ٖلى ال٣اثم اإلابضؤ مً اهُال٢ا وهظا الش٣اٞيت و البيئيت و الاظخماٖيت باإلاؿاثل الاهخمام ؤيًا ل٨ً

 ما بلى الخُغ١  و٢٘ طل٪ ولخجىب البٗيض، ألامض في إلاساَغ ؾدخٗغى ٞةجها بال و( الىمى) ال٨مي الجاهب ٖلى ٣ِٞ ج٣خهغ
  .اإلاؿخضامت الخىميت باؾم ٖليه مخٗاٝع ؤنبذ

 اإلاؿخضامت الخىميت ؤن" بلى" بغوهخالهض" البيئت و للخىميت الٗاإلايت اللجىت ج٣غيغ له ؤقاع ما اإلاُل٤،هي في اإلاؿخضامت ٞالخىميت

 الٗيجي مٗىاها في ل٨ً"اخخياظاجه جلبيت ٖلى ال٣اصمت ألاظيا٫ ٢ضعة مً الىيل صون  مً الخايغ اخخياظاث جلبي التي الخىميت هي
 الا٢خهاصر، الخُىع  و الىمى جد٣ي٤ ٣ِٞ ليؿذ ٣ِٞ،وهي البيئي اإلاجا٫ في جىدهغ ؤجها ٖلى البٌٗ يٟهمها ٦ما ليؿذ هي
ي٘ الاهخمام حكمله ما يمً مً حكمل التي و الاظخماٖيت اإلاجاالث اهخماماتها يمً يضزل بل  مً اإلاٗيكت مؿخىي  في بالتٞر

يت و ال٨ميت الىاخيت  و  البُالت ْاهغة جٟا٢م في الخد٨م يخم لم ما طل٪ يخم لً و ال٣ٟغ ٖلى ال٣ًاء خض،و ؤ٢صخى بلى الىٖى

.  قٛل ٞغم زل٤ في الٟٗا٫ ؤلاؾهام
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 ل٣ياؽ ظضيض ،٦بٗض زانت الاظخماعي البٗض ،(البيئي و الا٢خهاصر و الاظخماعي) اإلاؿخضامت الخىميت ؤبٗاص بحن مً يبرػ
حر بال ي٩ىن  ال ألازحر هظا ؤلاهخاط،و ػياصة ٖلى التر٦حز زال٫ مً الخىميت مؿخىي   و َالبيه، إلاجمٕى مالثمت ٖمل ٞغم بخٞى

. الىاميت الضو٫  في زانت مؿخمغ اػصياص في هم الظيً

 و الىمى مؿخىياث ٖلى الخٗٝغ الا٢خهاصياث،بٛغى جدليل و بضعاؾت الضوليت الهيئاث بٌٗ ٦ظل٪ و الٗالم صو٫  ٧ل اهخمذ

ت اؾخٗما٫ بلى اللجىء بلى الخُىع،ٞايُغث  و البُالت ٢ياؽ:  هي ال٨ميت اإلااقغاث ؤهم بحن مً لٗل اإلااقغاث،و مً مجمٖى

. ألازحرة هظه جُغخها التي الخدضياث م٘ باإلا٣اعهت اإلاؿخضامت للخىميت الغاهىت الخالت ٖلى للخ٨م الدكٛيل مٗضالث

 الخىميت جد٣ي٤ في قٛل ٞغم زل٤ و البُالت ْاهغة في الخد٨م ؤهميت مضي ٖلى الخٗٝغ بلى الضعاؾت هظه تهضف   

: هي صعاؾتها البدض ؾيداو٫  التي ٞاإلق٩اليت لظل٪ بال٣ٟغ، ٖال٢تهما و اإلاؿخضامت

 بالفلغ؟ البُالت ٖالكت ما زم ؟ البُالت ماقغ صعاؾت يىء ٖلى جىوـ في اإلاؿخضامت للخىمُت الغاهىت  الخالت هي ما

 بغفاهُت النهىى في ٌؿاهم البُالت مً الخللُو:" هي و ؤؾاؾيت ٞغييت مً البدض يىُل٤ ؤلاق٩اليت، هظه لضعاؾت

".  الخىمُت اؾخضامت مً ًمىً مما اإلاجخمٗاث و ألافغاص

:  الخاليت الى٣اٍ صعاؾت ؾيخم ٞغيياتها، و ؤلاق٩اليت هظه لضعاؾت

. ٢ياؾها ماقغاث و اإلاؿخضامت الخىميت حٗغي٠ -

. اإلاؿخضامت الاظخماٖيت الخىميت ٢ياؽ ماقغاث يمً البُالت و الٗمل -

. جىوـ في بال٣ٟغ ٖال٢تها و البُالت ، الٗمل وا٢٘ -

:   اإلاؿخضامت الخىمُت:ؤوال

ف/ 1 : اإلاؿخضامت الخىمُت حٍٗغ

 حٛيحر بلى تهضٝ مغ٦بت ٖمليت ٞهي اإلاجاالث، ظمي٘ وحكمل اإلاجخم٘ مً جيب٘ مؿخمغة صيىامي٨يت ٖمليت بإهىاٖها الخىميت حٗض
 هضٝ جد٣ي٤ هدى وجىظحهها عنضها بٗض الجىاهب، اإلاخٗضصة ؤلام٩اهاث وجُىيغ واإلاغا٦ؼ، ألاصواع وحٗضيل الاظخماٖيت البىاء

 لترظمت اللكغيت ال٣ىي  ج٩اٞل زال٫ مً وطل٪ الٗهغيت، الضولت صٖاثم وبىاء ال٣يميت، و ال٨ٟغيت اإلاُٗياث في الخٛيحر
 في حؿبلذ الخٛيحراث هظه، اإلاغظىة الخٛيحراث بخضار بلى مسغظاتها جاصر ٞاٖلت مكغوٖاث بلى الخىمىيت الٗلميت الخُِ

 الاظخماٖيت و البيئيت بال٣ًايا الضو٫  ظمي٘ لضي الىعي جىامي الٗكغيً ال٣غن  جهايت قهضث بيجابيت،خيض ٧لها ليؿذ هخاثج

 & Fowke)"بغػاعص و فىن" ؤوعص خيض.اإلاؿخضامت الخىميت خى٫  اإلاٟاهيم مً َٟغة الا٢خهاصر،ٞبرػث الىمى ًٖ الىاججت

Prasad) مخىا٢ًا ألاخيان بٌٗ وفي مسخلٟا حٗغيٟا زماهحن مً ؤ٦ثر 1996 ؾىت  .

 الخىميت" ؤجها ٖلى اإلاؿخضامت الخىميت ٖٝغ والظر. 1بغوهضجالهض ج٣غيغ في الىاعص طل٪ اهدكاعا، وؤوؾٗها الخٗغيٟاث جل٪ ؤهم مً
ذ ٦ما  .2"اخخياظاتها جلبيت ٖلى ال٣اصمت ألاظيا٫ ب٣ضعة ؤلايغاع ؤو الخطخيت صون  الخايغ الجيل اخخياظاث جلبي التي  ٖٞغ

                                                           
دمي تقرير عن نشر من قبل اللجنة غَت احلكومية اليت أنشأهتا األمم ادلتحدة يف أكاسط الثمانينات من القرف العشرين بزعامة جركىارلن بركندتالند لتق  - 

 . القضايا البيئية
2
  WCED, 1987,( World commission on Environment and Development),Our Common Future,Oxford : Ooxford 

University Press. 
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يت لخُىيغ الضاثم الؿعي: " بإجها  اإلاؿخضامت الخىميت خباع في الىي٘ م٘ ؤلاوؿاهيت الخياة هٖى  ول٣ض".  البيئي الىٓام ٢ضعاث الٖا

 ونىجها اإلاىاعص ٢اٖضة بصاعة"  بإجها اإلاؿخضامت للخىميت  ؤوؾ٘ بخٗغي٠ (FAO) الٗاإلاُت وألاغظًت الؼعاٖت مىٓمت ماجمغ زغط
 بهٟت واإلا٣بلت  الخايغة لؤلظيا٫ ؤلاوؿاهيت الخاظاث بقبإ يًمً هدى ٖلى واإلااؾسخي البيىلىجي الخٛحر ٖمليت وجىظيه

 خ٤ جغاعي جىميت بطا ٞهي". 1وال٣بى٫  بالٟىيت وجدؿم البيئت جضهىع  بلى جاصر وال ، الا٢خهاصيت ال٣ُاٖاث ٧ل في مؿخمغة
 اإلا٣ام في لئلوؿان ألاؾاؾيت الاخخياظاث جً٘ ؤجها ٦ما ألاعى، ل٩ى٦ب الخيىر  للمجا٫ الُبيٗيت الثرواث في ال٣اصمت ألاظيا٫
 ؤلاوؿان اخخياظاث جلبيت هي ٞإولىياتها ، البدض هظا في ٖليه ؾجر٦ؼ التي اإلاؿخضامت الخىميت مٗجى عوح و ظىهغ وهى ألاو٫،

 بخدؿحن يخهل ما صاثمت،و٧ل بهٟت الصخيت الخضماث ٖلى والخهى٫  والخٗليم الٗمل وخ٤ واإلاللـ واإلاؿ٨ً الٛظاء مً

يت  . 2اإلاؿخضامت الخىميت في الاظخماٖيت ألابٗاص ٢ى٫  في ه٣هضه ما هى و. والاظخماٖيت اإلااصيت خياجه هٖى

 البٗض و الا٢خهاصيت  البٗض هي و: ٖىانغ زالزت ٖلى جغج٨ؼ اإلاؿخضامت الخىميت ؤن وؿخسلو ؤن يم٨ً  اإلاٟاهيم هظه زال٫ مً
.  اإلاؿخضامت الخىميت م٩ىهاث ٦إخض الش٣افي بالخىٕى اإلاىاي٘ بٌٗ في اهخمذ ٦ما البيئي،  البٗض و الاظخماعي

، بىٟـ الخهى٫، لل٣ٟغاء يم٨ً ؤهه ٞمٟاصه البدض، هظا في يٗىيىا الظر وهى الاظخماعي للٗىهغ باليؿبت  ٖلى الخّٓى

اهت بخد٣ي٤ لهم حؿمذ التي اإلاىاعص . قٛل ٖلى بالخهى٫  بال طل٪ ي٩ىن  ال و الٞغ

 : اإلاؿخضامت للخىمُت اإلاىىهت الٗىانغ/ 2

ت بلي اإلاؿخضامت الخىميت مٟهىم يؿدىض   ت مً ألاؾـ هظه وجخ٩ىن  ؤهضاٞها، جد٣ي٤ بلي الغاميت ألاؾـ مً مجمٖى  مً مجمٖى
 ٖىانغ وهي الخ٨ىىلىظيا، اؾخٗما٫ و البيئت خمايت و الاظخماٖيت الٗضالت و الا٢خهاصر الجاهب جمـ الغثيؿيت الٗىانغ

:  يلي ما في جلخيهها ويم٨ً لؤلزغي، الىاخضة م٨ملت البٌٗ بًٗها في مخضازلت

اه بؼياصة ي٣طخي الظر اإلابضؤ بلى يؿدىض و :الاكخهاصي الٗىهغ - أ  زال٫ مً ال٣ٟغ ٖلى ال٣ًاء و خض ؤ٢صخى بلى اإلاجخم٘ ٞع
 بهخاظهما هيا٧ل و الاؾدشماع زم ؤلاهخاط ؤهماٍ حٗضيل يؿخلؼم ٞاألمغ ،ب٨ٟاءة و ألامشل الىدى ٖلى الُبيٗيت اإلاىاعص اؾخٛال٫

 .زاهيت هاخيت مً الاؾتهال٥ حٗضيل و هاخيت مً

اهيت الجهىى بلى و اللكغ، و الُبيٗت بحن الٗال٢ت بلى يكحر و :الاحخماعي الٗىهغ - ب  الخهى٫  ؾبل جدؿحن الىاؽ،و بٞغ
اء ألاؾاؾيت،و الخٗليميت و الصخيت الخضماث ٖلى  يكحر ٦ما. ؤلاوؿان خ٣ى١  اخترام و ألامً، مٗايحر مً ألاصوى بالخض الٞى

،و اإلاسخلٟت،و الش٣اٞاث جىميت بلى  جغج٨ؼ ؤن يجب ال ٦ما. ال٣غاع نياٚت في للمىاًَ الٟٗليت اإلاكاع٦ت و الخٗضصيت، الخىٕى
يت ٖلى اعج٩اػها ب٣ضع الا٢خهاصر الىمى ٖاثضاث ٢يمت ٖلى اإلاٟهىم هظا بػاء الخىميت  وما ، الٗاثضاث جل٪ جىػي٘ و٦يٟيت هٖى

 ليكمل الخىميت مً الٗاثض مٟهىم يكخمل ؤن البض ؤهه طل٪ للمىاَىحن،مٗجى اإلاٗيكيت للٓغوٝ جدؿحن مً طل٪ ًٖ يترجب
 آلازاع مغصوص بلي اؾدىاصا اإلااصيت والخ٩لٟت الٗاثض ٖلى اإلاٟهىم طل٪ ي٣خهغ ال بالىٟ٘،بديض اإلاجخم٘ ٖلى يٗىص ما ٧ل

 .اظخماٖيت ٧لٟت مً ٖلحها يترجب وما مباقغة الٛحر ٣ِٞ البيئيت و الا٢خهاصيت

 مً. بها الجهىى و الاي٩ىلىظيت الىٓم ٖلى و البيىلىظيت و اإلااصيت اإلاىاعص ٢اٖضة ٖلى بالخٟاّ يخٗل٤: البُئي الٗىهغ - ج
 بالضو٫  زانت الخىميت، م٣ىماث اجهياع اخخماالث مً الى٢ايت يغوعة و ؤلاهخاظيت الىٓم واؾخمغاعيت وجىانل اؾخضامت زال٫

                                                           

.الكويت  ، رللة العلـو عدد "نحو عالم مستديم"،مًتجم ،990 كليم، راكز ىاكيت،  - 1  
األردف 2003. العربية حلماية البيئة ، اجلمعية"البيئة و التنمية المستدامة "العوضي ، سعد عبد اهلل، .  -2  
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خباع في الخىميت جإزظ ؤن طل٪ يٗجي و 1الُبيٗيت البيئت بم٣ىماث جغجبِ ج٣ليضيت هٓم ٖلى حٗخمض التي الىاميت  ٖلى الخٟاّ الٖا

 .اإلاىاعص جل٪ مً اإلاخاح في اإلا٣بلت ألاظيا٫ لكغا٦ت ٦إؾاؽ واإلاؿخ٣بلي الخالي الُبيٗيت اإلاىاعص ؤصاء ومؿخىر  زهاثو

 الًغع  مٓاهغ مً الخض حؿتهضٝ البيئت م٘ جىا٣ٞا ؤ٦ثر ج٣ىيت وؾاثل اؾخسضام بخٗؼيؼ يخٗل٤:الخلجي الٗىهغ - ح
 والاؾدشماع الاؾخٛال٫ ؤهماٍ في الىٓغ بٖاصة يخُلب وهظا الُبيٗيت اإلاىاعص اؾخمغاعيت ٖلى والخٟاّ البيئي بالخىاػن  وؤلازال٫

 .الخاليت

 : اإلاؿخضامت الخىمُت كُاؽ ماقغاث/ 3

 التي و ألاؾاؾيت الى٣اٍ بٌٗ هىضر ؤن اإلاؿخضامت للخىميت ألاؾاؾيت اإلااقغاث ؤبغػ  بلى ؤلاقاعة ٢بل اإلاٟيض مً لٗله       

:   الخىالي ٖلى وهي جىمىر، ٖمل ٧ل بحن مكتر٦ت زهاثو و ه٣اٍ حٗخبر

  ومخهاٖضة، مؿخمغة ٞةجها وبالخالي خالت، وليؿذ ٖمليت الخىميت  -1
ًا
.   اإلاجخم٘ اخخياظاث ججضص ًٖ حٗبحرا

 ؤو ٢ليلت ٞئت ٖلى اٖخماصها يجىػ  وال والجماٖاث، وال٣ُاٖاث الٟئاث ٧ل ٞحها حؿاهم ؤن يجب مجخمٗيت، ٖمليت الخىميت  -2

.  واخض مىعص

 َىيلت بؾتراجيجيت طاث الٛاياث، مدضصة ٖمليت وبهما ٖكىاثيت، ٖمليت ليؿذ ؤجها يٗجي وهظا واٖيت، ٖمليت الخىميت  -3
.  وبغامج وزُِ مغخليت وؤهضاٝ اإلاضي،

 جد٣ي٤ ٖلى ال٣ضعة وجمخل٪ بخد٣ي٣ها، وجلتزم اإلاجخمٗيت الٛاياث حعي جىمىيت، بعاصة بمىظب مىظهت ٖمليت الخىميت  -4
  اإلاجخم٘، إلاىاعص ال٠٨ء الاؾخسضام

ًا
  بهخاظا

ًا
. وجىػيٗا

 ٖمليت ًٖ الكاملت الخىميت ٖمليت جمّحز التي الؿماث بخضي يمشل وهظا هي٩ليت، جدىالث جدضر ٧ليت، ْاهغة الخىميت -5
اع حكمل الخدىالث وهظه. الا٢خهاصر الىمى  اإلااصر والبىاء والخ٣ىيت ال٣ضعة هي مشلما الش٣افي، و والاظخماعي الؿياسخي ؤلَا

.  ؤلاهخاظيت لل٣اٖضة

 جىٟيظ خى٫  اإلاخدضة  لؤلمم ج٣ضيمها جم التي الضو٫  ج٣اعيغ مٗٓم ٞةن الضوليت الؿياؾت اإلاؿخىي  ٖلى اهه بالظ٦غ الجضيغ    
 واإلاهاص٢ت جى٢يٗها جم التي والاجٟا٢ياث جىٟيظها جم التي اإلاكاعي٘ حٗضاص ٖلى جغ٦ؼ اإلاؿخضامت، الخىميت لخُِ الخ٩ىماث

  الٟٗلي، ؤر البرا٢ماحي اإلاؿخىي  ٖلى ؤما.وا٢عي ٚحر الخاالث مً ٖضيض في و وبوكاجي هٓغر  الخ٣ييم هظا مٗٓم و٧ان ٖلحها،
خماص صولت ؤر في اإلاؿخضامت للخىميت ال٣اثم الىي٘ ٞي٣اؽ ت ٖلى بااٖل  و الاظخماٖيت و الا٢خهاصيت اإلااقغاث مً مجمٖى

 خالت عثيسخي بك٩ل ج٣يم هي و اإلاؿخضامت، الخىميت جد٣ي٤ في الضو٫  هجاح مضي ح٨ٗـ اإلااقغاث هظه. اإلااؾؿيت و البيئيت

. جىظهاتها و حٛحراتها مخابٗت و خؿابها يم٨ً ٦ميت مٗايحر زال٫ مً الضو٫ 

 هظه الضولت، في اإلاؿخضامت الخىميت خالت ًٖ واضخت نىعة بُٖاء في حؿاهم ؤن قإجها مً اإلااقغاث هظه مشل ؤن ٦ما 

: ٧الخالي هي اإلااقغاث

 الاكخهاصًت اإلااقغاث: 

 .ؤلاظمالي اإلادلي الىاجج مً الٟغص ههيب -

 .ؤلاظمالي اإلادلي الىاجج مً الاؾدشماع بظمالي وؿبت -
                                                           

1
 Barbara,Ingham,1995,Economics and Development, Mc Graw-Hill Book Ccompany Ltd London. 



 
 
 

 

 
 

    2015 –  هىفمبر    : 13الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغهؼ  

61 

 

 .ؤلاظمالي اإلادلي الىاجج مً مئىيت ٦يؿبت الخاعجي الضيً مجمٕى -

 .ؤلاظمالي اإلادلي الىاجج مً مئىيت ٦يؿبت ؤلاهماثيت اإلاؿاٖضة نافي -

 الاحخماُٖت اإلااقغاث: 

 . ال٣ٟغ ماقغ -

 .البُالت مٗض٫ -

يت -  .الخياة هٖى
 . الخٗليم -

 .الؿ٩اوي الىمى مٗض٫ -
 .الخًغيت اإلاىا٤َ لؿ٩ان اإلائىيت اليؿبت -

 البُئُت اإلااقغاث: 

 .اإلااثيت اإلاىاعص مً الٟغص ههيب مخىؾِ -

ت ألاعاضخي بظمالي مً الٟغص ههيب مخىؾِ -  .اإلاؼعٖو
 .ؾىىيا اإلاؿخسضمت ألاؾمضة ٦ميت -

 .بالخصخغ اإلاهابت و الهالخت الؼعاٖيت ألاعاضخي -

 .الٛاباث مؿاخت في الخٛحر -

 اإلااؾؿُت اإلااقغاث: 

 .وؿمت 100 ل٩ل الغثيؿت الهاج٠ زٍُى -

 .وؿمت 100 ل٩ل الى٣ا٫ الهاج٠ في اإلاكتر٧ىن  -

 .وؿمت 100 ل٩ل الصخهيت الخىاؾيب -
 .وؿمت 100 ل٩ل ألاهترهذ مؿخسضمى -

: اإلاؿخضامت الخىمُت في الاحخماعي البٗض :زاهُا

 اؾخضامت ب٣ًيت الاهخمام ل٨ً ٖكغ، الخاؾ٘ ال٣غن  بلى اإلاهخمىن  يغظٗه خيض ظضيضا ليـ الخىميت بمٟهىم الاهخمام بن   

 و اؾخمغاعيت الاؾخضامت الا٢خهاصر،حٗجي اإلاىٓىع  ٞمً.ألازحرة ال٣ٗىص زال٫ الاهخمام هظا جؼايض ٢ض و خضيشا، يٗخبر الخىميت
ى٫  الا٢خهاصر الىمى جُىيغ  طل٪ يخًمً و الاؾتهال٥، و الضزل بمٗضالث ٖاصة ٞي٩ىن  الىمى هظا ٢ياؽ ؤما مم٨ىت، ٞترة أَل

 الاظخماعي، بٗضها في ؤما.الخٗليم و الصخت و اإلاللـ و الى٣ل و اإلاؿ٨ً و الُٗام و الضزل مشل اإلاٗيل م٣ىماث مً ال٨شحر
حر الاهخمام حٗجي ٞاالؾخضامت  مً و.الٗضالت و الخٗليم و الصخت ؤهمها و الٗامت الخضماث و الٗمل ٖلى الخهى٫  ٞغم بخٞى

خباع بٗحن يإزظ الظر الىمى جد٣ي٤ ٦يٟيت" هي ٞاالؾخضامت هىا  و الا٢خهاصيت ؤبٗاصه، ب٩ل ؤلاوؿاوي الجاهب يغاعي و الٖا
 ؤر اإلاجخم٘ هٟـ صازل ٧اهذ ؾىاء الٟىاع١  و الازالالث ؤق٩ا٫ ٧ل ٖلى ال٣ًاء صون  طل٪ يخم لً و ألازال٢يت، و الاظخماٖيت

". 1ألاظيا٫ مسخل٠ بحن ؤو الجىىب و الكما٫ صو٫  بحن ؤو حك٩له التي الٟئاث مسخل٠ بحن
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 و اظخماعي الشاوي و" الاًىىلىحُت بالبهمت" يؿمى و بيئي ألاو٫  ماقغيً ٖلى حٗخمض الاؾخضامت ٨ٞغة ؤن يغي  مً وهىا٥

 ماقغ ؤما. الخىميت ؤظل مً اإلاؿخٛلت اإلاؿاخت ب٣ياؽ حؿمذ الاي٩ىلىظيت ٞالبهمت".الاظخماٖيت الخىميت بماقغ" يؿمى
يت و البُالت و ال٣ٟغ يكمله ما بحن مً ٞيكمل الاظخماٖيت الخىميت  ٞاال٢خهاصياث. الؿ٩اوي الىمى و الخٗليم و الخياة هٖى

حر بلى حؿعى التي جل٪ هي باالؾخضامت جمخاػ التي ان اخترام و جٞى  الخىميت جد٣ي٤ يم٨ً ٞال. واخض آن في و مٗا الكَغ
حر طل٪ ي٩ىن  و ٖىه، يجز٫  ؤن ييبػي ال اإلاٗيكت إلاؿخىي  ؤصوى خض بلى باإلوؿان الىنى٫  بضون  الاظخماٖيت  و الخٗليم بخٞى

 و الاؾخٛال٫ ٖلى ال٣ًاء و الاظخماعي، الخإمحن و ألامً و٦ظل٪ ؤلاوؿان، ل٣ضعاث اإلاىاؾب الٗمل و اإلاالثم اإلاؿ٨ً و الصخت

. الٟغم ج٩اٞا ٖضم

م و  جل٪ بخد٣ي٤ يؿمذ ال الىاميت مجها زانت للضو٫  الخالي الىا٢٘ ؤن" بال الاؾخضامت بخد٣ي٤ اإلاتزايض الاهخمام هظا مً بالٚغ
 و الىاٞياث وؿبت اعجٟإ و والبُالت ألاميت جٟا٢م و م٩ىهاجه و ؤق٩اله ب٩ل ال٣ٟغ لخٟا٢م هٓغا هظا و اإلاؿخضامت الخىميت

".  1ٚحرها

 الخىميت جد٣ي٤ ؤن و  الا٢خهاصر الخُىع  و بالىمى وزي٣ا اعجباَا مغجبُت الاظخماٖيت اإلاؿإلت ؤن يخطر الاؾخضامت مً و   

 ألازحريً هظيً اٖخباع ٞيم٨ً. البُالت و الٗمل مك٩لتي وؤهمها بيجها مً و الاظخماٖيت اإلاؿاثل مٗالجت ٖبر يمغ اإلاؿخضامت
 ججاوػا يٗخبر طل٪ اوٗضام و الاظخماعي، الاؾخ٣غاع و باألمً ٖال٢تهما، و الخىميت اؾخضامت مٗاصلت في اإلا٣ٟىصة الخل٣ت بمشابت

. الٗى٠ و الاظخماٖيت الخىجغاث زُغ جهاٖض و ال٨غامت اوٗضام و ؤلاوؿان لخ٣ى١ 

 ٖلى ال٣ًاء و الخىميت في الؼاويت حجغ ي٩ىن  اإلاىخجت، الٗملت بالُب٣ت الالث٤ اإلاؿخىي  بلى للىنى٫  الؿعي ٞان زم مً و

 في همى ؤر بم٣ضوع  ي٩ىن  لً و.ال٣ٟغ مً الخض يكمله ما بحن مً يكمل الا٢خهاصر الىمى مٗضالث جدؿحن ٞان لظل٪. 2ال٣ٟغ
. البُالت اهسٟاى و ؤلاهخاط همى زال٫ مً بال ٞٗا٫ بك٩ل ال٣ٟغ مً يدض ؤن الا٢خهاص

حر بلى تهضٝ و اللكغيت الخىميت م٩ىهاث بخضي هي" الاحخماُٖت الاؾخضامت" و  اإلاؿخ٣بليت لؤلظيا٫ حؿمذ التي الكغوٍ جٞى
حر في يؿاهم مما الخايغة ألاظيا٫ ٖىض ظهضا طل٪ يخُلب و ؤلاوؿاهيت، ال٨غامت ٖلى باإلاداٞٓت  اإلاضي ٖلى الىمى ٖىانغ جٞى

. اإلاؿخ٣بل ألظيا٫ الُىيل

 اإلاى٣ٗض 1995 ؾىت في الاحخماُٖت للخىمُت الٗاإلاي اللمت ماجمغ ؤ٢غ ٣ٞض البُالت، و بالٗمل وزي٣ا اعجباَا ال٣ٟغ يغجبِ و

 مباقغ اعجباٍ يىظض ؤهه ٦ما".3الٗمالت و ال٣ٟغ ٖلى ال٣ًاء بحن الهلت وظىص" ٖلى الاظخماٖيت الخىميت بكإن" بىىبنهاحً"
يت اإلا٩ىهاث بحن . الٗمل بهخاظيت و ال٣ٟغ بحن و ال٨ٟاءة و الخضعب و الخ٩ىيً و الخإهيل صعظت خيض مً للٗمالت الىٖى

 مً الخض و الٗمل ٞغم و اإلاٗيكت مؿخىياث في الخطخميت ٚحر و اإلاؿخضامت للخدؿيىاث خيىر  مهضع ؤلاهخاظيت ٞخدؿحن"
."  4ال٣ٟغ

                                                           
1
 Saida henni- inégalités sociales, croissance et développement durable, université de bordeaux IV, septembre 

2004 page 2. 
2
سلسلة العلـو االقتصادية ك القانونية .العلمية، رللة جامعة تشرين للدراسات ك البحوث "النمو و العمالة و الفقر في البلدان النامية"نور الدين ىرمز،   
  .3،ص2007،  العدد 29اجمللد .

3
 -Saida Hhenini, université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, pauvreté de capacité et développement 

durable en Algérie, the international conférence on the capability approch » enhancing human ecurity –

septembre 2004, university of pavia,italy,page 9. 
 .7 مصدر سابق، الصفحة .نور الدين ىرمز  - 4
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 :جىوـ في البُالت و الٗمل واك٘: زالشا

 :جىوـ في البُالت ْاهغة جفاكم ؤؾباب -1

: الخاليت ألاؾباب بلى جىوـ في البُالت ْاهغة جٟا٢م اإلاسخهحن مٗٓم يغظ٘ 

 ل٠ًٗ هديجت الخدىيليت الهىاٖاث ٢ُإ عؤؾها ٖلى و ٦شيٟت ٖاملت يض بلى جدخاط التي الا٢خهاصيت ال٣ُاٖاث ي٠ٗ -
 و اإلاهي٩ل ال٣ُإ ٢ضعة ٖضم هى الٗمل بؿى١  يخٗل٤ ٞيما جىوـ مجها حٗاوي مك٩لت ؤو٫  بن. ألاظىليت اإلاىاٞؿت ؤمام جىاٞؿيتها

 او٨ٗـ ،مما همىه مٗضالث في الكضيض الخضوي هديجت طل٪ و قٛل، ٞغم زل٤ ٖلى الهىاعي ال٣ُإ الخهىم وظه ٖلى

 . مجها البٌٗ ٣ٞضان بلى بظل٪ ؤصي و الكٛل مىانب زل٤ ٖلى ال٣ضعة ٖلى ؾلبا
 بغهامج بخُبي٤ يؿمى ما يِٛ جدذ الٗام، الا٢خهاصر ال٣ُإ هي٩لت بٖاصة ؾياؾت هديجت الٗما٫ حؿغيذ ْاهغة جؼايض -

 الٟترة زال٫ ٖامل12.000 خىالي حؿغيذ جم الٗالمي،خيض البى٪ و الضولي الى٣ض نىضو١  مً ٧ل ٞغيه الظر الهي٨لي ؤلانالح
 .الٗام ال٣ُإ مً ماؾؿاتهم زههت جم مً ؤو الخام ال٣ُإ في زانت 2008 ؾىت و 2000 ؾىت بحن اإلامخضة

غافي الىمى اؾخ٣غاع - م. ؾىىيا % 1  ج٣غيبا بيؿبت جىوـ في الؿ٩ان ٖضص اعجٟإ يكهض خيض الضيمٚى  الاهسٟاى مً ٞبالٚغ
غافي همىها في اؾخ٣غاعا قهضث جىوـ ؤهه بال الىالصة مٗضالث في اإلالخّى ياث ٖضص الهسٟاى وطل٪  الضيمٚى  لخُىع  الٞى

 .ٖامت بهٟت الخياة ْغوٝ و الصخيت الخضماث

 ٌ :  الضًمغغافي التزاًض وؿبت  1 عكم حضو

 
 
 
 

 .2014 حىلُت لئلخهاء،جىوـ الىَجي اإلاٗهض: اإلاهضع
 ألاخيان بٌٗ في ونلذ البُالت وؿبت في ٦بحر باعجٟإ الخالي ال٣غن  مً ألاولى الٗكغيت مىظ بخىوـ الٗمل ؾى١  جمحز ل٣ض   

ت. %19.5 مً ؤ٦ثر بلى  و الٗمالت مٗضالث خى٫  الخاليت اإلااقغاث بن هٟهم ؤن بض ال جىوـ في البُالت ْاهغة َبيٗت وإلاٗٞغ

 طل٪ ألن. اإلاؿخضامت الخىميت جد٣ي٤ مجا٫ في ايجابيت هخاثج بلى الىنى٫  الهٗب مً ؤهه بلى حكحر جىوـ في البُلت وؿب
غ ال ٞغنت وهي ال٣ٟغ جٟا٢م في الخد٨م بلى ؾياصر مما البُالت وؿب جسٟيٌ يخُلب . ال٣غيب ألامض ٖلى جخٞى

 ٌ  2014-2010 الجيـ خؿب البُالت وؿبت:2 عكم حضو

 الؿىت/  الجيـ 2010 2011 2012 2013 2014

 طهىع  --- 15.2 14.3 13.2 12.7

 بهار 18.9 27.8 25.3 22.6 21.5

 اإلاجمٕى 14.9 21.5 19.8 15.8 15.2

 2012 2010 2005 2000 الؿىت

 0.96 0.97 0.99 1.17 اليؿبت
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. 2014 حىلُت ،جىوـ لئلخهاء الىَجي اإلاٗهض: اإلاهضع
 الاؾخ٣ال٫ مىظ ؤزاعها حٗىص جىوـ في البُالت مك٩لت ؤؾباب ؤن و م٣ٗض الىي٘ ؤن يىضر جىوـ في البُالت لىا٢٘ جدليل بن

ذ خحن ؤر. الدؿٗيىاث بضايت مىظ جإػما ػاص الىي٘ ؤن و هظا اإلاخب٘، الخىمىر  الىمِ بلى َبيٗيت هديجت طل٪ و. يىمىا بلى  قٖغ

 الٗالم صو٫  مً ال٨شحر خا٫ خالها الهي٨لي، ؤلانالح بغهامج في الاهسغاٍ ٖلى جىوـ ؤظبرث خيض باإلنالخاث، ال٣يام في جىوـ

 ،La récupération des coûts" الّخ٩لٟت اؾترصاص" بـ يٗٝغ ؤنبذ ما حؿتهضٝ وحٗليماث بكغوٍ  صيىجها ظضولت اظل مً الشالض
ِٛ الٗمىمّيت، اإلااّؾؿاث في الّخٟىيذ زال٫ مً ال٣هحر، اإلاضي ٖلى ًّ  وعٞ٘ الخيىّيت، اإلاجاالث في الٗمىمي ؤلاهٟا١ ٖلى وال

ل التي ألاؾاؾّيت اإلاىاص ًٖ الّضٖم
ّ
 ال التي ؤلاظغاءاث مً وهي الخاعظّيت، الّخجاعة وجدغيغ لل٣ٟغاء، الاؾتهال٥ ه٣ٟاث ٢ىام جمش

 . بكإجها جىاػ٫  ؤّر  الٗاإلاّيت اإلاالّيت اإلااّؾؿاث ج٣ّضم
 ؤلاظمالي الىاجج مً% 59.68 يٗاص٫ ما ؤر ،2006 ؾىت ؤوعو ملياع 10.480 بلٛذ ختى الضيىن  جغا٦مذ الؿياؾت لهظه وهديجت

. ج٣غيبا اوعو ملياع 20بـ 2014 ؾىت اليىم ج٣ضع و الخام،

ٟا للمىاًَ، اإلاٗيصخي الىي٘ ٖلى ؾلبا الا٢خهاصيت ؤلاظغاءاث هظه او٨ٗؿذ ٦ما
ّ

غاثّيت اإلا٣ضعة في وجضهىعا ج٣ك
ّ

 بٟٗل الك

ي٘ ٞر
ّ
ٛل، ٞغم في وج٣ليها لؤلؾٗاع، الجىىوي الت

ّ
 اإلاىار وهى. الاظخماّٖيت الٟىاع١  في واػصياصا البُالت، وؿبت في واعجٟاٖا الك

ض الظر
ّ
غاث ول

ّ
 الجضيضة اإلاؿاعاث في خّتى ٢اثمت بهخاظها قغوٍ جؼا٫ وال الّؿبٗيىاث، مىظ الاظخماّٖيت والاخخجاظاث الّخىج

. الخالي الكٗبي الخغا٥ الؾخد٣ا٢اث

 :جىوـ في الٗمل ؾىق  زهاثو -2

 ٖلى اإلاٗض٫ هظا ٧ان ل٣ض و( بهار 21.5 و ط٧ىع  اإلااثت في12.7)  ج٣غيبا  %15 وؿبت 2014 ؾىت جىوـ في البُالت مٗض٫ بلٜ         
 ؾ٩اجها بٗضص م٣اعهت البُالت ؤػمت مً حٗاوي التي الضو٫  بحن مً ج٩ىن  جىوـ ظٗل مما الؿاب٣ت الؿىىاث زال٫ الىجحرة هٟـ

.   ألازحرة الٗكغيت ٧امل زال٫ مخ٣اعبا و مغجٟٗا البُالت مٗض٫ ب٣ي ل٣ض. ؤزغي  ظهت مً الُبيٗيت اإلاىاعص ٚياب و ظهت، مً

. %12.5 خضوص في 2006 ؾىت -

 %.12.4 خضوص في 2008 ؾىت -

. .%14.9 خضوص في 2010 ؾىت -

 مٗضالث ؤن ٖلى اليىم ؤلاخهاثياث جض٫                                                                          .            %19.8 خضوص في 2012 ؾىت -
 ال و ال٨مي اإلاؿخىي  ٖلى ال اإلااضخي، ال٣غن  مً الدؿٗيىاث و الشماهيىاث ٞترة بها جمخاػ ٧اهذ التي هٟؿها هي ليؿذ البُالت

جي الضيىان يا٦ض ،2014 ؾىت %15 بلى البُالت وؿبت اهسًٟذ ٣ٞض. الىىعي  ؾىت بضايت في البُالت وؿبت ؤن لئلخهاء الَى

 يبيىه ما وهى اليكُحن الؿ٩ان ٖضص جُىع  م٘ بالٗال٢ت طل٪ و ؤزغي  بلى ٞترة مً البُالت وؿبت وجسخل٠% ، 19.8 بلٛذ 2012
:  الخالي الجضو٫ 

 ٌ ( فىق  فما ٖاما 15) الٗمل ؾً خؿب الؿيان جُىع   :3 عكم حضو
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  باأللف:  الىخضة 

 الؿىت/   الجيـ 2012 2013 2014

 طهىع  4073.5 4123.1 4131.1

 اًىار 4209.2 4260.4 4278.4

 اإلاجمٕى 8282.7 8383.5 8409.5

ٌ  الىَجي اإلاسر لئلخهاء، الىَجي اإلاٗهض: اإلاهضع  .2014 الدكغُل و الؿىً خى

 ٌ  اليكُحن الؿيان ٖضص جُىع :  4 عكم حضو

 باأللف:  الىخضة                                                                

 الؿىت/   الجيـ 2012 2013 2014

 ط٧ىع  2847.4 2872.8 2879.9

 ايىار 1062.2 1105.8 1118.4

 اإلاجمٕى 3909.6 3978.6 3998.3

ٌ  الىَجي اإلاسر لئلخهاء، الىَجي اإلاٗهض: اإلاهضع  .الدكغُل و الؿىً خى

 ٞمً. الٗلميت الكهاصاث ؤصخاب و الكباب ؾيما ال الاظخماٖيت الٟئاث ٧ل مـ جىوـ في البُالت ْاهغة جٟا٢م بن           
 ؤٖماعهم ج٣ل مجهم %65 مً ؤ٦ثر ؤن هجض شخو ؤل٠ 800 ٢غابت ،2014  ؾىت ٖضصهم البالٜ و الٗمل ًٖ الٗاَلحن مجمٕى

 مً الٗمل ًٖ الٗاَلحن وؿبت اعجٟإ زال٫ باألؾاؽ،مً هي٨لي مك٩ل جىوـ في البُالت مؿإلت ظٗل ما وهى. ؾىت 30 ًٖ
 الخىميت ؾياؾاث ٧ل ؤؾاؽ هي جىوـ في الكٛل ٞغم زل٤ ٢ًيت ؤنبدذ الىي٘ لخٟا٢م هٓغا و.الٗليا الكهاثض ؤصخاب

. اإلاىخهجت

 ٌ  2014 -2010الٗلُا الكهاصاث خاملي بحن مً البُالت وؿبت: 5 عكم حضو

 الؿىت/ الجيـ 2010 2011 2012 2013 2014

 طهىع  15.8 23.1 19.5 22.0 21.2

 اهار 32.9 44 45.8 43.5 40.8

 اإلاجمٕى 23.3 33.5 32.6 32.7 31.4
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ٌ  الىَجي اإلاسر لئلخهاء، الىَجي اإلاٗهض: اإلاهضع  .الدكغُل و الؿىً خى

ها التي اإلاخخاليت لؤلػماث هخاط هى الخالي الىي٘ بن    ماييت ٣ٖىص بلى يٗىص ٢ض بل الشماهيىاث في الخىوسخي الا٢خهاص ٖٞغ

( 1987-1982-1978) مخخاليت و مخٗضصة ألػماث جىوـ زًٗذ خيض الاؾخ٣ال٫، مىظ  اإلاخب٘ الخىمىر  الىمِ في ؤؾاؾا جخلخو

 خ٣ى١  و بالخغياث اإلاخٗل٤ الؿياسخي البٗض بلى بياٞت ألاػماث، هظه ؤؾباب ج٨مً. ا٢خهاصها ٖلى بليٛت ؾلبيت آزاع زلٟذ
 ؾياؾت  هديجت. ال٣ٟحرة الاظخماٖيت الٟئاث ٖلى ؾلبا او٨ٗـ مما ألاؾاؾيت اإلاىاص ألؾٗاع الكضيض الاعجٟإ في ؤلاوؿان،
 ا٢خهاصيت ؾياؾاث مً لخ٣ه ما و لال٢خهاص الهي٨لي ؤلانالح بغهامج في الاهُال١ و اإلااهدت الجهاث بلى الخًٕى و الا٢تراى

 ْاهغة جٟا٢م ٖلى ؾاٖض مما الٗمل ؾى١  ٖلى ؾلبا ؤزغث ألاػماث هظه. الٗمىميت الا٢خهاصيت اإلااؾؿاث زىنهت ؤهمها
 ٞغم ج٣لهذ الكٛل،خيض ؾى١  في ٦بحرة بزالالث بغوػ بلى ؤصث ٢ض جىوـ ٖاقتها التي الخاصة الا٢خهاصيت ٞاألػمت.البُالت
 باقغجه إلاا مى٣ُيت هديجت ؤجها وٗخ٣ض و الٗمل، لُالبي ؤ٦بر جؼايض ٞيه سجل الظر الى٢ذ هٟـ في ٦بحرة بضعظت اإلاخاخت الٗمل
 و اإلااؾؿاث مئاث ٚل٤ هخاثجه ؤولى ٧اهذ الظر الهي٩لت بٖاصة مسُِ جُبي٤ في قغوٖها و الا٢خهاصيت ؤلانالخاث في البالص

 مىظ الاعجٟإ في بضؤ جىوـ في البُالت مؿخىي  ؤن بلى الغؾميت الخ٣اعيغ مً الٗضيض في وعص ما يٟؿغ هى و. الٗما٫ آالٝ حؿغيذ
 ال٣هغر  الخًٕى ؤبغػها مترابُت، اظخماٖيت و ا٢خهاصيت و ؾياؾيت ٖىامل ٖضة هديجت ظاء الظر الاعجٟإ هظا. الشماهيىاث

م و الضوليت، اإلااليت اإلااؾؿاث م٘ ال٢خهاصها الهي٨لي الخصخيذ مٟاوياث في صزىلها بٗض ، اإلااهدت الجهاث امالءاث بلى  ٚع
 التي و الخدىالث، هظه ناخبذ التي اإلاكاعي٘ و البرامج مً الٗضيض َغي٤ ًٖ الؼياصة هظه مً الخض الضو٫  هظه مداوالث

 الٗمل ًٖ الٗاَلحن ٖضص مً  الخ٣ليو حؿخُ٘ لم ؤجها بال ٖلميت، بهٟت مضعوؾت ٚحر و ؾغيٗت بهٟت ٚالبيتها في ظاءث

 وؿبت اعجٟإ هالخٔ الٟترة هظه هٟـ في 1.الٓاهغة هظه جىامي مً الخض في الٟاٖليت ٢ليلت" الخلٟي٣يت"البرامج هظه ظٗل ،مما
 و الٓاهغة هظه بحن ًٖىيت الٗال٢ت ٧اهذ بن و الٗاَلحن ٖضص اعجٟإ بلى باألؾاؽ حٗىص ال الخ٣ي٣ت في التي و جىوـ في ال٣ٟغ

. ألازغي 

 في ال٣ٟغ وؿبت اعجٟإ بلى جىوـ في الا٢خهاصر و الاظخماعي الىي٘ خى٫  الٟترة، هٟـ زال٫ الخ٣اعيغ مسخل٠ حكحر خيض
م جىوـ، ياث، وؿبت في اهسٟاى و التربيت و الصخت ، الخىميت ماقغاث بٌٗ في الخدؿً مً بالٚغ  بلى باإلياٞت الٞى

 في طل٪ ؾىىضر و زانت، الكباب و اليؿاء لضي و الغيٟيت باإلاىا٤َ مغجٟٗت ال٣ٟغ وؿبت جب٣ى و الجيؿحن بحن اإلاؿاواة

. الخ٤ مىي٘

 ٖبر اإلاجا٫ هظا في الخىوسخي الا٢خهاص مغوع يالخٔ جىوـ، في بالٗمالت الخانت ؤلاخهاثياث في ظيضا اإلاخمًٗ بن         

 :   وهي ٦برجحن مغخلخحن

 1970 كبل ما مغخلت: 

ذ الاؾخ٣ال٫، بٗض مباقغة          هظه اهسًٟذ و الاؾخٗماع، مسلٟاث جإزحر جدذ هظا و ظضا مغجٟٗت بُالت مٗض٫ جىوـ ٖٞغ

 التي( الخٗايض) الاقترا٦يت بالخ٣بت الٟترة هظه حٗٝغ و. ليليا و ٞغوؿا بلى الخىوؿيحن اإلاهاظغيً ٖضص اعجٟإ بٗض اإلاٗضالث
 الخىميت جدضر ؤن يم٨ً ٣٦ُاٖاث ال٨بري  الؼعاٖاث و الهىاٖت ٖلى مبجي ا٢خهاص بىاء ٖلى ؤؾاؾا جخمدىع  ٧اهذ

م الا٢خهاصيت، غ مً ٞبالٚغ  ؤن بال ، الضولت لخضازت الٗام ال٣ُإ في زانت الٟترة هظه زال٫ الكٛل مىاًَ مً هام ٖضص جٞى

                                                           
ك ىي عبارة عن إعانات البطالة تدفعها الدكلة .مجعيات حكومية إلسناد القركض الصغرل ك ادلتوسطة/ صندكؽ ادلشاريع الصغرل/ مشركع تشغيل الشباب   
  .شكل قركض ك برامج ، كىي كلها كسائل ديكن أف تؤدم إىل زبفيف الفقر ك التفاكت يف توزيع الثركة دكف أف تؤدم إىل خلق فرصة دائمة للعمل يف



 
 
 

 

 
 

    2015 –  هىفمبر    : 13الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغهؼ  

67 

 

 البالص صازل مً الىاػخحن ٖضص العجٟإ هٓغا نٟا٢ـ و جىوـ مشل ال٨بري  اإلاضن في زانت جٟا٢م الٗمل ًٖ الٗاَلحن ٖضص

.  الخًغيت اإلاىا٤َ هدى

 1972 بٗض ما مغخلت: 

خماص هٓغا وطل٪ البُالت مٗض٫ في مم٨ىا  الخد٨م يٗض لم الٟترة، هظه زال٫    ٖلى الليبرالي الىهج اهتهاط و الؿى١  ا٢خهاص اٖل

 1985 ؾىت وؿبت ؤٖلى سجلذ خيض مؿخىياتها ؤٖلى للبُالت الؿىىيت اإلاٗضالث بلٛذ الٟترة هظه زال٫ ، الاظخماعي مؿخىي 
 . %21.1 بمٗض٫

 ألاؾض بىهيب الخضماث ٢ُإ خطخي بن ،و الا٢خهاصيت اليكاَاث مسخل٠ ٖلى جخىػٕ جىوـ في الٗمالت ؤن ؤيًا هالخٔ

 الهيض و الٟالخت زم اإلااثت في 18.7بيؿبت اإلاٗمليت الهىاٖاث جليه ألازغي، ال٣ُاٖاث ظملت مً اإلااثت في 51.3 بيؿبت  مجها
 مجا٫ في زانت و الٗام ال٣ُإ في الٗمل يسحر جىوـ في الكٛل َالب بن بالظ٦غ اإلااثت،الجضيغ في 14.8 بؿبت البدغر 

٠ ٧ان خحن( الخٗايضيت) الؿاب٣ت الخ٣بت مً اعر وهى الاؾخ٣غاع، ب٣ٗليت مغجبِ هظا و الخضماث  و ٢اعة بجغايت يخمخ٘ اإلاْى
غة حٗض لم الخ٣ليضر، اإلاجخم٘ في مًاٞت ٣٦يمت اظخماعي عمؼر  ما٫ عؤؽ و اظخماٖيت م٩اهت و مغجبت  يم٨ً ما وهى. اليىم مخٞى

 :  الخالي الجضو٫  الخال٫ مً هلخهه ؤن

 ٌ ( ألالف: الىخضة) الاكخهاصي اليكاٍ كُإ خؿب اإلاكخغلحن جىػٕ: 6 عكم حضو

 الؿىت/   اللُإ 2010 2011 2012 2013 2014

 البدغي  الهُض و الفالخت 575.8 522.2 532.1 514.1 503.5

  اإلاٗملُت الهىاٖاث 598.2 575.3 601.4 624.2 637.5

 اإلاٗملُت غحر الهىاٖاث 474.0 465.5 461.0 483.3 499.1

 الخضماث 1599.4 1575.8 1626.7 1692.6 1741.2

 به مهغح غحر 30.0 16.3 12.9 12.2 11.2

 اإلاجمٕى 3277.4 3155.2 3234.3 3326.6 3392.5

ٌ  الىَجي اإلاسر لئلخهاء، الىَجي اإلاٗهض: اإلاهضع  .الدكغُل و الؿىً خى

 :جىوـ في البُالت زهاثو -3

: ؤجها جىوـ في البُالت ًمحز ما

                                                           
 
صناعات النسيج ك /صناعات كيميائية/بائيةك كهر صناعات ميكانيكية /مواد البناء ك اخلزؼ ك البلور/ ادلقصود بالصناعات ادلعملية ىم رلموع النشاطات التالية ؾ صناعات غذائية  - 

اخلدمات فهي تشمل رلموع  أماالعامة،  األشغاؿبالنسبة للصناعات غَت ادلعملية فادلقصود  ىو رلموع ادلناجم ك الطاقات ك البناء ك  أما، أخرلك صناعات معملية  األحذيةادلالبس ك 
 .اإلداريةك التامُت ،خدمات اجتماعية ك ثقافية ك الًتبية ك الصحة ك اخلدمات   التجارة ك النقل ك االتصاالت ك النزؿ ك ادلطاعم ،البنوؾ



 
 
 

 

 
 

    2015 –  هىفمبر    : 13الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغهؼ  

68 

 

 ٚايت ٞةلى ؾىت، 30 ًٖ ؤٖماعها ج٣ل التي الٟئاث جمـ البُالت مٗض٫ مً %68 مٗض٫ ؤن خيض: الكابت الٟئاث جمـ -

 .شخو ؤل٠ 544 خىالي ؾىت 30 ًٖ ؤٖماعهم ج٣ل الظيً الٗمل َالبي ٖضص بلٜ ،2014 ؾىت جهايت

 ٧افي صعاسخي ماهل لضحهم ليـ مً جمـ البُالت ؤن ؤر اإلاضعسخي الىٓام مً اإلا٣هحن ٞئت مً البُالحن مً %73.5 خىالي -
 .اإلاُغوخت الكٛل بمىانب بااللخدا١ لهم يؿمذ

 ألاعياٝ في ال٣اَىحن البُالحن وؿبت بلٛذ خيض الغيٟيت اإلاىا٤َ في مىظىصة هي ٦ما الخًغيت اإلاىا٤َ في مىظىصة البُالت -

 .2010 ؾىت جهايت في %36.3 ٧اهذ بٗضما %49 خىالي 2012 ؾىت

م -  يازغ و مغ بىا٢٘ يمخاػ جىوـ في الٗمل ؾى١ " ؤن بال هظا، يىمىا بلى 2012 ؾىت مً ابخضاء البُالت وؿبت جغاظ٘ مً بالٚغ
جي الا٢خهاص ٖلى ؾلبا  مهي٩ل الٛحر ال٣ُإ هظا ان جغي  صعاؾاث ٞهىا٥ الغؾمي ٚحر الٗمل جٟا٢م ْاهغة هى و الَى

ب  . 1اليكيُت الٗاملت اليض مً %44 يؿخٖى
 ؤو الٗام ال٣ُإ في ؾىاء الضاثمحن الٗما٫ ٖضص ؤن جىوـ، في الٗمالت بدالت الخانت اإلاُٗياث اؾخٛال٫ زال٫ مً يخطر -

 مجمٕى مً %37 يمشل مهي٩ل الٛحر بال٣ُإ اإلاٗغوٝ اإلاىاػر  الؿى١  في ؤر ألاخغاع الٗما٫ ٖضص ؤن و% 63 بال يمشل ال الخام
 ٦ما. زابخت ٚحر مضازيل طاث و مؿخ٣غة ٚحر ٖمل مىانب يكٛلىن  ؤجهم الٟئت، هظه يمحز ما ؤن خيض اليكُت الٗاملت اليض

 ؤن يٗجي هظا و الضولت جمىدها ٖاثليت مؿاٖضاث و بٖاهاث بىاؾُت حٗيل  ٖاثلت ؤل٠ 300 ٢غابت ؤن ألاع٢ام هٟـ جىضر

اهاث هظه ؤن طل٪ مدضوصة، مضازيلهم  2.ةؤؾاسخي الجض الخاظاث بال بخُٛيت حؿمذ ال ؤلٖا

 ًٖ ٖاَل ؤل٠ 398.4 م٣ابل باإلااثت 23.3 خضوص في بُالت بيؿبت ؤل٠ 247.7 بلٜ اليؿاء مً الٗمل ًٖ الٗاَلحن ٖضص بن -

 ب٢ليم في بُالت وؿبت ؤ٢ل ؤن هجض خيض الجهىر  اإلاؿخىي  ٖلى ؤيًا الخٟاوث هالخٔ .باإلااثت 13.9 بيؿبت الظ٧ىع  مً الٗمل
 اليؿب ب٣يت ؤما .باإلااثت 23.5 بيؿبت الكغقي الجىىب في بُالت وؿبت ؤٖلى حسجيل جم بيىما باإلااثت 17 بيؿبت ال٨بري  جىوـ

 11.3 اليؿبت هظه بلٛذ و  الٛغبي الكما٫ ب٢ليم في باإلااثت 20.3 و الكغقي الكما٫ ب٢ليم في باإلااثت 12.5 : يلي ٦ما ٞخىػٖذ
 خاملي بحن مً الٗاَلحن ٖضص ؤن ٦ما الٛغبي الجىىب في باإلااثت 23.4و الٛغبي الىؾِ في باإلااثت 19.7 و الكغقي الىؾِ في باإلااثت

 مً الغابٗت الشالزيت زال٫ ٖاَل ؤل٠ 228 م٣ابل  ؤلٟا 231 خضوص في لي٩ىن  ؤالٝ 3 مً بإ٦ثر اعجٟاٖا سجل الٗليا الكهاصاث

 .ؤلاهار لضي باإلااثت 45.3 و الظ٧ىع  لضي باإلااثت 22.6 ٖلى جخىػٕ باإلااثت 33.2 حؿاوي  بُالت وؿبت يٗاص٫ ما وهى 2012 ؾىت

 خاملي نٟٝى في الكٛل مىاًَ مً ٖضص ؤ٦بر ؤخضر الظر الازخهام حٗخبر يٗاصلها ما ؤو ؾامي ج٣جى قهاصة ؤن بلى  ووكحر

حر الٗليا الكهاثض ً ؤل٠ 76 مً ؤ٦ثر بخٞى ... مهىضؽ  نيضلي  َبيب مشل   ؤزغي  ٖا٫ حٗليم قهاصاث ٞان وباإلا٣ابل. ٖمل مَى

غة الازخهاناث ؤ٢ل مً هي  :الخالي الجضو٫  يىضخه ما وهى.  الكٛل إلاىاًَ اإلاٞى

 

                                                           
ظهرت النتائج التفصيلية للتعداد أ. معرفة حجم القطاع الغَت مهيكل، ألعطت للبطالة صورة أخرل أشد تشاؤما شلا ىي معركفة عنو اآلف أمإذا مت حصر اإلحصائيات دلثل ىذه الظاىرة  - 

من  33.7كمن أىم ىذه االستنتاجات أف :. اليت أفصح عنها ادلعهد الوطٍت لإلحصاء ، مجلة من االستنتاجات اليت يتعُت الوقوؼ عندىا كربليلها 4 20العاـ للسكاف كالسكٌت لسنة 

كف يف القطاع ادلوازم كليس لديهم تغطية اجتماعية على خلفية أف التعداد شخص يعمل ألف 33أم مليوف ك( سنة 59/  8 الشرحية العمرية )التونسيُت 
 .ألف شخص منخرطوف يف الصناديق االجتماعية 300من التونسيُت ادلشتغلُت كعددىم أكثر من مليونُت ك 65.4اظهر أف :

ات ادلنتمية إىل القطاع الغَت مهيكل ك بالتايل غَت خاضعة حسب دراسة قاـ هبا االرباد العاـ التونسي للشغل ، اكرب منظمة عمالية بتوس، فاف ادلؤسس*
 .ألف مؤسسة  370للجباية فهي تقدر بػ 

 .دكالر يف الشهر 50دينار أم  00 تقدر ادلنحة ادلسندة إىل العائالت ادلعوزة يف تونس ب  -2
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 ٌ  2014-2010 هىٖها خؿب الٗالي الخٗلُم قهاصاث خاملي بحن مً الٗاَلحن جىػَ٘:7 عكم حضو

 الؿىت/  الٗلمُت الكهاصة 2010  2011 2012 2013 2014

 ٌٗاصلها ما ؤو ؾامي جلجي قهاصة 57.9 87.1 79.0 70.8 66.2

 ؤلاوؿاهُاث في ؤلاحاػة 21.1 32.0 34.9 37.7 40.3

 و الخهغف و الخلىق  في ؤلاحاػة 22.9 30.8 31.9 37.1 33.8
 الاكخهاص

 الصخُدت الٗلىم في ؤلاحاػة 27.2 36.9 46.3 63.4 71.4

اء،هُمُاء) ايُاث،فحًز  ...(ٍع

 ٖالي حٗلُم قهاصاث 9.9 15.5 18.1 26.4 29.6

 ...(هىضؾت،َبِب،نُضلي)ؤزغي 

 اإلاجمٕى 139.0 202.3 210.2 234.9 241.3

ٌ  الىَجي اإلاسر لئلخهاء، الىَجي اإلاٗهض: اإلاهضع  .الدكغُل و الؿىً خى

: جىوـ في الفلغ و البُالت: عابٗا

جي اإلاٗهض بخهاثياث خؿب     ؤر باإلااثت 3.08 اإلاخ٣٘ ألاصوى ال٣ٟغ زِ جدذ يٗيكىن  الظيً الؿ٩ان وؿبت جبلٜ لئلخهاء الَى
لى ال٣ٟغ زِ جدذ يٗيكىن  الظيً الخىوؿيحن وؿبت جبلٜ خحن في جىوسخي، ؤل٠ 400 خىالي  و مليىن  ٢غابت ؤر باإلااثت 11.4 ألٖا

 اثتبالم 15.02 بلى باإلااثت 32.04 مً ال٣ٟغ وؿبت بتراظ٘ الاظخماٖيت الكاون وػاعة مً الخُميىاث يل في هظا. شخو ؤل٠ 200
 ٖٝغ الضولي البى٪ ؤن ٚحر. اليىم في الضوالع ًٖ صزله ي٣ل شخو ٧ل بإهه ال٣ٟحر اإلاخدضة ألامم مىٓمت حٗٝغ و. 2014 ؾىت

 و. جىوسخي صيىاع 1200 خىالي ؤر ؾىىيا صوالع 600 ًٖ الٟغص صزل ٞحها ي٣ل التي ؤر الضزل مىسًٟت الضو٫  بإجها ال٣ٟحرة الضو٫ 
: ازىان مؿخىيان جىوـ في ال٣ٟغ ؤن بلى ؤلاقاعة ججضع

 م٘ باإلا٣اعهت ظضا يٗي٠ يٗخبر هى و يىميا واخضا صوالع  يؿاور  الظر و الٗاثالث مضزى٫  ي٠ٗ في ويخمشل ألاو٫  اإلاؿخىي  -
. ألازغي  الضو٫  بٌٗ

. الٗاليت البُالت ًٖ الىاظمت الخاظت في يخمشل و الشاوي اإلاؿخىي  -
 الجهاث، بحن للثرواث الٗاص٫ الخىػي٘ ٚياب هى جىوـ في ال٣ٟغ بٓاهغة اإلاخٗل٣ت و هظ٦غها ؤن يم٨ً التي ألاؾباب ؤهم ٞمً
 َب٣ت لهالر ج٣لو خالت في الىؾُى الُب٣ت ؤن بل ، مخىؾِ و ٣ٞحر بلى اإلاجخم٘ اه٣ؿام و الهىة احؿإ في ؾاهم مما

 ٖبئ مٗض٫ اعجٟإ و اإلاخىؾُت و ال٣ٟحرة للٗاثالث الٟغصر الضزل مدضوصيت جٟا٢م ًٖ ًٞال هظا. الضزل مدضوصر و ال٣ٟغاء
الت  لل٣ٟغ وؿبت بإ٦بر جخمحز التي الضازليت مجها ،زانت الجهاث بحن و الؿ٩ان بحن اإلااصيت ألانى٫  جىػي٘ في اإلاؿاواة ٖضم و ؤلٖا

جي الىاجج مً الٟغص ههيب في الؿىىر  الىمى مٗض٫ اهسٟاى و  في زانت الخىميت جد٣ي٤ يم٨ً ال لظل٪ هديجت. ؤلاظمالي الَى
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حر حؿمذ ال الخالت هظه الن الاظخماعي ظاهبها اهيت بخٞى  ي٠ٗ.) اإلاك٩لخحن هاجحن مً اإلاٗاهاة وانلىا َاإلاا اإلاجخم٘ إلٞغاص الٞغ

(.  اإلاؿخمغة البُالت و الضزل
جي اإلاٗهض ي٣ضع  الىؾِ بجهت وؿبت ؤٖلى:  الخالي الىدى ٖلى 2010 لؿىت البالص ظهاث بمسخل٠ ال٣ٟغ وؿبت لئلخهاء الَى

لى ال٣ٟغ زِ جدذ الؿ٩ان وؿبت جبلٜ خيض 25.7 بيؿبت الٛغبي الكما٫ ظهت جلحها باإلااثت 32.3  الٛغبي  الكما٫ والياث في ألٖا
 17.9 ب الكغقي الجىىب زم. باإلااثت 21.5 بلى ال٣ٟغ وؿبت جهل خيض الٛغبي الجىىب ظهت هجض زم ، ظىضوبت بىاليت الٛغبي

.  ال٨بري  جىوـ بة٢ليم باإلااثت 9.1 و. الكغقي بالكما٫ باإلااثت 10.03 و باإلااثت
ت بطا هظه  الٗاَلحن وؿبت اعجٟإ بلى ال٣ٟغ وؿبت اعجٟإ و جؼايض يٗىص و ، للبالص ال٨بري  الجهاث خؿب جىوـ في ال٣ٟغ زاَع

 الشالسي زال٫ 15.3 م٣ابل باإلااثت 15 ٢غابت 2014 ؾىت مً ألاو٫  الشالسي زال٫ جىوـ في البُالت وؿبت بلٛذ خيض الٗمل ًٖ

٤ ه٣ُت 0.1 ب ٢ضعث جغاظٗا وؿبت بالخالي لدكهض 2013 ؾىت مً الغاب٘ جي اإلاٗهض بخهاثياث ٞو  ٖضص ي٣ضع لئلخهاء،و الَى
٤ الٗمل ًٖ الٗاَلحن جي اإلاسر هخاثج ؤٞغػجه ما ٞو  ألاو٫  للشالسي باليؿبت اإلاٗهض ؤهجؼه الظر الدكٛيل و الؿ٩ان خى٫  الَى

 .           ؤل٠ 998و ماليً 3 ٖضصهم بلٜ الظر و اليكُحن، الؿ٩ان مجمٕى مً ؤل٠ 605.8 هدى 2014 ؾىت مً

 ٣ٞغا الضو٫  ؤ٦ثر هجض خيض الخغوب و الخجاطباث و ٧الهغاٖاث ما بلض حٗيكها التي باألويإ الخإزغ قضيض جخإزغ ْاهغة ال٣ٟغ
 و مد٨مت ا٢خهاصيت ؾياؾاث وظىص لٗضم هٓغا ؾياؾيت و ٖغ٢يت نغاٖاث و خغوبا ؤ٦ثرها و اؾخ٣غاعا ا٢لها هي الٗالم في

. الجهاث بحن الخٟاوث ج٣ليو و الؿ٩ان بحن للثرواث الٗاص٫ بالخىػي٘ ج٣ىم مضعوؾت

ت هغؾم ؤن ؤعصها بطا و جي مٗض٫ ؤن هالخٔ ٞةهىا بخىوـ ال٣ٟغ و البُالت بحن للٗال٢ت زاَع  خؿب. 1جىوـ في لل٣ٟغ الَى
م ألاع٢ام هظه وجب٣ى% 24.7 يىميا الىاخض للٟغص صوالع 2 بضزل ال٣ٟغ ٖخبت خضص الظر الٗالمي اإلا٣ياؽ  مدل ًٞاٖتها ٚع

جي اإلاٗهض خؿب بُا٫ مليىن  واخض ؤن ٖلمىا بطا ق٪،  ٢ٟهت بىاليت البُالت ونلذ خيض 2/11/2011 بخاعيش لئلخهاء الَى
 في وعص ٦ما ٖاليت بُالت وؿبت مً حٗاوي التي الىالياث هٟـ هي و ،% 39 وال٣هغيً% 40 بىػيض وؾيضر% 41 ال٣حروان و% 46

:  يلي ٦ما الىالياث خؿب جخىػٕ ٞهي ال٣ٟغ وؿب ًٖ ؤما. ؾاب٤ ظؼء

 ٌ :  اإلادافٓاث خؿب البُالت و الفلغ وؿبت:8 عكم حضو

 
 اإلادافٓت

 

 2011/ الفلغ وؿبت

 الٗامت اليؿبت
 للبُالت

2010 

 
 اإلادافٓت

 

 2011/ الفلغ وؿبت

 الٗامت اليؿبت
 للبُالت

2010 
 17.7 41.0 حىضوبت 14.2 13.4 جىوـ
اهت  12.4 42.0 الياف 10.8 10.1 اٍع

 15.6 50.1 ؾلُاهت 12.2 12.8 ٖغوؽ بً
 10.6 34.0 اللحروان 15.3 11.0 مىىبت
ً 11.4 17.8 هابل  20.7 46.4 اللهٍغ

 14.7 42.3 بىػٍض ؾُضي 12.8 23.8 بجزعث
 28.3 30.9 كفهت 9.4 31.0 ػغىان

                                                           
 
 .  20يف مام  أصلزتدراسة : كزارة الشؤكف االجتماعية -حسب اجلهات الرمسية  
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 17.0 38.7 جىػع 13.0 14.9 ؾىؾت
 17.5 32.8 كبلي 6.1 15.8 اإلايؿخحر
 18.1 28.9 كابـ 12.2 29.8 اإلاهضًت

 13.9 24.5 مضهحن 7.4 17.8 نفاكـ
   ً  28.8 38.3 جُاٍو

 

 عػ١ ٦مىعص ٖمل له ليـ مً ٧ل ٣ٞحرا يٗخبر اهه خيض البضحهياث، مً مى٣ُها في بضث بن و ال٣ٟغ و البُالت بحن ٞالٗال٢ت
 الخًغر  اإلاجا٫ ٟٞي ، اإلاجا٫ ؤهمها مً و البضحهيت هظه في جازغ ؤزغي  مخٛحراث جىظض اهه بال ألاؾاؾيت، خاظياجه لخلبيت
 بد٨م واضخت الٗال٢ت هظه ج٩ىن  ال الغيٟي اإلاجا٫ في اهه بال ال٣ٟغ، و البُالت بحن بامخياػ ؾبليت الٗال٢ت ج٩ىن  ؤن يم٨ً

 ال٣ُإ خًىع  مضي هى زان مخٛحر يىظض ٦ظل٪ اإلاجا٫، هظا ؾ٩ان بحن اإلاىظىصة الخًامً خالت و الاظخماٖيت الٗال٢اث

. ال٣ٟغ خضة مً ألازحر هظا ي٣لو بط  الالق٨لي،

حر هى ال٣ٟغ ٖالط في اإلاهمت ألاصواث اخض ؤن ٞالىا٢٘ ال٣ٟغ، بمكا٧ل البُالت مكا٧ل جغجبِ ؤن اإلام٨ً مً  للكٛل ٞغم جٞى

حر ول٨ً. ال٣ٟغاء إلاجمٕى ال٩افي باألظغ اإلاىخج اهت لخد٣ي٤ الىخيض الٗامل ي٩ىن  ؤن يم٨ً ال الٗمل جٞى . الخىميت و الٞغ

 مىٟهلت مىايي٘ ال٣ٟغ مك٩لت و البُالت مك٩لت ؤن ؤٖييىا ًٖ يسٟي ال ؤن يجب ال٣ٟغ و البُالت بحن الاعجباٍ هظا ؤن ٚحر

حر مجغص ألهه.بيجهما الخلِ ٖضم يجب و  عب يدهل ؤن الكاج٘ ٞمً ال٣ٟغ، مكا٧ل ٖالط جل٣اثيا يم٨ً ال للٗمل ٞغم جٞى
 ؤر يمل٪ ال( الٗاثلت عب)  ٧ان بطا زانت.الاخخياط و الخهانت مً خالت في ؤؾغجه و هى يٗيل ول٨ىه ٖمل، ٖلى الٗاثلت

 الٗمل ٞغم زل٤ مجغص ي٨ٟي ال مدكابهت ج٣غيبا ألؾباب و. ممخضة ؤؾغة له ٧اهذ ؤو ٖيييت ؤو ماليت ؤنى٫  ؤر ؤو مهاعاث
 جىػي٘ في الالج٩افئ هى اإلاضازيل جىػي٘ في للخٟاوث الغثيؿيت ألاؾباب اخض الن للثروة، ٖاص٫ جىػي٘ يىظض اهه ال٣ى٫  مً لىخم٨ً

 الدؿاور  في ٦ظل٪ ج٩ىن  لً ،ٞةجها اإلاىخج الٗمل مً اإلاضازيل جىػي٘ في الدؿاور  في الكٛل ٞغم ػياصة ؾاٖضث بن و. الثرواث
 .الثروة مً الضزل جىػي٘ في

 و ال٣ٟحر اإلاىاًَ ليلخجإ الٛغبي الكما٫ و الٛغبي الىؾِ لىالياث الغيٟيت اإلاىا٤َ في زانت ؤ٦ثر جمخض و ال٣ٟغ ْاهغة ج٨بر
جي الا٢خهاص مهلخت جسضم ال ؤزغي  َغ١  بلى الٗمل ًٖ الٗاَل  الٗبض خض بلى ألامغ ليهل اإلاىاػر  الٗمل و ٧التهغيب، الَى

 الدكغص و الجٕى مً هغوبا و اليىمي، ٢ىجه ًٖ بدشا الؿىصاء، الؿى١  في بيٗها و الٛاباث ؤشجاع ٢و مشل البيئيت بالثرواث

 .حهضصه بضء الظر

اء ٖلى ال٣ضعة ٖضم بلى وبالخالي لالؾخجزاٝ، يٗغيها ٢ض الُبيٗيت للمىاعص اإلاغقض ٚحر الاؾخٛال٫ في الاؾخمغاع ؤن  الٞى
 ال و للبيئت، نىن  ٖىضها يخد٤٣ مديُه، و ؤلاوؿان بحن جغبِ ؤزال٢يت ٖال٢ت زل٤ وظب لظل٪ اإلا٣بلت، ألاظيا٫ باخخياظاث

 مجاالث في  زم ؤوال للٗمل  اإلاخ٩اٞئت الٟغم يمان زال٫ مً الىاؽ، بحن الاظخماٖيت الٗضالت بخد٣ي٤ بال مم٨ىا هظا ي٩ىن 

 مً للخض اإلاٗالم واضخت بؾتراجيجيت  ٚياب في هظا ٧ل. ال٣ٟغ وؿبت في الخ٣ليو مً هخم٨ً ختى والخىميت، والصخت الخٗليم
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حر ؤوال جخُلب بؾتراجيجيت هي و ، ال٣ٟغ ْاهغة  بحن للمكاعي٘ و للثروة ٖاصال جىػيٗا زاهيا و للٗاَلحن ٢اعة قٛل مىاًَ جٞى

. 1الجهاث مسخل٠

:  زاجمت

 و البُالت بحن اإلاىظىصة الٗال٢ت جىييذ الهٗب مً ؤهه البُالت مك٩لت صعاؾت في زايىا الظيً الباخشحن ظمي٘ يخ٤ٟ   
 ال الٗاثلت عب ٧ان بطا مدخاظت ؤؾغا جهبذ الٗمل ًٖ الٗاَلحن ٞإؾغ  ال٣ٟغ، وؿب ػياصة بلى جاصر البُالت ؤن طل٪ ال٣ٟغ،

م يكخٛل، غ ال جىوـ في الغؾميت ؤلاخهاثياث ؤن مً ٞبالٚغ  الغحر" الالق٨لي بال٣ُإ الٗاملحن ٖضص خى٫  ألاع٢ام جٞى

 ؤن جىضر البدض هظا في ؤع٢ام مً ج٣ضيمه جم ما ؤن بال chômage déguisé اإلا٣ىٗت بالبُالت يٗٝغ ما يمشل باٖخباعه" مهُيل
 ؤن في اإلاخمشلت و الضعاؾت ٖلحها بىيذ التي الغثيؿيت الٟغييت صخت يا٦ض ما هظا و مؿخمغ، جؼايض في  الٗمل ًٖ الٗاَلحن ٖضص

اهيت الجهىى ٖلى يؿاٖض ؤؾاسخي ٖامل هى البُالت ْاهغة جٟا٢م مً الخ٣ليو  الخاليت ٞاإلااقغاث اإلاجخمٗاث، و ألاٞغاص بٞغ
 الخىميت جد٣ي٤ مجا٫ في بيجابيت هخاثج جد٣ي٤ الهٗب مً اهه بلى حكحر جىوـ في البُالت وؿب و الكٛل مٗضالث خى٫ 

. اإلاؿخضامت

 مما البُالت وؿب جسٟيٌ يلؼم ٞةهه الهضٝ، هظا جد٣ي٤ ؤظل مً ألهه مهضصة طل٪ جد٣ي٤ ؤظل مً جىوـ ٞغنت بن        
 ٞةن يٗيٟت، ألاٞغاص مضازيل ؤن َاإلاا و جىوـ في ٖاليت البُالت مٗضالث ؤن ُٞاإلاا ال٣ٟغ، جٟا٢م في الخد٨م بلى ياصر

اهيت  ألازحرة هظه. الاظخماٖيت الاؾخضامت جد٣ي٤ بلى الىنى٫  يؿخديل الٓغوٝ هظه مشل في و م٣ٟىصة، صاثما ؾخٓل الٞغ
 بالك٩ل الٗالم، ؾ٩ان لجمي٘ اإلاٗيكيت الٓغوٝ ٞخخدؿً ، بيجها ٞيما الٗالم صو٫  ٧ل جخ٩امل ٖىضما ٖيجي مًمىن  لها ي٩ىن 

 الهٗبت، اإلاٗاصلت هظه ولخد٣ي٤. اإلابرع ٚحر والاؾخجزاٝ للهضع ٖغيت ج٩ىن  ؤن وججىيبها الُبيٗيت، اإلاىاعص ٖلى يداٞٔ الظر
:  وهي ، الضولي اإلاؿخىي  ٖلى اإلاؿخضامت الخىميت مٟهىم بخد٣ي٤ جغجبِ عثيؿت مجاالث زالر ٖلى التر٦حز ألامغ يُلب

 الىمى ي٨ٟل بما الٗاإلايت، الا٢خهاصيت وال٣ىاهحن ألاهٓمت بحن جغابِ زل٤ زال٫ مً والٗضالت، الا٢خهاصر الىمى جد٣ي٤   -1
.  جميحز ؤو اؾخصىاء صون  واإلاجخمٗاث الضو٫  لجمي٘ ألامض والُىيل اإلاؿاو٫ الا٢خهاصر

 للخض ال٨ٟيلت الخلى٫  بيجاص ًٖ اإلاؿخمغ البدض يخُلب والظر اإلا٣بلت، لؤلظيا٫ والُبيٗيت البيئيت اإلاىاعص ٖلى اإلاداٞٓت  -2
حر اإلابرع ٚحر الاؾتهال٥ مً .  للبيئت اإلالىزت الٗىامل مً الخض بلى بياٞت هظا الا٢خهاصيت، للمىاعص اإلاغقض ٚو

حر الٗمل ٞغم بيجاص زال٫ مً الاظخماٖيت، الخىميت جد٣ي٤  -3 ايت والخٗليم الٛظاء وجٞى  طل٪ ي٩ىن  و للجمي٘، الصخيت والٖغ

.  لهم اإلاؿخ٣ُبت جل٪ ؤو الٗاملت ال٣ىي  لهظه اإلاهضعة جل٪ ؾىاء الضو٫  ظمي٘ بحن الكٛل لُالبي الٗبىع  خغ٦ت بدؿهيل

جي الاظخماعي بٗضها في الخىميت اؾخضامت هٟهم ألاؾاؽ هظا ٖلى .  الضولي ٦ظل٪ و ال٣ىمي و ؤلا٢ليمي و الَى

: اإلاغاح٘ كاثمت

 بوؿاهيت ٖلىم مجلت ،"الضًملغاَُت و الهالر الخىم زالٌ مً الٗغبي الىًَ في اإلاؿخضامت الخىمُت"عػي٤، ٦ما٫ -1 
مبر:25 الٗضص: الشالشت الؿىت .  2005 هٞى

                                                           
 
يوف دينار للقضاء على ىذه الظاىرة ،عكس ما ىو متاح ؿـ 7000هبا كزارة الشؤكف االجتماعية اف تونس ربتاج سنويا اىل  قامتتؤكد الدراسات اليت   - 

 . مليوف دينار 5000ك الذم ال يليب احلاجة كىو  اآلفذلا 
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 ، الٗلميت البدىر و للضعاؾاث حكغيً ظامٗت مجلت ،"الىامُت البلضان في الفلغ و الٗمالت و الىمى"هغمؼ، الضيً هىع  -2
.  2007( 1) الٗضص( 29) اإلاجلض ال٣اهىهيت و الا٢خهاصيت الٗلىم ؾلؿلت

ٌ  ٖغى" ،اللكغيت اإلاىاعص لخىميت الٗغبي اإلاغ٦ؼ الٗغبي، الٗمل م٨خب الٗغبيت، الٗمل مىٓمت -3  في ؤلاعقاص و الخىحُه خى

 . َغابلـ الكباب، حكٛيل في اإلانهي الخىظيه و ؤلاعقاص صوع  ًٖ ؤلا٢ليميت الىضوة ،"بالجؼاثغ الدكغُل ؤحهؼة و بغامج

ٌ  الٗغبي اإلااجمغ" الاظخماعي، الًمان و الدكٛيل و الٗمل وػاعة -4 ٌ  ألاو مبر 17 بلى 15 ،"الكباب حكغُل خى   ،2009 هٞى

.  الجؼاثغ

جي اإلاٗهض -5 ٌ  الىَجي اإلاسر" لئلخهاء، الَى . 2014-2004 ،جىوـ"الدكغُل و الؿىً خى

 الؿياؾاث خى٫  الٗلمي اإلالخ٣ى ،"الجؼاثغ في البُالت ميافدت و الدكغُل مجاٌ في الٗامت الؿُاؾت" ؾليمان، ؤخميت  -6 
 26 ؾٗيضة،الجؼاثغ، مىالر الُاهغ ظامٗت الؿياؾيت الٗلىم و الخ٣ى١  ٧ليت اإلاجخم٘، جىميت و الضولت بىاء في صوعها و الٗامت

.  2009 ؤٞغيل 27 و

. 1990 ال٩ىيذ 1الٗضص  الٗلىم مجلت  ،"، مترحم   -مؿخضًم ٖالم هدى" ، هاويذ عا٦ؼ ، وليم -7

ت الخىمُت ٖملُاث في فاٖلت هإصاة الخمىحن ، الجضًضة اإلاجخمٗاث جىمُت" ، مدمض عيمان ، عيدان -8  ،"اإلاؿخضامت الخًٍغ
. 2002 ال٣اهغة، ظامٗت ، الهىضؾت ٧ليت ، ص٦خىعاه عؾالت

 الخسُُِ فترة زالٌ الؿٗىصًت الٗغبُت اإلاملىت في الاحخماُٖت الخىمُت مكىالث"، خؿحن بً ؾٗىص ، الؼهغاوي -9

. 2005الباخت، في ألاصبي الىاصر ، الباخت ، الشاهيت الُبٗت ، "الخىمىي 

. 1993 الٗغبي، اإلاؿخ٣بل ، "البِئت بحن والٗالكت اإلاؿخضًمت الخىمُت" ، هللا ٖبض ، الخال٤ ٖبض -10

. 2003، ال٩ىيذ البيئت، لخمايت ال٩ىيديت الجمٗيت ،" اإلاؿخضامت والخىمُت البِئت"  ، هللا ٖبض ؾٗاص ، الٗىضخي -11

ت لليكغ اإلاهغيت الجمٗيت ، "والبِئت والاؾتهالن  الؿيان في كغاءة ، اإلاخىانلت الخىمُت" ٞاهيا، ميلى ، ٞياها  -12  ، واإلاٗٞغ
. 1994 ال٣اهغة

 ، ؾبها ظامٗت ، اإلاؿخضامت الخىميت ماجمغ بلى م٣ضم بدض ،"اإلاؿخضامت للخىمُت البُئُت اإلااقغاث"ألامحن، مدمض ، ٢غيً -13

. 2008  ليليا،

 وؤلاخهاء الؿياسخي لال٢خهاص اإلاهغيت الجمٗيت اإلاٗانغة، مهغ مجلت ،"البِئت خماًت اكخهاص" البضي٘، ٖبض مدمض -14

 .1990 ، 419/420 الٗضص ، ال٣اهغة ، والدكغي٘

 

15- Observatoire de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise, Développement durable et entreprises, AFNOR.  

16- Saïda HENNI – Inégalités sociales, croissance et développement durable – Université de BORDEAUX  IV  – Septembre 
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18- Agora 21  - Institut de l’énergie et de l’environnement de la francophonie – Ecole nationale supérieure des mines de saint 
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اإلاىار الخىُٓمي في ْل الكغاهت ألاحىبُت و مضي مالثمخه لخُبُم هٓام 

- ماؾؿت فغجُاٌ همىطًحا -OHSAS 18000 بصاعة الصخت والؿالمت اإلاهىُت

 مسخاع،ٖىابت،الجؼاثغ باجي حامٗت/ؾــاعة لُــاؽ.ؤ

 

 :ملخو

 م٘ الخىا٤ٞ  ٖلى ٢ضعجه و ؤلاصاعة في ؤلاوؿاوي ال٨ٟغ اؾخجابت مضي ٖلى جخى٠٢ الخىميت ظهىص هجاح ؤن ؤلاصاعة ٖلماء يغي     
 و للماؾؿاث  ؤلاؾتراجيجي الغؤؾما٫ ؤنبذ الغاهً الى٢ذ في اللكغر  اإلاىعص ٞةن ٖليه بىاءا و الخُىيغ و الخىميت مخُلباث

حر و ٖلحها ٞالخٟاّ ؤلاهخاظيت اإلاىظىصاث ؤهم مً  حؿعى التي ألاهضاٝ ؤبغػ  مً يٗخبر لها الهخي و اإلانهي ألامً مخُلباث جٞى
ما٫ ماؾؿاث لها  اهخماما لها الخضيض الخٗامل ْل في الا٢خهاصيت اإلااؾؿاث في اللكغيت اإلاىاعص بصاعة ؤولذ خيض اليىم ألٖا

 وظىب زال٫ مً طل٪ و الٗمل، بناباث و خىاصر ًٖ الىاظمت الؿلبيت آلازاع مً الٗاملت اللكغيت ال٣ىي  ٖلى للخٟاّ ٦بحرا
 و ألامً مخُلباث ؤ٢صخى بها ْغوٝ في الٗمل الٗاملت ال٣ىي  ألٞغاص جديذ مىاؾبت ٖمل بيئت تهيئت مٟاصها بصاعيت ؾياؾت وي٘

 .  اإلاهىيت الؿالمت و الصخت

. اإلاهىيت الؿالمت و الصخت بصاعة هٓام ألاظىليت، الكغا٦ت ، الخىٓيمي اإلاىار: اإلافخاخُت اليلماث

 : ملضمـــت

 جىظهاتها و ؤزاعها في مخالخ٣ت و ٖاإلايت ؾغيٗت جدىالث و جُىعاث اإلااييت ال٣ليلت ال٣ٗىص زال٫ اليىم الٗالم قهض   
غاٝ مخىاٞؿت ٢غيت بلى اليىم الٗالمي الا٢خهاص جدى٫  ٞل٣ض. ٢بل مً يكهضها لم اإلاؿخ٣بليت  و  الخ٨ىىلىظيت الشىعة بٟٗل ألَا
 ٖلحها يُل٤ مٓاهغها و ؤبٗاصها لها مغ٦بت ٖمليت ٖجها هخج الا٢خهاصيت اإلااؾؿاث بحن اإلاىاٞؿت مجاالث جىؾ٘ و اإلاٗلىماجيت

ت الٓىاهغ هظه ٞغيذ ل٣ض و الٗىإلات، مٟهىم   جغؾيش  في بضؤث و ال٣ضيم  الٗالمي الىٓام ؤؾـ ا٢خلٗذ الخٛحراث مً مجمٖى
 ما ؾاب٣يه ٖلى الٗهغ هظا مٗايحر و آلياث و مالمذ ازخلٟذ بظل٪ و  الخياة مجاالث ٧ل في اإلاؿخمغ الخٛحر ؾمخه ظضيض ٦يان

 .        اإلاخجضصة و الجضيضة  آلالياث و باإلاٟاهيم ألازظ يغوعة يٗانغه مً ٧ل ٖلى يٟغى

 ، مٛل٤ ٦ىٓام الضازليت ٖؼلتها مً الا٢خهاصيت اإلااؾؿت ؤزغظذ ، الٗىإلات ؤٞغػتها و مازغا  ؤزحرث التي ال٣ًايا ٞةن ٖليه و
 البيئت في الخانل ٞالخُىع  جضازال، و ٚمىيا و ح٣ٗيضا ؤ٦ثر زاعظيت بيئت و خضيشت هٓغة بلى البدض الا٢خهاصر صوعوها و

ا جماعؽ ، الا٢خهاصيت للماؾؿت ؤزغي  اَغاٞا ولض الخاعظيت  ، اظخماٖيت ظضيضة ؤصواعا ؤٞغػ  وكاَها،و في جازغ و يَٛى
 ؤزغي  مُٗياث يًي٠ ما هظا و الخدضياث مً يؼيض و ظضيضة خضوصا يً٘ مما ، ؾاب٣ا مهملت ٧اهذ بيئيت و ؾياؾيت

. الا٢خهاصيت للماؾؿت

 ، الخاعظيت ألاؾىا١ ٖلى  الاهٟخاح و الٗاإلايت الخجاعة مىٓمت بلى الاهًمام و الؿى١  ا٢خهاص هدى الضو٫  مٗٓم جىظهذ بط      
 ٞيما الاخخ٩ا٥ مً الا٢خهاصيت اإلااؾؿاث بخإهيل حؿمذ التي الهيٜ ؤوؿب مً حٗخبر التي ألاظىليت الكغا٦ت نيٛت ٦ظا و

ىيت بيجها  ؤلاهخاظيت وصيت باإلاغص ألامغ حٗل٤ ؾىاء الضوليت اإلاٗايحر باٖخماص يؿمذ مما مٗها الخٗاون  و ؤظىليت، مدليت ؤم ٧اهذ َو
.             جإهيلها ام٩اهيت جم مً و ؤهٓمتها في  الجىصة ،
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 آلاوهت في ألازغي  هي الجؼاثغ قهضث الا٢خهاصيت، الؿاخت في الضو٫  حكهضها التي الٗاإلايت اإلاؿخجضاث و الىي٘ هظا ْل في و
 لخدغيغ ؾٗحها ًٖ ؤؾاؾا هخج ما هظا و ، مجها الا٢خهاصيت زانت و الاؾتراجيجيت هيا٧لها مؿخىي  ٖلى حٛحراث  ٖضة ألازحرة

.  الخغ للخباص٫ مى٣ُت بوكاء في وعٚبتها ألاوعوبي الاجداص صو٫  م٘ الكغا٦ت الجٟا١ جى٢يٗها و ججاعتها

 و للخىؾ٘ هاظٗت آليت حٗض خيض اإلاجاالث مسخل٠ في الكغا٦ت اجٟا٢ياث ٣ٖض بلى  الجؼاثغيت الا٢خهاصيت اإلااؾؿاث ٞالخجإث
 ألصخاب مصجٗا طل٪ لي٩ىن  ج٣ضمها التي الٗضيضة لالمخياػاث هٓغا  اإلاىاٞؿت خضة جؼايض ْل في م٩اهتها ٖلى الخٟاّ و الىمى
م و  اإلاىهج هظا لخبجي ال٣غاع  ؤزىاء الٗمل  بيئاث و ز٣اٞاث لخبايً هٓغا نٗىباث ٖضة واظهتها ٢ض ألازحرة هظه ٧ىن  مً بالٚغ

 اليىم الجؼاثغيت اإلاىٓماث يؿىص خيض  الش٣اٞاث حٗضص في ألاولى بالضعظت الازخالٝ هظا ي٨مً و مىاعصها بمسخل٠ حؿيحرها
 ، ألاٞغاص بحن الٗال٢اث هظه َبيٗت و ؤزغي  ًٖ مىٓمت ؤر مجخم٘ يمحز مىار ؤو صازليت بيئت ؤحجامها و ؤهىاٖها ازخالٝ ٖلى

ما٫ لىجاح الضاٖمت اإلاخٛحراث ؤخض ألازحر هظا يٗخبر بط  جد٣ي٤ في ايجابي ؤزغ مً له إلاا ، مىٓمت ؤيت في الاؾدشماعيت ألٖا

٣ا صوليت مٗايحر جبجي و ، بٟٗاليت ألاهضاٝ  الش٣اٞاث ازخالٝ ْل في الجؼاثغيت اإلاىٓماث حؿعى ٖليه و.  البيئت إلاؿخجضاث ٞو
  اٖخىا١ ٖلى يؿاٖض جىٓيمي مىار إليجاص ألاظىليت الكغا٦ت اجٟا١ ٣ٖض بٗض و ، آلاهيت ألاويإ إلاٗانغة الدؿيحريت البيئيت
 في ٦بحرا صوعا يلٗب الخىٓيمي اإلاىار ٧ىن  و ، صيمىمتها و مهالخها ٖلى الخٟاّ ٦ظا و ألاهضاٝ جد٣ي٤ زال٫ مً الٗاإلايت

يٟي و ألازالقي الؿلى٥ جغنحن . ؤزغي  هاخيت مً  الؿلى٥ و ال٣يم حٛيحر و حٗضيل و حك٨يل و هاخيت مً الٗاملحن لؤلٞغاص الْى
 مً ؾليم مىار زل٤ بلى اإلاىٓماث جهبى لظا ، ؤبٗاصها ب٩ل اإلاىٓمت شخهيت يمشل الخىٓيمي اإلاىار ؤن ال٣ى٫  يم٨ً هىا مً و

 جدبظ اللكغيت ٞاإلاىاعص  ، ؾىاء خض ٖلى الخىٓيم و لؤلٞغاص باالؾخ٣غاع جخه٠ هاصٞت ٖمل ؤظىاء زل٤ ٖلى يصج٘ ؤن قإهه
 ؤٖضاصها جٟا٢مذ التي و اإلااييت ألازحرة الؿىىاث في الٗمل خىاصر ٖضص لخٟا٢م هٓغا و ؾليمت، جىٓيميت بيئت في الٗمل

 و الٗمل ْغوٝ جضهىع  و الًاجٗت الٗمل ؾاٖاث ظغاء الىاججت الخ٩الي٠ ػياصة بلى باإلياٞت الخُىعة، بلى جميل مٗٓمها
 البضء بلى اإلاؿخدضزت البيئت ٞغيتها التي الجظعيت الخٛيحراث بٗض باإلااؾؿاث ؤصي طل٪ ٧ل الٗما٫، َٝغ مً الًٍٛى ػياصة
 مؿخ٣لت بصاعة جسهيو زال٫ مً اإلاهىيت الؿالمت و الصخت يسو ٞيما الدؿيحر و الخىٓيم َغ١  مً الٗضيض بصعاط في ٞٗليا
 ظيضة هخاثج ْهىع  بىاصع بلى ؤصي ما هظا و ألاو٫  الهضٝ الٗامل الهضٝ الٗامل ؾالمت جً٘ و ٦بحرا اهخماما الجاهب بهظا تهخم

. ؤٖضاصها ؤصوى بلى الٗمل خىاصر وونى٫ 
 ْل في فغجُاٌ بماؾؿت الؿاثض الخىُٓمي اإلاىار مالثمت مضي مٗغفت بلى البدشُت الىعكت هظه حؿعى ٖلُه و         

 . OHSAS 18000  اإلاهىُت الؿالمت و الصخت بصاعة هٓام لخُبُم ألاحىبُت الكغاهت

 بصاعة هٓام الشاوي و ألاظىليت الكغا٦ت ْل في الخىٓيمي اإلاىار ألاو٫  اإلادىع  جىاو٫ :  مداوع  ؤعبٗت بلى الضعاؾت هظه و٢ؿمذ ٦ما

اع الشالض و اإلاهىيت الؿالمت و الصخت .  ٖلحها  اإلاخدهل الىخاثج بم٣اعبت اإلاالثمت مضي جىاولىا الغاب٘ في و اإلايضاوي، ؤلَا

ٌ  اإلادىع   ألاحىبُت الكغاهت ْل في الخىُٓمي اإلاىار: ألاو

: الخىُٓمي اإلاىار مفهىم. 1
اث مً الخىٓيمي اإلاىار يٗض      ، الٗكغيً ال٣غن  مً الشاوي الىه٠ مىض ؤلاصاعيت الضعاؾاث في اهدكغث التي الخضيشت اإلاىيٖى

 لىظىص هٓغا و ، الٗام اإلاىار َبيٗت و بالبيئت يخٗل٤ ظٛغافي بمٟهىم يخهل ألهه طل٪ اإلاجاػيت، اإلاٟاهيم بحن مً يٗخبر خيض
 ؤو الخىٓيم بيئت مشل الخىٓيمي اإلاىار ًٖ للخٗبحر اإلاهُلخاث مً الٗضيض ْهغث اإلاجا٫، هظا في اإلاٟاهميت الازخالٞاث بٌٗ

م و الؿي٩ىلىجي، اإلاىار ؤو اإلااؾسخي اإلاىار ؤو ؤلاصاعر  اإلاىار ؤو اإلاىٓمت  بال اإلاهُلخاث هظه بحن الازخالٞاث بٌٗ ظىص و ٚع
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 هظه جإزحر و ، الخاعجي و الضازلي مديُها و باإلاىٓماث اإلاخٗل٣ت بالٓغوٝ اإلاكتر٥ الاهخمام و الخضازل و بالترابِ جدؿم  ؤجها

. 1الجماٖت و الٟغص ؾلى٥ و الخىٓيمي الؿلى٥ ٖلى الٓغوٝ

ت ؾىىعص الخ٣ي٣ت هظه مً اهُال٢ا و        هخم٨ً ختى اإلا٨ٟغيً و الباخشحن لبٌٗ خىله الغاثضة اإلاسخلٟت اإلاٟاهيم مً مجمٖى

: يلي ما مجها هظ٦غ و ال٨بري، الخضازت و ألاهميت طا اإلاهُلر بهظا ؤلاإلاام مً

:  ؤهه الخىُٓمي اإلاىار( Litwine & Stringer)هجغ ؾتر و لشىًٍ ٖٝغ_  

ت"  و ، البيئت هظه في الٗاملحن ألاٞغاص مً مباقغة بهىعة اإلاضع٦ت و اإلاىٓمت في الٗمل بيئت جمحز التي الخهاثو مً مجمٖى

 2."تهم ؾلى٧ا و الٗاملحن هاالء صواٞ٘ ٖلى واضر جإزحر طاث الخهاثو هظه

 بما ٞيه الٗاملحن ألاٞغاص وعي ٖلى للخىٓيم الضازليت البيئت للخهاثو او٩ٗاؽ الخىٓيمي اإلاىار ؤن الخٗغي٠ هظا مً يالخٔ  

. تهم ؾلى٧ا يُب٘

ت ٖلى للضاللت ؤلاصاعة في يؿخسضم مجاػر  حٗبحر:" هى الخىٓيمي اإلاىار ؤن صهِباث ويغي _   ؾلى٥ في جازغ التي الٗىامل مجمٖى
بيٗت ال٣ياصة ٦ىمِ الخىٓيم صازل الٗاملحن  ؤلاصعا٦يت واإلاٟاهيم الخىاٞؼ ؤو به اإلاٗمى٫  والدكغيعي الخىٓيمي الهي٩ل َو

حرها للخىٓيم والخاعظيت الضازليت البيئت ،وزهاثو  3".اإلاىٓمت صازل الٗاملحن ؾلى٥ في جازغ التي وألابٗاص الٗىامل مً ٚو

 مىٓمت بحن و بيجها جٟغ١  و اإلاىٓمت جه٠ و جمحز التي الخهاثو بلى يكحر الخىٓيمي اإلاىار ؤن الخٗغي٠ هظا زال٫ مً يالخٔ
ت زال٫ مً ، ؤزغي   ٖلى و الخاعظيت و الضازليت البيئت مازغاث مً ٚحرها و الٗاملحن، ؾلى٥ ٖلى جازغ التي الٗىامل مجمٖى

 بيىما.  مٗحن مجخم٘ في اإلاىٓماث لجمي٘ باليؿبت جخمازل الخاعظيت البيئت ؤن يا٦ض الباخض حٗغي٠  خؿب و ألاؾاؽ هظا

.   ألازغي  ًٖ مىٓمت ل٩ل الضازليت البيئت جخمحز

  : الخىٓيمي اإلاىار ؤن ٖلى ٞيا٦ض Melton "ملخىن " ؤما -

يا وا٢ٗا ليـ ٞةهه ٖليه و له، شخو ؤر بصعا٥ ل٨يٟيت صاللت ًٖ ٖباعة"  مسخل٣ت بُغ١  ألاقياء يضع٥ شخو ٩ٞل ، مىيٖى

 ٞهظا.  الٗمل إلاديِ الٟغص بصعا٥ مً اهُال٢ا  الجضوي  ٖضيمت ؤو م٣بىلت ج٩ىن  التر٢يت و الخىاٞؼ و الٟغصيت ٞالخاظاث
يت ، الخىاصر و ٧الٛياب ؾلى٦ه هخاثج ٖلى بضوعها جازغ التي و صواٞٗه ٖلى يازغ ؤلاصعا٥  و ، الٗمل في ال٨ميت و  الىٖى

"   الضوعاهه

 :الخالي الك٩ل في اإلاىار"  ملخىن "  لخو ٢ض و

  . الؿلىن ٖلى الىخاثج...الضاف٘... للمىار الصخص ي ؤلاصعان... الٗمل مدُِ

                                                           
،   2العدد الثالث ، اجمللد  ، رللة دراسات اجلامعة األردنية ،" المركزية في األردنأبعاد المناخ المؤسسي في الوزارات والدوائر  "نائل العواملة،ـ   

.   24األردف ، ص 
، رسالة ماجستَت منشورة "– دراسة حالة-أثر المناخ التنظيمي على الرضا الوظيفي في شركة االتصاالت الفلسطينية "ػ إيهاب زلمد عايش الطيب ، 2

.    ،ص  2008اإلسالمية ، غزة ، ، كلية التجارة اجلامعية 
، األردف ،   ، رللة العلـو اإلدارية ، العدد  "المناخ التنظيمي وأثره على أداء العاملين في أجهزة الرقابة المالية في األردن "ػ زلمود زلمد دنيبات ،3

.  34، ص  999 
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ه ٦ما_   : ؤهه ٖلى  Payne" باًً" ٖٞغ

 ؤن يم٨ً التي و الاظخماعي الىٓام ؤًٖاء مكاٖغ و  الؿلى٧اث ، اإلاٗايحر و الؿاثضة ال٣يم مدخىي  و حجم ي٨ٗـ مٟهىم"

يت  ؤزغي  وؾاثل ؤو اإلاالخٓاث ؤو الىٓام ؤًٖاء بصعا٧اث زال٫ مً بظغاثيا ج٣اؽ  . 2"  مىيٖى

 ج٣اؽ الخهاثو ؤن يغي  خيض ، الخىٓيمي اإلاىار ٢ياؽ ظاهب حٗغيٟه في ؤياٝ ٢ض باًً ؤن هالخٔ الخٗغي٠ هظا زال٫ مً

. اإلاالخٓاث ؤو ألاٞغاص اصعا٧اث زال٫ مً

فاث مً و - ٌ :" حٗغي٠ الخىٓيمي للمىار وؿليا الخضًشت الخٍٗغ  :Carl and Paul)" ) ػمالئه و بى

ت ؤهه"  ٚحر ؤو مباقغ بإؾلىب الٗمل بيئت في ألاشخام يضع٦ها التي و ، ٢ياؾها يم٨ً التي الٗمل بيئت زهاثو مجمٖى

 3". ؾلى٦هم و صاٞٗيتهم ٖلى جازغ التي و ، مباقغ

 و ، به اإلاخٗل٣ت اإلاٟاهيم حٗضص لىا يخطر الخىٓيمي للمىار اإلاىاؾبت الخٗاعي٠ خى٫  الباخشحن هاالء الىٓغ وظهاث ٖغى بٗض و
م و ؤهه اإلاالخٔ و ، مجها الٛغى ٦ظل٪ و له اإلاخىاولت اإلاجاالث و الضعاؾاث لخٗضص عاظ٘ طل٪  ظميٗها بجها بال  حٗضصها مً بالٚغ
 مدهلت ًٖ الىاججت و للمىٓمت الضازليت  البيئت زهاثو بظمالي هى له اإلاالثم ٞالخٗغي٠ ٖليه و واخض مدىع  خى٫  جضوع 

 و باإلاىٓمت الٗاملحن ألاٞغاص بىاؾُت مضع٦ت ج٩ىن  و ، ٞحها اإلاُب٣ت الؿياؾاث و ال٣ىاهحن و الىٓم و اإلاىٓمت ؤهضاٝ جٟاٖل
 ؤهضاٝ جد٣ي٤ ٖلى ألاٞغاص هاالء ٢ضعة جدضيض بلى الجهايت في ياصر بما اججاهاتهم و ؤصائهم و ؾلى٦هم ٖلى واضر بك٩ل جازغ

 .اإلاىٓمت

: ٧األحي صعاؾدىا خؿب ه٣اٍ في الخىُٓمي اإلاىار هىظؼ ؾب٤ ما زال٫ مً

 التي و ألازغي  اإلاىٓماث مً ٚحرها ًٖ الكغا٦ت ْل في فغجُاٌ ماؾؿت جمحز التي الضازليت البيئت زهاثو ظملت ؤهه-1

.  الخ٨ىىلىظيا ـ الاجهاالث هٓم  -الخضعيب ـ الخىاٞؼ ؾياؾت ـ الٗمل َبيٗت   -ؤلاقغاٝ همِ:  في جخمشل

 الكغي٪ مجيء بٗض اإلاخبٗت الؿياؾاث و الاظغاءاث و ال٣ىاهحن و الىٓم و ألاهضاٝ بٟٗل جخ٩ىن  الخهاثو هظه ظملت-2

. فغجُاٌ إلااؾؿت ؤلاؾباوي

اعاث ٞئت ٖجها يٗبر الخهاثو هظه-3 . باإلااؾؿت الىؾُى الَا

.  ألاٞغاص ؾلى٧اث ٖلى الخإزحر زال٫ مً اإلااؾؿت ؤهضاٝ لخد٣ي٤ مجملها في عاميت الخهاثو هظه-4

: الخىُٓمُت الشلافت و الخىُٓمي اإلاىار بحن الفغق .2
 و الخىٓيميت الش٣اٞت مهُلخي بحن اإلاىظىص الٟغ١  بلى ؤلاقاعة بىا ججضع الخىٓيمي اإلاىار ًٖ الخضيض في الكغوٕ ٢بل      

 اإلاهُلخحن هظيً خى٫  الباخشحن بحن آلاعاء في جبايً وظىص بلى طل٪ يغظ٘ و. بيجهما البٌٗ يسلِ خيذ الخىٓيمي، اإلاىار

 مً و.  اإلاهُلخحن هظيً بحن ٞغ١  زمت ؤن مجهم ألا٦ثريت جغي  بيىما. بيجهما الخٟغي٤ ٖضم بلى الباخشحن بٌٗ يظهب ،خيض

                                                                                                                                                                                           
 
1
ـ   Melton Rc,Human behavior at work  ̠prentice hall ˛ Paris ˛Iéd ˛ 1975 ˛ P 466 .   

2
 Payne R. and Pugh᾽s ˛D᾽ organizational structure and climate ̠ Deinette hand book of industrial ـ

and  organizational psychology ˛ Chicago MC ˛ Nalhy ˛ 1976 ˛ P25.  
العربية لإلدارة ، العدد الثاين ،  ، اجمللة "دراسة حالة ، شركة االتصال األردنية الحديثة:  أثر المناخ التنظيمي على الرضا الوظيفي"حيي سليم ملحم ، ـ 3

 . 8 ، ص  2006، األردف،  26اجمللد 
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 اإلاكاٖغ و والاججاهاث الؿلى٦يت ألاهماٍ" ي٨ٗـ الخىٓيمي اإلاىار بإن ي٣غع  الظر اًىفاٌ  الكهحر ألاوعوبي الباخض ؤولئ٪

 ٖم٣ا ألا٦ثر ألاؾـ ججؿض الخىٓيميت الش٣اٞت ؤن خحن في".  اإلاىٓمت في الخياة جه٠ التي و للمالخٓت ال٣ابلت و اإلاخ٨غعة
 مخهل وؿ٤ صازل  ي٣ٗان ٦الهما: "ب٣ىله الخىٓيمي اإلاىار و الخىٓيميت الش٣اٞت بحن َٟيٟا ٞغ٢ا اقفىعث يظ٦غ و.  للمىٓمت

 ،و"الجمعي الكٗىع "  الخىٓيميت الش٣اٞت ججؿض بيىما ،" الفغصي الكٗىع "  يمشل الخىٓيمي ٞاإلاىار  Spectrumؤماـ" الخل٣اث

  بَاع في  Implicite  يمىيت ٧ىجها بلى جميل الخىٓيميت الش٣اٞت بإن ال٣ى٫  ٖليه يخإؾـ و مخٗم٤، و ط٧ي حٗغي٠ هظا
خباعاث اإلاهُلخحن بحن الخٟغي٤ في ؤهميت ال٩اجب يغي  و اإلاىٓمت، هي٩ليت و ؤٖغاٝ و ج٣اليض و مٗخ٣ضاث  مً ، ٦شحرة اٖل
 الٗمل إلاىار اإلاك٩ل الش٣افي اإلا٩ىن  بحن الخٟاٖل خ٣ي٣ت ي٨ٗـ بل انُالخيا ؤو مٟاهميا ؤو هٓغيا ليـ الخٗغي٠ ؤن ؤوضخها

  1. اإلاىٓمت صازل

 يٗمل الظر الًٟاء يك٩ل الظر الخىٓيمي اإلاىار ييخج الظر اإلاىلض هي الخىٓيميت الش٣اٞت ؤن ج٣غيغ يم٨ىىا طل٪ ٖلى بىاءًا  و
 ي٨ٗـ الخىٓيمي اإلاىار و الؿلبيت، و ؤلايجابيت بجىاهبه مىٓماتهم صازل به يدىٟؿىن  الظر الهىاء يجؿض و ألاٞغاص ٞيه

يت و صواٞٗهم مؿخىياث و اإلاىٓمت ؤٞغاص اججاهاث ٦باخشحن هدً ال٣اصة،و و للمضعاء  و ؤ٢ؿام و بصاعاث مسخل٠ في ؤصائهم هٖى

.  بال٨ٗـ ال٨ٗـ و الخىٓيميت الش٣اٞت ظىصة ٖلى ماقغ الخىٓيمي اإلاىار  ظىصة بإن ال٣ى٫  يم٨ً بازخهاع و اإلاىٓمت، ٞغوٕ

: الخالي الجضو٫  في الخىٓيميت الش٣اٞت و الخىٓيمي اإلاىار بحن الٟغ١  جلخيو يم٨ً و

          ٌ    الخىُٓمُت الشلافت و الخىُٓمي اإلاىار بحن الفغق : 1 عكم حضو

 الخىُٓمي اإلاىار الخىُٓمُت الشلافت

 

 و ال٣يم حكمل و اإلاىٓمت ٢بل مً ظماعي ج٣ييم هي -
خ٣اصاث و الاٞتراياث  في ٖلحها اإلاخٗاٝع و اإلاكتر٦ت الٖا

 ؤًٖاء ٖمل و ج٨ٟحر و وعي ٦يٟيت جدضص التي و اإلاىٓمت

. اإلاىٓمت

 .قٗىعيت ٚحر صاثما الاٞتراياث و ال٣يم -

 

 الٗمل هٕى خيض مً للمىٓمت الجماعي ألاٞغاص ج٣ييم -
 ؤن يم٨ً مغهت، ألامىع  هظه  بؿيِ ؤم قا١ سخيء، ؤم ظيض

. الخىٓيميت الخٛحراث م٘ جخٛحر

 ًٖ اإلاٗمليت اإلاىٓماث في بخضازه يم٨ً اإلاىار ازخالٝ -
 صازل اإلاماعؾاث و الخىٓيميت ألاهضاٝ م٘ الخٗامل َغي٤

 . اإلاىٓمت

: الخىُٓمي اإلاىار ؤهمُت. 3

 ٚحر ؤم مباقغة ٧اهذ ؾىاء اإلادؿىؾت لخإزحراجه هٓغا زانت ؤهميت للمىٓماث باليؿبت الخىٓيمي اإلاىار مىيٕى يدخل     
 للمىار الىاضر الخإزحر ٦ظل٪ و اإلاىٓماث، صازل باألٞغاص اإلاخهلت و ؤلاصاعيت الؿلى٦ياث و اإلآاهغ مسخل٠ في مباقغة

                                                           
جامعة ،،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه،إشراؼ لوكيا اذلامشي،قسم علم النفس"المناخ التنظيمي وعالقتو بالرضا الوظيفي"مراد بومنقار، 

 .30ص ،  20 - 0 20ينة،منتورم،قسنط
.  3مراد بومنقار ،مرجع سابق ، ص  ـ 2  
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مالها بإصائها اإلاخٗل٣ت ؾىاء اإلاىٓماث ؤٖما٫ مسخل٠ ٖلى الخىٓيمي  بها، اإلاديُت بالبيئت ٖال٢اتها ؤو ؤهضاٞها جد٣ي٤ و أٖل

 1.اإلايكىصة ٚاياتها الى الىنى٫  و هجاخها صعظت ٖلى يى٨ٗـ اإلاالثم الخىٓيمي اإلاىار ايجاص ٖلى اإلاىٓماث ٢ضعة ٞةن لظل٪

 اؾخمغاعيت و اؾخ٣غاع في جإزحر له و بظاتها ٢اثمت ٨ٞغة اٖخبره خيض الخىٓيمي، اإلاىار ؤهميت ٖلى الضعاؾاث ؤظمٗذ ٞل٣ض  
 ؾلى٥ ٖلى جإزحره ؤزغي  هاخيت مً و هاخيت مً اإلاسخلٟت الخىٓيميت الجىاهب في الىاضر ؤزغه  زال٫ مً طل٪ اإلاىٓمت،و

 اإلاىار بلى ٦بحر خض بلى يغظ٘ طل٪ ،و اإلاسُُت ؤهضاٞها جد٣ي٤ في اإلاىٓمت هجاح يخإ٦ض بظل٪ الخىٓيم،و صازل ألاٞغاص
 ، مباقغ جإزحر يٗض مىٓمت ؤر بلحها جهبى التي الجهاثيت ألاهضاٝ و الٗال٢اث جد٣ي٤ في جإزحره ؤن الٗمل،و في الؿاثض الخىٓيمي

 ؤو ؾلبا ٞحها الؿاثض باإلاىار يغجبِ البٗيض و ال٣غيب ألامض ٖلى ؤهضاٝ مً بليه حؿعى إلاا اإلاىٓمت بلٙى ٖمليت ٞةن جم مً و

 2.بيجابا

 الؾخ٨كاٝ ألاٞغاص جدٟحز في ٦بحر بضوع  اإلاىار هظا ي٣ىم خيض ، بمؿخىاه الاعج٣اء و الخىٓيمي باإلاىار الاهخمام يؿخىظب و  

 و الؾخ٣ُاب الهاصٞت الجىهغيت باإلاداوع  تهخم  ٞٗالت ؤهٓمت جإنيل و إلوكاء صاٖما اإلاىار هظا لي٩ىن  و.  ببضاٖاتهم و َا٢اتهم
٘ و ، ؤصائهم جدؿحن و الٗاملحن ٢ضعاث جىميت و  الٗاملت ال٣ىي  ٦ٟاءة و اؾخمغاعيت جإمحن ٘ و ، الٟىيت و ؤلاهخاظيت ٦ٟإتهم ٞع  ٞع

 3.  اإلاىٓمت ؤهضاٝ بخد٣ي٤ التزامهم و والئهم يمان و ، الٟٗالت   اإلاكاع٦ت ٖلى خثهم و اإلاٗىىيت عوخهم

 ، اإلاىٓمت ؤًٖاء ٖلى جإزحره ٖم٤ و هٕى و الٗمل ظى ٖلى للخٗٝغ ، الخىٓيمي اإلاىار جىني٠ و صعاؾت اإلاهم مً ٧ان ٖليه و
 لضي ال٠ًٗ و ال٣ىة ه٣اٍ بكإن لضحهم الخ٨ٟحر ومىهج اإلاىٓمت ؤًٖاء جهىعاث و اصعا٧اث جىزي٤ و جىني٠ بلى واهتهاء

 و الخىٓيمي باإلاىار اإلاهخمحن ؤواثل مً"  لُىغث"  يٗض و ، لها اإلاخىنل الىخاثج خؿب الالػمت ؤلانالخاث بظغاء و ، اإلاىٓمت
 4.بهخاظيتها و اإلاىٓمت ٦ٟاءة ٖلى لخإزحراجه اإلاصخهحن

 طل٪ ؤصي و ، باالؾخ٣غاع  جخه٠ بيئيت ْغوٝ في حٗمل ٧اهذ الؿاب٣ت الٟتراث في اإلاىٓماث ٚالبيت ؤن بلى ال٨خاباث حكحر و     

 .وؿليا ج٣ليضر َاب٘ طا لي٩ىن  اججه الخىٓيمي اإلاىار ؤن بلى

Resictive  climate  و بالهياكل اإلجرائي  االلتزام إلى االتجاه يتزايد و الاوٛال١ و بالجمىص الخىٓيميت الجىاهب جخه٠ و 
 5.النظاميت القىاعد و اللىائخ

ما٫ بيئت في اإلاٗانغة اإلاىٓماث ٚالبيت ؤن ٖضيضة ٦خاباث جًي٠ و  جدؿم و ، صيىام٨يت ؤ٦ثر بيئت ْل في حٗمل الخاليت ألٖا
 الاؾخجابت مً اإلاىٓمت ؤًٖاء لخم٨حن مغوهت و اهٟخاخا ؤ٦ثر اإلاىار ي٩ىن  ؤن يغوعة بلى ياصر مما اإلاتزايض، الخ٣ٗيض و بالخٛيحر

 6.ؤهضاٞها و اإلاىٓمت عؾالت يد٤٣ بما الٟٗالت

                                                           
.   29 ، ص 988  ، رسالة ماجستَت غَت منشورة،جامعة بغداد، العراؽ،"المناخ التنظيمي وأثره في الرضا واألداء"،مػ إدياف زلمد عل 

. 7 ، ص  2002رسالة ماجيسًت ، جامعة نايف الرياض ، ، "المناخ التنظيمي وعالقتو بمستوى المهارات التفاوضية" زيد بن زلمد احلريوؿ،  .3 

،رسالة " المناخ التنظيمي وعالقتو بضغوط العمل،دراسة ميدانية على ضباط مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض"ػ إبراىيم زلمد علي البدر، 3
.  3 ،ص 2006جامعة نايف العربية للعلـو األمنية، الرياض،،ماجيسًت غَت منشورة

. 66،ص  998 ،2، مطابع دار النشر، الدكحة، ج"التنظيم اإلداري الحكومي بين التقليد والمعاصر:السلوك التنظيمي"ػ عامر الكسييب،  4
،مركز البحوث، كلية "السعودية المناخ التنظيمي مؤشر لفعالية إدارة المؤسسات العامة في المملكة العربية"ػ سعود زلمد النمر، زلمد احلمزاكم،5
.   92،ص 986 حبوث ك العلـو ، األردف،اؿ
 . 8  ،ص  982 ، معهد اإلدارة العامة ،عماف ، " المناخ التنظيمي في دوائر مدينة أربد وأثره على اتجاىات العاملين"ػ زىَت الصباغ كآخركف،6
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 الخدىالث و ألازحرة آلاوهت مؿخجضاث ٖلحها  جٟغيه التي اإلاؿخمغ بالخٛيحر يخمحز اليىم الجؼاثغيت اإلاىٓماث وا٢٘ ؤن و زانت 
 ٧ىهه صعاؾخه، يغوعة و الخىٓيمي اإلاىار ؤهميت وجىضر خاليا الٗالم يكهضها التي الاظخماٖيت و الخ٨ىىلىظيت و الا٢خهاصيت

 و الا٢خهاصيت البيئت في الخانلت الخٛحراث مؿايغة في هام ٖامل و اللكغيت، اإلاىاعص ؾياؾت عؾم و جدضيض في ؤؾاسخي مدضص

. زانت بهٟت الجؼاثغيت اإلاىٓمت و ٖامت بهٟت اإلاىٓمت ٞكل ؤو هجاح جدضيض في هام ٖامل بالخالي و ، مٗها الخٗامل مغوهت

: اإلاالثم غحر الخىُٓمي اإلاىار مساَغ.4

يٟي الؿلى٥ ٖلى يى٨ٗـ ما ٖاصة اإلاالثم ٚحر الخىٓيمي اإلاىار خالت في ؤهه ٖلى ال٨خاباث جا٦ض      ٚحر ؤلاصاعر  و الْى
 يهبذ الخىٓيمي اإلاىار ٧ىن  ًٖ خ٣ي٣ت،ًٞال التزاماث ي٣ابلها ؤن صون  اإلاؿاولياث و بالىاظباث الا٦ترار ٖضم اإلاىًبِ،و

. 1ؤهضاٞها و اإلاىٓمت بغؾالت الًغع   يلخ٤ الظر الًٟىلي الؿلى٥ و للكاجٗاث خ٣ي٣يت بيئت

 اإلااقغاث مً الٗضيض زال٫ مً جإزحراجه ٖلى الاؾخضال٫ و الخىٓيمي اإلاىار زهاثو ٖلى الخٗٝغ مجاالث بلى"بىغ ؤبى"يكحر و

: مايلي مجها

 .اإلاىٓمت في اإلاٗايحر و الؿاثضة ال٣يم -1

. اإلاىٓمت ؤًٖاء لضي الؿاثضة اإلاٗخ٣ضاث و الخهىعاث و اإلاٟاهيم -2

. اإلاىٓمت صازل ؤلاصاعيت و الخىٓيميت الٗال٢اث في الىيىح مؿخىي  -3

يٟي و الخىٓيمي الخأل٠ و والخجاوـ الخىا٤ٞ صعظت -4 . اإلاىٓمت في الْى

. بيجهما الترابِ و الخيؿي٤ و الىاظباث و اإلاؿاولياث ويىح و جدضيض مؿخىي  -5

. الجماعي و الٟغصر اإلاٗىىر  و اإلااصر الخدٟحز َغ١  و ؤؾاليب -7

ًاء ؤلاصاعر  الخدميـ و الخًٗيض َغ١  و مؿخىي  -8 . اإلاىٓمت أٖل

. اإلاساَغة و للمباصعة الاؾخٗضاص مؿخىي  -9

. اإلاىٓمت صازل الخىٓيميت الهغاٖاث مؿخىي  و هٕى -10

. اإلاىٓمت ؤًٖاء بحن الترابِ و الخماؾ٪ مؿخىي  -11

. اإلاىٓمت ؤًٖاء لضي الاهخماء و الىالء مؿخىي  و هٕى -12

. اإلاىٓمت ؤًٖاء لضي اإلاٗىىيت الغوح مؿخىي  و هٕى -13

ًاء لضي الخىظه -14 . الجىصة مؿخىياث و مٟهىم بكإن اإلاىٓمت أٖل

ما٫ إلهجاػ الخهٝغ في الاؾخ٣الليت صعظت -15  2 .اإلاىا٠٢ خؿب ألٖا

. اإلاىٓمت ؤًٖاء بحن اإلاخباص٫  الاخترام و الش٣ت مؿخىي  -16

                                                           
. 20، ص  2005رسالة ماجستَت ، الرياض ، ، "المناخ التنظيمي وأثره على أداء العاملين في األجهزة األمنية "فهد بن عثماف الصغَت ، ـ   
2
  . 26  - 25 ، ص ص  2005، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ،  "اإلدارة العامة"ػ مصطفى زلمود  أبو بكر ،  
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. الخىٓيم وخضاث و ؤٞغاص بحن الاهٟغاصيت و الٗؼلت ؤو الاؾخ٣الليت بلى الاججاه -17

يٟي و الخىٓيمي الخماؾ٪ مؿخىي  و هٕى -18 . اإلاىٓمت صازل اإلانهي و الْى

خباعاث و الغؾميت الجىاهب بحن الخىاػن  مالثمت و ويىح مضي -19 ًاء الغؾميت ٚحر الاظخماٖيت الٖا .  اإلاىٓمت أٖل

٤ الاهًباٍ و لاللتزام اإلاىٓمت ؤًٖاء لضي الاؾخٗضاص مؿخىي  -20 . الٗمل مهلخت و ؤهٓمت جخُلبه ما ٞو

  .اإلاىٓمت ؤًٖاء لضي الجماعي الٗمل و الٟغي٤ عوح قيٕى مضي -21

. الخىاٞؼ و التر٢يت هٓم و ألاظىع  مؿخىياث و ؤلاقغاٝ ؤهٓمت ًٖ و بها الٗمل ًٖ اإلاىٓمت ؤًٖاء عيا مؿخىي  -22

يٟيت الٗال٢اث َبيٗت ًٖ اإلاىٓمت ؤًٖاء عيا مؿخىي  -23 . اإلاىٓمت صازل الْى

 1.اإلاىٓمت ؤهضاٝ و زُِ جد٣ي٤ زال٫ مً َمىخاتهم و ؤهضاٞهم لخد٣ي٤ اإلاىٓمت ؤًٖاء بصعا٥ مؿخىي  -24

: الخىُٓمي اإلاىار زهاثو.5

 هظه جإزحر ٖمله،و ؤزىاء في اإلااؾؿت صازل بالٟغص اإلاديُت الٗىانغ و الٓغوٝ ٧اٞت ًٖ الخىٓيمي اإلاىار حٗبحر يىء في
 جخمشل و الخىٓيمي للمىار اإلامحزة الخهاثو مً ٖضص بلى الباخشىن  جىنل ٖمله، هدى اججاهاجه و الٟغص ؾلى٥ ٖلى الٓغوٝ

:   يلي ٞيما

ت ًٖ يٗبر الخىٓيمي اإلاىار بن ـ1  جميحز زاللها مً يم٨ً بديض للمىٓمت الضازليت البيئت جمحز التي الخهاثو مً مجمٖى

. ؤزغي  ًٖ مىٓمت

 يضع٦ها ٦ما اإلاىٓمت زهاثو ًٖ اإلاىار يٗبر الخىٓيميت،و و الصخهيت اإلامحزاث بحن الخٟاٖل الخىٓيمي اإلاىار ي٨ٗـ -2
٤ بها الٗاملىن  . ال٣اثم الىي٘ م٘ جهىعاتهم جخىا٤ٞ ؤن بالًغوعة ليـ و الخانت، جهىعاتهم ٞو

. ٢ىيت ؾلى٦يت هخاثج له و بها الٗاملحن ؾلى٦ياث في مباقغ بك٩ل يازغ اإلاىٓمت في الىاشخئ الخىٓيمي اإلاىار بن -3

يت الخىٓيمي اإلاىار يمخاػ -4  ٖبر للخٛيحر يسً٘ ؤهه بال  اليؿبي الاؾخ٣غاع مً  ٦بحرة بضعظت جدؿم ٞالخهاثو زابخت، بىٖى

 2.بها يخإزغ التي اإلاخٛحراث و للٓغوٝ اؾخجابت جخٛحر اإلاىٓمت شخهيت ؤن مً مؿخمضة الخانيت هظه و ، الؼمً

. ٖجها بضيل بمهُلر ليـ ؤهه ٦ما الخىٓيميت الش٣اٞت يٗجي ال الخىٓيمي اإلاىار بن -5

 الخىٓيمي، للؿلى٥ ألاؾاؾيت اإلادضصاث ؤخض الخىٓيمي اإلاىار يٗخبر ٞبيىما ؤلاصاعر، اإلاىار ًٖ يسخل٠ الخىٓيمي اإلاىار -6

 3.الخىٓيمي للمىار ألاؾاؾيت اإلادضصاث ؤخض يٗض ؤلاصاعر  اإلاىار ٞةن

 : في جخمشل للمىار ؤزغي  زهاثو جىظض

. الاوؿاهيت الصخهيت مشل يخجؼؤ ال واخض وؿيج مً ٨ٞغة اإلاىار -1

                                                           
  . 26 ػ مصطفى زلمود  أبو بكر ، مرجع سابق ، ص     
، شركة  "المرشد العلمي في تطبيق األساليب العلمية في إدارة شؤون العاملين في القطاعين العام والخاص: إدارة األفراد  "،ػ زلمد قاسم القريويت    
.  73، ص  990 دلطابع النموذجية ، عماف ، ا

3
  . 8 ػ إبراىيم زلمد البدر ، مرجع سابق ، ص   
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. صاثما هي ٦ما هىيخه جب٣ى ل٨ً و جسخل٠ ٢ض الخىٓيمي للمىار اإلا٩ىهت الٗىانغ -2

. الى٢ذ هٟـ في ؤشخام ٖضة الخىٓيمي اإلاىار في يكتر٥ -3
اث ؤنىاٝ بحن ٖال٢ت جىظض ـ4  ٖلى ٦بحر جإزحر له ي٩ىن  مما اإلااؾؿت في ييخج الظر الخىٓيمي اإلاىار وبحن الخىٓيميت والخهٞغ

ٟحن ؾلى٥ .  اإلااؾؿت بخل٪ اإلاْى
. الخٛيحر مجهىصاث ٖلى الخىٓيمي للمىار ال٣ىي  الخإزحر جٟهم -5

.  اإلاىاؾب الخىٓيمي اإلاىار يضٖمها ؤن يجب للمىٓمت حٛيحراث اصزا٫ بن -6
 .  الجضيض الخىٓيمي اإلاىار يؿاهض ؤن ٖلى الٗمل يجب الخٛحراث و الخىٓيمي اإلاىار بحن زالٝ يدض ٖىضما -7

 طاث ٞاإلاىٓماث ، اإلاازغة الٗىانغ ٧ل يمشل خيذ ال٣ياؽ في الخىٓيمي اإلاىار بصزا٫ اإلاىٓمت هجاح ل٣ياؽ ألامغ يخُلب ـ8

 1.ي٨ٟي ال ؤنبذ وخضها الٟاٖليت بماقغاث ال٣ياؽ ؤن ؤر ، الٟاٖليت في جدؿاوي  ال الىاخضة ألاهضاٝ

:  الخىُٓمي اإلاىار ٖىانغ بحن مً و

: الصخت و ألامً

 و ألامً حٗغي٠ طل٪ زال٫ مً ٞيم٨ً(  لؤلمOHASASً 18001 ًؼو ب) الٗاإلايت الجىصة بم٣اييـ حٗمل فغجُاٌ ماؾؿت ٧ىن     

:  يلي ٦ما الصخت

 مً ٦جؼء الٗاملحن لؤلٞغاص الهىاعي ألامً و الصخيت الخضماث ج٣ضيم اللكغيت اإلاىاعص إلصاعة ألاؾاؾيت الىاظباث مً بن-
حر زال٫ مً طل٪ و ٖلحهم الخٟاّ و نياهتهم في مهماتها  حٗغيه مساَغ مً زاليت ٖمل ْغوٝ و للٗامل آمىت بيئت جٞى

  2.الصخيت اإلاكا٧ل و للخىاصر

 :الصخت و ألامً بحغاءاث و ؤهضاف

 و الٗمل لٓغوٝ باليؿبت ؤو للٗما٫ باليؿبت يخٗل٤ ٞيما ؾىاء مىٓمت ؤر في الصخت و ألامً بظغاءاث و ؤهضاٝ جخًمً

:  لظل٪ ايجاػ يلي ٞيما

 :للٗماٌ باليؿبت-1

يتهم و جضعيبهم و جش٣يٟهم:1-1 .  بالٗمل الخانت الاعقاصاث وي٘ و بالؿالمت جخٗل٤ صوعاث خًىعهم زال٫ مً جٖى

حر:1-2  ٢ض التي ألامغاى و ألازُاع مً الى٢ايت و الصخهيت الخمايت وؾاثل و الٗماليت الؿالمت وؾاثل و الاخخياَاث جٞى
. ٞيه اإلاؿخٗملت آلاالث ًٖ و الٗمل ًٖ جىجم

٘ الٗمل ؤما٦ً جهميم بٖاصة:1-3  بزغاء ؤو ؤ٣ٞيا الٗمل بخىؾي٘ بما طل٪ يخم ؤن يم٨ً و الٗما٫ لضي اإلاٗىىيت الغوح لٞغ

. ٖمىصر بك٩ل الٗمل في الؼياصة ؤر الٗمل

                                                           
التوزيع ، األردف ، عماف ،  ، دار ادليسرة للنشر ك"السلوك التنظيمي في إدارة المؤسسات التعليمية "زلمد عبد اجمليد السيد ، فاركؽ عبده فليو، ـ  

.  303- 302، ص ص  2005
 . 2009 - 220، دار الراية للنشر كالتوزيع ، الطبعة األكىل ، عماف ، األردف ،ص  "اإلدارة الحديثة للموارد البشرية "ػ بشار يزيد الوليد ، 2
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 و حٗليماث ْاهغ بم٩ان يٗل٤ ؤن و اجساطها ٖليه الىاظب الى٢ايت ؾبل و ، مهىخه بمساَغ اقخٛاله ٢بل الٗامل بخاَت:1-4

 1.مجها الى٢ايت وؾاثل و اإلاهىت مساَغ ٞحها جىضر اعقاصاث

 :الٗمل للٓغوف باليؿبت-2

حر:2-1  اإلاىاص جسؼيً ؤو الاهٟجاع و الخغي٤ ؤزُاع مً ٞحها الٗاملحن و اإلااؾؿت لخمايت الالػمت الخضابحر و الاخخياَاث جٞى

حر و جضاولها ؤو ه٣لها ؤو لالقخٗا٫ ال٣ابلت الخُغة  2.ال٩اٞيت الٟىيت ألاظهؼة الىؾاثل جٞى

حر:2-2  ج٣ضيم ؤو الُاعثت الخاالث إلاٗالجت اإلايكإة في الٗاملحن لؤلٞغاص الُبيت ؤلاؾٗاٝ بإظهؼة َبي مغ٦ؼ ججهحز و وؾاثل جٞى
. ألاوليت ؤلاؾٗاٞاث

حر:2-3  الى٢ايت و ؤق٩اله بجمي٘ الخلىر مً زاليت بيئت لًمان الهىاٖيت اإلااؾؿاث في جىاٞغها الىاظب اإلاٗايحر و ألاؾـ جٞى
 الازخباعاث و الٟدو َغ١  جدضيض و اإلاٗخمضة الضوليت الٗامل بصخت يغعا يلخ٤ ما ٧ل و الاهتزاػاث و الًىياء مً

. اإلاٗايحر هظه لًبِ الخانت

 بمهامهم الٗماليت الؿالمت و الصخت ًٖ اإلاؿاولحن ٢يام مً للخإ٦ض الٟجاثيت الخٟخيكيت بالجىالث اإلايكإة بصاعة ٢يام:2-4
 3.وظه ؤخؿً ٖلى

 و مىٓمت ؤيت في و ؤلاصاعة جماعؾها التي الغثيؿيت اإلاهام مً ألاطي مً خمايتها و اللكغيت اإلاىاعص ٖلى الخٟاّ مهمت حٗخبر لظل٪
 و ناعمت بهٟت الصخت و الؿالمت إلصاعة الالػمت الاخخياظاث ٖلى الخٗٝغ بلى تهضٝ التي الضعاؾت مدل اإلااؾؿت في زانت

 اإلاخُلباث م٘ الخ٨ي٠ و الخىاصر و اإلاساَغ مً ٦بحر بك٩ل الخض و لٗمالها صاثم ؤمً لًمان الضوليت اإلاٗايحر م٘ الخماشخي

 4. 18001 ألاوقاؽ قهاصة و 9001-14001 ؤلايؼو  قهاصة ٖلى الخهى٫  في الىجاح بٛغى طل٪ و الجضيضة

 : ألاحىبُت الكغاهت مفهىم. 2
 اإلاٟهىم هظا يٓهغ لم و  واؾ٘ هُا١ ٖلى اؾخسضامه و حٗميمه يجغر  واؾٗا مٟهىما الا٢خهاصر اإلاجا٫ في الكغا٦ت حٗخبر
 التي ال٣ُاٖاث، بازخالٝ اإلاٟهىم هظا يسخل٠   اإلااؾؿاث بحن اإلاىاٞؿت قضة جؼايض ألازحرة،بؿلب الؿىىاث زال٫ ؾىي 

. لها الىنى٫  اإلاغظى ألاهضاٝ بازخالٝ و ، الضو٫  بحن ختى ؤو اإلاىٓماث بحن للخٗاون  مدال ج٩ىن  ؤن يم٨ً

 ٖمل مً خهت بخ٣ضيم مكتر٥  مكغوٕ في اإلاؿاهمت ٖلى ؤ٦ثر ؤو مٗىىيان ؤو َبيٗيان شخهان بم٣خًاها يلتزم اجٟا٢يت" .
٘ ؤو الؿى١  ٧اخخ٩اع مكتر٦ت مىٟٗت طو ا٢خهاصر هضٝ بلٙى ؤو ٖجها ييخج الظر الغبذ ا٢دؿام بهضٝ ما٫ ؤو  مؿخىي  الٞغ

.    5"اإلابيٗاث

 ججاعر  ؤو زضماحي ؤو بهخاجي  بيكاٍ جخٗل٤ و الكغ٧اء بحن الخٗاون  ٖلى ٢اثم ؤ٦ثر ؤو مكغوٖحن بحن اجٟا١ ؤو ٣ٖض بمشابت هي" .
غاٝ مؿاهمت ؤؾاؽ ٖلى ي٣خهغ ال الخٗاون  هظا و مكتر٦ت مل٨يت و صاثم و زابذ ؤؾاؽ ٖلى ،  بهما و اإلاا٫ عؤؽ في ألَا

                                                           
 
  . 224 -223بشار يزيد الوليد، ادلرجع السابق، ص ص ـ   
  . 224ػ بشار يزيد الوليد، ادلرجع السابق، ص   2
  . 224ػ بشار يزيد الوليد، ادلرجع السابق، ص    3
 .ػ تسيَت اجلودة ك األمن  4
  . 7، ص 999 زائر، مام اًفالثامن ، كلية العلـو االقتصادية ،، ندكة خاصة بالشراكة األجنبية ، ادللتقى "مفهوم الشراكة وآلياتها"ػ معُت أمُت السيد، 5
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ت و الخجاعيت الٗالماث و الازترإ بغاءاث اؾخسضام و ؤلاهخاط بٗمليت الخانت الٟىيت اإلاؿاهمت ٖلى حكخمل  اإلاٗٞغ
ان يخ٣اؾم و والدؿىي٤، الاهخاط ٖملياث ٧اٞت في اإلاؿاهمت و ، الخ٨ىىلىظيت  مً جخد٤٣ ؾٝى التي ألاعباح و اإلاىاٞ٘ الُٞغ

   1".مجهما ل٩ل الٟىيت و اإلااليت اإلاؿاهمت إلاضي َب٣ا الخٗاون  هظا

غاٝ بمىظبه يدكاع٥ ألاظىليت الكغا٦ت ٧ىن  ، ؾب٤ ما زال٫ مً وؿخيخج  ب٩ل ظيؿياتها جسخل٠ التي و اإلاخٗا٢ضة ألَا
غاٝ مكاع٦ت  خؿب مىه الاؾخٟاصة ج٩ىن  مٗحن مكغوٕ إلهجاػ الخ٣ىيت و اللكغيت ، اإلااصيت ، اإلااليت بم٩اهياتها  ؤجها ٦ما ، ألَا

. الا٢خهاصر للخ٩امل اإلاد٣٣ت الخُىة

  1ماؾؿخحن بحن الكغاهت نىعة ًبحن(: 1) الكيل

 

 

 

 

 

 

 

 

  Garrette. B etDussauge. P ,les stratege d’allinasé paris : Ed d’organisation ,1995 - : اإلاهضع

, p 25. 

:  ألاحىبُت للكغاهت اإلااصًت الضواف٘. 2

 و الخ٨ىىلىظيت الخدضياث إلاىاظهت و اإلاك٨الث ٖلى للخٛلب مٗانغة يغوعة الا٢خهاصيت اإلااؾؿاث بحن الكغا٦ت ؤضخذ
 ؤنبدذ اإلاباصالث ؤن باٖخباع بىٟؿها خاظاتها لجمي٘ الاؾخجابت ٖلى ٢اصعة ٚحر الشالض الٗالم بلضان ؤن ٖلى صاللت ، اإلااليت

 الخ٣ي٣ت ألاؾباب و الضواف٘ جىدهغ لظل٪. 2آلازغيً ؾياؾت جياع يض يؿبذ ؤن ألخض يم٨ً ال ٦ما ، ٦بري  ؤهميت طاث

:  الخاليت الٗىانغ في الاؾتراجيجي الؿليل هظا الزخياع

 مؿخ٣بل ٖلى ؾلبا يازغ ؤن قإهه مً بالٛا اهخماما حؿخضعي اإلاؿخىياث ٧اٞت ٖلى الضولي للمديِ اإلاؿخمغة اإلاخٛحراث. 1.2

.  الا٢خهاصيت اإلااؾؿت جضٞ٘ التي ألازغي  ألاؾباب ؤهم مً ؤن هجض الغثيسخي الؿلب هظا ظاهب بلى و الا٢خهاصيت اإلااؾؿت

                                                           
، جامعة سعد دحلب ،  "التسيير و التوسعية والطموحات الجزائري االقتصاد واقع بين األوروبية الجزائرية الشراكة "، مسدكر فارس ، رزيق كماؿ ػ  

 . 200، ص  2002اجلزائر ، 
ك النشر كالتوزيع ،الطبعة  كالًتمجة للطباعة األمة دار شركة ، خدكدم الدين نور ترمجة ، "الدبلوماسية المبادئ الدول بين السياسة "، ياالنيت االف ػ  2

. 35 ، ص  998 األكىل، اجلزائر  ، 

المؤسسة  (ب)المؤسسة 
 (أ) 

 الشراكة األجنبية

أىداف و مصالح خاصة 
 (أ)بالمؤسسة 

أىداف و مصالح خاصة 
 أىداف مشتركة و محددة  (ب)بالمؤسسة 
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 ؤؾىا١ قملذ الخ٨ىىلىظيت،٦ما و ؤلاهخاظيت و الدؿىي٣يت و اإلااليت اإلاجاالث قملذ التي و الٗىإلات، ْاهغة جىامي و ْهىع . 2.2
 الؿياؾيت و الجٛغاٞيت الخضوص ٞيه جالقذ ٖالم م٘ يخٗاملىن  اإلااؾؿاث مؿئىلى ؤنبذ ٢ض الٗمالت،و و الخضماث و الؿل٘

 1.للخجاعة الٗاإلايت اإلاىٓمت باجٟا٢ياث الٗمل بٗض ؤؾىا٢ه بحن الخجاعيت الخىاظؼ ؾ٣ُذ و

 ٞحها بما  –اإلااؾؿاث جبدض لهظا و ، الخُىيغ و البدض ج٩الي٠ مٗها اعجٟٗذ بالخالي و ح٣ٗضها، و الخ٨ىىلىظيا صوع  حٗاْم. 3.2

 مبالٜ اؾدشماع مً بضال للخ٨ىىلىظيا ؤعزها ه٣ال لها جديذ التي و ، الٟىيت نيٛتها في الكغا٦ت اؾتراجيجيت ًٖ  –الغاثضة
. للىجاح ٧اٝ يمان صون  ، مٗيىت ج٨ىىلىظيا جُىيغ في ضخمت

 ٢يىص ٞغى ؤو اإلااليت ألاوعا١ بىعناث في مك٨الث بؿلب بما ، الابخإل ؤو الكغاء و الاهضماط لٟغم وؿبي جىا٢ٌ. 4.2
   2.الكغاء ؤو الاهضماط لٗملياث مٗاعى زالض َٝغ ٦ضزى٫  ٢اهىهيت اٖخباعاث ؤو خ٩ىميت

 ألاظىليت الكغا٦ت لخُىع  صاٞٗا ؤنبدذ الكغاء و الاهضماط لٗملياث خضزذ التي اإلاخٗضصة و ال٨بحرة ؤلازٟا٢اث بن
 في جىدهغ الكغا٦ت ؤن ٦ما ، الاهضماط يؿلبه الظر الخىٓيمي و الش٣افي الخهاصم بخجىب يؿمذ ظضيض ٦بضيل و ٦ةؾتراجيجيت

    3.جُىيغه و اليكاٍ طل٪ ؤصاء جدؿحن في يؿهم مما ، مدضص حٗاون  مجا٫

 و اإلاساَغ و الخدضياث مىاظهت الاؾتراجيجي،ؤولها الخياع هظا بلى اللجىء بلى ؤصث ؤزغي  صواٞ٘ ؾب٤،هىا٥ ما بلى باإلياٞت
حر يمان زاهحها و ألاػماث،  جد٣ي٤ زالثها و الجضيضة، ألاؾىا١ الزترا١ ألاػمت الخبرة و اإلاىاعص و اإلاهاعاث مً الاخخياظاث جٞى

 مسُِ و مخضعط بإؾلىب للٗاإلايت الخدى٫  ٞغم مً ٦بحرا ٢ضعا الكغا٦ت جد٤٣ ٦ما مدضوصة، بخ٩لٟت و ظضيضة جمىيليت عاٞٗت

:  يلي ٦ما  الكغا٦ت ٣ٖىص ببغام بلى اإلااصيت اإلاىاليت الضواٞ٘ يترظم ما عابٗها و

ل 1.2  ألاؾىا١ ظمي٘ ٖلى الاهٟخاح الىاميت الضو٫  ٖلى وظب الجضيض الضولي الىٓام مُٗياث م٘ للخجاوب:ألاؾىاق جضٍو
 بياٞت لظل٪ الٟٗالت الىؾيلت حٗض الكغا٦ت و بم٩اهياث مً جمل٨ه ما ب٩ل ٦ٟاثتها جُىيغ و جغويجها و مىخجاتها حؿىي٤ بٛغى

. هجاخها يمان و اإلااؾؿت اهخٗاف بلى

 جٟخدها و مىخجاتها بالخالي و الا٢خهاصيت اإلااؾؿت جُىع  في ؤؾاؾيا ٖامال الخ٨ىىلىجي الخُىيغ يٗض:الخىىىلىجي الخُىع  2.2
 يلػي الاجهاالث زغوة بًٟل ألامىا٫ لغئوؽ الؿغي٘ الاهخ٣ا٫ و اإلاٗلىماجيت جُىع  و الخ٨ىىلىجي الٗاإلايت،ٞالخ٣ضم ألاؾىا١ ٖلى

 ا٢خهاصر همِ بلى الجمي٘ جدىيل بلى اإلاٗلىماجيت بالشىعة صٞٗذ جاعيسيت مٟاهيما جهبذ خيض  الخضوص مجاالث مً ٦شحر في
 ال٣ضعة يمخل٪ الٗالم في ظضا اإلاخ٣ضمت الخ٨ىىلىظيا يمل٪ ٞمً مىخضة و واؾٗت اجهاالث بكب٨ت الٗالم عبِ زال٫ مً مىخض

   ٧.4لها

 يك٩ل الظر الخ٨ىىلىجي الخُىع  هظا لخ٩الي٠ هٓغا و.الٗالم ب٣إ مً ب٣ٗت ؤر في ججغر  بهخاظيت ٖملياث ل٣ياصة ألاهليت و 
 في حؿاهم ج٨ىىلىظيت ٢اٖضة بىاء و الخ٨ىىلىظيت ج٩الي٠ لخ٣ليو الكغا٦ت ؾياؾت بلى اللجىء اؾخىظب اإلااؾؿت ؤمام ٖاث٣ا

 5.اإلاخاخت اإلاىاعص جُىيغ

                                                           
 . 37ص  ، 2006 ، عنابة جامعة ، ماجستَت رسالة ،" وآفاق  حيلة رىانات:  األرومتوسطية الشراكة "، رقايقية الزىراء فاطمة ػ   

 
2
 -Garrette.  B et Dussauge . P.Op-Cit . P 62 

3
 -Garrette.  B et Dussauge . P.Op-Cit . P 62 

4
  35 ، ص  994 ،  الكويت، ، الطبعة األكىل الكويتية كالدراسات البحوث مركز ،"العربية والتنمية الكويت"الشراح، علي رمضاف ، الفقَت طو حسُت 
.  35  ص ، سابق مرجع ، الفقَت طو حسُت ػ5
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 في َا٢اتها ٧ل اؾخسضام بلى الا٢خهاصيت اإلااؾؿاث الؿى١  ا٢خهاص هٓام يضٞ٘ :الاكخهاصًت اإلااؾؿاث بحن اإلاىافؿت 3.2
 ٢ض التي اإلاىاٞؿت ْاهغة مىاظهت يم٨جها اإلااؾؿاث بحن للخٗاون  وؾيلت باٖخباعها الكغا٦ت صوليا،و و مدليا اإلاىاٞؿت مىاظهت

. اإلااؾؿت هجاح ٖلى زُغا حك٩ل

٘ وؾيلت اٖخباعه هى الا٢خهاصر للخ٩امل الاظخماٖيت الضواٞ٘ مً:الشلافي و الٗلمي اإلاؿخىي  عف٘ 4.2  و الٗلمي اإلاؿخىي  لٞغ
 اإلاؿخ٣لت الضولت جداو٫  بط اإلاجاالث، ٧ل في ج٣ضما ؤ٦ثر صو٫  م٘ الكغا٦ت هٓام في لضزىلها هديجت مٗيىت صولت إلاىاَجي الش٣افي

 1.ألاظاهب بالخبراء اإلادليحن الخ٣ىيحن اخخ٩ا٥ مً اهُال٢ا الٗمليت هظه مً حؿخٟيض ؤن

   : الدكغُل 5.2

 ٖلى حٗمل التي الكغا٦ت هٓام في الضزى٫  بلى جىظهها اؾخضعى الىاميت البلضان في البُالحن مً  ٖغيًت قغيدت جىاظض بن
حر  ظىهغيا هضٞا الٗما٫ مٗيكت مؿخىي  جدؿحن و ال٩امل الدكٛيل ي٩ىن  ؤن ٖلى يخدخم الكٛل،بط مىانب زل٤ و جٞى

 ج٩ىن  ؤن يم٨ً ٣ِٞ خييئظ و هٟؿه، ؤلاهخاط ػياصة هضٝ ًٖ ؤهميت ألاخىا٫ مً خا٫ بإر ي٣ل ال و ، الخىميت لؿياؾت

 2.الا٢خهاصر و الاظخماعي الخ٣ضم و الؿياسخي الاؾخ٣غاع ٖىامل مً ٖامال الخىميت

:  فغجُاٌ بماؾؿت ألاحىبُت للكغاهت اإلااصًت الضواف٘. 3

:  يلي ٦ما ٞهي فغجُاٌ بمىٓمت ؤلاؾباهيت الكغا٦ت بلى لجىئها ؤؾباب ٞةن للجؼاثغ باليؿبت 

.  بالٟالخت الاهخمام ٢لت بؿلب طل٪ و ، ألازحرة الؿىىاث زال٫ اإلابيٗاث جغاظ٘°  

.  ٞٗليا و ج٣ىيا بهال٦ها و ؤلاهخاط ججهحزاث ٢ضم° 

.  لخُٛيتها ٧اٞيت ماليت مىاعص وظىص صون  ٦بحرة مضيىهيت° 

.  الدؿيحر ؤو ؤلاهخاط ٖمليت في ؾىاء الخ٨ىىلىجي الخ٣ضم مؿاهضة ٖضم° 

.   الاؾخمغاعيت و الب٣اء يمان بالخالي و اإلاىانلت ٖلى اإلااؾؿت ٢ضعة مً يؼيض اإلاالي الضٖم بلى الخاظت° 

:  فغجُاٌ في الكغاهت بؾتراجُجُت. 4

:  الكغاهت ٖلض ؤؾباب 1.4  

 ٖلى الدؿيحرر  الٗبء جسٟيٌ و ، الٗمىميت الكغ٧اث زىنهت بلى الؿعي هى الكغا٦ت مكغوٕ ل٣ٗض الغثيسخي الؿلب

.  الٗام ال٣ُإ ج٩الي٠ و ؤٖباء و الضولت محزاهيت جدمل ٖضم ٦ظا و الٗىإلات ؾياؾت  جد٣ي٤ بلى للىنى٫  الؿعي و٦ظا الضولت

:   الكغاهت ؤهىإ 2.4

 . ٣ِٞ اإلاا٫ عؤؽ في ٧اهذ اإلاكاع٦ت ألن طل٪ و ألاولى بالضعظت ماليت قغا٦ت هي اإلاكغوٕ هظا مؿخىي  ٖلى ال٣اثمت الكغا٦ت

 

                                                           
 38 ،ص   200النشر،الطبعة األكىل ،اجلزائر، ك للطباعة األمة ،شركة"واآلفاق الجزائر،التجربة في التنمية وقضايا الصناعي التوطين" بوسللوؼ، زلمد ػ 
. 

. 6  ص ، سابق مرجع ، الشريح على رمضاف ، الفقَت طو حسُت ـ  2
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:  بىىصها و الجضًضة الكغهت 3.4

 يىم خؿحن بسٍُى قإع ؾبٗت ، بٗىابت  عقُض هغهىب الؿيض اإلاى٢٘ مً ٧ل ج٣ضم:  الجضًضة الكغهت جإؾِـ ٖلض 1.3
04-08-2005  .

.  04/05/2005 بخاعيش  Villqr mir sl إلاجم٘ اإلاالي و ؤلاصاعر  اإلاضيغ : José maria de jésus Pedro estrush Estéban الؿيض -   

 ٧ل مال٪  EPE asmidal ماؾؿت ؤؾمُضاٌ الا٢خهاصيت الٗمىميت للماؾؿت الٗام اإلاضيغ ،قِبىب خؿىاوي  الؿُض -

  Holding لىٓام الٟٗالت الؿلُاث

 الجؼاثغيت ألاؾمضة إلااؾؿت الٗام اإلاسُِ نياٚت بٖاصة و حٗضيل و حٛيحر هى ألاؾاسخي ألامغ ٧ان اإلاىز٤ ؤمام ج٣ضم -

 .2300 ٖىابت 326 ع٢م بغيض نىضو١  اإلاالخت بُغي٤ م٣غها الىا٢٘ ؤؾهم طاث ماؾؿت اؾمُضاٌؤ

   Cmpe 04 ع٢م الخٗليمت خؿب و 1975-09-26 بخاعيش الهاصعة 59 -75 الخٗليمت بمىظب و –

 ٖلى اؾميضا٫ جىا٤ٞ و حؿمذ اإلاؿاولحن  اظخمإ ًٖ الهاصعة 2005-07-12 بخاعيش الهاصعة 01-55 و 2005-04-12 ب الهاصعة   

.  2005-08-04 بخاعيش ؤؾميضا٫ ماؾؿت م٘ الكغا٦ت اجٟا٢يت groupo villar mir م٘ بمًاء

. ٞغجيا٫ بصاعة مجلـ ؤًٖاء بحن 2005-06-12 بخاعيش مضاوالث بظغاء جم ٢ض -

.  الؼوٞاعث ٕٞغ بصاعة مجلـ ؤًٖاء بحن 2005-06-14 بخاعيش مضاوالث بظغاء جم ٢ض -

. ٞغجيا٫ ؤًٖاء بحن 2005-08-04 بخاعيش مضاوالث بظغاء جم ٢ض -

:   الكيل هاخُت مً اإلااؾؿت مسُِ حغحراث 2.3

حن بحن جدك٩ل ؤن يجب:الجضيضة الكغ٦ت ق٩ل:ألاولى اإلااصة  ال٣ىاهحن خؿب و ؤلاصاعة ؤًٖاء خؿب هظا و اصاعيا الُٞغ
. مٗىىيت ٦صخهيت ؤؾمضا٫ و ٞيالمحر اإلاؿاهمحن الكغي٨حن مً ٧ل بحن اإلامطخي اإلاسُِ خؿب و الجؼاثغيت

. البي٘  ،الاؾخحراص آلاػوجيت و الٟىؾٟاجيت ألاؾمضة و ألامىهيا٥ بهخاط هى اإلااؾؿت مىيٕى: الشاهُت اإلااصة

 قغ٦ت ؤر ٞغجيا٫ في مسخهغة société des fertilisants d’Algérie حؿميت بن: للدؿميت الاظخماعي الؿلب: الشالشت اإلااصة
.  الجؼاثغ مسهباث

. مسخهغة بإؾهم ماؾؿت: الخاليت اإلا٣ىلت جدمل ؤن بض ال الىزاث٤ ٧ل و اإلالٟاث و الٟاجىعاث و الغؾاثل و ال٣ٗىص ٧ل  -

جي التراب مً م٩ان ؤر في يخٛحر ؤن يؿخُي٘ و ٖىابت في هٟؿه ب٣ي: الاظخماعي اإلا٣غ:الغابٗت اإلااصة  مجلـ ٢غاع هظا و  الَى

( . spa) ٞغجيا٫ ؤلاصاعة

 01-55 ع٢م الىػاعر  اإلايكىع  و 2005-04-12 في اإلااعر 04 ع٢م الىػاعر  اإلايكىع  جدذ و الكغ٧اء مجلـ بن: الخامؿت اإلااصة

 بٗض هظا ٞغجيا٫،و م٘ بإؾهم الكغا٦ت ٖلى اإلاىا٣ٞت Groupo villar mir م٘ باإلمًاء  الؾميضا٫ يؿمذ 2005-07-12 في اإلااعر

 ما٫ عؤؽ ػياصة:  يلي ما 2005-08-04 ٞغجيا٫ ماؾؿت ؤًٖاء ٢غع  fertial-.Holding asmidal & alzofert- بحن جمذ التي الٗملياث
 مً مغ٢مت اؾميت ب٣يت 1000 مً هى ؾهم 106000 خؿب هظا و صط 600 و ملياع 22 بلى صط ملياع 12 مً ٞغجيا٫ ماؾؿت

.  226000 بلى 120001
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 و ؤوعو 502043360 ما٫ بغؤؽ بؾباهيا َٝغ مً مؿحرة ماؾؿت ؤلاؾباهيت اإلااؾؿت ما٫ عؤؽ في الضزى٫  ٢غعث 2005-08-04 في

 جب٣ى و صط 1769700 بلى 601701 مً مغ٢مت اؾميت ٢يمت صط 10000 بلى ظضيض ؾهم 1168000:  بـ ألاؾهم ما٫ عؤؽ ػياصة
.  بإؾهم مدخٟٓت الدسجيالث

:   الكغهت في اإلاؿاهمحن ووْاثف خهو 3.3

 ما٫ بغؤؽ ػاثضة بؾميت ٣٦يمت صط 10000 ب٣يمت ظضيض ؾهم 1168000: بـ ٢ضع ؤلاؾباهيت اإلااؾؿت ما٫ عؤؽ:  الؿاصؾت اإلااصة

 عب٘ ٞان الاؾباهيت للماؾؿت اإلا٨خىبت ألاؾهم ٢يمت ؤن و  صوالع مليىن  160 ب٣يمت مغجبُت صط مليىن  680 و ملياع 11 مدخٟٓت

 . bea و٧الت مؿخىي  ٖلى اإلاىظىصة صط  مليىن  920 و ملياع 2  يٗاص٫ ما ، صوالع مليىن  40 هى اإلابلٜ

.  صط 1000 اؾميت ٢يمت طو ؾهم 1769700 بلى م٣ؿم صط مليىن  697 و ملياع 17:  بـ ي٣ضع الاظخماعي ما٫ عؤؽ -

 . صط مليىن  680 و ملياع 11:  بـ ج٣ضع الاؾباهيت اإلااؾؿت ؤؾهم ٢يمت:  ألاؾهم خغيت:  الؿابٗت اإلااصة

. الخىٟيظر اإلاغؾىم و ال٣ىاهحن خؿب يى٣و و يؼصاص خيذ:  الاظخماعي اإلاا٫ عؤؽ حٛيحر:  الشامىت اإلااصة
. اإلاىظىصة لؤلؾهم الاؾميت ال٣يمت خؿب هظا و الجضيضة ألاؾهم خغ٦ت خؿب الاظخماعي اإلاا٫ عؤؽ ػياصة -

. اإلاؿاهمحن مجلـ مً ي٣غع  الخسٟيٌ ٢غاع و ٢اهىهيت ألؾباب هظا و الخسٟيٌ  يخم ٢ض الاظخماعي اإلاا٫ عؤؽ في الخسٟيٌ -
. اإلاخضاو٫  الغنيض خؿاب للماؾؿت ي٣ضمىا ؤن يؿخُيٗىن  اإلاؿاهمحن بن: اإلاخضاو٫  الغنيض: الخاؾٗت اإلااصة

.  ال٣ىاهحن يمً اإلااؾؿت خؿاب في هظا و مال٨ها اؾم ج٨خب الاؾميت ألاؾهم بن: ألاؾهم َبيٗت:الٗاقغة اإلااصة

. ألاؾهم ؤصخاب بحن ج٩ىن :  ألاؾهم جضاو٫  حؿيحر:  ٖكغ الخاصي اإلااصة
ت بلى ج٣ضيمها بٗض بال الاؾهم بي٘ ؤو جدى٫  ٞلً حؿخُي٘ ال بجها ؤؾميضا٫ ؤؾهم -  خؿب هظا و ألاؾباهيت اإلااؾؿت مجمٖى

. اإلادضص الؿى١  ؾٗغ
ت ؤؾهم- ٌ حؿخُي٘ ال ؤؾميضا٫ م٘ م٨خىب اؾمها ٞةن الشاهيت الؿىت بلى ختى الؿاب٣ت اإلاجمٖى .    م٣ى٘ لؿلب بال الٞغ

. الٟىاثض ج٣ؿيم و الخملي٪ خغيت له ؾهم ٧ل بن بالؿهم اإلاغجبُت الىاظباث: ٖكغ الشاهُت اإلااصة

.  مى٣ىلت ٢يمت خؿب هظا و ال٣غاعاث و ال٣ىاهحن بلى جسً٘ اإلااؾؿت ؤو ألاؾهم بن: اإلاخضاولت ال٣يم: ٖكغ الشالشت اإلااصة

خماص خؿب -  .الٖا

 .اإلا٣ضمت الضيىن  ؾضاص و الاجٟا٢ياث خؿب -

 .اإلا٣ضمت اليؿبت خ٤ خؿب -

ت يمشلىن  اصاعيحن ؤًٖاء 5 ؤًٖاء 8 مً م٩ىن :ؤلاصاعة مجلـ:ٖكغ الغابٗت اإلااصة  يمشلىن  ؤًٖاء 3 و الاؾباهيت اإلاجمٖى
ت ؤؾميضا٫ . ؤلاصاعة مجلـ عثيـ مهام ألصاء مٗحن ؤًٖاء الخمؿت مً واخض و ، الجؼاثغيت اإلاجمٖى

. ؾىىاث 5:بــ مدضصة ؤلاصاعة مجلـ ًٖىيت مضة بن -

. ألا٢ل ٖلى زالسي ٧ل يى٣ٗض: اإلاجلـ مضاوالث:ٖكغ الخامؿت اإلااصة

. اإلااؾؿت ججاه اإلاىا٠٢ خؿب جًامىيت ؤو وصيت بما:ؤلاصاعيحن مؿاوليت: ٖكغ الؿاصؾت اإلااصة 
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 مً ٖام مضيغ ؤو ؤًٖاثه َٝغ مً يىهبه  ؤلاصاعة مجلـ الغثيـ،خيض بقغاٝ جدذ:الٗامت اإلاضيغيت:ٖكغ الؿابٗت اإلااصة

. وظه ؤ٦مل ٖلى بإٖماله ال٣يام يؿخُي٘ ختى هظا و زاعط

. ٢اهىهيحن مداؾليحن َٝغ مً خؿاباتها و اإلااؾؿت محزاهياث مغاظٗت ج٩ىن  اإلاغا٢بت: ٖكغ الشامىت اإلااصة

 ؤلاصاعة مجلـ َٝغ مً بما مؿخضٖيت ج٩ىن  و ألاؾهم جضاو٫  خغ٦ت في للبض جى٣ٗض الٗامت الخجمٗاث:ٖكغ الخاؾٗت اإلااصة
.  ال٣اهىوي اإلاداؾب ؤو

: الكغاهت ٖلض بىىص 4.3

:  الكغواء° 

 .ؤلاؾباوي الكغي٪ -

 .ؤؾميضا٫ مجم٘ الجؼاثغر  الكغي٪ -

 : اإلاا٫ عؤؽ في اإلاؿاهمت وؿب* 

 .اإلاا٫ عؤؽ مً ظؼاثغر  صيىاع مليىن  11680 ب٣يمت و ألاؾهم مً%  66 الاؾباوي الكغي٪ -

. ألاؾهم مً ظؼاثغر  صيىاع مليىن  6017  ب٣يمت و%  34:  الجؼاثغر  الكغي٪  -

 . ؾىىاث 03 زال٫ ؤمغي٩ي صوالع مليىن  167 بمبلٜ اؾدشماعاث باهجاػ الاؾباوي الكغي٪ حٗهض* 

. الكٛل مىانب ٖلى بالخٟاّ الخٗهض   *

. ؤلاهخاط لىخضاث الاهخاظيت الُا٢اث بؼياصة الخٗهض* 

 *٘ . الخ٨ىىلىجي اإلاؿخىي  ٞع

. الٗما٫ ج٩ىيً َغي٤ ًٖ للماؾؿت الضازليت الٗمالت ٦ٟاءة جدؿحن*

. الكغ٦ت مضيىهيت جسٟيٌ ٖلى الٗمل ، صوصيت اإلاغ ، الغبديت ػياصة: للماؾؿت اإلاالي الىي٘ جدؿحن *

 بيٗها ٖلى الٗمل و اإلاىخجاث إلاسخل٠ الاهخاط ج٩الي٠ جسٟيٌ ٖلى الٗمل و اإلاىخجاث ظىصة ػياصة و جدؿحن ٖلى الٗمل* 
. الخاعظيت ألاؾىا١ ؾٗغ مؿخىي  مً ؤ٢ل بؿٗغ

 :الكغ٦ت ؤعباح ج٣اؾم *

. الخاعجي الؿى١  في الخىؾ٘ و الهاصعاث ػياصة و زانت اإلادلي الؿى١  اخخياظاث جلبيت ٖلى الٗمل -

. الخهو خؿب جىػٕ ألاؾهم ؤعباح -

.  خهخه مً باإلااثت 15 بيؿبت الكغ٦ت ؤعباح ٖلى للًغاثب زايٗت هي و ألانلي للبلض للخدى٫  ٢ابلت ألاؾهم ؤعباح -

.  اإلااؾؿت اؾتراجيجيت يمً جضزل ٖامت بهٟت البي٘ ٖملياث -
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  اإلاهىُت الؿالمت و الصخت بصاعة هٓام:  الشاوي اإلادىع 

:  الاكخهاصًت للماؾؿت الاحخماُٖت اإلاؿاولُت

 الخ٣ليضيت الىٓغة حٛيحر بلى ٖىامل و حٛحراث ٖضة ؤصث ، الا٢خهاصيت اإلااؾؿت و الخاعظيت البيئت بحن الٗال٢ت لخُىع  هديجت
 الا٢خهاصيت اإلااؾؿاث هظه ٖلى لؼاما ؤنبذ ٖليه و ، ألاعباح ػياصة و الا٢خهاصر الجاهب في مدهىعة ٧اهذ التي للماؾؿت
ٗه قٗاعا ٞإنبدذ ، ٖمالها ججاه الاظخماٖيت اإلاؿاوليت ظاهب زانت ظهىصها مًاٖٟت  الا٢خهاصيت اإلااؾؿاث جٞغ
 مؿخىياتها ٧اٞت في و اهخماماتها يمً بصماظه و اإلاٟهىم بهظا لالهخمام الجهىص مً ال٨شحر بظ٫ زال٫ مً الغاثضة و الىاجخت
 هٟؿها ؾخجض ، ؤٖمالها بَاع في الخالي الٗهغ هظا في الاظخماٖيت اإلاؿاوليت بدبجي ج٣ىم ال التي اإلااؾؿت ان بط ، ؤلاصاعيت

 1. جضعيجيا ٚاع٢ت

٣ا 18000OHSAS اإلاىانٟت ٖلى يٗخمض الاظخماعي الجاهب ٞةصاعة ٖليه و .  اإلاهىيت الؿالمت و الصخت بصاعة لئليؼو  ٞو

 : اإلاهىُت الؿالمت و الصخت بصاعة مفهىم -1

حر"   ٞحها ج٣٘ ال ؤن بمٗجى ، صخيت و ؤمىت لجٗلها بيئت في الخىٓيميت ؤلاظغاءاث و الٟىيت اإلاىانٟاث و الكغوٍ مً يلؼم ما جٞى

 2". مهىيت بناباث ٖجها جيكإ ال و خىاصر

 الخىاصر و٢ٕى ٖضم يًمً الظر و الٗمل بيئت في الامً الاصاء جد٣ي٤: " ؤجها ٖلى اإلاهىيت الؿالمت و الصخت بلى يىٓغ ٦ظل٪
 بالصخت الًاعة اإلاازغاث مً زاليت ٖمل بيئت جإمحن يجب ٦ما الٗمل، ؤزىاء ألاصوى اإلاؿخىي  بلى و ؤلام٩ان ٢ضع مجها ؤلا٢ال٫ ؤو

  3" للٗاملحن اإلاهىيت

حر:" اإلاهىيت الؿالمت و الصخت حٗجي ٦ما  ؤلاهخاط لٗىانغ ألاؾاؽ اإلا٣ىماث مً زالزت ٖلى للخٟاّ وصخيت، ؤمىت ٖمل بيئت جٞى
 و الٗمل خىاصر مً اللكغر  الٗىهغ لخمايت الُمإهيىت، و الؿالمت مً ظى زل٤ يمً ، اإلااصة و آلالت و ؤلاوؿان:  هي

 جسٟيٌ بالخالي و ، الًيإ و الخل٠ اخخماالث مً الازغي  ؤلاهخاط ٖىانغ ٖلى الخٟاّ هٟؿه الى٢ذ في و ، اإلاهىيت ألامغاى

٘ و طل٪ ًٖ اإلاترجبت الخ٩الي٠  4". ؤلاهخاظيت ال٨ٟاءة مً الٞغ

:   اإلاهىُت الؿالمت و الصخت بصاعة مؿخلؼماث-2

 الخىاصر مً الٗاملحن خمايت بٛيت اإلاهىيت الصخت و الؿالمت بصاعة لخُبي٤ جىاٞغها مً بض ال مؿخلؼماث ٖضة هىا٥ ؤن الق٪

:   يلي ما ؤبغػها لٗل ، الٗمل بناباث و

 .صٖمها و اإلاهىيت الصخت و الؿالمت بغامج  بإهميت الٗليا ؤلاصاعة بيمان -

حر -  .البرامج جل٪ جىٟيظ و لىي٘ الاػمت اإلااصيت ؤلام٩اهياث جٞى

                                                           
 
،رسالة دكتوراه يف إدارة " التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمنظمات و انعكاساتها على رضا المستهلكاألبعاد "،فؤاد زلمد حسُت احلمدم 

  . 37، ص  2003األعماؿ، كلية اإلدارة ك االقتصاد جامعة ادلستنصرية ، اجلمهورية اليمنية ، 

  . 26، الطبعة األكىل ، دار رلدالكم للطبع ك التوزيع ،عماف ، ص " إدارة الموارد البشرية و تأثير العولمة عليها"سناف ادلوسرم ،-1
.  8 ، ص  2006، شركة ناس للطباعة ، بعابدين ، " السالمة و الصحة المهنية و بيئة العمل "زكرياء طاحوف ،- 3  

، مداخلة ضمن ملتقى أداء ك "اجلزائر   Henkel نتاجية في مؤسسةاءة اإلأثر الصحة و السالمة المهنية على الكف "عبد الفتاح بومخخم موسى ،4
   . 2فعالية ادلنظمة يف ظل التنمية ادلستدامة، ص 



 
 
 

 

 
 

    2015 –  هىفمبر    : 13الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغهؼ  

92 

 

 . الؿالمت بغامج في اإلاٗخمضة الىاثذ و ؤلاظغاءاث ٧اٞت جىٟيظ ٖلى اإلااؾؿت في الٗاملحن ٧اٞت حٗاون  -

 .اإلاؿخسضمت اإلاٗضاث و آلاالث اؾخٗما٫ ٖلى مؿخمغة بهٟت الٗاملحن جضعيب -
 .اإلاله٣اث و اإلايكىعاث و ؤلاعقاصيت اللىاثذ َغي٤ ًٖ اإلاهىيت الؿالمت و الامً في  الخش٣ي٠ و الىعي وكغ -

 .الخىاصر و٢ٕى لخٟاصر اإلااؾؿت في اإلاٗضاث و آلالث الضوعيت الهياهت بظغاء-

  الٗمل ؤزىاء الى٢ايت ججهحزاث باعجضاء الٗاملحن التزام مً الخإ٦ض و الخٗليماث، جُبي٤ مً للخد٤٣ اإلاخابٗت و ؤلاقغاٝ -

حر - .         1بإٖمالهم ال٣يام ٖلى الٗاملحن يؿاٖض مىاؾب ٖمل ظى زل٤ و اإلاالثمت الٗمل ْغوٝ جٞى

 : OHSAS18000 لىٓام اإلاُابلت Iso 18000 اإلاهىُت الؿالمت و الصخت بصاعة مىانفت ماهُت-3

٣ا OHSAS18000 هٓام ي٣ىم  بظغاءاث و الصخيت و البيئيت للىىاحي اإلاؿخمغة اإلاغا٢بت بإٖما٫ Iso 18000 الضوليت للمىانٟت ٞو
 للمىانٟت اإلاُاب٣ت قهاصة ٖلى ألازحرة هظه خهى٫  يٗخبر خيض اإلااؾؿت بها ج٣ىم التي اإلاهىيت الٗملياث يمً الؿالمت

OHSAS18000 ؾً و اإلاىاؾبت ؤلاظغاءاث اجساط طل٪ في بما اإلاهىيت الىٓم ٧اٞت بخُبي٤ بالتزامها صولي اٖتراٝ بمشابت 
 بك٩ل جُبي٣ه ٖضم ياصر ؤن يم٨ً الظر اإلاهىيت الؿالمت و الصخت ٚضاعة هٓام ؤصاء ٢ياؽ بلى باإلياٞت الالػمت، الدكغيٗاث

.     الٗمل وبيئت للمباوي ماصيت بإيغاع الدؿلب ؤو لؤلمغاى الخٗغى و ؤلاناباث و الخىاصر بلى مباقغ ٚحر ؤو مباقغ

ـاع:الشالث اإلادىع    اإلاُضاهـي ؤلَا

: ؤؾمضاٌ إلاجم٘ الخىُٓمي الهُيل

:  الخالي الك٩ل في مىضخت ٧اآلاحي هي و ٞغوٕ زمؿت مً يخ٩ىن 

 ؤؾمضاٌ إلاجم٘ الخىُٓمي الهُيل ًىضر( :  2) عكم قيل

 

 

 

 

 

 

 

  البشريت المىارد إدارة:المصدر

 

 

 

                                                           

  . 85 ، ص  2004ردف ، األ، دار احلامد للنشر ك التوزيع ، ا "إدارة الموارد البشرية "زلمد فاٌف صاٌف،-1
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 :   الضعاؾت مىك٘ اإلااؾؿت ًٖ نىعة

 الُغي٤ ظىىبا اإلاخىؾِ البدغ قماال يدضه ٖىابت مضيىت قغ١  قما٫ ج٣٘ ،ؤؾمُضاٌ  مجم٘ ٞغوٕ مً ٕٞغ فغجُاٌ ماؾؿت

جي  اؾتراججيا مى٢ٗا يدخل بظل٪ ٞهى  ؾيبىؽ حي ٚغبا ؾيبىؽ، واصر قغ٢ا ٧لم، 5 بدىالي اإلاضيىت ًٖ يبٗض للمالخت  44 الَى

. هاما

 ألاؾمضة بةهخاط ألاؾمضة بةهخاط م٩لٟت الجؼاثغ، الخسهيب مىاص ماؾؿت هي و 2001.01.01 في فغجُاٌ  ماؾؿت ؤوكإث

%  66 بيؿبت"  VILLARMIR ألام للكغ٦ت  الخابٗت فغجُاٌ ٢امذ 2005.08.04 في و ألامىهيا٥، و ألاػوجيت و الٟىؾٟاجيت
 ؾىىاث 10 بـــ خضصث  ال٣ٗض مضة و ،%  34 بيؿبت الجؼاثغيت اإلاؿاهمت و مجم٘" بؾباهيت قغ٦ت م٘ قغا٦ت ب٣ٗض ؾىهاَغا٥

 ج٣غيبا الٗالم ؤ٢ُاع ظل يمى٫  خيض اإلاخىؾِ ألابيٌ البدغ في الىخيض يٗخبر اإلاجم٘ ؤن و ٖلما للخجضيض، ٢ابلت

ُاهُا  . هفغوؿا،ؤإلااهُا،جىوـ،الهىض،بؾباهُا،بلجُيا،بٍغ

 : الضعاؾت في اإلاؿخسضم اإلاىهج

.  الضعاؾت هظه إلاٗالجت الخدلُلي الىنفي اإلاىهج الضعاؾت هظه في اؾخسضمذ

:  الضعاؾت مجخم٘

اعاث ظمي٘ في بدشىا مجخم٘ جمشل ٢ض و  الهيئت مً  بَاع 86 ب ٢ضعث خيض ، بٗىابت فغجُاٌ بماؾؿت الٗاملحن الىؾُى ؤلَا

.  مٟغصة 20 بـ ٢ضعث ٖكىاثيت الٗيىت ٧اهذ مجها و ، الىؾُى

:  البُاهاث حم٘ ؤصواث

:    الصخت و ألامً يسو ٞيما يلي ما جًمىذ خيض ملابلت اؾخماعة هظه صعاؾدىا في اؾخسضمىا

. حؿهغ ؤلاصاعة ٖلى بظغاء ٞدىناث صوعيت بٗض الكغا٦ت   -1ؽ

حر م٣ىماث ألامً بٗض الكغا٦ت  -2ؽ . جدغم ؤلاصاعة ٖلى جٞى

غ الغاخت الىٟؿيت البضهيت   -3ؽ . جهاميم اإلا٩اجب جٞى

. : مً الخىاصر بٗض الكغا٦ت 0الؿعي لخد٣ي٤  -4ؽ

 .الكغي٪ ألاظىبي بصعاط م٣ىماث الؿالمت وألامً مً ٢بل  -5ؽ

غ ماؾؿخ٪ الغاخت الىٟؿيت  ؤزىاء الٗمل  -6ؽ . جٞى

. وي٘ ٢ىاهحن ناعمت جسو الىٓاٞت صازل اإلااؾؿت -7ؽ

 .جُبي٤ مٗايحر ألامً ٖلى ؤعى الىا٢٘ جى٨ٗـ ٖلى هخاثج اإلااؾؿت  -8ؽ

 . هل اإلاىار الخىٓيمي الؿاثض باإلااؾؿت مالثم لخُبي٤ بصاعة الصخت و الؿالمت اإلاهىيت  –9ؽ

   الضعاؾت مدل باإلااؾؿت اإلاهىُت الؿالمت و الصخت بصاعة لخُبُم الخىُٓمي اإلاىار مالثمت مضي: الغاب٘ اإلادىع 
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:  يلي ما اإلا٣ابلت هظه لىخاثج ٦مُٗياث ججلذ خضي ٖلى مٟغصة ل٩ل اإلا٣ابلت جٟغيٜ اؾخٟاء بٗض و الضعاؾت لىخاثج ٦مدهلت

 اإلاهىيت الؿالمت و الصخت بصاعة مً ظٗل صيم٣غاَي حؿيحرر  بىمِ جخمخ٘ اإلااؾؿت ؤن جبحن الٗيىت اؾخجاباث زال٫ مً
 جدؿم ٖمل َبيٗت َغح في يؿاهم ألاظىليت الكغا٦ت هٓام ٦ظل٪ ، مغهت بهٟت اإلااؾؿت اؾتراجيجياث يمً يىههغ

 ٖليه و الخ٣ىحن و اإلاىٟظيً ٞئت زانت اللكغر  اإلاىعص ٖلى اإلاداٞٓت وؿبت مً ػاص ما ؾاب٣ا ٖليه ٧اهذ ٖما م٣اعهت بالىيىح
 ، الجضيضة اإلاٟاهيم ؤؾـ خى٫  بىيذ الٗهغ إلاخٛحراث مؿخجيبت ؤهضاٞها في عاميت مًمىجها في ؾاٖيت ج٩ىيييت بغاط نممذ
ىيت ؤيام ق٩ل في ٢ضمذ  ل٨يٟيت ؤٞىاط بلى الٗما٫ بخ٣ؿيم ؤزغي  و ، هٟؿه ٖلى اإلاداٞٓت في الٟغص مؿاوليت خى٫  جٖى
يتهم و ، خاصر و٢ٕى ٖىض الخهٝغ  وؾاثل جىاظض م٩ان و باإلااؾؿت ٖملهم مىهب في لها يخٗغيىن  ٢ض التي باإلاساَغ جٖى
 طاث للمٗايحر وو٣ٞا زاعظيت ؤزغي  و صازليت الٗما٫ لجمي٘ مؿخمغة بهٟت الخضعيليت الضوعاث هظه بغمجت ٦ظل٪ ، الى٢ايت

٣ا الخجضيض و للخىىي٘ ٢ابليت و اإلاؿخىي   ػياصة و الضوعاث هظه لخٗؼيؼ و ، الٗهغ يٟغيها التي الخاظاث و للمخُلباث ٞو
 بٗيضة جدٟحزيت ؾياؾيت زههذ بديض البرامج هظه و يخىا٤ٞ بما الخىاٞؼ ؾياؾت هي٩لت بةٖاصة اإلااؾؿت ٢امذ بها الالتزام

ت خى٫  جغ٦ؼث  اإلاغصوصيت وؿب ًٖ  و الصخت مجا٫ في مجها و للماؾؿت الضازلي الىٓام في وضختها الٗىانغ مً مجمٖى

 اإلا٨ٟاءاث مً الٗضيض م٘ ، خىاصر % 0 مبضؤ يد٤٣ و ؤقهغ زالزت ٧ل ي٣ضم و الخىاصر في الى٢ٕى ٖضم خاٞؼ اإلاهىيت الؿالمت
ا و ٦ما ؤلاهخاط في ػياصة بٛغى .  اللكغر  اإلاىعص امً و ؾالمت ٖلى اإلاداٞٓت ٦ظا و هٖى

 جدؿيىاث ٖضة بة٢امت ألاظىليت الكغا٦ت بَاع في ألازحرة هظه ٢امذ اإلااؾؿت ؤ٢ؿام ٧اٞت حُٛي و اإلاٗلىماث هظه لخهل و
 و الىعي وكغ في هام ٞاٖل و للماؾؿت الضازليت البيئت ٖىانغ ؤهم مً واخضة ألازغي  هي حٗض التي و الاجهاليت الٗمليت ٖلى

 عؾميت ظغيضة زال٫ مً طل٪ و ، ؤهٟؿهم ججاه الٗما٫ مً و الٗما٫ ججاه اإلااؾؿت في ألامىيت باإلاؿاوليت الالتزام ػياصة
 قب٨ت زال٫ مً ٦ظل٪  صوعيت و مىخٓمت بهٟت قهغ ٧ل خاليا جهضع هي و الؿاب٤ الىٓام في ج٨ً لم خيض للماؾؿت

 . الخضيشت الخ٨ىىلىظيا الؾخ٣ُاب محزاهيت جسهيو م٘ Boite Email et aussi de Lettre الخٗامل ناع الاهترهذ،

غ ٦ظل٪  اإلااؾؿت صازل ٞحها الى٢ٕى اإلادخمل اإلاساَغ مً الٗما٫ خمايت ٖلى يؿهغ ٞغي٤ هىا٥ ٦ظل٪  اإلاؿخلؼماث جٞى
 ًٖ ٖالوة مُافئ و ؤخظيت و و٦ماماث ؤ٢ىٗت مً بلحها جيخمي  التي اإلاضيغياث ازخالٝ ٖلى الىعقاث في ؤو اإلا٩اجب صازل ألامىيت
حر حرها ، اإلاضهيت والخمايت اإلااؾؿت بحن اجٟا٢يت يمً يٗمل زام مُافئ ٞغي٤ جٞى  خؿب الىعقاث صازل الىؾاثل مً ٚو

. ؤلاهخاط وخضة طل٪ ومشا٫ اإلا٩ان زُىعة صعظت

حر ًٖ هاهي٪  خمايت ٖلى يدغم ألامً وقغ٦ت اإلااؾؿت بحن اجٟا٢يت َغي٤ ًٖ ألازغ هى ألامً في مخسهو خمايت ٞغي٤ جٞى

.  وػواعها باإلااؾؿت الٗاملحن الٗما٫ خمايت و ؤمً ٖلى الٟغي٤ هظا يؿهغ ٦ما اإلااؾؿت، ومساعط مضازل

 إلاٗالجت الُبيت ؤلاؾٗاٝ ألاظهؼة و٧اٞت مخ٩امل َبي ٞغي٤ جًم الٗمل َب مهلخت ٞىظىص ٣ِٞ للصخت باليؿبت ؤما
 الهىاعي وألامً الصخيت الخضماث ج٣ضيم ٖلى ٦ظل٪ الٟغي٤ هظا يٗمل و  الضوعيت الٟدىناث ج٣ضيم ؤو الُاعثت الخاالث
 الخٟخيكيت بالجىالث ال٣يام زال٫ مً اإلاهىيت والؿالمت الصخت لخد٣ي٤ صوع  اإلااؾؿت إلصاعة ٦ما باإلااؾؿت، الٗاملحن لئلٞغاص

. وظه ؤخؿً ٖلى إلاهامهم الصخت اإلاؿاولحن ٢يام مً لخإ٦ض الٟجاثيت

:  زاجــمت

 الكغا٦ت ْل في ٞغجيا٫ بماؾؿت الؿاثض الخىٓيمي اإلاىار مالثمت مضي ًٖ ال٨ك٠ بمداولت هظه صعاؾدىا زال٫ ٢مىا ل٣ض   

 اإلاىار ؤن وؿدىج ؾب٤ ما زال٫ مً و ٖليه و ،OHSAS 18000 اإلاهىيت الؿالمت و الصخت بصاعة هٓام لخُبي٤ ألاظىليت
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 ، OHSAS 18000 اإلاهىيت الؿالمت و الصخت بصاعة هٓام لخُبي٤ مالثم ألاظىليت الكغا٦ت ْل في باإلااؾؿت الؿاثض الخىٓيمي
 ٢ابليتها و الجضيضة ألاهٓمت مسخل٠ لخبجي ألاظىليت الكغا٦ت بَاع في ٖىانغه ظمي٘ مالثمت ٖلى مغج٨ؼ مٟخىح مىار ٧ىهه

. الخاعظيت البيئت مؿايغة و الؾخجابت

                                                                                                                                                                                                                                                                                         :                                                                                                                             اإلاغاح٘ كاثمت

ٌ  بحن الؿُاؾت "، ياالهتي الان. 1  والترظمت للُباٖت ألامت صاع قغ٦ت زضوصر، الضيً هىع  ،جغظمت"الضبلىماؾُت اإلاباصت الضو
.  1998 الجؼاثغ، ألاولى، ،الُبٗت والخىػي٘ اليكغ و

الكخه الخىُٓمي اإلاىار" البضع، ٖلي مدمض ببغاهيم.  2 ت يباٍ ٖلى مُضاهُت صعاؾت الٗمل، بًغىٍ ٖو  الضفإ مضًٍغ

. 2006 ، الغياى ألامىيت، للٗلىم الٗغبيت هاي٠ ظامٗت ، ميكىعة ٚحر ماظيؿتر عؾالت ،"الٍغاى بمىُلت  اإلاضوي

 –خالت صعاؾت -الفلؿُُيُت الاجهاالث قغهت في الىُْفي الغيا ٖلى الخىُٓمي اإلاىار ؤزغ" الُيب، ٖايل مدمض بحهاب. 3

. 2008 ، ٚؼة ، ؤلاؾالميت الجامٗيت الخجاعة ٧ليت ، ميكىعة ماظؿخحر عؾالت ،"

. 1988 الٗغا١، بٛضاص، ميكىعة،ظامٗت ٚحر ماظؿخحر عؾالت ،"وألاصاء الغيا في وؤزغه الخىُٓمي اإلاىار" ٖلى، مدمض بيمان.4

ت للمىاعص الخضًشت ؤلاصاعة"الىليض، يؼيض بكاع.5  .2009 ألاعصن ، ٖمان ألاولى، الُبٗت والخىػي٘، لليكغ الغايت ،صاع"البكٍغ

ذ "الكغاح، ٖلي عمًان ال٣ٟحر، َه خؿحن.6   ألاولى الُبٗت ، ال٩ىيديت والضعاؾاث البدىر مغ٦ؼ ، "الٗغبُت والخىمُت الىٍى
. 1994 ، ال٩ىيذ

.  2006 ، بٗابضيً ، للُباٖت هاؽ قغ٦ت ،"الٗمل بِئت و اإلاهىُت الصخت و الؿالمت" ، َاخىن  ػ٦غياء.  7

 ، الٗامت ؤلاصاعة مٗهض ،" الٗاملحن اججاهاث ٖلى وؤزغه ؤعبض مضًىت صواثغ في الخىُٓمي اإلاىار" ، وآزغون الهباٙ ػهحر. 8

. 1982 ، ٖمان

الكخه الخىُٓمي اإلاىار" ، الخغيى٫  مدمض بً ػيض.9  هاي٠، ماظيؿتر،ظامٗت عؾالت ،" الخفاويُت اإلاهاعاث بمؿخىي  ٖو
. 2002 ، الغياى

ت اإلاىاعص بصاعة" ، اإلاىؾغر  ؾىان.10 . ،ٖمان الخىػي٘ و للُب٘ مجضالور  صاع ألاولى، الُبٗت ،" ٖليها الٗىإلات جإزحر و البكٍغ

 الٗغبُت اإلاملىت في الٗامت اإلااؾؿاث بصاعة لفٗالُت ماقغ الخىُٓمي اإلاىار" الخمؼاور، مدمض الىمغ، مدمض ؾٗىص.11

. 1986 ، ألاعصن ، الٗلىم و البدىر ٧ليت ، البدىر مغ٦ؼ ،" الؿٗىصًت

 ملخ٣ى يمً مضازلت ،" الجؼاثغ في ؤلاهخاحُت الىفاءة ٖلى اإلاهىُت الؿالمت و الصخت ؤزغ" ، مىسخى بىزمسم الٟخاح ٖبض.12

   .                      هى٩ل ماؾؿت  اإلاؿخضامت  الخىميت ْل في اإلاىٓمت ٞٗاليت و ؤصاء

 ، الضوخت ، اليكغ صاع مُاب٘،"واإلاٗانغ الخللُض بحن الخىىمي ؤلاصاعي  الخىُٓم: الخىُٓمي الؿلىن" ال٨ؿيبي، ٖامغ.13

. 1998 ،2ط

 عيا ٖلى اوٗياؾاتها و للمىٓماث الاحخماُٖت للمؿاولُت الدؿىٍلُت ألابٗاص" ، الخمضر خؿحن مدمض ٞااص. 14

ما٫ بصاعة في ص٦خىعاه ،عؾالت"اإلاؿتهلً .  2003 ، اليمىيت الجمهىعيت ، اإلاؿدىهغيت ظامٗت الا٢خهاص و ؤلاصاعة ٧ليت ، ألٖا
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 2006 ، ٖىابت ظامٗت ماظؿخحر، ،عؾالت"وآفاق  خُلت عهاهاث:  ألاعومخىؾُُت الكغاهت "، ع٢اي٣يت الؼهغاء ٞاَمت.  15

 ، الغياى ماظؿخحر، عؾالت ،"ألامىُت ألاحهؼة في الٗاملحن ؤصاء ٖلى وؤزغه الخىُٓمي اإلاىار" ، الهٛحر ٖشمان بً ٞهض. 16
2005  .

ت الكغاهت" ، مؿضوع  ٞاعؽ ، عػي٤ ٦ما٫.17  و الخىؾُٗت والُمىخاث الجؼاثغي  الاكخهاص واك٘ بحن ألاوعوبُت الجؼاثٍغ

.  2002 ، الجؼاثغ ، صخلب ؾٗض ظامٗت ، "الدؿُحر

 لليكغ اإلايؿغة صاع ،" الخٗلُمُت اإلااؾؿاث بصاعة في الخىُٓمي الؿلىن" ٞليه، ٖبضه ٞاعو١ ، الؿيض اإلاجيض ٖبض مدمض. 18

. 2005 ، ٖمان ، ألاعصن ، الخىػي٘ و

 في الٗاملحن قاون بصاعة في الٗلمُت ألاؾالُب جُبُم في الٗلمي اإلاغقض :ألافغاص بصاعة" ، ال٣غيىحي ٢اؾم مدمض. 19

. 1990 ، ٖمان ، الىمىطظيت اإلاُاب٘ قغ٦ت ،" والخام الٗام اللُاٖحن

، مدمض. 20  اليكغ، و للُباٖت ألامت قغ٦ت "،وآلافاق الخجغبت الجؼاثغ، في الخىمُت وكًاًا الهىاعي الخىَحن" بىمسلٝى

. 2001،الجؼاثغ،  ألاولى الُبٗت

ت اإلاىاعص بصاعة" نالر، ٞالر مدمض. 21 . 2004 ، الاعصن ، الخىػي٘ و لليكغ الخامض صاع ، "البكٍغ

 الٗلىم مجلت ،"ألاعصن في اإلاالُت الغكابت ؤحهؼة في الٗاملحن ؤصاء ٖلى وؤزغه الخىُٓمي اإلاىار" صهيباث، مدمض مدمىص . 22
. 1999 ، ألاعصن ، 1 الٗضص ، ؤلاصاعيت

. 2005 ، ؤلاؾ٨ىضعيت ، الجامٗيت الضاع ،" الٗامت ؤلاصاعة" ، ب٨غ ؤبى  مدمىص مهُٟى . 23

 الٗلىم ٧ليت ، الشامً اإلالخ٣ى ، ألاظىليت بالكغا٦ت زانت هضوة ،"وآلُاتها الكغاهت مفهىم" ، الؿيض ؤمحن مٗحن.24
. 1999 مار ، الجؼاثغ ، الا٢خهاصيت

الكخه الخىُٓمي اإلاىار" بىمى٣اع، مغاص.25  ، الهاقمي لى٦يا بقغاٝ ، الض٦خىعاه قهاصة لىيل عؾالت ،"الىُْفي بالغيا ٖو
.  2011 -2010 ، ٢ؿىُيىت ، مىخىعر ظامٗت الىٟـ، ٖلم ٢ؿم

ت والضواثغ الىػاعاث في اإلااؾس ي اإلاىار ؤبٗاص الٗىاملت، هاثل. 26  الٗضص ألاعصهيت الجامٗت صعاؾاث مجلت ، ألاعصن في اإلاغهٍؼ
. ألاعصن ، 21 اإلاجلض الشالض،

27.Garrette. B etDussauge. P ,les stratege d’allinasé paris : Ed d’organisation ,1995. 

  Melton Rc ˛ Human behavior at work ̠ prentice hall ˛ Paris ˛Iéd ˛ 1975  

28.  Payne R.  and Pugh᾽s ˛D᾽ organizational structure and climate ̠  Deinette hand book of 

industrial and  organizational psychology˛Chicago MC , Nalhy, 1976 . 
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ش الضًً الؿلُت،: الخماًت كبل الكاوي  اإلاجخم٘  والخاٍع
 اإلاغغبُت اإلاملىت الشاوي،اإلادمضًت، الخؿً حامٗت /عووي مىحر.ؤ

 

 

:  ملخو

 الجهت ٖلى ؤظغيذ التي ألازغيت الخٟغياث ؤزبتها ال٣ضيمت الٗهىع  مىظ الخاعيسيت الخُىعاث مً بٗضيض الكاويت ٢باثل مغث   

 نبٛت اجسظث ٖمىما والكاويت البيًاء الضاع خى٫  اإلاىجؼة الضعاؾاث ؤٚلب ٧ىن  وعٚم. اإلااضخي ال٣غن  ؾخيىياث مىظ
 ٖلحها ٦بحر بك٩ل اللشام ؤماَذ اإلاى٣ُت خى٫  واإلاٛاعبت ألاظاهب الباخشحن بٌٗ ٦خاباث ؤن بال ظٛغاٞيت، ؤو ؾىؾيىلىظيت

. والاهخمام الضعاؾت مً خ٣ها وؤُٖتها

 جاعيش في ٢ُيٗت يك٩ل لم طل٪ ؤن بال بالجهت، قتى جىا٢ًاث بخضار في ؾاهم ٢ض بالكاويت ألاظاهب خًىع  ٧ان وبطا   
 ال٩ل٠ ؤصاء في اؾخمغاعها بد٨م الهالح ٢باثل الضوام ٖلى حٗخبر الكاويت ٢باثل ْلذ خيض باإلاسؼن، الكاور  اإلاجخم٘ ٖال٢ت

ان الٗال٢ت هظه ؤن ٚحر اإلاسؼهيت، واإلاٛاعم  بٗض البيًاء الضاع بمضيىت ألاظىبي والخٛلٛل الٗؿ٨غر  الاخخال٫ بٗض جإزغث ما ؾٖغ

م٤ ٖجها اإلاخمسًت الىخاثج بد٨م الجهت جاعيش في باعػة مدُت حٗخبر التي 1907 ؾىت .  طل٪ ًٖ جغجلذ التي الخدىالث ٖو

:  ملضمت

 ؤظغيذ التي ألازغيت الخٟغياث ؤزبتها ال٣ضيمت الٗهىع  مىظ الخاعيسيت الخُىعاث مً بٗضيض ؾُاث-الضاعالبيًاء ظهت مغث
 اجسظث ٖمىما والكاويت البيًاء الضاع خى٫  اإلاىجؼة الضعاؾاث ؤٚلب ٧ىن  وعٚم. اإلااضخي ال٣غن  ؾخيىياث مىظ الجهت ٖلى

 ٦بحر بك٩ل اللشام ؤماَذ الجهت خى٫  واإلاٛاعبت ألاظاهب الباخشحن بٌٗ ٦خاباث ؤن بال ظٛغاٞيت، ؤو ؾىؾيىلىظيت نبٛت

. والاهخمام الضعاؾت مً خ٣ها وؤُٖتها الجهت ٖلى

لى  ال٣ضيمت الٗهىع  مىظ الجهت مجها مغث التي الخاعيسيت اإلادُاث ؤبغػ  بلى الخُغ١  اإلا٣ا٫ هظا في خاولذ ألاؾاؽ هظا ٖو
غتها التي اإلاُٗياث ٖلى ااؾدىاصًا   اإلاظهبي الهغإ ٖلى قاهضة الجهت ٞحها ؤنبدذ التي الىؾيُت والٗهىع  ألازغيت الخٟغياث ٞو

ىاَيحن، الٗغب بحن ؤلاؾالمي ه ٧ان ما م٘ مباقغ اجها٫ في الخضيض الٗهغ في قهضتها التي الخدىالث بإهم ومغوعا والبٚر  يٗٞغ
 الخاؾ٘ ال٣غن  في الجهت بإويإ وجهايت الٗلىيت، الضولت بضاياث محزث التي وألاػماث البرحٛالي التهضيض ظغاء جدىالث مً اإلاٛغب

. ألاظىبي بالٗىهغ ألامغ ويخٗل٤ اإلاٗانغة مالمدها عؾم في ؾاهم ظضيض ٖىهغ ْهىع  قهضث التي ٖكغ

 ٖال٢ت جاعيش في ٢ُيٗت يك٩ل لم طل٪ ؤن بال بالجهت، قتى جىا٢ًاث بخضار في ؾاهم ٢ض بالكاويت ألاظاهب خًىع  ٧ان وبطا
 واإلاٛاعم ال٩ل٠ ؤصاء في اؾخمغاعها بد٨م الهالح ٢باثل الضوام ٖلى حٗخبر الكاويت ٢باثل ْلذ خيض باإلاسؼن، الكاور  اإلاجخم٘

ان الٗال٢ت هظه ؤن ٚحر اإلاسؼهيت،  ؾىت بٗض البيًاء الضاع بمضيىت ألاظىبي والخٛلٛل الٗؿ٨غر  الاخخال٫ بٗض جإزغث ما ؾٖغ

م٤ ٖجها اإلاخمسًت الىخاثج بد٨م الجهت جاعيش في باعػة مدُت حٗخبر التي 1907 . طل٪ ًٖ جغجلذ التي الخدىالث ٖو
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: اللضًمت الٗهىع  في الجهت ؤويإ -1

 ،1اإلاىيٕى هظا جىاولذ التي الخاعيسيت الضعاؾاث ٢لت هى الخاعيش ٖبر الكاويت مجا٫ صعاؾت في الاهدباه يشحر ما ؤو٫  بن 

 الجهت هظه جاعيش ًٖ -ظؼجي بك٩ل ولى  -اللشام بماَت اؾخُاٖذ الخاعيسيت الخٟغياث ؤن ٚحر ال٣ضيمت، الٗهىع  ببان الؾيما
. الخاعيش ؤٖما١ في ظظوعها الًاعبت

 حٗىص الٛالم وؤهل ليؿاؾٟت مى٣ُت في الخيت، ال٩اثىاث مؿخىي  ٖلى الجهت جاعيش ٖم٤ ألازغيت الخٟغياث ؤزبدذ ٣ٞض 

. 2الخاعيش ٢بل ما بلى حٗىص بها سخي٣ت بكغيت خياة وظىص ٖلى ؤصلت الؿاٖت لخض لىا و٢ضمذ ؾىت، مليىن  25 مً  ؤػيض بلى

 آهلت مؿ٩ىهت الخاعيش ٢بل ما ٖهىع  في ٧اهذ البيًاء الضاع مى٣ُت ؤن بلى 3اإلاٗغوفي هاقم يكحر الؿيا١، هٟـ وفي 

 ا٦دكٟذ وألاعميُاط الؿلُان مغؽ وحي الىاػيـ حي وفي مىدىزت، ؤحجاع آزاع "قيُضع" مىجم في ا٦دك٠ ٣ٞض باللكغ،
 ألا٧ل وب٣ايا والغماص  ألانضاٝ مً ٧ىم ا٦دكٟذ الغباٍ،  -اإلادمضيت بحن الغابِ الُغي٤ وفي ج٣غيبا، الٗهىع  ل٩ل نىاٖاث

 ٖحن وفي اإلاه٣ىلت، وألاحجاع والٟساع بالخٝؼ مليء مؿ٨ً ٖلى ٖثر ؤؾٟلها وفي اللكغيت، الٗٓام مً ٦شحر ٖلى جدخىر 

حر. بكغيت ب٣ايا ٖلى ٖثر الك٤  الٗهغ بلى يٗىص اإلاُلي والٟساع الخٝؼ مً ٦شحر ٖلى ٖثر ال٨بحر، الخؼام مى٣ُت ًٖ بٗيض ٚو

لى ألاصوى الدجغر  . 4زالر ؤو ازىحن ؤو بش٣ت مش٣ىبت ٖغوة 150 ٖو

 مداوع  ؤهم ؤخض لخىؾُها هٓغا باإلاٛغب الخاعيش ٢بل ما مىا٢٘ زغيُت في زانت بم٩اهت الجهت خٓيذ وه٨ظا،٣ٞض 

 ٖلى يديل الظر" َىما" مى٢٘ ل٣ي طل٪ صليل جماعة، البيًاء،بيؿليمان، الضاع زِ في اإلاجؿض الخاعيش ٢بل ما خًاعاث
 مً الٛغبي الجىىب بلى ٦يلىمتراث بٗض ٖلى الغخمان ٖبض ؾُضي مىك٘ ول٣ي ؾىت، مليىن  بلى يٗىص باإلاى٣ُت بكغر  وظىص

 بحن اهخ٣اليت مغخلت ٖلى ويديل ألاصوى الباليىحي للؼمً حٗىص مخٗضصة ماصيت ؤصلت ج٣ضم التي البيًاء للضاع الٗخي٣ت اإلاضيىت

. 5( Homo-sapiens) الهىمىؾابُان وبوؿان( Pi-thécanthrope) ظاوة بوؿان

 ال٩ىلىهياليت، اإلاغخلت ماعدي ٢بل مً ال٣ضيم جاعيسها ًٖ مخخاليت ؤبدازا قهضث ٢ض البيًاء الضاع مضيىت ٧اهذ وبطا 

 اإلادمضيت قإن قإجها ألازغيت ألابدار مً خٓها جىل لم بغقيض،-ؾُاث الؾيما الكاويت، مً الكغ٢يت الجىىبيت الجهت ٞةن
 مضيىت ؤوكإوا الظيً هم الغومان ؤن يغي  الىػان الخؿً ٧ان وبطا. وهىا٥ هىا اإلاخىازغة ؤلاقاعاث بٌٗ اللهم ؾليمان، وابً

                                                           
حوؿ تاريخ الدار ( André Adam)أندري أدام ك( J. Goulven) كولفنك( Weisgerber) فيسجيربيرباستثناء الدراسات اليت قاـ هبا  -  

 .البيضاء، فإف جل ما كتب حوؿ ىذه ادلدينة دييل إىل اجلغرافية كاالقتصاد أك االجتماع
يس مدينة سنة على تأس 200 سلسلة تاريخ كتراث جهات ادلغرب، مجعية الذكرل  ،جهة الدار البيضاء الكبرىاحساين عبد احلميد كأميلي حسن،  - 2

 .8 . ، ص.فاس
، مطبعة النجاح اجلديدة، البيضاء، "عبير الزىور في تاريخ الدار البيضاء وما أضيف إليها من أخبار آنفا والشاوية عبر العصور" ادلعركيف ىاشم، - 3

 .  . ، ص ، ج 987 
4 - André Adam, Histoire de Casablanca des origines à 1914 , Ed. Ophrys, Paris, 1968, pp. 10-11. 

ادلعركيف ىاشم، : انظر. اكتشف عدد كبَت من اللقى يف مقربة سيدم بوعمرك عبارة عن قطع متنوعة من حجر الصواف ادلنحوت كصناعات خزفية - 5
 .9 احساين عبد احلميد ك أميلي حسن، جهة الدار البيضاء الكربل، مرجع سابق، ص : كذلك/ 2 مصدر سابق، ص 
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 ٖغبي ؤو ؤماػيػي بجظع بما نلت الؾمها ٧ان وعبما الٟييي٣ي، الٗهض بلى يغظ٘ جإؾيؿها ؤن يا٦ض ٧اعبسا٫ ماعمى٫  ٞةن ،"آهٟا"

. 1ألاها٢ت ؤو ألاه٠ مً

 ماعؽ 20 يىم الٗلماء ٞحها ٖثر التي الغخمان ٖبض ؾيضر مى٣ُت الخٟغياث في ٦بري  ؤهميت هالذ التي اإلاىا٤َ ومً 

. L’Atlanthrope de Sidi Abderrahmane2 الغخمان ٖبض ؾيضر بةوؿان بٗض ٞيما اقتهغث بكغيت ب٣ايا ٖلى 1955

 ٖلى ،La grotte des littorines ال٣ىا٢٘ مٛاعة صازل الاؾتراجيٛغاٞيت الُب٣اث بٌٗ في بِبحرؾىن  الباخض ٖثر ٦ما 
ت ت ب٣ايا بلى بياٞت والًبإ، ٧الضببت اإلاٟترؾت الشضييت الخيىاهيت الٗٓام مً مجمٖى  ؤجذ التي ألازغي  الخيىاهاث مً مجمٖى

ت بها وظض ٦ما الخ٣ت، ٞتراث في ؤلاوؿان ؤو الًبإ بها  بيٌ وب٣ايا ال٩املت ال٣ىا٢٘ وبٌٗ الدجغيت ألاصواث مً مجمٖى

: بحن ما بالٟترة الغخمان ٖبض ؾيضر إلوؿان الخإعيش جم ٧لها اإلاُٗياث هظه مً اهُال٢ا ألازغي، الُب٣اث بٌٗ في الىٗام

 . بٞغي٣يا بكما٫ اإلاُحرة والٟترة الخحريييت الٟترة

غي٣يت ال٨خاباث ؤن وعٚم   لؿاخلها خاهىن  عخلت ججاهل جسيل يهٗب ٞةهه اإلاى٣ُت، بلى جخُغ١  ال والالجيييت ؤلٚا
 مغ٦ؼ ٧ىن  بلى ال٨خاباث بٌٗ جظهب بل آهظا٥، الالػمت الؿاخلي ؤلابداع إلاخُلباث هٓغا الجىىب باججاه مغوعه ٖىض الٟؿيذ

 الٟييي٣يت اإلاغا٦ؼ إلخضي مُاب٣ا اؾما جدمل وؤجها الؾيما ،3ألازغي  اإلاغا٦ؼ مً الٗضيض يمً خاهىن  عخلت ؤزىاء جإؾـ آهٟا
لى اللبىاوي، الؿاخل ٖلى ألانليت  َٝغ مً بىيذ ٢ض ج٩ىن  ال٣ضيمت آهٟا ؤن جغي  ٞغيياث زالر هىا٥ ؤن يالخٔ الٗمىم، ٖو

. 4الغومان َٝغ مً ؤو الٟييي٣يحن ؤو البربغ،

 والظر جامؿىا اؾم الخ٣ا اإلاى٣ُت اجسظث خيض الغوماوي، الٗهض زال٫ ؤلا٢ليم، بَاع في الجهت مٗالم جخطر بضؤث 
ىلى٫، ٢بيلت الؾخ٣غاع مجاال باٖخباعه الغبي٘ ؤم وجهغ ع٢غا١ ؤبي جهغ بحن الُبيعي امخضاصه خضص  هىاحي ؤٚلب ٧اهذ و٢ض ألَا

 لم الظر هى الٟغاٙ هظا ولٗل الطخمت والشضيياث الٟيلت ٢ُٗان لٗيل ومالثم ٦شي٠ هباحي ُٚاء وي٨خىٟه مهجىعة ؤلا٢ليم

. 5ع٢غا١ ؤبي لجهغ اليؿغي  الًٟت زاعط الامخضاص ٖلى الغوماوي الاخخال٫ يصج٘

 يىوـ بً مهمىص ؤوالص وهم مهمىصة ب٣باثل ونضعه ؤلاؾالم ٢بل مؿ٩ىهت ٧اهذ اإلاى٣ُت هظه ؤن اإلاٗغوفي ويكحر 

ىلى٫  ٢باثل هىا اإلا٣هىص ولٗل ،6بغبغ بً ىاَت ٢باثل ؤنل ج٩ىن  ؤن يغجر التي الظ٦غ الؿالٟت ألَا  نىٟها التي ألاماػيٛيت بٚغ
. 1اإلاهمىصيت ال٣باثل مً مىدضع ٦جؼء زلضون  ابً

                                                           
، دار نشر ادلعرفة، مطبعة ادلعارؼ اجلديدة، "آنفا عبر العصور"الدار البيضاء عاصمة المغرب االقتصادية منذ ألف عام "عبد العزيز،  بنعبد اهلل -  

 .5، ص 2000،  الرباط، ط 
2 - Biberson Pierre,  Le gisement de l’atlanthrope de Sidi Abderrahmane ,Casablanca dans BAM, 

1956, p70. 
 .20. ، جهة الدار البيضاء الكربل، مرجع سابق، صاحساين عبد احلميد ك أميلي حسن - 3

4
 - Villes et tribus du Maroc, Casablanca et les chaouia, pub de la mission scientifique du Maroc, 

Paris, Leroux, 1915, T. 1, p. 23. 

ألسباب أكذلا أف معظم ادلدف اليت بناىا الفينيقيوف توجد على البحر، كىو اجملاؿ األنسب لتطوير يرجح ادلعركيف ىاشم أف آنفا أسسها القرطاجيوف     
احلموم يف  ذبارهتم، كالسبب الثاين كىو أف االلفينيقيُت نزحوا من سورية كلبناف كتوجد اآلف مرسى على شاطئ البحر بلبناف تسمى آنفا، ذكرىا ياقوت

 .7 -6 ؽ،ص معجمو، ادلعركيف ىاشم، مصدر ساب
 .20، جهة الدار البيضاء الكربل، مرجع سابق، ص احساين عبد احلميد ك أميلي حسن: كذاؾ/.25-24ادلعركيف ىاشم، مصدر سابق، صص - 5
 .30ادلعركيف ىاشم، نفسو، ص  - 6
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ىاَت اؾم ٧ان  اوة، ظغاوة، بيجها ومً مٗها اإلاخدضة ؤو إلاهمىصة الخايٗت ال٣باثل مسخل٠ ٖلى يُل٤ هظا بٚغ  ٚػ
 بىى اؾيلذ، بىىث وا٦يؿذ، بىى مُماَت، صامغ، بىى يىػٙ، بىى مُٛغة، واٖم، بىى لجُت، ٢اى، ؤبى بىى البراوـ، ػواٚت،

. وص٧الت يضٞغ

لى اإلاديِ البدغ ٖلى وجمخض اإلاى٣ُت، ٖمىم في مىدكغة مًاعبها و٧اهذ   وؤػمىع  وآهٟا ؾال مً البدغ ؾاخل ٖو

. 2ع٢غا١ ؤبي وواصر الغبي٘ ؤم واصر وبحن وآؾٟي

 الخغوب ظغاء مٗاإلاه ؾدىضزغ الظر الٗمغاوي والترا٦م الاؾخ٣غاع بدياة جدؿم بكغيت ٢اٖضة ال٣باثل هظه ق٩لذ و٢ض 

. 3الالخ٣ت واإلاىخضيت اإلاغابُيت

غاٞيت لل٣ىة وهٓغا   ؾلبا طل٪ ٧ان ٣ٞض لٗهليتها، والاهخهاع بإٖغاٞها وجمؿ٨ها اإلاى٣ُت، ل٣باثل الىاػهت الضيمٚى
 يٟغى ؤن جامؿىا قما٫ ؾال بمغ٦ؼ الغوماوي الىظىص بم٣ضوع  ي٨ً لم زاعظيت،٦ما ؾلُت أليت نضها مداولت في ؾاهم هاما

 و٢ٗذ التي اإلاىاوقاث جل٪ بال الى٢اج٘ هظه نٟى ح٨ٗغ ولم الاخخال٫، هٟىط ًٖ زاعظت ٞٓلذ ال٣ضيمت جامؿىا ٖلى بقٗاٖه

حن بحن . 4م225و م170 بحن ما اإلامخضة الٟترة في الخماؽ مى٣ُت خى٫  الُٞغ

 ب٢ليم ؤن ٚحر باإلاى٣ُت، الغوماوي الىظىص اجهياع في م6و 5 ال٣غهحن زال٫ بٞغي٣يا لكما٫ الىهضا٫ ا٦دؿاح ؾاهم 
 هظا ٖلى ٢باثله وخاٞٓذ. اإلاؿخ٣ل وجىٓيمه ال٣بلي َابٗه ٖلى مداٞٓا ْل خيض الخدىالث، هظه ًٖ بمىإي ْل جامؿىا

ها خحن بلى الىي٘  ٢بل لئلؾالم زًٗذ خيض م،682 الشاهيت ٚؼوجه في الٟهغر  هاٞ٘ بً ٣ٖبت يض ٖلى ؤلاؾالمي للىٟىط زًٖى

. 5ٖىه جغجض ؤن

: الىؾُِ الٗهغ في -2

ىاَت ٢باثل لؿلُت زايٗت ؾُاث -البيًاء الضاع ظهت ؤضخذ  ان التي 6بٚغ ذ ما ؾٖغ  الهغإ خمإة في اهسَغ

 ؤماػيٛيت ؾياؾيت بماعة جإؾيـ بٗهضه مً وؤبىاثه 8ال٣غن  ؤواؾِ َغي٠ ألامحر خاو٫  ؤلاؾالمي،خيض اإلاظهبي

 ومباصت ؤلاؾالم قغاج٘ بحن ججم٘ هجيىت ٣ٖيضة جبجي بلى ٖلحها الضزيلت الٗغبيت للش٣اٞت اإلاٛايغ خؿها ،صٞٗها7مؿخ٣لت
بخه ًٖ ًٞال ألاماػيٛيت، والخ٣اليض والىهغاهيت الحهىصيت  ألامغ وهى ،8ألامىيحن الىالة ؾياؾت ًٖ ٢بلي اؾخ٣ال٫ جإؾيـ في ٚع

                                                                                                                                                                                           
سنة على تأسيس مدينة فاس، ص  200  ، سلسلة تاريخ كتراث جهات ادلغرب، مجعية الذكرل"الشاوية ورديغة"،احساين عبد احلميد ك أميلي حسن -  
2 . 
 .30ادلعركيف ىاشم، مصدر سابق، ص  - 2
 . 2، مرجع سابق، ص"الشاوية و رديغة"، احساين عبد احلميد ك أميلي حسن - 3
 .22نفسو، ص  - 4
 .22، الشاكية ك رديغة، مرجع سابق، صاحساين عبد احلميد ك أميلي حسن - 5
 :حوؿ الربغواطُت راجع - 6

- Galanf Lionel," Baquates et bargawata", Hesperis, 1-2 trimestre,1948, PP. 204-206. 
 .43-42ىاشم، مصدر سابق، صص  ادلعركيف - 7
دراسات "زلمود إمساعيل،:أيضا/اجلزء الثاين،مادة برغواطة،"دائرة المعارف اإلسالمية:"أيضا /6بنعبد عبد اهلل عبد العزيز، مرجع سابق، ص: انظر- 8

 .977 ، مغربيات، فاس "جديدة
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 الخاعظيت الخجاعة ٖلى اهٟخاخها مؿخٛلت الىاقئت، لئلماعة الغثيسخي ؤلاهخاجي اإلاجا٫ مً ٦جؼء اإلاى٣ُت بغوػ بلى ؤصي الظر

إيً اخخلها التي لؤلهميت هٓغا ألاهضلـ بالص م٘ الؾيما . 1وآهٟا ًٞالت مً ل٩ل الُبيٗيحن اإلاٞغ

 لئلماعة الا٢خهاصيت ال٣ىة بىاء في اإلاىاشخي وجغبيت الؼعاٖت مؿخىي  ٖلى اإلاى٣ُت لؿهى٫  ؤلاهخاظيت اإلا٣ىماث ؾاهمذ 
ضاء، هجماث ؤمام الهمىص مً مدالت ال م٨جها ؤمغ ومؿيالتها، ألاجهاع، ٦ثرة ًٖ ًٞال هظا الىاقئت،  الكاويت ْلذ و٢ض ألٖا

 وزاعظيا، صازليا الخهضيغ ؤؾىا١ وجىىي٘ ؤلاهخاجي اػصهاعها م٘ ؤهميتها وػاصث البىعٚىاَيت، ؤلاماعة مً هاما ظؼءا حك٩ل
إ اخخلها التي ال٣هىي  ألاهميت ٖلى يا٦ضون  اإلاغخلت ماعدي ظٗل الظر ألامغ  خيض مً يٟى٢هما ي٨ً لم والتي وآهٟا ًٞالت مٞغ

. 2ألاهضلـ مً ال٣غيبت اإلاخىؾُيت واإلاىاوئ ؾلخت بال ألاهميت

 الهٗىباث يٟؿغ الظر ألامغ اػصهاعها في ؾاهم ما هى الا٢خهاصيت بماهالتها الٛىيت جامؿىا ٢لب في مى٢ٗها ولٗل 

ىاَيت ؤلاماعة وبزًإ جامؿىا بالص ٖلى الؿيُغة في ألاصاعؾت ال٢اها التي لى. البٚر م ٖو  ال٨ياهحن بحن الُىيلت الخغوب مً الٚغ
ىاَت ؤن بال الؿياؾيحن . 3الٟالخيت مىخجاتها جهغي٠ ٢هض ٞاؽ م٘ مهم ججاعر  وكاٍ ٖلى خاٞٓذ بٚغ

ىاَت لؿلُت الجهت زًٕى زمً ٧ان   الٗمغاوي بعثها بلى امخض وبهما ٣ِٞ اللكغيت جغ٦يبتها يمـ ولم ٞاصخا، بٚغ

ىاَيت ؤلاماعة مىاوثى قجها التي الخغوب ا٦دؿاح ؤن طل٪ والش٣افي،  م10 ال٣غن  مُل٘ مجها ظٗل الضيجي، الجهاص نبٛت البٚر
 مى٣ُت ٖمىم في جهل ٧اهذ التي  –مغا٦ؼها ٖغى مما والؼهاجيت، والؼيغيت الٟاَميت زم ألاهضلؿيت، الٛؼواث إلاسخل٠ هضٞا

غى للخسغيب، مغ٦ؼ، الشالزماثت ًٖ ييي٠ ما بلى جامؿىا  نمىص مً يىا٫ ؤن مً طل٪ يخم٨ً ؤن صون  للخ٣خيل، ؾ٩اجها ٖو

. ٢باثلها

٣يضتها جامؿىا ٢باثل مداعبت مً ،ًاؾحن بً هللا ٖبض ظٗل ل٣ض  ىاَيت ٖو م 4ؤولىياجه ؤولى البٚر  الٗٓيمت، ٢ىاتها ٚع

 ٖمغ بً ب٨غ ؤبي الجهاص بٗضه مً ليىانل. 5مٗهم مٗاع٦ه بخضي في م1059 ٖام اؾدكهض خيض خياجه، ٧لٟه الظر ألامغ

 ؤبيدذ خيض هخاثج ٖضة الخغوب هظه ًٖ جمسٌ و٢ض. ٣ٖيضتها ؤزغ ا٢خٟى ٦ما جامؿىا، بالص ٚؼو  وانل الظر اللمخىوي
ىاَيت ال٣إل آزغ آهٟا ؾ٣ٍى بٗض والهٛاع ال٨باع وج٣خيل والجهب، والضم للىاع َٗما ٞإنبدذ وؾ٩اجها اإلاى٣ُت . 6البٚر

                                                           
 . 2احساين عبد احلميد ك أميلي حسن،جهة الدار البضاء الكربل، مرجع سابق، ص -  
 .7بنعبد اهلل عبد العزيز، مرجع سابق، ص  -  
كغربا باحمليط األطلسي كبنهر أـ  كاف اإلشعاع االقتصادم إلمارة برغواطة يتجاكز احلدكد الطبيعية لسهوؿ تامسنا اليت كانت ربد مشاال بنهر أيب رقراؽ - 3

الوسطى كليصل الربيع يف اجلنوب كاجلنوب الشرقي الشرؽ، فقد اتسع رلاذلا جنوبا ليشمل نواحي كاسعة يف عبدة كدكالة كامتد نفوذىا شرقا ليشمل اذلضبة 
 .إىل حدكد هنر أـ الربيع

 .24ص احساين عبد احلميد ك أميلي حسن، جهة الشاكية كرديغة، مرجع سابق، 
 .كما بعدىا 56. ، ص947  ،، بَتكتالبيان المغرب في أخبار األندلس والمغربابن عذارم ادلراكشي،  - 4
 ,André Adam, Histoire de Casablanca , op.cit:أيضا /. 8 -4 ، صص 2الناصرم أمحد بن خالد، مصدر سابق، ج  - 5

pp.24-27. 
ستعماؿ ادلرابطُت كادلوحدين دليناء الدار البيضاء على نسق استفادهتم من باقي ادلرافئ كخاصة األطلنتية حيث يتساءؿ عبد العزيز بن عبد اهلل عن عدـ ا - 6

رابطُت إىل تركيز كانت آنفا يف عهدىم قابلة ألف تكوف مرفأ عسكريا كىو األمر الذم يرجع إىل بعد مركز الصراع عن ادلنطقة كاضلصارىا يف ادلتوسط، دفع امل
 . ية يف ادلتوسطقوهتم البحر

 .9بنعبد اهلل عبد العزيز، مرجع سابق، ص   
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ىاَيت ال٣ٗيضة اؾدئها٫ مً بال يخم٨ىىا لم اإلاغابُحن ؤن 1الخاعيسيت اإلاهاصع جا٦ض   ٢باثل اؾخُاٖذ ٞيما البٚر
 ألامغ وهى اإلاغ٦ؼيت، الؿلُت ًٖ واؾخ٣الليتها هىيتها بٖاصة بلى للخُل٘ واؾخٗضاصها وم٣ىماتها، خًىعها ٖلى الخٟاّ جامؿىا

 اإلاظهبي الخميحز ًٖ باخشت ،2اإلاىخضيً م٘ نغإ في وصزىلها اإلاغابُت الضولت ؤويإ ايُغاب بمجغص مىه جم٨ىذ الظر

 التي الشىعة وهي ،3م1147 ؾىت الؿالور  هىص بً مدمض لشىعة واهخهاعها اإلاهضويت ٨ٞغة خى٫  بالخٟاٞها اإلاغة هظه ول٨ً مجضصا،
 و٢خل بزماصها يخم ؤن ٢بل البضايت في اإلاىخضر الجيل هؼم في وهجخذ بل الىاقئت، اإلاىخضيت للضولت خ٣ي٣يا تهضيضا ق٩لذ

. 4الهىخاحي خٟو ؤبي اإلاىخضر ال٣اثض يض ٖلى اإلاىاليت الؿىت في ٢اثضها

 ظبا٫ مً ٞى٣لىا جامؿىا جلؿيِ في البىعٚىاَيحن هٟىط ج٣ليو اإلاىهىع  ي٣ٗىب شخو في اإلاىخضون  خاو٫  و٢ض 

 م٣ضم ٢بيلتي اؾخ٣ضم ٦ما.5اإلاغيجي ال٣ٗض في آؾٟي ؤَغاٝ آزغ بلى اإلاى٣ُت مؤلوا الظيً هال٫ بجي مً ٞغي٣ا بالجؼاثغ ألاوعاؽ
 َبٗذ ٦ما للخٗغيب اإلاى٣ُت ٖمىم بسًٕى ز٣اٞيا ألاماػيػي الىظىص اهضزاع بلى ؤصي الظر م٣ٗل،ألامغ بجي مً والٗانم

ىر  الىمِ ؾياصة م٘ والترخا٫ البضاوة مٓاهغ بها الخياة  التي اإلاغا٦ؼ بٌٗ في بال والخًغيت الٗمغاهيت اإلآاهغ وازخٟاء الٖغ

. 6والخجاع اإلاؿاٞغيً ل٣ىاٞل اؾتراخت ٦ى٣ِ بال طل٪ م٘ حكٛل ج٨ً لم

لى  م ٖو ىاَيحن خغوب هخاثج ؤن بال الكاويت، قهضجه الظر اليؿبي الا٢خهاصر الىمى هظا مً الٚغ  اإلاىخضيً م٘ البٚر
ذ اإلاى٣ُت ٖلى ٧اعزيت ٧اهذ  ٞيه جغاظٗذ الظر الى٢ذ في هظا ٧امل، قبه جسغيبا جامؿىا بالص مً الٗمغاهيت الخياة مٗها ٖٞغ

غاٞيت غاب ٢باثل اؾخ٣ضام ٧ان وبطا. الؼعاٖيت ٢باثلها صيمٚى  ٞةن اإلاى٣ُت، في ألاويإ اؾخدباب في ما خض بلى ؾاهم ٢ض ألٖا
غ اإلاغ٦ؼيت الؿلُت ًٖ وؿليا بٗيضة وظىصها  هيبت يٟٗذ ٧لما ٢بًتها مً للخدلل اإلاىاجيت الٟغنت الضوام ٖلى لها ؾيٞى

 ؤر بظل٪ ماوٗت الٗغبيت ال٣باثل يض ٖلى بخامؿىا والخمغصاث الٟتن خالت اؾخٟدلذ ختى م12 ال٣غن  خل بن ما وه٨ظا. الضولت
. 7مغا٦ل والٗانمت الاؾخ٣غاع الخضيشت ال٣باثل بحن ؾلمي جىانل

 حٛيحر طل٪ ووا٦ب 8جامؿىا ٖلى الؿيُغة اإلاغيجي الخ٤ ٖبض بً اإلاىهىع  ي٣ٗىب اؾخُإ م،1200/هـ658 ؾىت في 
 ٢باثل اؾخ٣ضام في طل٪ جمشل للمغيييحن بالىالء جضيً ظضيضة ٢باثل وب٢غاع الٗغبي الىظىص بخ٣ليو للمى٣ُت اللكغيت التر٦يبت

 ٢باثل بلى اإلاىدؿبت ؾىيض بُىن  ؤخض نليذ بجي ٢بيلت مً بُىن  بة٢غاع للضولت اإلاى٣ُت جبٗيت اإلاغيييىن  ٖؼػ  و٢ض.وهىاعة ػهاجت
بت ابً مال٪ بجي ايت مهمت الظ٦غ الؿالٟت ال٣باثل بمٗيت بلحها، ؤؾىض التي ال٣بيلت الهالليحن،وهي ٚػ  ومىظ الضولت، ماقيت ٖع

. 9الكاويت ببالص حؿمى اإلاى٣ُت ؤضخذ الٟترة طل٪

                                                           
 .7  -2  ، صص 973 ، الرباط، طبعة األنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، ابن أيب زرع -  
 .كما بعدىا 34، ص 2005،  لبناف، ط، دار ادلعرفة، تاريخ دولتي المرابطين والموحدين بالشمال اإلفريقيالصاليب زلمد علي،  - 2
 .25احساين عبد احلميد ك أميلي حسن، جهة الشاكية كرديغة، مرجع سابق، ص  - 3
 .9ادلعركيف ىاشم، مصدر سابق، ص  - 4
 .9بنعبد اهلل عبد العزيز،مرجع سابق، ص  - 5
حسن أميلي  .نقطيت استقباؿ لتجار مونبوليي كبرشلونة كالبندقية كجنوة مع ذلك سجلت ادلنطقة نشاطا فالحيا متناميا،جعل من مركز آنفا كجزيرة فضالة - 6

 .28كعبد احلميد احساين، جهة الدار البيضاء الكربل،مرجع سابق،ص 
 .26،مرجع سابق،ص "جهة الشاوية ورديغة"احساين عبد احلميد ك أميلي حسن، - 7
 .56ادلعركيف ىاشم،مصدر سابق، ص - 8
 .23، مرجع سابق، ص "جهة الدار البيضاء الكبرى"أميلي حسن،احساين عبد احلميد ك  - 9
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 ٖلحها وؤَل٤ ٖغبيا لؿاجها وؤنبذ بيجها ٞيما الاهضماط اؾخُاٖذ ؤزغي  ٢باثل الظ٦غ، الؿاب٣ت ال٣باثل بلى اهًمذ 

 اإلاٗغوٞت ال٣باثل ٖىه جىلضث ما وهى الؼعاعي، الاؾخ٣غاع لٟاثضة الغعي ًٖ الخسلي هدى جميل وؤضخذ ،1حٛليبا الكاويت ل٣ب
 وؤوالص مؿ٨حن وبجي صاووص بً وؤوالص بىػيغر  وؤوالص واإلاؼامؼة ػيان وؤوالص خغيؼ وؤوالص وػجاجت مضيىهت: وهي باإلاى٣ُت آلان ختى

. والؼيايضة واإلاظا٦غة ومؼاب ؾٗيض

 وؤُٖىه" جامؿىا، ب٢ليم مً الٗغبيت ال٣باثل مً ظؼءا َغصوا اإلاغيييىن  ؤن الىػان الخؿً يا٦ض ؤزغي، هاخيت مً 
 ؤنبذ وهىظا اإلاىخضًً، مغاهل ملىن يض ًااػعونهم حمُٗا واهىا ألنهم مىانغة، مً للىه إلاا حؼاء وهىاعة ػهاجت للباثل

ىن  الؼهاجُىن  . 2"فُه وجيازغوا ؤلاكلُم هظا في ًخهغفىن  والهىاٍع

ىر  وكاَها ًٖ ًٞال الكاويت، مى٣ُت وه٨ظا،ناعث   والشماع الخبىب ؤهىإ ل٩اٞت بهخاظيا مجاال ال٨شي٠، الٖغ
لى البالص ؤهداء ٧اٞت بلى ؤؾاؾيا مهضعا الخحن طل٪ مىظ ٞهاعث اإلاالثم، ومىازها ؤعايحها زهىبت بًٟل  الٗانمت عؤؾها ٖو
 ؤلايُاليت اإلاضن بلى مىخىظاتها لصخً ألاوعبيت الخجاعيت الؿًٟ اؾخ٣با٫ مً وآهٟا ًٞالت م٨ىتها مشلما ٞاؽ، اإلاغيييت

. البلياع وظؼع  و٧اَالىهيا وبقليليت

: الخضًث الٗهغ في -3

ذ ٢ض" ؤهفا" ؤو البيًاء الضاع مضيىت ٧اهذ بطا  ٖانمت مؿخىي  بلى اإلاضهيت بٟٗلها اعج٣ذ اإلاغيييحن ػمً خ٣ي٣يت وكإة ٖٞغ
غ" جامؿىا" الكاويت إل٢ليم  لل٣ًاء وظهاػ مضعؾت والؿياؾيت،مً والاظخماٖيت الا٢خهاصيت الخياة مٓاهغ ٧ل ٖلى جخٞى

 ٧اهىا الظيً الخجاع لضي ٦بحرة قهغة ؤُٖتها ؤوعبا م٘ زاعظيت لٗال٢اث ب٢امتها بلى بياٞت ،3ٖؿ٨غيت وخاميت للىالي ومىهب

 ٞحها يتر٧ىا لم الظيً 4البرحٛا٫ يض ٖلى بها خلذ التي ال٩اعزت ٣ٖب اليؿيان بلى ٖاصث ؤن لبصذ ما ٞةجها مغؾاها، ٖلى يترصصون 
. 14685 ٖام ٚؼوها بٗض والخغاب الضماع بال

 ألازغي  الخىايغ باقي ؾ٩ان جؼايض م٘ ؾُاث - الكاويت ظهت بلى الٗمغاوي الٟغاٙ ٖىصة البرحٛالي الخسغيب هظا وا٦ب و٢ض
. 1515 ٖام الكاويت بؿىاخل للخدغف ٖاصث البرحٛاليت ال٣ىاث وؤن زانت الؿاخل مً ال٣غيبت ؤو الؿاخليت

                                                           
 .كما بعدىا    اخلدديي عالؿ، مرجع سابق، ص  -  
 .55 . ، ص .، ج980 ، الرباط،  ،تعريب زلمد حجي كزلمد األخضر،اجلمعية ادلغربية للتأليف كالًتمجة كالنشر،ط "وصف إفريقيا"الوزاف احلسن، - 2

3
- Weisgerber, Casablanca et les chaouia en 1900, préface du général d’AMADE Casablanca, imp 

réunies, le petit Marocain, 1935, p.30. 
4
- Goulven Goseph, Histoire d’une ville, esquise de la formation et du développement de Casablanca 

dans le Maroc Catholique, 1924, pp, 403-404.  
، أخذ التهديد الربتغايل للسواحل ادلغربية يتزايد األمر الذم خلق كاقعا جديدا يف منطقة الشاكية من حيث بداية ربللها من 5 4 بعد احتالؿ سنة عاـ  - 5

القتصادم الذم فرضو كاقع عسكرة سيطرة الدكلة لتخلق كيانا شبو مستقل باحلاضرة أنفا مدعما بعودة االستقاللية القبلية من جهة كدبواجهتها للحصار ا
إىل توجيو قوات عسكرية  Alphonso V ألفونسو الخامساحمليط من طرؼ الربتغالُت عن طريق شن ىجومات قرصانية ضد ادلوانئ ادلغربية، أمر دفع 

فتمكنت من تنفيذه بيسر جراء مسارعة السكاف إىل إخالئها ك . آالؼ مقاتل هبدؼ تقويض ادلدينة 0 سفينة على مثنها  50مكونة من  468 سنة 
، "جهة الدار البيضاء الكبرى"،احساين عبد احلميد ك أميلي حسن: انظر. اللجوء إىل الرباط، كسال كأزمور كمراكش دبجرد ظهور طالئع القوات الغازية

 . 25مرجع سابق، ص 
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لى م ٖو ًالت ؤهٟا ٧اعبسا٫ ماعمى٫  اٖخبر ٣ٞض طل٪، مً الٚغ  بجاهب الؿاخل ٖلى ؤلاٞغي٣يت بال٣اعة اإلاىا٢٘ ؤخؿً مً ٞو

. 1وال٣ىاٞل الؿًٟ ومذج وألانىاٝ للخبىب مىٟظا طا٥ مىظ ٩ٞاهذ وجاصال، الكاويت ٞيه جىضعط الؿهى٫، ؤٚجى مً ؾهل

 الٗشماوي بالخُغ الؿٗضيحن اهخمام م٘ زانت ٖاصيت، بىجحرة حؿحر الؿٗضر الٗهغ َيلت الكاويت بمى٣ُت الخياة ْلذ
 ال٣باثل لخدغ٥ مجا٫ مجغص بال اإلاى٣ُت حٗض لم ولظل٪ الجىىب، باججاه خيىر  مجا٫ زل٤ في والخ٨ٟحر الكغ١  مً ال٣اصم

ىيت،  لهظه الاؾخ٣الليت الغوح بػاء بدظع الخٗامل الؿٗضيت الؿلُت ٖلى لؼاما ٧ان ولظل٪. للجباياث مضعا بهخاظيا وؾهال الٖغ

 جداٞٔ -الؿياؾيت ألاػمت ٞتراث في ختى  -الجهت ظٗل الظر ألامغ وهى. جلٗبه الظر الا٢خهاصر الضوع  ْل في زانت ال٣باثل،

 ؤلاماعة زم الٗياشخي اإلاجاهض لضي اإلاٗخمضيً ألاظاهب ال٣ىانل خًىع  وما. والخاعظيت الضازليت الخجاعة في ؤهميتها ٖلى
. 2طل٪ ٖلى صليال ؤ٦بر ال الضالثيت

 ٢ىاجه وظه بط البالص جىخيض بٖاصة عقيض مىالر الؿلُان مباصعة خحن بلى والاؾخ٣ال٫، الهضوء مً بىٕى جىٗم اإلاى٣ُت ْلذ

. اإلاجاوعة ال٣باثل بلى ؤلا٢ليم صاثغة لخخسُى امخضث ٢باثلها ؾُىة وؤن الؾيما ٞحها ألامً وب٢غاع 1688 ؤواؾِ الكاويت لٛؼو 
 ٖخبت ٖلى صوما ظٗلها بها اإلاغجبُت وألاوكُت الترخا٫ ٖلى ال٣اثم ٖيكها همِ ٞةن مؿخ٣غة قبه ٢باثل ؤنبدذ ٧ىجها وعٚم

 جدغ٧اتها يبِ ٢هض ٖلحها الًِٛ بلى بؾماٖيل مىالر الؿلُان صٞ٘ الظر ألامغ اإلاجا٫ ٖلى وا٢خخا٫ جمغص في الضزى٫ 

. 3ؾُاث ٣٦هبت ال٣هباث بىاء و٦ظا ٢ىاصه مغا٢بت جدذ ٢ؿغيا وب٢غاعها

 مً الخدغع  في وعٚبتها ايُغابها الكاويت ٢باثل زاللها مً اؾخٗاصث مىاؾبت (1757 -1727) ؾىت الشالزحن ؤػمت ٞترة ق٩لذ
. اإلاغ٦ؼيت الؿلُت هُا١ ًٖ زاعظت ٧لها ال٣ضيمت جامؿىا مى٣ُت ؤضخذ خيض لها جإحى الظر ألامغ وهى اإلاغا٢بت

 ألامغ الكاويت، إلاجا٫ اهبٗار ٞترة ق٩لذ بىائها بٖاصة و٢غع  ؤهٟا ػاع الظر هللا ٖبض بً مدمض ؾيضر الؿلُان ٞترة ؤن ٚحر

 طل٪ وؤن الؿلُان هظا بىاها التي اإلاضيىت ماضخي هى البيًاء الضاع ماضخي بإن ي٣ى٫  André Adam ؤصام ؤهضعي  صٞ٘ الظر

. 4ألانل وهٟـ الخاعيش هٟـ لها التي الهىيغة مضيىت بٗغا٢ت مٗتٝر هى ما مشل بٗغا٢تها ٧اٖتراٝ ي٨ٟي

اع هظا ٟٞي البيًاء، الضاع إلاضيىت هللا ٖبض بً مدمض ؾيضر ؤولها التي ال٨بحرة الٗىايت ٖلى الخاعيسيت الخىلياث ججم٘  ؤلَا
 وخمامها ومضعؾتها بها مسجض و ؤهفا مضًىت ججضًض طلً فمً باإلاغغب هبحرة آزاعا˝ زلض الؿلُان ؤن الىانغر  يكحر

 الا٢خهاصيت ؤهميخه له ٦مى٢٘ باإلاضيىت الجضيض الؿلُان بعجاب بلى ػيضان ابً يكحر ٦ما 5"وؤبغاحها ونلاثلها
 و٦ميىاء اإلاٛغب بالص يخىؾِ ٦مى٢٘ ؤهٟا جدخلها التي ال٨بحرة ألاهميت والخٔ اإلاٛغبيت الؿىاخل ظاب ؤن بٗض والاؾتراجيجيت

                                                           
 .  -0 بنعبد اهلل عبد العزيز، مرجع سابق، صص  -  
أم مبيضة باجلَت أك ( دارا بيضاء)بعد ىدـ الربتغاليُت أنفا، بقيت أنقاضا يلتجئ إليها البدك كأحيانا موردا للماء تنهل منو السفن كادلراكب كيظهراف  - 2

، Casabiancaأك   Casablancaاطئ آنذاؾ، قد ازبذىا الربتغاليوف منارة لالىتداء هبا يف البحر فلذلك أطلقوا عليها اسم الكلس كانت على الش
 . 3 س .بنعبد اهلل عبد العزيز، مرجع سابق، ص

 .30، جهة الشاكية كرديغة، مرجع سابق، ص احساين عبد احلميد ك أميلي حسن - 3
4 - André Adam, op cit, p. 33. 

 .44 ، ص 4الناصرم، مصدر سابق، ج -  
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 مٗايىت ٖلى مبييا ٧ان وحٗمحرها، بىائها بةٖاصة ٢غاعه ٞةن لظل٪ الكاويت، مى٣ُت وهي ٞيه الٟالخيت اإلاىا٤َ ؤهم ٖلى يكٝغ

. 1"ٖماعتها مً ًسافىن  واهىا ألنهم له ٌٗبىنها واهىا ألنهم الغباٍ ؤهل وبش" ٞةهه ولظل٪ ألهميتها زام وج٣ضيغ شخهيت

خه الظر الاهبٗار بن  مجها اؾتهضٝ مدًت ا٢خهاصيت بضواٞ٘ ٧ان زهىنا والكاويت ٖمىما البيًاء الضاع مضيىت ٖٞغ

 ل٩ىن  هٓغا مؿدبٗضة، ٚحر جب٣ى الٗؿ٨غيت الضواٞ٘ ؤن ٚحر ،2الضوليت الخجاعة هدى وجىظحهه اإلاٛغبي الا٢خهاص ج٣ىيت الؿلُاث
 الاؾخ٣غاع بٖاصة بالؿلُان خغيا ٩ٞان الا٢خهاصر، والغ٧ىص الؿياسخي الٛليان مً َىيلت ٞترة ؾب٣تها الؿلُان خ٨م ٞترة

لىديت اإلاىاوئ بلى اإلاٛغب وظه ولظل٪ والا٢خهاصر، والاظخماعي الؿياسخي خده ألَا ت ٖبر الضوليت الخجاعة ٖلى ٞو  مً مجمٖى
 الجهاصًت اإلاٗاكل بها واجسظ والخماماث اإلاؿاحض بها فبجى كىاٖضها وعف٘ بىاءها حضص التي ؤهٟا مغسخى وؤهمها اإلاغاسخي

.  3آلاالث وحمُ٘

ها م٘ اإلاؼصهغ الٟالحي وكاَها الجهت اؾخٗاصث وه٨ظا  بمشابت وبضث والاؾخ٣غاع، باألمً وجمخٗها اإلاغ٦ؼيت للؿلُت زًٖى
 للخجاع الؿلُان عزو خيض ٖكغ، الشامً ال٣غن  مً الشاوي الىه٠ زال٫ وحؿىي٣ها الخبىب إلهخاط ب٢ليم ؤًٞل

 ًٞالت ٢هبت جإؾيـ ٖليه ٞغى الظر ألامغ 4ًٞالت مً اهُال٢ا الكاويت خبىب بصخً 1766 ٖام والٟغوؿيحن ؤلاؾباهيحن

. 5واإلاٛاعبت ألاظاهب للخجاع الًغوعيت باإلايكأث ٧لخحهما بمضاص م٘ ؤهٟا مضيىت بىاء بةٖاصة ؤعصٞها زم( 1768)

 الضاع ميىاء ججاعة اخخ٩اع مىذ ٦ما ألاظاهب الخجاع مً ٖضص م٘ اجٟا٢ياث ٣ٖض ٖلى ٠٨ٖ الؿلُان ؤن بالظ٦غ وظظيغ

لذ ؤعباح ٖضة الكغ٧اث هظه خ٣٣ذ و٢ض ،6ألاظىليت الكغ٧اث إلخضي البيًاء  ؤلاؾبان للخجاع هٟىط مى٣ُت اإلاضيىت ْو
. 18307 خضوص بلى والاهجلحز

تها التي الجٟاٝ ؾىىاث ؤن ٚحر و٢ىيت، ٦بحرة ٢بليت اجداصيت ج٩ىن  18 ال٣غن  جهايت الكاويت ؤنبدذ  بلى ؤصث اإلاى٣ُت ٖٞغ
 بىعػو١ ؤوالص انُضام في طل٪ وججلى الخيىيت، مجاالتها خى٫  ال٣باثل بحن ج٣ليضيت خغوب واهضإل ٞحها ألاويإ ايُغاب

ُيت ؤوالص بىٓحرتها ٣ب ،8 (1788) مؼاب ؤوؾاٍ والؿلب الجهب ؤٖما٫ قيٕى في ججلى ٦ما(1780) بٖى اة ٖو  خانغث الؿلُان ٞو
بت البيًاء الضاع مضيىت مضيىهت ٢باثل خانغث  اإلاسؼهيت الجيىف جضزل بٗض بال جتراظ٘ ولم وججاعها ؾ٩اجها جهب في ٚع

. البدغ مً ال٣اصمت ؤلاؾباهيت الٗؿ٨غيت الىجضة بمؿاٖضة

                                                           
، الدار  ، ربقيق زلمد البوزيدم، دار الثقافة، طتاريخ الدولة العلوية السعيدة من نشأتها إلى أواخر عهد موالي سليمانالضعيف الرباطي،  -  

 .349. ، ص ، ج988 البيضاء، 
2 - André Adam, op cit, p 63. 

 .332، ص 3، ج990 ، مطابع ادياؿ، الدار البيضاء، أعالم الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس إتحافابن زيداف عبد الرمحاف،  - 3
4 -  Brignon et autres ,histoire du Maroc, Ed Hatier, Paris, 1986, p 263. 

رجية حلبوب غَت أف سياسة السلطاف سيدم زلمد بن عبد اهلل الرامية إىل تسهيل استقرار القبائل كتأمُت ادلنطقة، كانت هتدؼ إىل تنشيط التجارة اخلا - 5
ل الشاكية ككانت لذلك انعكاسات كخيمة عل(  7  -773 )الشاكية كأصوافها شلا أدل إىل التصدير ادلكتف للحبوب بصورة أفرغت مطامَت الشاكية 

بصورة أدت ( 800   -797 )كالذم ما بدأ ادلغرب يتعاىف منو حىت أعقبو تفشي طاعوف ( 782 -776 )كعمـو ادلغرب جراء جفاؼ السبع سنوات 
سلطة من جهة أخرل، إىل تراجع خطَت يف النمو الدديوغرايف للمغرب كربوالت عميقة يف البنيات االجتماعية كالعالقات بُت القبائل من جهة كبينها، كبُت اؿ

 .André Adam, Histoire de casablanca, op.cit, p 64راجع 
6 - Ibid, p74. 

 Weisgerber, op.cit, p 198./ 4 بنعبد اهلل عبد العزيز، مرجع سابق، ص  - 7
 .32، مرجع سابق، ص "جهة الشاوية ورديغة"احساين عبد احلميد كاميلي حسن، - 8



 
 
 

 

 
 

    2015 –  هىفمبر    : 13الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغهؼ  

106 

 

ان الؿياؾيت ألاويإ ؤن ٚحر ًذ خيىما ايُغبذ ما ؾٖغ  بٌٗ واهخهاع ؾليمان، مىالر لبيٗت ؤلاطٖان الكاويت ٢باثل ٞع

ذ الظر الى٢ذ في هظا ،1793 ٖام مؿلمت مىالر مغا٦ل لخا٦م ٢باثلها  مىالر مبايٗت ٖلى اخغيؼ ؤوالص ٢باثل ٞيه ؾاٖع
 ٖامال جىهيبه في ؾلبا ٧ان الظر بصعيـ بً اإلاال٪ ٖبض مىالر ٖمه ابً بمٗيت هٟىطه بؿِ في ؾاٖضه الظر ألامغ ؾليمان

مىم البيًاء الضاع ٖلى . 1الكاويت ٖو

حن الُيب، مىالر عؤؾها ٖلى ٖحن التي الخىػ  بىاليت الكاويت ؤلخ٣ذ  اإلاذجىب بً الخال٤ ٖبض ال٣اثض ٞحها ٖىه زليٟت ٖو
 ايُغابها بلى للٗىصة ؾاهدت ٞغنت ٧ل في ججض ال٣باثل ٧اهذ خيض ألامً اؾخدباب في طل٪ يؿاهم ؤن صون  الخغيؼر، ٦غيغان
 ٖام اإلاخمغصيً لخإصيب الؿ٨حرر  الٛاػر  بً بصعيـ الباقا ٢اثضه بٗض بلى ؾليمان مىالر صٞ٘ مما ػيان وؤوالص مؼاب الؾيما
.    3البيًاء الضاع بمغسخى الخاعظيت الخجاعة لخُٗيل الؿلُاوي ألامغ ٞيه نضع الظر الى٢ذ في 17982

مؼي  الكاوي  الغاػي  الباقا لٗب  جًُغب ؤن ٢بل ،1811 خضوص بلى الكاويت ٢باثل بحن ألامً اؾخدباب في هاما صوعا اإلاٍؼ
 بلى طل٪ يخُىع  ؤن ٢بل ال٣اثض، َٝغ مً اإلاخبٗت الؿياؾيت خغيؼ وؤوالص مؼاب ٢بيلخا ٖا٦ؿذ خيىما زاهيت ظهت مً ألاويإ

. 4ؤزغي  ظهت مً والكاويت ومضيىهت ظهت مً واإلاظا٦غة خغيؼ وؤوالص مؼاب بحن ا٢خخا٫

 ال٣باثل لباقي ؾمذ الظر ألامغ الكاويت، ؤٖيان باٖخ٣ا٫ مهامه باقغ الظر ألاوعاور  ببغاهيم الباقا جىليت بلى الخُىع  هظا ؤصي
غافي الىمى ٖلى او٩ٗاؽ له ٧ان ؤمغ وهى بالشىعة،  وباء اهدكاع جإػما ػاصه والظر ؾليمان مىالر ٖهض ؤوازغ للجهت الضيمٚى

خه الظر الُاٖىن  . 18205-1818 بحن ما البالص ٖٞغ

: 19 اللغن  نهاًت ختى الجهت ؤويإ -4

غ ألازغي، اإلاٛغبيت الخىايغ باقي مشل البيًاء الضاع ؤنبدذ  بصاعة مً اإلاسؼهيت وؤظهؼتها اإلاضيىت م٩ىهاث ظمي٘ ٖلى جخٞى

م وؾلُىيت ماليت  البيًاء الضاع ؤن بلى( J.L.Miege) مُُج طهب ٣ٞض ٖجها، اإلاضيىت نٟت ألاظاهب اإلااعزحن هٟي واظخماٖيت،ٚع
 ولظل٪ الخًغيت، اإلاضيىت إلاىانٟاث مٟخ٣غة بضويت مضيىت هي وبهما الخضيشت، اإلاضيىت ممحزاث ج٨دسخي خ٣ي٣يت مضيىت ج٨ً لم

 الضاع اؾخُاٖذ التي الخًغيت البرظىاػيت في اإلاخمشلت ألاوعبيت الجاليت وظىص بًٟل بال اإلاضيىت مؿخىي  بلى جغ١  لم ٞهي

. 6الخًغيت اإلاضن سجل بًٟلها جضزل ؤن البيًاء

                                                           
االصطفاؼ يف صف موالم ىشاـ، مدعما يف ذلك ببعض أعياف الشاكية، كمل زبمد  794 لك يف التمرد على السلطاف سنة مل يًتدد موالم عبد امل -  

 .796 الفتنة إال بقدـك حركة سلزنية مكونة من عبيد البخارم كجيش األكدايا سنة 
 .35احساين عبد احلميد كاميلي حسن، مرجع سابق،ص  - 2
 .4 مرجع سابق،ص  بن عبد اهلل عبد العزيز، - 3
           .André Adam, Histoire de casablanca, op.cit , p78  :أيضا  / .00 -99-98ادلعركيف ىاشم،مصدر سابق،صص  - 4
 .29احساين عبد احلميد كاميلي حسن، جهة الدار البيضاء الكربل، مرجع سابق، ص  - 5

6   -J.L.Miege, "les origines de développement de casablanca au 19 siècle", In, hesperis, T.XL, 1953, 1
er
 

trimestre, pp. 199-225. 

André Adam, Essai sur la transformation de la société marocaine au contacte de l’occident, Paris, 

2
ème

 édition, C.N.R.S.1972, vol 1, p 15. 
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 هٓغ في زانت بإهميت جدٓى ٧اهذ ألا٢ل ٖلى ٞةجها اإلاضيىت، بيياث ي٠ٗ بلى بالىٓغ صخيذ هى ما ؤلاصٖاء هظا في ٧ان وبطا

ا وخُُاتها اإلاغغبُت الشغىع  مً بىٓاثغها حهخم ٧ان مشلما بخُىيغها حهخم ٧ان الظر اإلاٛغبي اإلاسؼن   ظلب خيض. 1وؾُاؾت قٖغ
. 2لؿ٩اجها ألاولى الىىاة ٞك٩لىا الكاويت مً مهاظغون بهم الخد٤ وؾىؽ خاخا مً ٢باثل ٖضة اإلاٛاعبت الؿالَحن بلحها

 زُا الغخمان ٖبض اإلاىلى الؿلُان زلٟه ٞةن ؾليمان، مىالر ٞترة َبٗا ٢ض الؿياسخي والخمغص الا٢خهاصر الٟخىع  ٧ان وبطا
 ٞخذ ؤٖاص خيض ٖام، بك٩ل والكاويت زام، بك٩ل البيًاء للضاع والا٢خهاصر الٗماعوي الخُىيغ َغي٤ في ظضيضة زُىة

 حؿهيالث ٖضة ٢ضم ٦ما الؿل٘، لىي٘ ومؿخىصٖاث وؤٖىاجهم لؤلمىاء م٩اجب مً الضيىاهت بلىاء وؤمغ الضوليت للخجاعة ميىاءها

 .3ألاظاهب للخجاع

 اإلاسؼهيت ألامال٥ ٖلى ألاوعبيىن  بها ي٣ىم ٧ان التي الترامي وؤٖما٫ بالخجاوػاث ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  مً الشاهيت الخ٣بت جمحزث

 وجدب٘ ؤمال٦ه مغا٢بت في الدكضص بلى مًُغ الىيٗيت هظه بػاء اإلاسؼن  و٧ان. 4الخجاعيت واإلاؿخىصٖاث الضوع  ٖلى والاؾديالء
ت َغي٤ ًٖ مضازيلها  ٧اهذ والتي اإلاغاسخي، مؿخٟاصاث ٦ىاهيل وفي اإلاسؼهيت اإلاال٥ سجالث في اإلاضوهت الخ٣اييض مً مجمٖى

مىم البيًاء الضاع وكاٍ بخدب٘ للمسؼن  حؿمذ  مىالر الؿلُان ؤن طل٪ ومً متزايضا اهخماما لها يىلي ظٗله مما الكاويت ٖو

ه ما م٘ م٣اعهت وججهحزاث بنالخاث مً مغؾاها يخُلبه ما بلى الخٟذ 1876 ؾىت البيًاء الضاع مضيىت ػاع ٖىضما الخؿً  حٗٞغ
دو بإبغاظها ُٞاٝ ججاعر، عواط مً إ بلىاء ٞإمغ مضٞٗيتها، ٞو  الضوع  بلىاء ؤمغ ٦ما ألامىاط، مً ال٣ىاعب لخمايت مٞغ

. 5للمسؼن  ؾىىر  ٦خٗىيٌ %6 صٞ٘ م٣ابل َلبهم ٖلى بىاءا ألاوعبيحن للخجاع واإلاساػن 

 ألاظاهب ظٗلذ ٖهضه في و٢ٗذ التي ؤهمها البيًاء، الضاع بؼياعة ي٣ىم الؿلُان ظٗلذ التي الٗىامل اإلاٗغوفي هاقم ويٗضص

 Casablanca et les chaouia en ٖىىاهه ٦خابا ؤل٠ الظر ٞيسجغبيحر الض٦خىع  ومجهم مبرع بضون  الؿلُت عظا٫ ٖلى يخداملىن 
 ونٟهم الظر اإلاغاسخي وؤمىاء واإلاددؿب ال٣اثض مً البالص في الؿلُت عظا٫ ًٖ ٞيه ج٩لم و٢ض صماص للججرا٫ ؤهضاه 19006

. باالعحكاء

:  اإلاغاح٘ كاثمت

 الظ٦غي  ظمٗيت اإلاٛغب، ظهاث وجغار جاعيش ؾلؿلت ،"الىبري  البًُاء الضاع حهت" خؿً، وؤميلي الخميض ٖبض اخؿايً - 1
 .ٞاؽ مضيىت جإؾيـ ٖلى ؾىت 1200

ش في الؼهىع  ٖبحر" هاقم، اإلاٗغوفي - 2 ت آهفا ؤزباع مً بليها ؤيُف وما البًُاء الضاع جاٍع  مُبٗت ،"الٗهىع  ٖبر والكاٍو

 .1 ط ،1987 البيًاء، الجضيضة، الىجاح

 وكغ صاع ،"الٗهىع  ٖبر آهفا" ٖام ؤلف مىظ الاكخهاصًت اإلاغغب ٖانمت البًُاء الضاع"الٗؼيؼ، ٖبض هللا بىٗبض - 3

ت، . الغباٍ،اإلاٛغبالجضيضة، اإلاٗاٝع مُبٗت اإلاٗٞغ

                                                           
 .439، ص  ابن زيداف، مصدر سابق، ج -  
 .349الضعيف، مصدر سابق، ص  - 2

3 - Robert Chastel, histoire de casablanca des origines à 1952, Ed Chastel, 2006, pp. 34-35. 
4
 - Ibid, p. 37. / villes et tribus du Maroc, op.cit, p 29. 

5
 -  Carrière, " Avant le protectorat Moulay Elhassan visite Casablanca", In, Le Maroc catholique, 3

ème
 

année, N°. 5, Mai 1923, pp559-562. 
6 - Weisgerber, op.cit, p.199. 
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ت "،خؿً ؤميلي و الخميض ٖبض اخؿايً -4  ؾىت 1200 الظ٦غي  ظمٗيت اإلاٛغب، ظهاث وجغار جاعيش ؾلؿلت ،"وعصٌغت الكاٍو
. ٞاؽ مضيىت جإؾيـ ٖلى

اؽ بغوى اإلاُغب ألاهِـ" ،ػعٕ ؤبي ابً -5 ش اإلاغغب ملىن ؤزباع في اللَغ  .1973 َبٗت الغباٍ، ،"فاؽ مضًىت وجاٍع

ش" ٖلي، مدمض الهالبي - 6 لي بالكماٌ واإلاىخضًً اإلاغابُحن صولتي جاٍع ت، صاع ،"ؤلافٍغ   .2005 ،1ٍ لبىان، اإلاٗٞغ

لُا ونف" الخؿً، الىػان-7  ٍ واليكغ، والترظمت للخإلي٠ اإلاٛغبيت ألازًغ،الجمٗيت ومدمض خجي مدمض حٗغيب ،"بفٍغ

 .1980 الغباٍ، ،1

ش"الغباَي، الًٗي٠ ت الضولت جاٍع  البىػيضر، مدمض جد٣ي٤ ،"ؾلُمان مىالي ٖهض ؤوازغ بلى وكإتها مً الؿُٗضة الٗلٍى

. 1ط ،1988 البيًاء، الضاع ،1ٍ الش٣اٞت، صاع

 .3ط ،1990 البيًاء، الضاع اصيا٫، مُاب٘ ،"مىىاؽ خايغة ؤزباع بجماٌ الىاؽ ؤٖالم بجداف" الغخمان، ٖبض ػيضان ابً -8

 - 9- Carrière, " Avant le protectorat Moulay Elhassan visite Casablanca", In, Le Maroc catholique, 3ème année, N°. 5, Mai 
1923. 

110-J.L.Miege, "les origines de développement de casablanca au 19 siècle", In, hesperis, T.XL, 1953, 1er trimestre. 

13-André Adam, Essai sur la transformation de la société marocaine au contacte de l’occident, Paris, 2ème édition, 
C.N.R.S.1972, vol 1. 

14 - Robert Chastel, histoire de casablanca des origines à 1952, Ed Chastel, 2006. 
15-  Brignon et autres ,histoire du Maroc, Ed Hatier, Paris, 1986. 
16- André Adam, Histoire de Casablanca des origines à 1914 , Ed. Ophrys, Paris, 1968. 

17- Biberson Pierre,  Le gisement de l’atlanthrope de Sidi Abderrahmane , Casablanca dans BAM, 1956. 
18 - Villes et tribus du Maroc, Casablanca et les chaouia, pub de la mission scientifique du Maroc, Paris, Leroux, 1915, T. 
1. 

19-Galanf Lionel, " Baquates et bargawata", Hesperis, 1-2 trimestre, 1948. 
20 - Weisgerber, Casablanca et les chaouia en 1900, préface du général d’AMADE Casablanca,  imp réunies, le petit 

Marocain, 1935. 
21 - Goulven Goseph, Histoire d’une ville, esquise de la formation et du développement de Casablanca dans le Maroc 

Catholique, 1924. 

  

                                                           
1
 -   Pierre Bourdieu, Choses dites, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. « Le sens commun », 1987, p 229 . 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Choses_dites
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ـ  ٗت هدى مهىت الخضَع اججاهاث الُلبت اإلاٗلمحن باإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة بىػَع

 -صعاؾت مُضاهُت -

ان ؾُض ٖلي.ؤ عوبت ًخي.ؤ  ٍع

 لؤلؾاجظة،اللبت،الجؼاثغاإلاضعؾت الٗلُا  اإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة،اللبت،الجؼاثغ

 

 

:  ملخو

ٗض   
ُم
 هجاح في الؼاويت حجغ اإلاٗلم ويٗخبر اإلاؿخ٣بل، ؤظيا٫ بةٖضاص جخ٨ٟل ؤجها خيض مً ألاهميت بالٛت اإلاهً مً الخٗليم مهىت ح

. ٚاياتها وبلٙى ؤٚغايها جد٣ي٤ وفي والخٗليميت التربىيت الٗمليت

م٨ىه ومهىيا جغبىيا ج٩ىيىا اإلاٗلم الُالب ج٩ىيً ألاهميت مً ٧ان لظل٪  الخ٩ىيً هظا والخٗليم، الخضعيـ بمهىت ال٣يام مً يُم

. الخضعيـ مهىت هدى واإلايى٫  الاججاهاث ا٦ؿابهم بلى يخٗضاه بل ٣ِٞ، اإلاٗغفي الجاهب ٖلى ي٣خهغ وال قامال ي٩ىن  ؤن يجب

ت بلى زاللها مً هُمذ والتي الضعاؾت هظه ظاءث هىا مً . الخضعيـ مهىت هدى اإلاٗلمحن الُلبت بججاهاث مٗٞغ

ـ مهىت هدى الاججاه ملُاؽ بٖضاص جم الٛغى لهظا  اججاها يدمل ههٟها ٖباعة زالزحن مً يخ٩ىن  ،ألابٗاص زالسي الخضَع

( 40)ؤعبٗحن ٖضصها بلٜ ٖيىت ٖلى جُبي٣ه جم وزباجه نض٢ه مً الخد٤٣ وبٗض. ؾلبيا اججاها يدمل آلازغ والىه٠ بيجابيا

البت، َالبا : ًٖ الىخاثج ؤؾٟغث اإلاىاؾبت، ؤلاخهاثيت ألاؾاليب اؾخٗما٫ وبٗض َو

 اإلاٗلمحن الُلبت لضي الخضعيـ مهىت هدى بيجابيت اججاهاث وظىص ٖضم. 
 الُالباث لهالر الجيـ إلاخٛحر جبٗا الخضعيـ مهىت هدى الُلبت اججاهاث في اخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ هىا٥ 

 .الخٗليم اإلاٗلمحن، الُلبت الاججاهاث،: اإلافخاخُت اليلماث

: ملضمت

 هظه ألن وطل٪ مخ٣ضمت، ؤو هاميت ؤ٧اهذ ؾىاء الضو٫  مً ل٨شحر ألاولىياث مً والخٗلم الخٗليم وجدؿحن جُىيغ ٖمليت حٗخبر
ٗض اإلاؿخ٣بليت، وآمالها الضو٫  هظه ؤهضاٝ جد٣ي٤ في وخ٣ي٣ي مباقغ بك٩ل حؿهم الٗمليت  ع٧اثؼ مً ؤؾاؾيت ع٦حزة اإلاٗلم ويُم
 في ججضيض ؤو جُىيغ ؤو بنالح ؤر وبن ألاؾاسخي، ومدىعها ٞحها الؼاويت وحجغ التربىيت الٗمليت ٖهب هى بل التربىيت، الٗمليت
 ٖمليت في اإلاٗلم ؤهميت خى٫  بزىان يسخل٠ وال ظيض، مٗلم بضون  ظيضة جغبيت ال بط باإلاٗلم، يبضؤ ؤن يجب التربىيت، الٗمليت

. بٖضاصه و٦يٟيت اإلاٗلم ٖلى ٦بحرة بضعظت حٗخمض الخٗلم مسغظاث ظىصة وؤن الخٗليم،

: حاهبحن مً اإلاٗلمحن الُلبت ج٩ىيً يخم الجؼاثغ في

 ؼوص خيض: ألاواصًمي الجاهب  .بخضعيؿها ي٣ىم ؾٝى التي اإلاىاص بإؾاؾياث ألاؾخاط الُالب يُم
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 يه: التربىي  الجاهب ؼوص ٞو غ٦ؼ خيض ٦ٟاءجه، وعٞ٘ التربىيت، مهامه آصاء في لىجاخه الالػمت باإلاٗلىماث ألاؾخاط الُالب يُم  يُم

ت مً ألاؾخاط الُالب جم٨حن ٖلى الجاهب هظا    .ٖىانغ مً جدخىيه وما الخٗليميت الٗمليت مٗٞغ

 :الضعاؾت بقيالُت

 ؤن بإهميت الباخشحن مً وبيماها الخضعيـ، مهىت هدى اإلاٗلمحن للُلبت ؤلايجابيت ؤلاججاهاث ب٦ؿاب ؤهميت مً اهُال٢ا   
 الخاليت الضعاؾت بق٩اليت ظاءث الخضعيـ مهىت هدى ؤلايجابي الاججاه في واإلاخمشل الىظضاوي الجاهب الخ٩ىيً بغامج جخًمً

 :الؿاالحن في هلخهها والتي

 الخضعيـ؟ مهىت هدى اإلاٗلمحن الُلبت اججاهاث ماهي. 1

ٗؼي  الخضعيـ مهىت هدى اإلاٗلمحن الُلبت الججاهاث( 0.05) مؿخىي  ٖىض اخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض هل. 2
ُم
 إلاخٛحر ح

 الجيـ؟

: الضعاؾت فغيُاث

. الخضعيـ مهىت هدى بيجابيت اإلاٗلمحن الُلبت اججاهاث. 1

 .الخضعيـ مهىت هدى الُالباث وبججاهاث الُلبت بججاهاث بحن ،(0.05) ٖىض بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض ال. 2

:  الضعاؾت هضف

 هدى ؤلايجابيت ؤلاججاهاث اإلاٗلمحن الُلبت ب٦ؿاب ؤهميت ٖلى ألاظىبي ؤو اإلادلي اإلاؿخىي  ٖلى ؾىاء الضعاؾاث ظمي٘ جخ٤ٟ   

 مً هُمذ والتي الخاليت الضعاؾت ظاءث لظل٪ ، والخٗلم الخٗليم ٖمليت في ؤهميت مً الاججاهاث لهظه إلاا الخضعيـ، مهىت
ت بلى زاللها يت مٗٞغ  ؾلبيت، ؤو بيجابيت اججاهاث هي خيض مً الخضعيـ، مهىت هدى الجؼاثغ في اإلاٗلمحن الُلبت بججاهاث هٖى

. اإلاٗلمحن ج٩ىيً بغامج مٗضو مىه يؿخٟيض ٢ض مما وهظا

: الضعاؾت خضوص

: يلي بما مدضوصة الخاليت الضعاؾت

 مً ظؼء وهي بىػعيٗت -لؤلؾاجظة الٗليا باإلاضعؾت الخسغط لؿىىاث اإلاٗلمحن الُلبت ٖلى الضعاؾت جمذ: الضعاؾت ميان 
. بالجؼاثغ الخضعيـ مهىت هدى لؤلؾاجظة الٗليا باإلاضاعؽ ألاؾاجظة الُلبت بججاهاث لضعاؾت مسهو بدض

 ً(. 2012/2013) الضعاسخي الٗام في الضعاؾت لهظه اإلايضاوي الخُبي٤ جم: الضعاؾت ػم
 ت الاججاه م٣ياؽ اؾخسضام  .الخضعيـ مهىت هدى الضعاؾت ٖيىت اججاهاث إلاٗٞغ

 

 

                                                           
 .25:، ص7 للوثائق الًتبوية، اجلزائر، العدد، رللة ادلريب، ادلركز الوطٍت "تكوين أساتذة مادة العلوم الطبيعية في الجزائر" كاملي عبد الكرمي، 1

2 Kitchen. R.D,"A Stady of student teacher's attitudes using the sematic differential 

teachnique",Australia,J.OF.education,12,1968,p:277. 
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 :الضعاؾت مهُلخاث

 اإلاىيٕى ًٖ الٟغص ٨ٞغة ويكمل ؾلبيا، ؤو بيجابيا قٗىعا مٗحن مىيٕى هدى الٟغص به يكٗغ ما مجمٕى هى: الاججاه

٣اثضه ٖىه ومٟهىمه ه وجُلٗاجه وآماله واهٟٗاالجه ٖو . 1اإلاىيٕى بهظا اإلاخٗل٣ت وؤعاثه ومساٞو

  2مٗحن شخيء ؤو شخو مً ؤو ما ٢ًيت مً ومى٢ٟه وقٗىعه الٟغص ؾلى٥ هى الاججاه

ـ مهىت ملياث بظغاءاث مً اإلاٗلم به ي٣ىم ما ٧ل حٗجي: الخضَع  مهام إلهجاػ حٗليميت وؤصواث وؾاثل مً ومايؿخسضمه ٖو
ٗض جدضيضها، ؾب٤ ؤهضاٝ لخد٣ي٤ مٗيىت  ياصحها ؤصواع مجهما ول٩ل والخلميظ، اإلاٗلم بحن بالخٟاٖل يخمحز مى٢ٟا الخضعيـ ويُم

 3مدضصة ؤهضاٝ لخد٣ي٤

ـ مهىت هدى الُلبت بججاهاث ت هي: الخضَع ٌ ؤو ال٣بى٫  اؾخجاباث مجمٖى  ال٣ًايا خيا٫ اإلاٗلم الُالب يبضحها التي الٞغ
 .4الخضعيـ بمهىت جخٗل٤ التي

ف ـ مهىت هدى لالججاه ؤلاحغاجي الخٍٗغ ت هى: الخضَع  الخضعيـ مهىت هدى اإلاٗلمحن الُلبت لضي والخهىعاث اإلاكاٖغ مجمٖى
 ؤٖضه الظر الخضعيـ مهىت هدى الاججاه م٣ياؽ ٣ٞغاث ًٖ ؤلاظابت زال٫ مً ٖلحها يدهلىن  التي ال٩ليت بالضعظت م٣اؾا

 .الٛغى لهظا الباخشان

 البياهاث ٖلى الخهى٫  جم و٢ض ،الىنفي اإلاىهج باؾخسضام الباخشان ٢ام الضعاؾت ؤهضاٝ جد٣ي٤ ؤظل مً:الضعاؾت مىهج
 ألاؾاليب ؤؾخسضمذ اإلا٣ياؽ ولخدليل الٛغى، لهظا بٖضاصه جم الظر الاججاه م٣ياؽ زال٫ مً ألاوليت واإلاٗلىماث

 SPSS: الاخهاثيت الخؼمت بغهامج في واإلاخمشلت اإلاىاؾبت الاخهاثيت

: الضعاؾت ؤصواث

: الخاليت الخُىاث الاججاه م٣ياؽ بٖضاص ؤزىاء الباخشان اجب٘: الاججاه م٣ياؽ

 ٖباعاث نياٚت جم طل٪ ٖلى وبىاءًا  الاججاه، م٣ياؽ بىاء ٦يٟيت جىاولذ التي والضعاؾاث ألابدار ٖلى اَلٗىا: اإلالُاؽ بىاء. 1

. ؾلبيا اججاها جدمل آلازغ والىه٠ ايجابي، اججاه طاث الٗباعاث هه٠ ٧اهذ بديض اإلا٣ياؽ،

. ؤصعر  ال مىا٤ٞ، ٚحر مىا٤ٞ،: هي ازخياعاث زالر ٖباعة ٧ل وي٣ابل ٖباعة، زالزحن يخًمً: اإلالُاؽ ونف. 2

: هي مجاالث زالزت ٖلى اإلا٣ياؽ ٖباعاث وجىػٖذ

 الخضعيـ إلاهىت اإلاٗلم للُالب الصخهيت الىٓغة. 

 الخضعيـ مهىت مك٨الث. 
 الخضعيـ إلاهىت والا٢خهاصيت الاظخماٖيت اإلا٩اهت .

                                                           

. 95 :، ص974 بَتكت،،  ، دار النهضة العربية، ط"دراسات في علم النفس االجتماعي "عبد الرحيم عيسوم، 1  
2
 White,L,"Critical thinking in pratical/vocational nursing", Clifton Park, NY :Delmar cengage 

Learning,2001,p:37. 
3
 .56:، ص999 األردف،: ، مكتبة دار الثقافة، عماف"أساليب تدريس الدراسات اإلجتماعية" أمحد حسُت اللقاين،  

، اجمللة ادلصرية "اتجاىات طالب معهد التأىيل التربوي بسلطنة عمان نحو مهنة التدريس في ضوء بعض المتغيرات" أمُت زلمد علي سليماف،  4
 .80:،ص4 ، العدد6للدراسات النفسية، اجمللد
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غى: اإلالُاؽ نضق. 3 لب الازخهام، طور  مً الجامٗيحن ألاؾاجظة مً ٖضص ٖلى اإلا٣ياؽ ُٖم
ُم
 بػاء آعائهم ببضاء مجهم َو

: خيض مً اإلا٣ياؽ

 والض٢ت واللؿاَت، اللٛىيت، الهياٚت ٖباعة، ٧ل ويىح مضي. 

 الخضعيـ مهىت هدى اإلاٗلمحن الُلبت الججاهاث اإلا٣ياؽ ٣ٞغاث حُٛيت مضي. 
 الخد٨يم في مىاؾبا يغوهه وما 

: اإلالُاؽ زباث. 4

: ٦غوهبار ؤلٟا بُغي٣ت الشباث مٗامل بيجاص جم

 خؿاب َغي٤ ًٖ الاججاه إلا٣ياؽ الشباث مٗامل خؿاب جم( َالبا 40) اؾخُالٖيت ٖيىت ٖلى الاججاه م٣ياؽ جُبي٤ بٗض   

.  ٦غوهبار ؤلٟا مٗامل

 ٌ  الاججاه إلالُاؽ هغوهبار ؤلفا كُمت: حضو

 

 

 

 ظاهؼة الاججاه م٣اييـ بٌٗ ٖلى لخهىلىا وهظا اإلا٣ياؽ، لشباث ظيض مٗامل ويٗخبر ،(0.921) الشباث مٗامل بلٜ و

ؾخٗملذ
ُم
. ؾاب٣ت صعاؾاث في ؤ

: الشالسي لي٩اعث م٣ياؽ َغي٣ت اؾخٗملىا الخضعيـ مهىت هدى الاججاه م٣ياؽ لضعاؾت

: الشالسي لُياعث ملُاؽ

:  الخاليت بالُغي٣ت الٗباعث ه٣يم ٞةهىا ،(مدايض مىا٤ٞ، ٚحر مىا٤ٞ،: )مشل ازخياعاث زالر ؤخض هي الاؾخجاباث ٧اهذ بطا

 ٌ  الشالسي لُياعث ملُاؽ بضاثل: حضو

 اللُمت الغؤي

 1 مىافم غحر
 2 مداًض
 3 مىافم

٣يم
ُم
: يلي ٦ما اإلا٣ياؽ في الؿالب الاججاه طاث الٗباعاث وج

 ٌ  لُياعث ملُاؽ في الؿالب الاججاه طاث الٗباعاث جلُُم: حضو

 

 

 30 اإلالُاؽ ٖباعاث ٖضص
 0.921 هغوهبار آلفا كُمت
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 اللُمت الغؤي

 3 مىافم غحر
 2 مداًض
 1 مىافم

:  يلي ٦ما لي٩اعث مٗايحر خؿب الاججاه يدضص ؤلاظمالي الخؿابي اإلاخىؾِ خؿاب بٗض 

 ٌ  الخؿابي اإلاخىؾِ خؿب اإلااصة هدى الاججاه ٖلى للخىم لُياعث مٗاًحر: حضو

 الخؿابي اإلاخىؾِ الغؤي الاججاه هىُٖت

ـ مهىت هدى ؾلبي بججاه  1.66 بلى 1 مً مىافم غحر الخضَع

ـ مهىت هدى مداًض بججاه  2.33 بلى 1.67 مً مداًض الخضَع

ـ مهىت هدى بًجابي بججاه  3 بلى 2.34 مً مىافم الخضَع

يما : الضعاؾت في اإلاؿخسضم الاججاه إلا٣ياؽ همىطط يلي ٞو

 ٌ ـ مهىت هدى الاججاه ملُاؽ مً همىطج: حضو  الضعاؾت في الُبم الخضَع

ـ مهىت هدى الاججاه ملُاؽ  الخضَع

 غحر مىافم الٗباعة الغكم
 مىافم

 ؤصعي  ال

    لؿٗاصحي مهضعا ٦مضعؽ مهىتي ؾخهبذ 1
جه٪ الخضعيـ مهىت 2

ُم
    صخخه وحؿتهل٪ اإلاضعؽ ج

ضع لى 3
ُم
    الخضعيـ مهىت بال ؤزترث ما ؤزغي، مهىت ؤزخاع ؤن لي ٢

    مضعؾا ؾإنبذ بهجي ألازغون يٗٝغ ٖىضما بالٟسغ ؤخـ 4
ب 5 م الخضعيـ، بمهىت ؤٚع ما٫ ٚع ل٣ى التي ؤلاياٞيت ألٖا

ُم
    اإلاضعؽ ٖاج٤ ٖلى ج

غى الضعاؾت ُٖىت ٖلى اإلالُاؽ جُبُم : وجدلُلها الىخاثج ٖو

ٌ  الؿااٌ ًٖ ؤلاحابت  الخضعيـ؟ مهىت هدى اإلاٗلمحن الُلبت اججاهاث ماهي :الضعاؾت ؤؾئلت مً ألاو

: الخاليت الىخاثج ٖلى جدهلىا الضعاؾت ٖيىت ٖلى اإلا٣ياؽ جُبي٤ بٗض

ـ مهىت هدى الاججاه ملُاؽ هخاثج  الخضَع

 الفلغاث ٖضص الٗام الاججاه
 الاججاه طاث

 الاًجابي

 طاث الفلغاث ٖضص
 الخُاصي الاججاه

 طاث الفلغاث ٖضص
 الؿالب الاججاه

 الاهدغاف
 اإلاُٗاعي 

 اإلاخىؾِ
 الٗام

 للملُاؽ

 01.64 0.03 12 11 07 ؾلبي
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 ،(0.03) ٢ضعه مٗياعر  بةهدغاٝ ،(01.64) يؿاور  الخضعيـ مهىت هدى الاججاه إلا٣ياؽ الخؿابي اإلاخىؾِ ؤن الجضو٫  مً يخطر

: الخالي الجضو٫  في اإلاىضر لي٩اعث مٗياع م٘ وباإلا٣اعهت

 الخؿابي اإلاخىؾِ الاججاه هىُٖت

 1.66 بلى 1 مً الخضعيـ مهىت هدى ؾلبي بججاه
 2.33 بلى 1.67 مً الخضعيـ مهىت هدى مدايض بججاه
 3 بلى 2.34 مً الخضعيـ مهىت هدى بيجابي بججاه

  يٗخبر للم٣ياؽ ال٨لي الاججاه ؤن وؿخيخج
ًا
  بججاها

ًا
. ؾلبيا

ضع
ُم
 بخضي ٞهى مدايضا بججاها جدمل التي ال٣ٟغاث ٖضص بيىما ،(12) ٣ٞغة ٖكغ بةزجي ؾلبيا اججاها جدمل التي ال٣ٟغاث ٖضص و٢

(. 07) ٣ِٞ ٣ٞغاث ؾبٗت بيجابيا بججاها جدمل التي ال٣ٟغاث ٖضص ٧ان بيىما ،(11) ٣ٞغة ٖكغ

 ؾلبيا بججاها هى الخضعيـ مهىت هدى اإلاٗليمً الُلبت بججاه ؤن هجض الىخاثج هظه زال٫ مً

 الُلبت الججاهاث( 0.05) مؿخىي  ٖىض اخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض هل :الضعاؾت ؤؾئلت مً الشاوي الؿااٌ ًٖ ؤلاحابت
ٗؼي  الخضعيـ مهىت هدى اإلاٗلمحن

ُم
 الجيـ؟ إلاخٛحر ح

ت  ث-بزخباع وؿخٗمل الخضعيـ مهىت هدى والُالباث الُلبت بججاهاث بحن الٟغ١  إلاٗٞغ

(T-Test). 

: ٖلحها اإلاخدهل الىخاثج يىضر الخالي والجض٫

 ٌ . الجيـ خؿب الُٗىت الججاهاث ث -الازخباع وكُم اإلاُٗاعي  والاهدغاف الخؿابي اإلاخىؾِ: حضو

 T-Test 
 الخاثيت ال٣يمت الخغيت صعظت ؤلاخهاثيت الضاللت

(T) 
 الاججاه الٗضص الاججاه مٗض٫ اإلاٗياعر  الاهدغاٝ

0.0001 
 بخهاثيا صا٫

 الظ٧ىع  20 1.34 0.01 6.203 39

 ؤلاهار 20 1.94 0.03

 يٗجي وهظا ،(0.05) مً ؤ٢ل ٢يمت وهي( sig=0.0001) بخهاثيت بضاللت( 6.203) حؿاور  الخاثيت ال٣يمت ؤن الجضو٫  مً يخطر

. الخضعيـ مهىت هدى الئلهار بججاه مٗض٫ لهالر بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ وظىص

ٗؼي  اإلاٗلمحن الُلبت الججاهاث ،(0.05) صاللت مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض ومىه
ُم
 لهالر وهي الجيـ إلاخٛحر ح

. ؤلاهار

. اإلاٗلمحن الُلبت اججاهاث مً الخضعيـ مهىت هدى بيجابيت ؤ٦ثر الُالباث بججاهاث ؤن ؤر

: يلي ٞيما الضعاؾت هخاثج هجمل وبهظا
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 .الخضعيـ مهىت هدى( ط٧ىع،بهار) اإلاٗلمحن للُلبت ؾلبيت بججاهاث وظىص. 1

 ٞةججاهاث ؤلاهار، لهالر الجيـ إلاخٛحر جبٗا الخضعيـ مهىت هدى الُلبت اججاهاث في اخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ هىا٥. 2
 .الظ٧ىع  ٖىض ٖليه هي مما بيجابيت ؤ٦ثر الخضعيـ مهىت هدى ؤلاهار

: الضعاؾت وملترخاث جىنُاث

: مجها الخىنُاث مً ٖضص وي٘ جم ٖلحها اإلاخدهل الىخاثج ٖلى بىاءًا 

 الخٗليم ؤَىاع ل٩ل الٗليا اإلاضاعؽ َلبت حكمل الخضعيـ، مهىت هدى ألاؾاجظة الُلبت إلججاه مسخيت بضعاؾت ال٣يام :
 .والشاهىر  اإلاخىؾِ، الابخضاجي،

 يضعؾىجهم الظيً الخالميظ وجدهيل الخضعيـ مهىت هدى اإلاٗلمحن اججاه بحن الٗال٢ت جبحن قاملت بضعاؾت ال٣يام. 
 خباع بيًٗ ألازظ  لهظه اإلاىظهت البرامج بٖضاص في الخضعيـ، مهىت هدى ؤلايجابيت ؤلاججاهاث ألاؾاجظة الُلبت ب٦ؿاب ؤلٖا

 .الٟئت
 ألاؾباب بػالت ٖلى والٗمل هدىها، ؤلايجابيت الاججاهاث طور  مً الخضعيـ إلاهىت اإلاترشخحن الُلبت بازخياع الاهخمام 

 .الخضعيـ مهىت هدى الؿلبيت ؤلاججاهاث ج٩ىيً بلى اإلااصيت
 ت مجها، جسغظهم ٚايت بلى الٗليا باإلاضاعؽ بلخدا٢هم مىظ الخضعيـ مهىت هدى الُلبت الججاهاث جدبٗيت صعاؾت بظغاء  إلاٗٞغ

 .الخضعيـ مهىت هدى ؤلايجابيت الاججاهاث ب٦دؿاب في اإلاٗلمحن الُلبت لخ٩ىيً اإلاٗضة البرامج ٞاٖليت مضي
 ؤلاهجاػ صاٞٗيت مشل ؤزغي  بمخٛحراث الخضعيـ مجهت هدى الُلبت بججاهاث لٗال٢ت صعاؾاث بظغاء. 

: اإلاغاح٘ كاثمت

ـ ؤؾالُب"،(1999)الل٣اوي، خؿً ؤخمض.1 . ألاعصن:ٖمان الش٣اٞت صاع ،م٨خبت"الاحخماُٖت الضعاؾاث جضَع

ـ مهىت هدى ٖمان بؿلُىت التربىي  الخإهُل مٗهض َالب اججاه"،(1996)ؾليمان، ٖلي مدمض ؤمحن.2  بٌٗ يىء في الخضَع

 .،ال٣اهغة،مهغ14،الٗضص06اإلاجلض الىٟؿيت، للضعاؾاث اإلاهغيت ،اإلاجلت"اإلاخغحراث

. الٗغبيت،بحروث،لبىان الجهًت ،صاع1،ٍ"الاحخماعي الىفـ ٖلم في صعاؾاث"،(1974)ٖيؿىر، الغخمً ٖبض.3

جي اإلاغبي،اإلاغ٦ؼ ،مجلتالجؼاثغ في الُبُُٗت الٗلىم ماصة ؤؾاجظة جىىًٍ،(2003)ال٨غيم، ٖبض ٧املي.4  للىزاث٤ الَى
. 17التربىيت،الٗضص،

5.Kitchen. R.D.(1968).A Stady of student teacher's attitudes using the semantic differential 

teachnique.Australia .J.OF.education.12:277 

6.White,L.(2001).Critical thinking in pratical/vocational nursing, Clifton Park, NY : Delmar  

Cengage Learning. 
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اًت ماؾؿاث في الىفس ي ؤلاعقاص واك٘  الاحخماُٖت الٖغ

اًت صاع - - همىطًحا اإلاؿىحن ٖع
اصة هىزغ.ؤ  ،الجؼاثغ02 كؿىُُىت حامٗت/ٍػ

 

:  ملخو

ايت صوع  في الىٟسخي ؤلاعقاص وا٢٘ ًٖ ال٨ك٠ بلى الضعاؾت هضفذ    ايت، ٖىامل ؤهم ؤخض باٖخباعه اإلاؿىحن، ٖع  ٢ض و الٖغ

 الخدلُلي الىنفي اإلاىهج باؾخسضام ٢هضيت، بُغي٣ت ازخياعهم جم بالضاع م٣يمحن مؿىا 50 مً الضعاؾت ٖيىت ج٩ىهذ
 جىنلذ و بها، اإلا٣يمحن و باإلااؾؿت ال٣اثمحن م٘ اإلا٣ابلت حٗمضث ٦ما البدض، إلاىيٕى اإلاسخلٟت الجىاهب ٖلى للى٢ٝى

 التي اإلااصيت ؤلام٩اهياث ي٠ٗ ظاهب بلى الٗمل في الجضيت يى٣هه ييبػي،و ٦ما يخم ال الضاع في الىٟسخي ؤلاعقاص ؤن بلى الضعاؾت

ايت مً مخ٣ضم مؿخىي  جد٣ي٤ ٖلى مٗي٣ا ٖامال حٗخبر . للمؿً الىٟؿيت الٖغ

ايت ، الىٟسخي ؤلاعقاص: اإلافخاخُت اليلماث ايت ، الىٟؿيت الٖغ . اإلاؿىحن ٖع

 

: ملضمت

 وؿبت الٗكغيً و الخاصي ال٣غن  مغى هى الا٦خئاب بإن يغي  مً الباخشحن ال٣ل٤،ومً ٖهغ الٗكغيً ال٣غن  ٖلى ؤَل٤ ل٣ض   
 الخاظت نبدذؤ و ومك٨الث، واإلاُام٘ بالهغاٖاث مليء اإلاٗانغ اإلاجخم٘ والهاصمت،ل٩ىن  اإلادبُت الخياة مىا٠٢ لتزايض

 حٗض لم التي والؿلى٦يت والىٟؿيت الاظخماٖيت للمك٨الث خلى٫  ًٖ البدض مداوالث حؿخلؼمها يغوعة الىٟسخي ؤلاعقاص بلى
 طل٪ ٧ل اإلاجهى٫، مً والخٝى وال٣ل٤، الايُغاباث وججاوػ  الىجاح، ٖلى وؤلانغاع اإلاؿخ٣بليت ٞالخُلٗاث ج٣ليضيت،

. هٟسخي بعقاص هىا٥ ي٩ىن  ؤن اؾخىظب

 البىاء ؾليل في مم٨ً خض ؤ٢صخى بلى واؾدشماعها اللكغيت َا٢اجىا ٧ل ججمي٘ ٖلى ٞيه هدغم الظر الٗهغ هظا ٟٞي
ايت مؿإلت ؤن والخ٣ضم،هجض اث يمً ج٠٣ مك٨التهم وصعاؾت اإلاؿىحن ٖع  باهخمام جدٓى ؤن يجب التي الؿاٖت، مىيٖى

لم  التربيت عظا٫ حرها والاظخمإ الىٟـ ٖو  اإلا٣ؿمحن زانت هٟسخي، بعقاص بلى اإلاؿىحن خاظت بمٗجى ؤلاوؿاهيت، الٗلىم مً ٚو

ايت بضوع   . ٖجهم ٖاثالتهم ؤٞغاص جسلي نضمت لخجاوػ  الٖغ

:  ؤلاقيالُت -1

، و اإلاؿخمغ الاظخماعي الخٛحر مً ٦بحرا ٢ضعا الٗالم يكهض     الجؼاثغيت ألاؾغة ٖلى ؤزغث اإلاجخم٘، ٢يم حٛيحر بلى ؤصي  اإلادؿإع
 ب٣ٗى٢هم ؤلاؾالمي الضيً مً اإلاؿخمضة مباصئهم مً ييؿلخىن  ظٗلتهم ؤزال٢يت ٚيبىبت في ألابىاء صزل خيض زانت، بهٟت

 الخدضياث ٞيه ٦ثرث و ألاصواع، ٞيه حٛحرث ػمً في نالخت ٚحر ، ٢ضيمت ص٢ت باٖخباعهما ز٣يال ٖبئا ؤنبدا اللظان للىالضيً،
ايت صوع  في بالىالضيً الؼط بلى ؤصي الظر ألامغ الخياة، مخُلباث جىاظه التي ايت يٟخ٣ضون  ؤيً اإلاؿىحن، ٖع  و الىٟؿيت الٖغ

ايت صاع في الىٟسخي ؤلاعقاص وا٢٘ هى ما: يلي ما في لئلق٩اليت الغثيسخي الؿاا٫ يخمدىع  هىا مً و الصخيت، بالخالي  اإلاؿىحن؟ ٖع
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 :الضعاؾت ؤهضاف -2

ايت مؿخىي  ٖلى الخٗٝغ - ايت صاع في الىٟؿيت الٖغ . ٖلحها اإلاخٗاٝع للمٗايحر مُاب٣تها مضي و اإلاؿىحن، ٖع

ت مداولت - . بها اإلا٣يمحن باإلاؿىحن الىٟسخي الخ٨ٟل في بالضعاؾت اإلاٗىيت اإلااؾؿت حٗخمضها التي َغي٣ت مٗٞغ

خماص مؿاٖضتها و الٟئت، بهظه الاهخمام خى٫  الٗام الىعي وكغ في حؿاهم ؤن قإجها مً بخىنياث الخغوط -  صعاؾاث ٖلى بااٖل

. جىاظهها التي الخدضياث خضة مً للخسٟي٠ الىٟـ ٖلم

: الضعاؾت ؤهمُت -3

ايت صوع  في اإلاؿىحن جسضم ال الضعاؾت هظه ؤن - (. الٛض في ٖليه ه٩ىن  ما و باألمـ هدً)  َبيٗيا امخضاصا ؤجها بل ٞدؿب، الٖغ

 مً حٗاهيه إلاا هٓغا الٟئت هظه ججاه هليلت بوؿاهيت ٢يم بٗض بلى حؿعى خيض بوؿاهيت، اٖخباعاث بلى الضعاؾت هظه ؤهميت جغظ٘ -

. الٗهغ لخٛحراث هديجت تهميل

. اإلاجخم٘ في وػجها لها قغيدت يدىاو٫  خيض طاجه، خض في اإلاىيٕى خؿاؾيت في الضعاؾت هظه ؤهميت ج٨مً -

: للضعاؾت الىٓغي  الجاهب: ؤوال

: اإلافاهُم جدضًض -1

 في اللكغيت اإلاىاعص حؿيحر وا٢٘ ًٖ الى٢ٝى و ال٨ك٠ بلى زالله مً جهضٝ ؤؾاؾيا، مٟهىما الىا٢٘ مٟهىم يٗخبر: الىاك٘ -1
. الٗمىميت اإلااؾؿت

 الىا٢٘ بلى اإلايؿىب هى الىا٢عي و للخاصر، للخاصر مغاصٞت هي و بالٟٗل، ووظض خضر ما: الىا٢ٗت ؤما الخانل، هى الىا٢٘ و
. 1الىهمي ؤو الخيالي ي٣ابله و الٟٗل، و الخ٣ي٣ي ؤو الىظىصر يغاصٞه و

:  الىفس ي ؤلاعقاص -2

 يضعؽ و طاجه، يٟهم و هٟؿه، يٗٝغ ل٩ي الٟغص حصجي٘ و مؿاٖضة بلى تهضٝ مسُُت، و بىاءة مؿخمغة، واٖيت ٖمليت هى
 له، اإلاخاخت الٟغم يٗٝغ و خاظاجه و مك٨الجه، يدضص و زبراجه، يٟهم و اهٟٗاليا، و اظخماٖيا و ٣ٖليا و ظؿميا شخهيخه

 بلى بظ٧اء مك٨الجه يدل و ٢غاعاجه يخسظ و زبراجه، يدضص ان و مؿخُإ، خض أل٢صخى بظ٧اء بم٩اهاجه يىمي و يؿخسضم ان و

. 2مؿخُإ خض ؤ٢صخى

اًت صوع  -3 : اإلاؿىحن ٖع

ايت ج٣ضيم بلى تهضٝ بوؿاهيت اظخماٖيت ماؾؿت هي   جخم٨ً ال الظيً و للمؿىحن، الاظخماٖيت و الىٟؿيت و الصخيت الٖغ

. 3ؤهليت ؤو خ٩ىميت اإلااؾؿت هظه ج٩ىن  ٢ض و مخٗضصة، لٓغوٝ ٞحها بيىائهم مً ؤؾغهم

                                                           

.303 ، ص 973 ،   ، ادلؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ط"القاموس الجديد للطالب": علي بن ىادية كزمالئو - 1 
.   ، ص 980 ، ، دار الفكر العريب، القاىرة، ط"التوجيو و اإلرشاد النفسي ":زىراف حامد عبد السالـ - 2
3 - hدراسة ميدانية، جامعة القدس "واقع حياة المسنين في مؤسسات الرعاية االجتماعية الحكومية و الخاصة في عمان": مساعيل الزيود قناكم ،

 .254، ص 2 20تشرين األكؿ  28لألحباث ك الدراسات، العدد ادلفتوحة 
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اء ماؾؿاث ؤلاخؿان، صوع  اإلاؿىحن، بيىث العجؼة، مالجئ) مجها ٖضيضة حؿمياث الضوع  هظه ٖلى ؤَل٤ ٢ض و  ،و(بلخ...الٞى

غ ت الضوع  هظه جٞى غ ٦ما ،(اإلاكغب و اإلاؿ٨ً اإلاإ٧ل،) ال٩املت ؤلا٢امت زضماث مً مجمٖى حن و زبراث جٞى  مالػمحن مكٞغ
غ و مدضصة، نٟاث و زبرة لضحهم للمؿىحن، ت جٞى يه وؾاثل مجمٖى  ب٨خب مؼوصة م٨خباث و اللؿيُت، و اإلاىاؾبت التٞر

.  اهخماماتهم و إلايىلهم مىاؾبت

ش -2 : باإلاؿىحن الاهخمام جاٍع

 مً ٦شحرا ؤن بلى" الخُاة مضي الىمى هفـ ٖلم"  في الباعػيً الىٟـ ٖلماء ؤخض هى و W. Shaie 1970 قايي واعهغ يكحر
ٟا٫، حهخمىن  الىمى ؾي٩ىلىجي  ؾي٩ىلىظيت جىاولذ التي اإلاالٟاث و الضعاؾاث ٞمٗٓم ،1ؤلاوؿاوي الىمى ب٣ًايا ليـ و باأَل

ت، جىمى الكيسىزت خى٫  الضعاؾاث بضؤث و اإلاغاه٣ت، بٗض ما الىمى بمغاخل الاهخمام جخٗضي ال الىمى،  اهجاػ ٞخم بؿٖغ

م ،1969  –1939 ٖامي بحن الكيسىزت خى٫  ؤَغوخت 206 خىالي  مً يىجؼ بما م٣اعهت ظضا يئيال يٗض الغ٢م هظا ؤن ٚع
غ ٦ما ؤلاوؿان، ٖمغ مً ألاولى اإلاغاخل خى٫  ؤَغوخاث  مما ،1969  –1963 ٖامي بحن الكيسىزت خى٫  مغظ٘ 2000 خىالي جٞى

. Gero psychologie 2 الكيسىزت هٟـ ٖلم خى٫  الضعاؾاث هظه همى يٗجي

غي٤، ٞالؾٟت ٖهغ مىظ بضؤ الكيسىزت بضعاؾت الاهخمام ؤن الكيسىزت، بؿي٩ىلىظيت اإلاهخمت اإلاغاظ٘ جظ٦غ و  بدض ؤيً ؤلٚا

 مغخلت في الصخيت الٓغوٝ ٞهم في ظيضة بؾهاماث ٢ضم و الكيسىزت، ؤمغاى في(  م. ١ 460–  375) Hippocrate هُبىكغاٍ
خضا٫ ٞىصر الٗمغ، في الخ٣ضم  الكيسىزت ؤمغاى مً ٖضصا ون٠ و الخٗمحر، بٛغى البضهيت بالخمغيىاث و الٛضاء، في بااٖل

. 3ألاع١  و اإلاٟانل التهاب و الؿم٘ ٣ٞضان و الؼع٢اء اإلاياه مشل

 لل٨باع الؿلى٦يت بالخىام اهخم مً ؤو٫  اإلايالص، ٢بل ألاو٫  ال٣غن  في ٖاف الظر Cicero ؾِكغون الغوماوي الخُيب يٗض و
ما٫ و  خاجم ؤبى ٨ٞخب ال٨باع، بضعاؾت الٗغب اهخم ٦ما ، 1959 ٖام ؤلاهجلحزيت اللٛت بلى عؾالخه جغظمذ و لهم، اإلاىاؾبت ألٖا

. 4ميالصيت 865 ؾىت اإلاٗمغيً ًٖ عؾالخه السجؿخاوي

 و ، اإلا٨ٟغيً بٌٗ و Franklin فغاهيلحن يض ٖلى 1700 ٖام بضؤث الكيسىزت ًٖ ال٨خاباث ؤن اإلاجا٫ هظا في اإلاغاظ٘ جظ٦غ و

خلُذ وكغ خيض ،1838 ٖام ختى اؾخمغث  الؿماث ٖغى ،"كضعاجه جُىع  و ؤلاوؿان َبُٗت" بٗىىان ٦خابا Quételet هٍى
 و الىمى، لضعاؾت اإلاخٗغى اإلاىهج َب٤ و اإلاؿىحن، هٟـ ٖلم ًٖ هامت مٗلىماث جًمً ٦ما خضوصها، و بم٩اهاتها و ؤلاوؿاهيت

. F.Galton حالخى فغوؿِـ جاب٘ 1884 ٖام في

 مً ؤٖماعهم جخضعط لىضن، في ؤلاهار و الظ٧ىع  مً 9337 ٖيىت ٖلى الؿماث و الخهاثو مً ٖضص ب٣ياؽ ٣ٞام ؾاب٣يه ظهىص

. الٗمغ ج٣ضم م٘ ٞغو٢ا جٓهغ اللكغيت الخهاثو مً ٦شحرا ؤن ٖلى مبرهىا ؾىت، 80 بلى 15

                                                           
عبد الرمحاف القيسي، ادلنظمة العربية للًتبية ك الثقافة ك : عايف حبيب، دحاـ الكياؿ، مراجعة: ، ترمجة"علم نفس الكبار": ليدفورد ج، بيسكوؼ -  

، اجلهاز العريب حملو األمية ك تعليم الكبار، جامعة الدكؿ العر . 7 -6 ، ص 975 بية، العلـو
. 7 ص : ادلرجع السابق - 2
، القاىرة، رابطة 3، العدد0 ، اجمللد "دراسات نفسية: مؤشرات التنبؤ بالتقدير الذاتي للصحة الجسمية لدى المسنين":عزة عبد الكرمي مربكؾ - 3

. 399، ص 2002األخصائيُت النفسيُت ادلصرية 
 .336، ص 975 ، 4، القاىرة، ط "للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة، دار الفكر العربياألسس النفسية  ":فؤاد البهي السيد - 4



 
 
 

 

 
 

    2015 –  هىفمبر    : 13الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغهؼ  

120 

 

 ٖلم و الُب في باخشىن  ٞإؾهم ألامغي٨يت، اإلاخدضة الىالياث في ظليا يٓهغ باإلاؿىحن الاهخمام بضؤ الٗكغيً ال٣غن  بضايت في
 و َبيت صعاؾاث طل٪ بزغ ْهغث و اظخماٖيت، ٦مك٩لت الكيسىزت بلى اإلاجخم٘ اهخمام ظظب في الاظخمإ ٖلم و الىٟـ
 ٦ما للمؿً، ال٣ٗليت و الصخيت و الجؿميت الجىاهب ٖلى ال٨بحر الؿً يملحها التي الخضوص ٖلى جا٦ض بيىلىظيت، و هٟؿيت

. الاظخماعي الًمان بلى خاظاتهم و اإلاؿىحن لضي ال٣ٟغ مك٨الث يبدشىن  الاظخماٖيىن  اإلاهلخىن  ؤزظ

"  ٦خاب بيجها مً اإلاجا٫ في مالٟاث ْهغث و للمؿىحن، مسخلٟت مٓاهغ يضعؾىن  الباخشحن مً ٖضص بضؤ 1908 ٖام في و

ٌ . ح ج، ٦خاب نضع و ،Minot إلاالٟها"  اإلاىث و الىمى"  ٦خاب و ،"الٗمغ مكىالث : الكُسىزت"  بٗىىان G. H.Holl هى

 الىٟؿيت و البيىلىظيت للضعاؾاث خ٣ي٣يت بضايت ٧ان و الخ٣اٖض، بؿً اهخم الظر ،1922 ٖام ،" الخُاة مً آلازغ الىهف
 ؾىت مً ابخضاء ال٨باع بؿي٩ىلىظيت الخانت الضعاؾت خل٣اث ٞيكإث ألاوعبيحن، ٖلى ٦بحر ؤزغ له ٧ان و بال٨باع، الخانت

 لىٟـ آزغ ٦خاب ؤْهغ 1939 ٖام في و ،Codry هىصعي  إلاالٟه"  الكغاًحن جهلب"  ٦خاب الؿىت هٟـ في نضع و ،1933

 ٖام في و ،" Gerontology الكُسىزت ٖلم"  مهُلر ٞيه ووعص"  Problems Of Aging الؿً هباع مكىالث"  بٗىىان اإلاال٠
اث ٞيه هى٢كذ ألامغي٨يت اإلاخدضة بالىالياث للصخت ال٣ىميت اإلااؾؿت ماجمغ ٣ٖض 1941  مشل بالكيسىزت، مغجبُت مىيٖى

 الاظخماٖيت الجىاهب و الٗمغ ٖبر ال٣ٗليت الخٛحراث و الٗامت، الصخت بمك٨الث ٖال٢خه و للمؿىحن الىٟسخي الُب ؤهميت

. للمؿىحن

 و الٗلميت الجمٗياث و الباخشحن ٢بل مً الضعاؾاث ٞخىالذ باإلاؿىحن، الاظخماعي و الىٟسخي و الُبي الاهخمام ْهغ و
 الخٛحر مٓاهغ و ؤلاوؿاهيت ال٣ضعاث مجا٫ في ؤو العجم، و الايُغاباث و الخىا٤ٞ مجا٫ في ؾىاء ؤمغي٩ا، في زانت الجامٗاث

ايت بلى اإلاؿىحن اخخياظاث مجا٫ في ؤو اإلاؿىحن، لضي ألاصاء في . الٖغ

 صوعيت ؤو٫  ٞهضعث الكيسىزت، خى٫  البدىر وكغ في مخسههت ٖلميت صوعياث بهضوع  الٗلمي اليكاٍ هظا صٞ٘ جم و

 ؤل٠ 60 خىالي وكغ ،Journal Of Gerontology الكيسىزت ٖلم مجلت هي و ،1945 ٖام ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث في ٖلميت
 اإلاؿىحن ًٖ ال٨خب بنضاع و البدىر بظغاء جىالى و اإلاؿىحن، ًٖ صوليت ظمٗيت ؤوكئذ خيض ،1956 ٖام اإلاؿىحن خى٫  بدض

 في الكُسىزت"  ٦خاب و 1973 ٖام Botwinick بىاجىاًىً إلاالٟه"  الؿلىن و الكُسىزت"  ٦خاب مشل الكيسىزت، و

 ًغهِىًو و ،فُثروؾخىن  إلاالٟه"  الكُسىزت نىع "  ٦خاب و ،1980 ٖام Boon بىن  إلاالٟه"  هفؿُت كًاًا: الشماهِىاث

Feather stone , Wernineck ز٣اٞيا و اظخماٖيا مٗىاهما يخدضص ٦مٟهىمحن الكيسىزت  صعاؾت ؤهميت بلى هبه الظر ،1995 ٖام 
م ٖلى  الش٣اٞاث مديِ في يسخل٠ وؿبي مٟهىم هى بجها الاظخماعي الٗمغ ؤن ٦ما البيىلىظيت، بالٓاهغة اعجباَهم مً الٚغ

. 1اإلاسخلٟت

: للمؿىحن الىفؿُت ألامغاى -3

 ٞخ٣ل للٟغص، الاظخماعي و الىٟسخي الخىا٤ٞ بم٩اهاث حٗترر  الايمدال٫ مً خالت بإجها الكيسىزت الؿي٩ىلىظيىن  يٗٝغ
اء  مٗها يم٨ً ال لضعظت الخياة يٍٛى مىاظهت في الىٟؿيت و ال٣ٗليت الجؿميت، بم٩اهاجه اؾخٛال٫ ٖلى ٢ضعجه  ال٩امل الٞى

. 2اإلاسخلٟت لخاظاجه ؤلاقبإ مً مىاؾب ٢ضع جد٣ي٤ ؤو البيئيت، باإلاخُلباث

                                                           
  .76، ص 2009، 23، رللة شبكة العلـو النفسية العربية، العدد"االضطرابات الجسمية و النفسية لدى المسنين": بشَت معمرية، عبد احلميد خزار -  
 .27، ص  99 ، مكتبة األصللو ادلصرية، القاىرة، "سيكولوجية المسنيندراسات في  ":عبد اللطيف زلمد خليفة - 2
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٤ الٟغص و ً"  هٓغيت ٞو ىؿىن  بٍع  مجها ٧ل حك٩ل مغاخل و بشماوي يمغ الاظخماعي، الىٟسخي الىمى ،فيE.ERICKSON 1963"  بٍع

 EGO اليإؽ م٣ابل ألاها ج٩امل مغخلت هي اإلاغاخل هظه آزغ و باآلزغيً، ٖال٢خه و الٟغص شخهيت في ظضيضا جُىعا

INTEGRITY VS DESPAIR، ما ٧ل ٧ان ٞةطا ٞٗل، بما جدضصث ٢ض هىيخه بإن الٟغص بخؿاؽ ؤػمت و الكيسىزت مغخلت وهي 
 بطا الغيا،ؤما و بالخ٩امل يكٗغ وهى بىجاح، اإلاغخلت هظه يخجاػو  ٞؿٝى باإلهجاػ، ؤلاخؿاؽ و الؿٗاصة ٖلى يبٗض ٞٗله

  1.باليإؽ يكٗغ ٞؿٝى ألامل زيبت و باإلخباٍ جدؿم إلااييه هٓغجه ٧اهذ

ٌ هديجت الٗمل، ًٖ يى٣ُٗىن  الظيً ؤولئ٪ زانت و باليإؽ اإلاؿىحن بٌٗ يكٗغ و  بطا يخ٣اٖضون، خحن لهم اإلاجخم٘ ٞع
ٟحن، و ٖماال ٧اهىا  بال لهم يب٤ لم و طل٪، بٗض ؤلاهخاط و الدؿيحر في صوع  لهم يىظض ال و زبراتهم، ًٖ الخسلي جم ؤيً مْى

. له الاؾخٗضاص ؤو الغخيل

 فلضان"  ٖامل مجها و الٗمغ، لخ٣ضم اإلاهاخبت الاظخماٖيت و الىٟؿيت الٗىامل بلى الاهدباه الباخشىن  لٟذ الهضص هظا في و

 الىٟؿيت الىخضة و ال٣ل٤ زم مً و ألاسخى، و اليإؽ مكاٖغ جشحر التي اإلاباقغة الٗىامل مً اٖخبر الظر"  ROLE LOSS الضوع 

. 2الاظخماٖيت الٗؼلت و

 ؤ٢ل هم مً بحن و اإلاؿىحن، بحن ازخالٝ يىظض ؤهه الباخشحن بٌٗ يغي  ال٣ٗليت، و الىٟؿيت بااليُغاباث ؤلانابت مجا٫ في و

ماع ٧ل في ال٣ٗلي اإلاغى جى٢٘ يم٨ً بديض ال٣ٗليت، و الىٟؿيت الايُغاباث ؤهماٍ في ٖمغا . 3الغاقضة ألٖا

: للمؿىحن الىفؿُت الؿماث -4

 هٟسخي، قغر ؤو ٖاَٟي مُب قيسىزخه َغي٤ في خضر بطا بال ٚحره، م٘ مكتر٦ت هٟؿيت ؾماث في الكيش ؤو اإلاؿً يكتر٥

: الخاليت الى٣اٍ في الؿماث هظه هلخو ؤن وؿخُي٘ و ال٨باع، الىاؽ ًٖ بٗيضا به ؤَاح مغى ؤو

:  بالظاث الؼاثضة الخؿاؾُت -1

اث مً وظضاهه مً ال٨شحر يسخب اإلاؿً الصخو بن  و طاجه، بلى يىظهه و الاظخماٖيت، الاهخماماث مً و الخاعظيت اإلاىيٖى
 حٗٝغ طواتهم، خى٫  ال٨خب بخإلي٠ قيسىزتهم يبضئون الكٗغاء و ألاصباء و الٟالؾٟت مً ال٨شحر هجض ؤهىا طل٪ ٖلى الضليل
 الجرظؿيت مً هٕى بإهه يىن٠ ؤن يم٨ً ال الظاث خى٫  الىظضان الخٟاٝ ؤن الىا٢٘ في هظا مٗجى و الصخهيت، الؿحرة ب٨خب

 خؿابا مداؾبتها ؤو حٗىيٟها ؤو الظاث لى٣ض اهخماما ي٩ىن  عبما الظاحي الاهخمام ألن طل٪ و بىٟؿه، الصخو إلعجاب ؤو

. 4ٖؿحرا

 

 

                                                           
 .28ص : ادلرجع السابق -  
السعادة و عالقتها ببعض المتغيرات النفسية و الشخصية لدى عينة من المسنين و المسنات، دراسة سيكومترية ": ماسية أمحد النياف ك آخر - 2

. 26، ص 995 ، القاىرة، 36ادلصرية العامة للكتاب، العدد  ، رللة علو النفس، تصدر عن اذليئة"مقارنة
 .4 6مرجع سبق ذكره، ص : ليدفورد ج، بيسكوؼ - 3
الشيخوخة يف اجملتمع اجلزائرم " ، كرقة مقدمة يف ادللتقى الوطٍت األكؿ حوؿ "التوافق االجتماعي النفسي للمسن في األسرة الحديثة":زينب دىيمي -4

.  40،4، ص 2002،" كاقع ك ربديات 
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:  باإلااض ي ؤلاعجاب -2

 و باإلاأزغ و الخاٞل جاعيسه ٖلى بعجابه يىهب ٢ض و بىاث، و ؤبىاء مً ؤهجبه بمً يعجب ٞىجضه بماييه، يعجب الكيش بن
 و آلازاع، ؤ٦بر لها ٧ان التي ؤو ألامىع، مجغياث خىلذ التي اإلاٟيضة ال٣اَٗت بال٣غاعاث ؤو الخاؾمت، باإلاىا٠٢ و البُىالث،

 و قبابها، ؤيام ٞخىت و ظما٫ و ما٫ مً لها ٧ان بما زاللها مً ؤن اإلاؿىت جظ٦غ ٢ض و الىاؽ، مً قغاثذ خياة في الٟىاثض ؤٖٓم

. 1اإلاعجبحن لكتى ألاهٓاع مدِ ٧اهذ ؤجها و وصها، يُلبىن  ٧اهىا الىاؽ مً ال٨شحر ؤن ٦ي٠

:  بالظاث الالمباالة -3

 معجب هى ال و طاجه، ٖلى ها٢م هى ٞال هٟؿه، م٘ ختى الىاؽ ٧ل مً الؿازغ و شخيء، ٧ل في الته٨م مى٠٢ الٛالب في ي٩ىن 
 ختى الىاؽ مً طل٪ ؤو هظا مً جهضع التي اإلاىا٠٢ مً يطخ٪ هى و السخغيت، بلى يضٖى شخيء ٧ل مً ؾازغ هى بل بها،

 ظاهب بلى الخدحز مً مخجغصا ٧ان بطا بال الؿازغ، اإلاى٠٢ هظا مشل يخسظ ؤن يؿخُي٘ ال الصخو ؤن الىا٢٘ و هى، شخهه

. 2هٟـ مً الته٨مي اإلاى٠٢ يخسظ بإن للصخو حؿمذ التي هي ٦مى٠٢ ٞالالمباالة يضها، مخدحز ؤو هٟؿه

: الىفس ي ؤلاعقاص َغق  -5

 اإلاهىيت ؤلاعقاصيت الٗال٢ت ٖلى ؤؾاؾا ٞٗاليخه حٗخمض و مغة، ٧ل في لىظه ظها و واخض ٖميل بعقاص هى: الىفس ي ؤلاعقاص: ؤوال
حن بحن مسُُت ٖال٢ت ؤهه ؤر الٗميل، و اإلاغقض بحن غاى يىء في و الىا٢٘، بَاع في جخم الُٞغ  و الصخهيت خضوص في و ألٖا

. الىمى مٓاهغ

 :الفغصي لئلعقاص الغثِؿُت الىْاثف -1

 .اإلاٗلىماث جباص٫ -
 .الٗميل لضي الضاٞٗيت بزاعة -

 .اإلاك٨الث جٟؿحر -
 .اإلاىاؾبت الٗمل زُِ وي٘ -

 :الفغصي ؤلاعقاص اؾخسضام خاالث -2

 .ظضا الخانت و الٟغصر الُاب٘ ٖلحها يٛلب التي اإلاك٨الث طاث الخاالث -

 .الخام الظاث مٟهىم في زانت َبيٗت طاث مدخىياث وظىص خاالث -
 .الجيؿيت الاهدغاٞاث و اإلاك٨الث خاالث -

 .3الجماعي ؤلاعقاص َغي٤ ًٖ بٟاٖليت جىاولها يم٨ً ال التي الخاالث -

 ظماٖاث في مٗا ايُغاباتهم و مك٨التهم جدكابه ؤن يدؿً الظيً الٗمالء مً ٖضص بعقاص هى و: الجماعي ؤلاعقاص: زاهُا
. بعقاصيت ظماٖت في يدضر ٦ما نٛحرة،

: الجماعي ؤلاعقاص اؾخسضام خاالث -1

                                                           
.  40،4، ص 2002ط .مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، ب ،"األبعاد النفسية للمسن ":ادليالدم عبد ادلنعم - 
 . 4ص : ادلرجع السابق  -2
 . 32مرجع سبق ذكره، ص: حامد زىراف - 3
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ٟا٫، ظماٖاث بعقاص -  .بلخ....اإلاٛتربحن و الكيىر الغاقضيً، الكباب، ألَا

 .ؤوالصهم بعقاص في للمؿاٖضة الىالضيً جىظيه -
 .ألاؾغر  ؤلاعقاص -

 .اإلااؾؿاث و اإلاضاعؽ في اإلانهي ؤلاعقاص -
 .اإلاضعسخي و الاظخماعي الخىا٤ٞ مك٨الث مشل اإلاكتر٦ت الٗامت اإلاك٨الث طاث الخاالث ؤصخاب -

 .بالى٣و الكٗىع  و الهمذ الخجل، الاهُىاء، الظاث، خى٫  الخمغ٦ؼ خاالث -
 . الٟغصر ؤلاعقاص ٖمليت في يُغؤ الظر الخدىيل خاالث -

 :الجماعي ؤلاعقاص ألاؾالُب مٗاًحر -2

 اإلاؿخىي  الؿً، الجيـ، هاخيت مً و الازخالٝ، ؤو الدكابه مضي خيض مً: الىٟؿيت مك٨التهم و الجماٖت ؤًٖاء -

 .اإلاك٨الث هٕى خيض مً و الا٢خهاصر و الاظخماعي

 ".الؿىؾيىمترر "  الاظخماٖيت الٗال٢اث بىاء ٞحها يغاعى ؤو: ٖكىاثيت ٧ىجها خيض مً الجماٖت ج٩ىيً َغي٣ت -
 جل٣حن ق٩ل في الخإزحر ؤو الخل٣اجي، الخغ للخإزحر اإلاجا٫ جغ٥ خيض مً: ؤلاعقاص ٖمليت في الجماٖت صيىاميت اؾخٛال٫ مضي -

 .ؾاب٤ بٖضاص ٖلى ي٣ىم
 جًم مٛل٣ت الجلؿاث ظٗل ؤو بعقاصيت، ٖمليت في آزغيً ؤشخام اقترا٥ خيض مً: الاوٛال١ ؤو الاهٟخاح خضوص -

 .٣ِٞ اإلاغقض ؤو الٗمالء
 .ألاٞغاص شخهياث ٖلى ؤو الجماٖت، صيىاميت ٖلى جغ٦حزها خيض مً اإلاغقض يدبٗها التي الىٓغيت هىٕ -

 .1الىاصر ؤو الٗمل م٩ان اإلاضعؾت، اإلاجز٫،  ؤلاعقاص، مغ٦ؼ الٗياصة، مشل ؤلاعقاصيت الجلؿاث ٞيه جخم الظر اإلا٩ان -

 :2الجماعي ؤلاعقاص و الفغصي ؤلاعقاص بحن الازخالف و الدكابه ؤوحه -6

 الجماعي ؤلاعقاص الفغصي ؤلاعقاص

. هه٠ و ؾاٖت خىالي ؤَىع  ٖاصة -. ص٢ي٣ت 45 ج٣غيبا ٢هحر ؤلاعقاصيت الجلؿت و٢ذ -

. الجماٖت ؤٞغاص ٧ل ٖلى الاهخمام يتر٦ؼ -. الٟغص ٖلى الاهخمام يتر٦ؼ -

. الٗامت اإلاك٨الث ٖلى التر٦حز -. الخانت اإلاك٨الث ٖلى الاهخمام يتر٦ؼ -

. الٗامت و اإلاكتر٦ت اإلاك٨الث في ٞاٖليت ؤ٦ثر -. الخانت اإلاك٨الث في ٞاٖليت ؤ٦ثر -

. ؤ٦ثر َبيٗيا يبضو -. ؤ٦ثر انُىاٖيا يبضو -

 و اإلاغقض بحن ألا٢ىي  ؤلاعقاصيت الٗال٢ت و الخهىنيت ٞغنت يديذ -
. الٗميل

 ؤلاعقاصيت ال٣ىي  يؿخٛل و آلازغيً، م٘ الاظخماعي الخٟاٖل ٞغنت يديذ -
 الجماٖت في

. الجماٖت زال٫ مً الاظخماعي الؿلى٥ الٟغص يجغب -. الجماعي اإلاىار وظىص يى٣هه -

. ح٣ٗيضا ؤ٦ثر و ؤنٗب اإلاغقض صوع  -. ح٣ٗيضا ؤ٢ل و ؤؾهل اإلاغقض صوع  -

 اإلاغقض مً يإزظه ما بلى يىٓغ و ، يُٗي مما ؤ٦ثر الٗميل ٞيه يإزظ -
. ؾلُت مً ؤهه ٖلى

 باٖخباعها الجماٖيت الخلى٫  يخ٣بل و الى٢ذ، هٟـ في يُٗي م يإزظ -
ا٢ه مً و مىه . ٞع

                                                           
 .323ص : ادلرجع السابق  -  
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 .1الىفس ي الٗالج و الىفس ي ؤلاعقاص بحن الفغق  -7

 الٗالج ؤلاعقاص

 الظهان و الٗهاب باإلاغضخى الاهخمام -. الٗهليت ألاهماٍ بٌٗ لضحهم ؤؾىياء -

. الالقٗىعر اإلاؿخىي  ٖلى اإلاك٨الث خل -. الكٗىعر اإلاؿخىي  ٖلى اإلاك٨الث خل -

. اإلاٗالج مؿاوليت الصخهيت بىاء بٖاصة -. هى شخهيخه بدىٓيم يؿخٟيض الٗميل -

. الٗالظيت الٗمليت في ا٦بر اإلاٗالج صوع  -. لىٟؿه مسُِ عؾم في ؤ٦بر الٗميل صوع  -

. ؤَى٫  و٢ذ -. ؤ٢ل و٢ذ -

 : مؿاولُاتهم و الىفس ي ؤلاعقاص ًٖ اإلاؿئىلىن  -8

 who  Does      ماطا؟ يٗمل مً: الؿاا٫ ًٖ ؤؾاؾا ويجب ومؿئىلياتهم، الىٟسخي ؤلاعقاص ًٖ اإلاؿئىلحن الٟهل هظا يدىاو٫    

What 

 ميضان في والٗاملحن اإلاسخهحن ٧ل يًم الظر" ؤلاعقاص ٞغي٤" بها يًُل٘ ؤن بض ال ٦بحرة مؿئىليت الىٟسخي ؤلاعقاص بغهامج بن

 .الىٟسخي ؤلاعقاص

 .ؤلاعقاصر وصوعه وواظباجه مهامه مجهم ٧ل يٗٝغ ختى مؿئى٫  ٧ل مؿئىلياث جدضيض ٦ٟغي٤ الٗمل خالت في ويجب
 هدى ي٩ىن  الخالت هظه في الاججاه ٞةن ؤلاعقاص، ٞغي٤ في الخسهو مخىىعي اإلاؿئىلحن مً اإلاىاؾب الٗضص يخىاٞغ وخحن

حرهم، وؤلاصاعيحن واإلاؿاٖضيً ألازهاثيحن بلى اإلاؿئىلىن  ي٣ؿم خيض الخسهو،  نٛغ ؤو الٗضص ه٣و خالت في ؤما ٚو

 ؤو ؤلاعقاصيت ألاصواع بمٗٓم ي٣ىم خيض ،The Generalist "الٗام اإلاماعؽ" بضوع  ٖاصة ي٣ىم الىٟسخي اإلاغقض ٞةن مشال، اإلاضعؾت
 .٧لها

ضاص مً صعظت ؤٖلى ٖلى ي٩ىهىا ؤن يجب الىٟسخي ؤلاعقاص بغهامج ًٖ اإلاؿئىلحن و٧ل  ؤلاعقاص ؤزال٢ياث يغاٖىا وؤن والخبرة، ؤلٖا

 .والخماؾت الخٗاون  مً صعظت ؤ٦بر ٖلى ي٩ىهىا وؤن اإلاماعؾت، في الىٟسخي

 الىٟسخي وألازهاجي الىٟسخي واإلاٗالج اإلاغقض واإلاٗلم واإلاغقض اإلاضيغ هجض اإلاضعؾت، في الىٟسخي ؤلاعقاص ًٖ اإلاؿئىلحن ومً
 يغ٦ؼون و٧لهم الىالضان، مٗهم ويخٗاون  واإلامغيىن، اإلا٨خبت، وؤمىاء ؤلاصاعيىن، ويؿاٖضهم الاظخماعي، وألازهاجي الُبيب

. اإلاؿئىلحن مً بضوعه يٗخبر الظر" الُالب" الٗميل خى٫  ٖملهم

 :"ؤلاعقاصيت ألاصواع" اإلاؿئىلياث

 ٖلحهم جىُب٤ ألجها مجخمٗت هظ٦غها ٦ٟغي٤، الىٟسخي ؤلاعقاص ًٖ اإلاؿئىلحن ظمي٘ بحن اإلاكتر٦ت اإلاؿئىلياث ؤهم هىا هدىاو٫ 
 خحن مؿئى٫  ٧ل مؿئىليت جدضص خيض خضة ٖلى ؤزهاجي ل٩ل ؤلاعقاصر الضوع  ًٖ ال٨الم ٖىض ج٨غاعها هخجىب وختى ظميٗا،

 ."1965 ؛Shoben قىبحن بصواعص" ؤلاعقاصر بضوعه ي٣ىم

 :يلي ما الىٟسخي ؤلاعقاص ٞغي٤ ؤًٖاء لجمي٘: الٗامت اإلاؿئىلياث وؤهم

 .الٗامت ألازال٢يت وال٣يم الىٟسخي، ؤلاعقاص ؤزال٢ياث مغاٖاة -
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 .الٗمالء مٗهم يخىخض ختى ؾلى٦يا الخؿىت ال٣ضوة -

 وخل والخٗليم والتربيت واإلاؿاهضة اإلاؿاٖضة ج٣ضم خيض ،Psychological Parenthood الىٟؿيت الىالضيت بضوع  ال٣يام -
الط اإلاك٨الث  .مىاؾب هٟسخي مىار في الايُغاباث ٖو

 .الىٟسخي ؤلاعقاص بغهامج جسُيِ في الاقترا٥  -

 .الالػمت ؤلاعقاص وؾاثل وبٖضاص اإلاسخيت والضعاؾاث البدىر بظغاء في الاقترا٥  -

 .وجدليلها وجىٓيمها الٗمالء ًٖ اإلاٗلىماث ظم٘ في الاقترا٥  -

 .اإلام٨ىت الىؾاثل ٧اٞت باؾخسضام والبيئت الصخهيت ٞهم  -

 .جسههه خؿب ٧ل والٗالظيت، والى٢اثيت الخىمىيت ؤلاعقاصيت واإلاؿاٖضاث الخضماث ج٣ضيم  -

 واإلااؾؿاث الهيئاث في نلت لهم مً وم٘ الٗمالء مؿاٖضة في ؤلاؾهام يؿخُي٘ مً ٧ل م٘ وجىاؾ٤ حٗاون  في الٗمل  -

 .اإلاسخلٟت

ت  -  .مٗها والخٗامل ؤلاخالت وظهاث مهاصع مٗٞغ

 .الىٟسخي ؤلاعقاص بغهامج ج٣ييم في الاقترا٥  -

 :ؤلاعقاصًت الصخهُت

 ازخياع في الخؿاب في ويٗها يجب والتي الىٟسخي، ؤلاعقاص في "ٖامت بهٟت" اإلاؿئى٫  شخهيت ؤلاعقاصيت بالصخهيت ي٣هض

  ؤبُل مىعي ،1962 ؛Stefflre Et Al  وآزغون ؾدُفلغ بىفىعص" الىٟسخي ؤلاعقاص ًٖ اإلاؿئىلحن وبقغا٥ وجضعيب وبٖضاص

Appellهاًؼ ،1963 ؛ Haysبحرسخي ،1972 ؛ Percy1972 ؛". 

 :يلي ما ٖامت بهٟت الىٟسخي ؤلاعقاص في والٗاملحن اإلاؿئىلحن لضي جىاٞغها يجب التي ؤلاعقاصيت الصخهيت ومالمذ ؾماث وؤهم

 .الالث٤ الٗام اإلآهغ  -

ت الٗام الظ٧اء  -  .الؿليم والخ٨م والخ٨مت الخغ والخ٨ٟحر اإلاى٣ُي والخ٨ٟحر الابخ٩اعيت وال٣ضعة البضحهت وؾٖغ

إل ؾٗت  - بت الاؾخُإل وخب الٗامت والش٣اٞت الَا  .واإلانهي الٗلمي والىمى الخٗلم في والٚغ

 .الخبراث جىٕى  -

هم ٢غاءة ٖلى ال٣ضعة  -  .قُِ ؤو بؾ٣اٍ صون  بدغم الؿُىع  بحن ما وجٟؿحر ٞو

 .اإلاغظعي بَاعهم وا٢٘ مً آلازغيً ٞهم ٖلى ال٣ضعة  -

 .اإلاسخلٟت اإلاىا٠٢ في الخهٝغ ٖلى وال٣ضعة الاظخماعي الظ٧اء  -

يت ال٣ٗليت واإلاغوهت الدؿامذ  -  .اإلاٗٞغ

 .وزضمتهم مؿاٖضتهم وخؿب باآلزغيً الاهخمام  -
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 .آلازغيً واخترام والهضا٢ت واإلاىصة ؤلانٛاء خؿً  -

 .والؿياسخي والضيجي الاظخماعي الخٗهب مً والخدغع  الخياة في الؿليمت والٟلؿٟت الاظخماعي الىطج  -

 .آلازغيً م٘ الخٗاون  ٖلى ال٣ضعة  -

 .اإلاغح عوح  -

 .ٞجي منهي بَاع في والخٗا٠َ الاهٟٗاليت اإلاكاع٦ت ٖلى وال٣ضعة الاهٟٗالي الىطج  -

 .و٦ي٠ وإلااطا يٗمل ماطا اإلاؿئى٫  يٗٝغ خيض الؿليم اإلانهي الاججاه  -

 .به اإلاخهلت واإلاياصيً والٗلىم وؤلاعقاص بالخىظيه الاهخمام  -

هم الظاث واٖخباع الىٟـ في الش٣ت  -  .الظاث ٞو

 .والخٗاون  وال٣ياصة اإلاؿئىليت جدمل ٖلى ال٣ضعة  -

 .الٗميل بمك٩لت الاهخمام  -

 .ظهض ؤ٢صخى وبظ٫ والجضيت الٗمل في ؤلازالم  -

 .والخٟائ٫  وألامل واإلاشابغة الهبر  -

. "ٌُُٗه ال الص يء فاكض ألن" الىٟؿيت والصخت الىٟسخي الخىا٤ٞ  -

 : COUNSEELLOR اإلاغقض

 ؤلاعقاص ٖمليت وزانت وؤلاعقاص الخىظيه في الغثيؿيت الٗملياث ًٖ ألاو٫  اإلاخسهو اإلاؿئى٫  ٖاصة هى الىٟسخي اإلاغقض

 Mental Health "الىفؿُت الصخت مغقض" ؤو Guidance Counsellor "الخىحُه مغقض" مهُلر ؤخياها ٖليه ويُل٤. هٟؿها

Counsellor  وؤلاعقاص للخىظيه بغهامج ؤر جىٟيظ الهٗب مً ي٩ىن  اإلاغقض وبضون. 

 الىاجر، اإلاغقض زهاثو ؤهم جدضيض اإلاٟيض مً ٞةهه الىٟسخي ؤلاعقاص ٞغي٤ في اإلادىعيت الصخهيت هى اإلاغقض ؤن وخيض

 :يلي ٞيما جلخيهها يم٨ً والتي

ت  -  .وؤلام٩اهاث الظاث مٗٞغ

 .والٗملي الٗلمي والخجضص الخسهو  -

هم بالٗمالء الاهخمام  -  ."ؾلى٦هم ٖلى الخ٨م وليـ" ؾلى٦هم ٞو

 .بعقاصيت ٖال٢ت ب٢امت في اإلاهاعة  -

 .واإلاهضا٢يت الش٣ت ٦ؿب ٖلى وال٣ضعة الىٟـ في الش٣ت  -

 .الٗمالء واخترام الظاث اخترام  -

ايت اإلاؿاٖضة ج٣ضيم خب  -  .يُلبها إلاً والٖغ
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 .الظاث خى٫  الخمغ٦ؼ مً ؤ٦ثر باآلزغيً الاهخمام  -

 .للٗمالء الٟاٖلت اإلاؿاٖضة ٖلى ال٣ضعة  -

 .مجها والخغوط الٗميل مك٩لت في الضزى٫  ٖلى ال٣ضعة  -

 .اإلاهىت بإزال٢ياث الخمؿ٪  -

 الىٟؿيت والٗياصاث ؤلاعقاص مغا٦ؼ في ٖمليا جضعيبه ويخم بالجامٗاث، الىٟـ ٖلم ؤ٢ؿام في ٖلميا الىٟسخي اإلاغقض بٖضاص يخم 
حرها اإلاضاعؽ في ؤو ألا٢ؿام بهظه ٖاصة اإلالخ٣ت ضاص ويخُلب والخبراء، ألاؾاجظة بقغاٝ جدذ اإلااؾؿاث مً ٚو  الٗلمي ؤلٖا

 .1زانا اهخماما والٗملي

: للمؿىحن ؤلاعقاصًت الخاحاث -9

ايت بلى اإلاؿً يدخاط : الخاليت اإلاجاالث في والاهخمام الٖغ

اًت  -  اإلاغا٢بت زال٫ مً وطل٪ صخيا، به للخ٨ٟل اإلاخاخت وؤلام٩اهياث للمؿً الصخيت الخالت ٖلى حٗخمض: الصخُت الٖغ
 اإلاخىاػن  الهخي الٛظاء بدىاو٫  الاهخمام ؤيًا يجب ٦ما ، الخ٣ا ألامغاى مً لى٢ايخه صخخه جُىعاث ومخابٗت له اإلاؿخمغ

. وال٨دى٫  ٧الخضزحن الؿيئت الٗاصاث وججىيبه

اًت -  ٖلحها والخٟاّ الضيييت الكٗاثغ مماعؾت ٖلى لخٗىيضه وطل٪ اإلاغخلت هظه في للمؿً ظضا مهمت وهي:  الضًيُت الٖغ
 حكٗغه ألجها ظيضة هٟؿيت ويٗيت في اإلاؿً ججٗل التي ألامىع  مً وهي الخ... والىىاٞل الٟغاثٌ ٖلى واإلاضاومت ال٣غءان ٣٦غاءة

.  وظل ٖؼ هللا مً ب٣غبه

اًت -  الكٗىع  وبض ، الخيايخت وزبراجه ججاعبه مً والاؾخٟاصة اإلاخب٣يت ٢ضعاجه جىميت ؤظل مً وطل٪: والشلافُت الخٗلُمُت الٖغ
 ؤمىع  وهي الخٗلم ٖلى حصجيٗه الخٗليم بلى خاظت في اإلاؿً ٧ان بن يغوعة م٘ بليه، بداظت الػا٫ اإلاجخم٘ بإن لضيه ؤلايجابي

.  ؾغوعا وجملاه ٢لبه بلى الٟغخت جضزل

اًت -  ٞغاٚه وؤو٢اث خياجه به يمؤل صوع  للمؿً يجٗل ؤن ٖلى باإلاؿً الٗىايت ٖلى ال٣اثمىن  يٗمل بدض:  الاحخماُٖت الٖغ
 بحن الخبراث وجباص٫ ، الاظخماٖيت الخياة في اإلاسخلٟت ألاوكُت في بقغا٦ه و٦ظا له آلازغيً وبداظت ب٣يمخه ؤلاخؿاؽ ويمىده

.   2اإلاؿىحن

: للضعاؾت الخُبُلي الجاهب: زاهُا

ف -1  ٖلى جدخىر  و مؿً، 105 خىالي ٞحها ي٣يم ،2004 ؾىت بىزغوفت الخمُض ٖبض اإلاؿىحن صاع ؤوكئذ: باإلااؾؿت الخٍٗغ
: َابلحن

. الخاٞٓاث يؿخٗملىن  و خغ٦يا للمٗا٢حن ظىاح و طهىيا، للمغضخى ظىاح ٞيه: الؿفلي الُابم -

                                                           
  . 52ص : ادلرجع السابق -  
 .5 2، ص2006، ، دار الكلمة، مصر، ط" سيكولوجية المسنين ":أسعد رياض - 2
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خماص بةم٩اجهم و الخغ٦ت ٖلى ال٣اصعيً ألاشخام هم و لليؿاء، آزغ و بالغظا٫ زام ظىاح ٞيه: الٗلىي  الُابم -  ٖلى الٖا

.  ؤهٟؿهم

.  الخىاوب بىٓام يٗمل بصاعر  َا٢م ٖلحها ويكٝغ اإلاؿىحن، م٘ الؼواع لجلىؽ ٦بحرة ٢اٖت و خضي٣ت ٖلى اإلااؾؿت جدخىر   

، اإلاديُت الٗىامل ٖلى الخٗٝغ ؤظل مً جدليلها زم بدشىا، مىيٕى ًٖ ص٢ي٣ت بياهاث ظم٘ هغيض ؤهىا بما :اإلاىهج -2  باإلاىيٕى
ايت صوع  في اإلاؿىحن خياة لىا٢٘ مىيىعي جىني٠ بلى الىنى٫  و  ،الخدلُلي الىنفي اإلاىهج اؾخسضام بلى هدخاط لظل٪ ، الٖغ

، ًٖ ال٩اٞيت البياهاث ظم٘ يم٨ىىا اإلاىهج هظا َغي٤ ًٞٗ  اإلاىهج ألن به، اإلاديُت للٗىامل الىا٢عي الخٟؿحر زم اإلاىيٕى

. مدضص و٢ذ في ؤبٗاصه ٖلى للخٗٝغ باإلاىيٕى اإلاغجبُت ال٣اثمت الخ٣اث٤ بضعاؾت حهخم الىنٟي

 ٖلى يؿاٖض ظيض بك٩ل الٗيىت ٞازخياع بدشه، زال٫ مً الباخض يؿخسضمها التي اإلاداوع  ؤهم مً الٗيىت حٗخبر :الُٗىت -3
 بمشابت اإلاىهج ٞةن البظعة، بمشابت حٗخبر الباخض ٨ٞغة ٧اهذ ٞةطا بها، مىزى١  ٦ٟاءة و ٖاليت مهضا٢يت طاث هخاثج بلى الخىنل

 يىمى ٞؿٝى للبظعة، اإلاالثمحن الؿماص و التربت ازخياع الباخض ؤخؿً بطا لظل٪ الؿماص، بمشابت الٗيىت حٗخبر ٦ما التربت

 بضاع م٣يمحن مؿً 50 ٖباعة هي  الٗيىت ٞةن الخاليت الضعاؾت وفي ،٢14يمتها و وػجها لها زماعا يسغط و ؾليما همىا الباخض
ايت  ٖلى ال٣اصعيً ألاشخام ازخياع جم بمٗجى ٢هضيت، بُغي٣ت ازخياعهم جم ب٣ؿىُيىت،"  بىزغوفت اللاصع ٖبض" الٖغ

.  مؿً 105 ؤنل مً اإلاٗاف الىا٢٘ ًٖ الخٗبحر و ، ال٨الم

: البدث ؤصاة -4

اعاث مً ٖضص م٘ جمذ: اإلالابلت -1  مؿاٖضيً مسخهحن، مغبيحن هٟؿاهيت، َبيبت)  ٖلحها، ال٣اثم الُا٢م و اإلااؾؿت في  ؤلَا
 و الضعاؾت، خاالث  م٘ م٣ابالث لىا ٧اهذ ٦ما بها، اإلاغا٤ٞ ؤهم و باإلااؾؿت الٗمل لُغي٣ت قغح ج٣ضيم جم خيض ،(اظخماٖيحن

ت َغح جم  . ألزغي  خالت مً جسخل٠ بظاباث ٢ابلتها اإلابدىزحن، ٖلى ألاؾئلت مً مجمٖى

: الخاليت الى٣اٍ في زهىنا اؾخسضمذ :اإلاالخٓت -2

 .الضعاؾت ميضان ا٦دكاٝ -

ايت بضاع ؤلا٢امت ْغوٝ َبيٗت و وا٢٘ ٖلى الخٗٝغ -  .  اإلاؿىحن ٖع

.  اإلاؿىحن بعقاص وا٢٘ ٖلى الخٗٝغ -

 اإلابدىزحن، م٘ جامت بهٗىبت جُبي٣ها جم اإلاٟخىخت، و اإلاٛل٣ت ألاؾئلت بحن جغاوخذ ؾاالا، 25 الاؾخماعة قملذ: الاؾخماعة -3
: مغاخل ٖبر جُبي٣ها جمذ و

. مؿً 15:ألاولى اإلاغخلت -

. مؿً 15:الشاهيت اإلاغخلت -

.    مؿً 20 الشالشت اإلاغخلت -

: الضعاؾت فغيُت -4

. اإلاُلىب اإلاؿخىي  بلى يغقى ال اإلااؾؿت في الىٟسخي ؤلاعقاص وا٢٘ -
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: الضعاؾت هخاثج -5

 ايت، بضاع اإلا٣يمحن اإلاؿىحن مً ٣ِٞ ،%30 يمشل ما بن  جم ؤيً الىٟؿاهيت، اإلاسخهت م٘ م٣ابلت بظغاء لهم ؾب٤ الٖغ

 .الىٟيؿت م٨بىجاتهم ًٖ للخٗبحر ًٞاء مىدهم
 ايُغاب و زلل مً يٗاهىن  الظيً للمؿىحن خغ٦يت، هٟؿيت بازخباعاث الخغ٧ي، الىٟـ ٖلم في اإلاسخهت ج٣ىم ما ٢ليال 

 .%70 بيؿبت الغ٧ىص خالت مً اإلاؿً إلزغاط الخغ٦ت، َغي٤ ًٖ بالجؿم الخدؿـ مٗجى بزاعة َغي٤ ًٖ خغ٧ي هٟسخي

 ايت صاع ٢يام ٖضم ،%83 بيؿبت البياهاث جا٦ض اصة بيكاَاث الٖغ  ج٣ىم التي جل٪ باؾخصىاء اإلاجخم٘، في اإلاؿىحن بصماط إٖل
 .بدىٓيمها الخحريت الجمٗياث

 ايت مجا٫ في بها، اإلاىٍى بالضوع  ال٣يام ٖلى للماؾؿت مٗي٣ا ٖامال اإلااصيت ؤلام٩اهياث ي٠ٗ يٗخبر  .الىٟسخي ؤلاعقاص و الٖغ
 هديجت الاظخماٖيحن، و الىٟؿاهيحن اإلاغقضيً و الىٟؿاهيت الُبيبت بحن مخ٩امل، ٞغي٤ يمً الٗمل ٖضم و الخيؿي٤ ٚياب 

ايت، صاع في(  اإلاغقضيً يٗىى مً يىظض ال)  بالخىاوب الٗمل غيً ٢لت ظاهب بلى الٖغ غ 25)  اإلاَا  (.ؤلاصاعيحن ٞحهم بما مَا

 زالله مً يم٨ً بديض الىٟؿيت، الصخت لخد٣ي٤ الٗملي الك٤ الىٟسخي ؤلاعقاص ؤن يٗخبرون اإلاؿىحن مً ،% 72 بن 
 بال٣ل٤، اإلاخٗل٣ت ، الىٟؿيت الصخت جد٣ي٤ ؤمام ٖاث٣ا ج٠٣ التي و الىٟؿيت، ألاػماث ججاوػ  ٖلى اإلاؿترقضيً مؿاٖضة
 يم٨ً زاللها مً التي و ال٩امىت، بم٩اهاجه و ب٣ضعاجه اإلاؿترقض جبهحر يم٨ً الىٟسخي ؤلاعقاص َغي٤ ًٞٗ ٚحرها، و ؤلا٦خأب

 .اإلا٣اومت و الى٢ايت بٗىامل الجؿم جدهحن و الايُغاباث، لبٌٗ ٦ٟغيؿت الى٢ٕى لخجىب الٟغص مؿاٖضة

 تراب خالت ٖلى الخٛلب في اإلااؾؿت جىجر لم  التي ال٣ليلت ؤلاعقاص ظلؿاث ْل في ،%82 بيؿبت اإلاؿىحن ٖىض الىٟسخي الٚا
 .بها ج٣ىم

 ؤ٢صخى ٦دض ص٢ي٣ت 45 ٢هحرة ج٩ىن  الٟترة ل٨ً الجماعي، الىٟسخي ؤلاعقاص ظلؿاث ٖلى اإلااؾؿت حٗخمض ما ٚالبا .

: الخىنُاث

 حهيت، و ٨ٞغيت ز٣اٞيت، وكاَاث ب٢امت  ألازغي  اإلاجخم٘ ٞئاث بٞاصة بةم٩اهيت جدؿيؿهم و اإلاجخم٘ في اإلاؿىحن إلصماط جٞغ

ٟا٫)   .زبراتهم و بخجاعبهم( الكباب ، ألَا
 صوعر بك٩ل ٢ضعاتهم جىميت و جُىيغ ٖلى للٗمل الاظخماٖيحن، اإلاؿاٖضيً و إلاغقضيً، جضعيليت صوعاث جىٓيم. 

 ايت مؿخىي  ٖلى للى٢ٝى اإلاؿاولحن َٝغ مً مٟاظئت بؼياعاث ال٣يام  .للمؿىحن الىٟؿيت الٖغ
 جي نىضو١  بوكاء اث َو ايت لضوع  اإلااصر الضٖم لخ٣ضيم اٖخماص، طاث هيئت بقغاٝ جدذ للخبٖر  .الٖغ

 

: اإلاغاح٘ كاثمت

. 1ٍ،2006 مهغ، ال٩لمت، صاع ،"اإلاؿىحن ؾُىىلىحُت:" عياى ؤؾٗض  -1

-هـ1432 الىٟسخي، ؤلاعقاص و الخىظيه صبلىم اإلاؿخمغ، الخٗليم و اإلاجخم٘ زضمت ٖماصة ،"الىفس ي ؤلاعقاص َغق :" الخبراوي  -2

. هـ1433

. 2002 ٍ.ب ؤلاؾ٨ىضعيت، الجامٗت، قباب ماؾؿت ،"للمؿً الىفؿُت ألابٗاص:"اإلاىٗم ٖبض اإلايالصر  -3
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اًت ماؾؿاث في اإلاؿىحن خُاة واك٘:"٢ىاور  الؼيىص اؾماٖيل  -4  صعاؾت ،ٖمان في الخانت و الخىىمُت الاحخماُٖت الٖغ

. 2012 ألاو٫  حكغيً 28 الٗضص الضعاؾاث، و لؤلبدار اإلاٟخىخت ال٣ضؽ ظامٗت ،"مُضاهُت

 الىٟؿيت الٗلىم قب٨ت مجلت ،"اإلاؿىحن لضي الىفؿُت و الجؿمُت الايُغاباث:"زؼاع الخميض مٗمغيت،ٖبض بكحر  -5
. 2009 ،23الٗضص الٗغبيت،

. 1980 ،1ٍ ال٣اهغة، الٗغبي، ال٨ٟغ صاع ،"الىفس ي ؤلاعقاص و الخىحُه:" الؿالم ٖبض خامض ػهغان  -6

جي اإلالخ٣ى في م٣ضمت وع٢ت ،"الخضًشت ألاؾغة في للمؿً الىفس ي الاحخماعي الخىافم:"صهيمي ػييب  -7 "  خى٫  ألاو٫  الَى

. 2002،" جدضياث و وا٢٘ الجؼاثغر  اإلاجخم٘ في الكيسىزت

 اإلاجلض هٟؿيت، صعاؾاث: "اإلاؿىحن لضي الجؿمُت للصخت الظاحي بالخلضًغ الخيبا ماقغاث: "مبرو٥ ال٨غيم ٖبض ٖؼة  -8
. 2002 اإلاهغيت الىٟؿيحن ألازهاثيحن عابُت ال٣اهغة، ،3الٗضص ،10

. 1973 ، 1ٍ الجؼاثغ، لل٨خاب، الىَىيت اإلااؾؿت ،"للُالب الجضًض اللامىؽ:"وػمالثه هاصيت بً ٖلي  -9

. 1991 ال٣اهغة، اإلاهغيت، ألاهجلى م٨خبت ،"اإلاؿىحن ؾُىىلىحُت في صعاؾاث:"زليٟت مدمض اللُي٠ ٖبض  -10

.  1975 ،4 ٍ ال٣اهغة، الٗغبي، ال٨ٟغ صاع ،"الكُسىزت بلى الُفىلت مً للىمى الىفؿُت ألاؾـ:"الؿيض البهي ٞااص  -11

 ال٣يسخي، الغخمان ٖبض: مغاظٗت ال٨يا٫، صخام خبيب، ٖاي٠: جغظمت ،"الىباع هفـ ٖلم:"بيؿ٩ٝى ط، ليضٞىعص  -12
. 1975 الٗغبيت، الضو٫  ظامٗت ال٨باع، حٗليم و ألاميت إلادى الٗغبي الجهاػ الٗلىم، و الش٣اٞت و للتربيت الٗغبيت اإلاىٓمت

 و اإلاؿىحن مً ُٖىت لضي الصخهُت و الىفؿُت اإلاخغحراث ببٌٗ ٖالكتها و الؿٗاصة:"آزغ و الىيان ؤخمض ماؾيت  -13

ت صعاؾت اإلاؿىاث،  ال٣اهغة، ،36 الٗضص لل٨خاب، الٗامت اإلاهغيت الهيئت ًٖ جهضع الىٟـ، ٖلى مجلت ،"ملاعهت ؾُىىمتًر
1995 .
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خىن في صولت فلؿُحن  ت ٖلى همى وبهخاحُت ؤشجاع الٍؼ ؤزغ الٓىاهغ الجٍى

 .حامٗت الخلُل،فلؿُحن/ؤخمض الضٖاحىتحجاػي مدمض .ص

 

:  ملخو

 خيض مً ٞلؿُحن صولت في الؼيخىن  ؤشجاع واهخاظيت همى ٖلى وبهخاظيت همى ٖلى الجىيت الٓىاهغ ؤزغ الضعاؾت هظه جىاولذ     
 مضي ًٖ وال٨ك٠ هظه، ؤزغ صعاؾت و٦ظل٪ الؼيخىن، ؤشجاع وبهخاظيت همى ٖلى للمىسًٟاث اإلاغا٣ٞت الجىيت الٓىاهغ جإزحر

 مً مغخلت ٧ل في الصجغة لهظه اإلاىازيت والاخخياظاث الؼيخىن  شجغة بهخاط ٖلى الجىيت والٓىاهغ اإلاىازيت الٗىامل جد٨م
 في الؼيخىن  ؤشجاع ٖلى وبهخاظيت همى ٖلى الجىيت الٓىاهغ ؤزغ ٖلى الخٗٝغ بلى عثيسخي بك٩ل الضعاؾت وتهضٝ همىها، مغاخل

 اإلاُغ،وؿبت الخغاعة،٦ميت) الؼيخىن  بهخاظيت ٖلى جإزحرا ألا٦ثر اإلاىار ٖىانغ بحن الٗال٢ت وبْهاع ٞلؿُحن، صولت
ت ىبت،ؾٖغ  مً يم٨ً التي للىؾاثل جهىع  وي٘ الباخض يداو٫  وبظل٪ ال٩امل، الىًىط بلى البراٖم جسل٤ مً( الغياح الَغ

 الؼعاٖت لهالر الٓىاهغ هظه مياه اؾخٛال٫ زاللها مً يم٨ً التي والُغ١  ٞلؿُحن صولت في الؼيخىن  ػعاٖت جُىيغ زاللها

  لخ٩ىن  الجىيت للٓىاهغ الؿلبيت آلازاع مً خمايتها ووؾاثل
ًا
. الؼعاٖيت باإلاىخجاث الٟلؿُيييت لؤلؾىا١ ؤؾاؾيا عاٞضا

ىبت ألامُاع، الخغاعة، اإلاىار، الجىيت، الٓىاهغ: اإلافخاخُت اليلماث  ، الخغ مىظاث الكمسخي، الاقٗإ الغياح، اليؿليت، الَغ
. الؼيخىن  ؤشجاع البرص، مىظاث

 خيض مً ٞلؿُحن صولت في الؼيخىن  ؤشجاع وبهخاظيت همى ٖلى الجىيت الٓىاهغ ؤزغ الضعاؾت مىيٕى يدىاو٫ : الضعاؾت مىيٕى

. الؼيخىن  ؤشجاع وبهخاظيت همى ٖلى الجىيت الٓىاهغ جإزحر

:  الضعاؾت مكيلت

 .الجىيت الٓىاهغ ظغاء الؼيخىن  ؤشجاع ٖلى اإلاترجبت آلازاع .1

 .مخمازل ٚحر بك٩ل ٞلؿُيييت الضولت الضولت ومىا٤َ ؤ٢اليم في الؼيخىن  ػعاٖت جغ٦ؼ .2

 اإلاىسًٟاث حؿ٣ُها التي ألامُاع ٦ميت في الخٟاوث بؿلب ؤزغي  بلى مى٣ُت مً الؼيخىن  ؤشجاع بهخاط في الخظبظب .3
 .الجىيت

 .وؤلاهخاظيت ألامُاع جظبظب بحن الٗال٢ت .4

: الضعاؾت ؤهمُت

 .الؼيخىن  ؤشجاع وبهخاظيت همى ٖلى الجىيت والٓىاهغ اإلاىازيت الٗىامل جد٨م مضي ًٖ ال٨ك٠ .1

 .همىها مغاخل مً مغخلت ٧ل في الؼيخىن  لصجغة اإلاىازيت الاخخياظاث ًٖ ال٨ك٠ .2

: الضعاؾت مبرعاث

 .الؼيخىن  ؤشجاع واهخاظيت همى ٖلى الجىيت والٓىاهغ اإلاىار ؤزغ ٖلى الًىء حؿلِ التي للضعاؾاث ج٨ملت .1
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 .ألزغ ب٢ليم ومً ألزغي  ؾىه مً الؼيخىن  ؤشجاع بهخاط في الخظبظب .2

ت اإلاؿاخاث ٖلى الًىء حؿليِ .3  .ؤلاهخاط و٦ميت الؼيخىن  بإشجاع اإلاؼعٖو

 .جىاظهها التي اإلاكا٧ل وببغاػ للؼعاٖت الخالي الىي٘ صعاؾت .4

 اؾخٛال٫ زاللها مً يم٨ً التي والُغ١  ٞلؿُحن صولت في الؼعاٖت هظه جُىيغ زاللها مً يم٨ً التي للىؾاثل جهىع  وي٘ .5
  لخ٩ىن  الجىيت للٓىاهغ الؿلبيت آلازاع مً خمايتها ووؾاثل لهالخها اإلاىسًٟاث هظه مياه

ًا
 الضولت للؿى١  ؤؾاؾيا عاٞضا

. الؼعاٖيت باإلاىخجاث ٞلؿُيييت

. ٞلؿُحن صولت في الؼيخىن  ؤشجاع ٖلى الجىيت الٓىاهغ جلٗبه الظر ألازغ: اإلاىيٕى بزخُاع ؤؾباب

 (.1996/2014 مً للٟترة ٚؼة و٢ُإ الٛغبيت الًٟت) ٞلؿُحن صولت: الضعاؾت خضوص

 :الضعاؾت مىهجُت

 يخمشل والظر اإلاىيىعي واإلاىهج مخ٩امل، ظٛغافي ب٢ليم مً ظؼء صعاؾت اٖخباع ٖلى الضعاؾت في ؤلا٢ليمي اإلاىهج بجبإ ؾيخم 
 .الجىيت والٓىاهغ اإلاىار مىيٕى

 ٕٞلؿُحن صولت في الؼيخىن  ؤشجاع بهخاظيت وجُىع  الجىيت الٓىاهغ في الخٛحر لضعاؾت الخاعيذي اإلاىهج بجبا. 

 ٕوالىنٟي وال٨مي ال٩اعجىظغافي ألاؾلىب بجبا. 

 :ملضمت
 ال٣اؾيت، اإلاىازيت الٓغوٝ طاث اإلاغجٟٗاث زانت الٟلؿُيييت، الضولت مىا٤َ مٗٓم في الؼيخىن  ؤشجاع ػعاٖت جىدكغ     

ا ؤ٢ل بك٩ل ٧ان وان ألازحرة آلاوهت في وامخضث  جمخاػ الؼيخىن  شجغة ؤن بال ،يتالجىىب والجبا٫ الؿاخل ب٢ليم هدى هجاخًا
 ؤو الخبىب لؼعاٖت الهالخت ٚحر ألاعاضخي مىا٤َ في مًٟلت ػعاٖتها ؤنبدذ ٣ٞض الجىيت، للخ٣لباث جدملها بضعظت

 مما اإلاىادي، الخىٕى بؿلب الخٟاوث قضيض بك٩ل الٟلؿُيييت الضولت في الؼيخىن  ػعاٖت جخىػٕ ٦ما الٗمغاهيت، الاؾخسضاماث

  مجها ظٗل
ًا
 متر 900-800 بحن ما بعجٟاٖها يتراوح التي اإلاغجٟٗت اإلاىا٤َ في ػعاٖتها ٞخ٨ثر الضعاؾت، مى٣ُت في اإلاشاليت للؼعاٖت عمؼا

 ٞى١  م500  –300 بحن بعجٟاٖها يتراوح التي اإلاىا٤َ في ػعٕ ما بطا ؤ٦ثر ج٩ىن  الؼيخىن  بهخاظيت ل٨ً البدغ ؾُذ مؿخىي  ٞى١ 
  .البدغ ؾُذ مؿخىي 

 زهىبت ٖلى ظىصتها بو٨ٗؿذ والتي التهىيت، ظيضة التربه في ججىص ول٨جها الترباث ؤهىإ ظمي٘ في الؼيخىن  شجغة وجىمى     

 ؤ٦ثر التربت في البىعون  وؿبت جخدمل ٞةجها ٦ظل٪% 70 ٞحها ال٩لـ وؿبت جبلٜ التي التي اإلاىا٤َ في ظيضة بدالت ؤلاهخاط،ٞخبضوا
  ولها ألاشجاع، ب٣يت مً

ًا
ار ػعاٖتها مىا٤َ وجخمحز ؤلاهجغاٝ، مً التربت ٖلى اإلاداٞٓت في صوع  ؤيًا ب باإلاىُم ، الَغ

ًا
 قخاء وؿليا

  ؤزغي  بلى ؾىت مً اإلادهى٫  بخظبظب الصجغه وجخمحز ظاٝ، خاع وني٠ ممُغ باعص
ًا
  جظبظبا

ًا
 ما وهى ،(1)%100 بلى يهل زُحرا

ىن  ٖليه يُل٤  وؾىت ،(الؼيخىن  مدهى٫  ٞحها يىسٌٟ التي الؿىت) قلخىهت ؾىت الٟلؿُيييت الضولت في اإلادليىن  اإلاؼاٖع
. للصجغة ؾىت 25 ٖمغ بٗض الخظبظب هظا يبضؤ بديض ،(اإلادهى٫  ظيضة الؿىت وهي) ماؾيت،

ت ألاعاضخي وبهخاظيت مؿاخت( 1)ق٩ل (. 2000/2011) الٟترة زال٫ ٞلؿُحن صولت في الؼيخىن  بإشجاع اإلاؼعٖو

                                                           
 .32ص ـ، 200،جامعة النجاح الوطنية، نابلس،"االقتصادية الجغرافيا في دراسة: جنين محافظة في الزيتون إنتاجية "خنفر، إبراىيم صاٌف أمحد ( )
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 2011 2005 2004 2003 2002 2001 2000 الؿىت
 اإلاؿاخت
ت  اإلاؼعٖو

909708 898131 898707 900144 907550 907521 907346 

 123,742 72462 128432 78626 132155 30121 147326 الاهخاج

. فلؿُحن هللا، عام م،2012 الؼعاُٖت ؤلاخهاءاث ،(2010  –2011) الفلؿُُجي لئلخهاء اإلاغهؼي  الجهاػ: اإلاهضع

  الجىيت للمىسًٟاث اإلاغا٣ٞت الجىيت الٓىاهغ جلٗب         
ًا
  صوعا

ًا
 الضولت في الؼيخىن  شجغة وبهخاط مؿاخت ٖلى الخإزحر في ٦بحرا

  طل٪ ويبضوا الٟلؿُيييت،
ًا
 والغياح الخغاعة وصعظت ألامُاع ٖىانغ وحٗخبر ؤزغي، بلى ؾىت مً ؤلاهخاط ٦ميت بزخالٝ في واضخا

ىبت : الخالي الىدى ٖلى وطل٪ الؼيخىن  شجغة خياة في اإلاازغة الٗىانغ ؤهم مً الكمسخي وؤلاقٗإ اليؿليت والَغ

: ألامُاع. 1

ا ألا٦ثر الٗامل ٞلؿُحن صولت مىار يٗخبر       500 ًٖ ألامُاع ٦مياث ٞحها جؼيض التي الؿىىاث ٟٞي الؼيخىن؛ بهخاظيت ٖلى جإزحرًا
يت ٦ميت ٖلى ايجابيا ألامغ هظا يى٨ٗـ ملم  يسخل٠ الؿىىر  الؼيخىن  بهخاط مٗض٫ ؤن ؤلاخهاثياث جض٫ خيض ؤلاهخاط؛ وهٖى

خماص هى طل٪ في الغثيسخي والؿلب ؤزغي  بلى ؾىت مً . (2)ألامُاع مياه ٖلى الٖا

ا، ملم 1300  -200 مً الؿىىيت ؤمُاعها مٗض٫ مىا٤َ في يىمى ؤن للؼيخىن  ويم٨ً     يؼيض التي اإلاىا٤َ في يجىص ول٨ىه ؾىىيًا

ا، ملم 350 ًٖ ؤمُاعها مٗض٫ . ؤلاهخاط ومٗض٫ الؿىىيت ألامُاع ٦ميت بحن َغصيت ٖال٢ت ٞهىا٥ ؾىىيًا

 الؼيخىن  ؤشجاع جؼعٕ ؾىعيا ٟٞي ؤزغي؛ بلى صولت ومً ؤزغي  بلى مى٣ُت مً الؼيخىن  لؼعاٖت الالػمت ألامُاع ٦ميت وجسخل٠    

 ًٖ ألامُاع ٦ميت جخٗضي ال مىا٤َ في ٞحزعٕ الجؼاثغ بلى باليؿبت ؤما ملم،500 بلى الؿىىيت ألامُاع مٗض٫ ٞحها يهل مىا٤َ في
 بٛغؽ يؿمذ ال ألاعظىخحن وفي ملم، 200 ًٖ ٞحها ألامُاع ٦ميت جخٗضي ال مىا٤َ في يؼعٕ جىوـ وفي الؿىت، في ملم 400

ا، 400 ًٖ ي٣ل ال ٞحها ألامُاع ؾ٣ٍى مٗض٫ ٧ان بطا بال مى٣ُت في الؼيخىن   جتراوح مىا٤َ في الؼيخىن  يؼعٕ البرحٛا٫ وفي ؾىىيًا
. (3)الؿىت في ملم 1100 ٞحها ألامُاع ٦مياث جهل مىا٤َ في بيُاليا في يؼعٕ بيىما الؿىت في ملم 900  –750 بحن ؤمُاعها

 ال ٞهي ومخىانلت ٦شحرة ألامُاع ٦ميت ٧اهذ ٞةطا الؼيخىن؛ شجغة في ٞلؿُحن صولت في الؿا٢ُت ألامُاع ٦ميت وجازغ     
ت، التربت ؤٖما١ بلى جدؿغب  ماعؽ في ألامُاع ؾ٣ٍى في جدؿلب التي الجىيت ٞاإلاىسًٟاث بالجظوع، جًغ وبالخالي بؿٖغ

 البُاٍ، له ٞدًغوا( ٞبرايغ) قباٍ في الؼيخىن  ؤػهغ بطا: الكٗبي اإلاشل ي٣ى٫  الؼيخىن، ؤػهاع ج٩ىيً في بالٛت ؤهميت لها وابغيل
 ج٩ىن  بضؤ ؤن ؤر الٟىجان له هيا( ببغيل-هيؿان ؤوازغ) الخميـ قهغ في ؤػهغ وبطا الجغاع، له هيئى( ماعؽ) آطاع في ؤػهغ وان

 اإلاخإزغ ؤلاػهاع مً وؤ٦ثر ؤًٞل ؤلاهخاط ؾي٩ىن  وبالخالي مىاؾبت ظىيت ْغوٝ في وال٣ٗض ؤلاػهاع ؾي٩ىن  مب٨غ و٢ذ في البراٖم

(. 1)ع٢م الخغيُت

                                                           
ثر المنخفضات الجوية الشتوية والربيعية على النشاط البشري في فلسطين دراسة في المناخ التطبيقي باستخدام نظم أ"حجازم الدعاجنة، (2)

 .04 ـ، ص0 20منشورة، جامعة الدكؿ العربية، القاىرة، ، رسالة ماجستَت غَت "المعلومات الجغرافية
 .38ـ، ص2008نابلس،  -، جامعة النجاح الوطنية"أثر الُمناخ على إنتاجية الزيتون في الضفة الغربية "فاطمة موسى أمحد عمر خطيب، (3)
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مبر ا٦خىبغ ؤمُاع ؾ٣ٍى في اإلادؿلبت الجىيت اإلاىسًٟاث وحٗخبر       ٞةطا ألاشجاع، ج٣ليم ٞيتر٥ ج٣غيغ في يغوعيت وهٞى
ا يلخ٤ ٞةهه ؤلاػهاع ٞترة في اإلاُغ اه٣ُ٘ ا يغعًا  يؿلب ٢هحرة ٞترة زال٫ ٚؼيغ بك٩ل ألامُاع وهُى٫  اإلادهى٫، في ٦بحرًا

٣ضها التربت بهجغاٝ  .(4)باألشجاع الًغع  بلخا١ بلى ياصر مما الؿُديت الُب٣اث في اإلاتر٦ؼة زهىبتها مً لجؼء ٞو

ُت ت اإلاؿاخت(:1)زٍغ خىن  اإلاؼعٖو  .م2014 ٖام فلؿُحن صولت في اإلادؿاوي  اإلاُغ وزُىٍ بالٍؼ

 
ت ألاعناص صاثغة بُاهاث ٖلى باإلٖخماص الباخث بٖضاص: اإلاهضع  لئلخهاء اإلاغهؼي  والجهاػ الفلُؿُيُت الجٍى

. م2014الفلؿُُجي

                                                           
.3، صـ992 ، مكتب الوثائق كاالحباث، بَتزيت، "زيتون فلسطين ومشكالتو "مسية ناصر فرحات، (4)  



 
 
 

 

 
 

    2015 –  هىفمبر    : 13الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغهؼ  

135 

 

ىبت ه٣و ويٗض        برايغ صيؿمبر مىخه٠ بحن ما) الشمغيت البراٖم جسل٤ ٞترة ؤزىاء التربت في الَغ  ألاػهاع، ٖضص مً ي٣لل( ٞو

 ؾخت إلاضة ج٩ىن  والتي اإلاحزو٧اعب همى ٞترة في الشماع،وه٣هها ٣ٖض ي٠ًٗ( 15/5 –15/4)ؤلاػهاع ٢بل ما ٞترة في ه٣هها ؤن ٦ما
 ٦ميت مً ي٣لل ال٠ُ٣ وختى اٚؿُـ قهغ بضايت م٘ ؤر( الىىاة جهلب مغخلت) الشاهيت اإلاغخلت وفي الشماع ٣ٖض بٗض ؤؾابي٘

غ ؤن بال الشمغة، وحجم الؼيذ ىبت جٞى . الشماع هًىط جب٨حر بلى ياصر الىًىط ٞترة زال٫ الَغ

: الخغاعة صعحت -2

م ٖلى ٞحها الؿاثضة اإلاىازيت الٓغوٝ بازخالٝ ٞلؿُحن صولت وجخمحز        بحن الخغاعة جسخل٠ خيض مؿاختها، نٛغ مً الٚغ

ض في ٦بحر جبايً الى ياصر مما والؿهى٫  اإلاغجٟٗاث وبحن والجىىب والىؾِ الكما٫ مىا٤َ . الؼيخىن  زماع هطج مٖى

  الخغاعة صعظاث وجسخل٠   
ًا
ازيت، اإلاى٣ُت لٓغوٝ جبٗا ىاع مى٣ُت في اإلاترا٦مت الخغاعة صعظت ٞىجض اإلاىُم  في مجها ؤ٦ثر ألٚا

  الؿاخليت، زم ،(الٛغبيت الًٟت ظىىب) الجىىبيت اإلاى٣ُت جلحها ألازغي، اإلاىا٤َ
ًا
. الىؾُى اإلاغجٟٗاث مى٣ُت وؤزحرا

 بطا بال ظيضة بدالت يشمغ وال يىمى ال ومجها ٖاليت خغاعة صعظت بلى يدخاط ما ٞمجها للخغاعة الىباجاث خاظت وجسخل٠ ٦ما      
اليت مىسًٟت خغاعة صعظت الؼيخىن  ؤشجاع وجخدمل الكخاء، ٞهل ؤزىاء مىسًٟت خغاعة لضعظت حٗغى  ألاشجاع مً ؤ٦ثر ٖو
 ألانىاٝ ومٗٓم الهٟغ، جدذ مئىيت صعظت 10 مً ؤ٦ثر بلى الخغاعة صعظت اهسٟاى جخدمل ال ول٨جها ألازغي  الخًغة صاثمت

. مئىيت صعظت 9.4 -  خغاعة صعظت ٖىض يغع  لها يدضر

 خيض الخغاعة مغجٟ٘ َىيل لهي٠ الؼيخىن  يدخاط ٞحها الؼيذ ٦ميت وػياصة الشماع في الجاٞت للماصة ظيض همى يدضر وختى    
ا الشماع في الؼيذ وؿبت جخإزغ ًٗا ضم الخغاعة صعظت باهسٟاى ج٣ل الشماع في الؼيذ وؿبت ؤن ٞىجض الخغاعة؛ لضعظت جب غ ٖو  جٞى

لى الكمـ، ؤقٗت  ٞةن و٦ظل٪ الشماع في الؼيذ وؿبت ػياصة بلى ياصر اإلاكمـ الُىيل الهي٠ ٞةن طل٪ مً ال٨ٗـ ٖو
. (5)صازلها ػيذ بلى اإلاىاص  وجدىيل هطجها وجب٨حر الشماع في الؼيذ ججمي٘ في حؿاٖض مئىيت صعظت 35 الٗاليت الهيٟيت الخغاعة

 ظاٞت بغياح مصخىبت اإلاىظاث هظه ٧اهذ بطا زانت حؿا٢ُها بلى الشماع ٣ٖض ؤزىاء الغبي٘ ؤقهغ في الخغ مىظاث وجاصر     
 همى وبِء للماء ألاشجاع ٣ٞض ػياصة ٖلى والخغي٠ والهي٠ الغبي٘ ٞهل زال٫ الخغ مىظاث جازغ ٦ما مىسًٟت، وعَىبت

. الخًغر  الىمى بِء و٦ظل٪ الشماع

 لٗضص مخُلباتها في مخىايٗت اإلاىظىصة الؼيخىن  ؤنىاٝ ٞمٗٓم الخغاعة، صعظاث إلهسٟاى البرص مىظاث جؼصاص ٦ما     

ت ألنىاٝ ا ومٗٓم ،(مئىيت صعظاث 7 جدذ) البروصة ؾاٖاث حر الًغوعيت، البروصة ؾاٖاث ٖلى جدهل اإلاؼعٖو  بهخاط ولخٞى

ا باعص قخاء بٗض ؤ٦ثر الؼيخىن  ؤشجاع بهخاط ي٩ىن  ظيض  صعظت 7  -ختى قخاء الؼيخىن  يخدمل خيض ويىايغ، صيؿمبر في زهىنًا

 زمغيت، بغاٖم بلى وجدىلها البراٖم لخمايؼ يغوعر  وهظا ،(6)ؤَى٫  إلاضة مئىيت صعظت 3  -وختى واخض يىم ًٖ جؼيض ال وإلاضة مئىيت،
غ هديجت ألاػهاع مً ٦بحرة ٦ميت الٟلؿُيييت الضولت في ألاشجاع ؤُٖذ 2002 و 1992 ٖام ٟٞي . ال٩اٞيت البروصة جٞى

 و٧لما ػهغيت بغاٖم بلى لخخسل٤ الاوعا١ آباٍ في اإلاخىاظضة البراٖم ؤظل مً مىسًٟت خغاعة لضعظاث الؼيخىن  ؤشجاع وجدخاط    

 ج٩ىن  ؤن ويكتٍر الؼهغيت، البراٖم مً ؤ٦بر ٖضص جسل٤ ٧لما( الخضيت الضعظاث جخجاوػ  ال ؤن ٖلى) ة الخغاع صعظاث اهسًٟذ
 .مئىيت صعظت 18 ًٖ الٗٓمى الخغاعة صعظاث جؼيض ال وؤن مئىيت صعظت 12 مً ؤ٢ل الهٛغي  الخغاعة صعظاث

                                                           
 .30ص ـ،2004 ، كزارة الزراعة الفلسطينية كادلنظمة العربية للتنمية، فلسطُت،"البرنامج االرشادي لقطاع الزيتون في فلسطين"صبيح،  يونس (5)

(6).  Badruddin yusuf m , ahmad , climate aspects of western Saudi Arabia , bulletin of the Egyptian 

geographical society , vol ,81 , 2008, p58. 
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 وقهغ صيؿمبر قهغ بحن ما الٟترة زال٫ وطل٪ الؿىت، في ؾاٖت 600-400 الؼيخىن  شجغة جدخاظها التي البرص ؾاٖاث وج٣ضع    

ا ألاشجاع  ؾخدملها التي الشماع ٖضص اإلاغخلت هظه في يخدضص خيض ٞبرايغ،  ٖضص ؤن هجض البرص ٢ليلت الؿىىاث ٟٞي ،(7)الخ٣ًا
ا ومخىاظضة ٢ليلت، ألإٞغ ٖلى الؼهغيت البراٖم ، هظه ٢ىاٖض مً ٢غيبًا  ٦ميت بلى جدخاط الؿٟليت البراٖم ؤن جبحن خيض ألإٞغ

 .الٗلىيت البراٖم م٘ باإلا٣اعهت البرص مً ؤ٢ل

م      يدك٤٣ ٦ما ،الخضيشت ألإٞغ مىث نىعة في يٓهغ جإزحرها ؤن بال اإلاىسًٟت البرص إلاىظاث الؼيخىن  ؤشجاع جدمل مً وبالٚغ
 مً الهىعر ٞالهى٠ الخغاعة، صعظت الهسٟاى جدملها إلاضي الؼيخىن  ؤنىاٝ وجسخل٠ صعهاث، ؤو ص٤ٖ ٖليه ويٓهغ الؿا١

  الؼيخىن  ؤنىاٝ ؤ٦ثر
ًا
 ألانىاٝ ؤ٢ل البلضر الىبالي الهى٠ بيىما الهٗبت، الجىيت وللٓغوٝ اإلاىسًٟت للخغاعة جدمال

. الخغاعة صعظت الهسٟاى م٣اومت

: آلاجيت الخغاعة صعظاث الىباحي جُىعها مغاخل مسخل٠ في الؼيخىن  زماع جخُلبو   

م 15-10) ؤلاػهاع بضء .   وبالخالي( زمغيت ؤو زًغيت بغاٖم بلى اإلاخسل٣ت ٚحر البراٖم جدىيل) الؼهغر  الخميحز بخضار ؤظل ،مً(ْْ
 .ألاػهاع خضور

م 30-16) مً ألاػهاع جل٣يذ .2  الخغاعة صعظاث بن خيض الخل٣يذ، ٖمليت إلجمام مٗخضلت خغاعة صعظاث بلى الؼيخىن  يدخاط ،(ْْ
 ج٣لل الخل٣يذ ٖمليت ؤزىاء اإلاغجٟٗت الخغاعة صعظاث ؤما مهمتها، بجمام مً الل٣اح خبىب حٗي٤ الخل٣يذ ٖمليت ؤزىاء اإلاىسًٟت

. الشماع ٣ٖض وؿبت مً

م 30-20) بحن جتراوح خغاعة صعظاث بلى الشماع ج٩ىيً يدخاط .3  ٖمليت وج٩ىن  ؤلازهاب، وخضور الخل٣يذ ٖمليت بجمام بٗض ،(ْْ
 الؼيخىن  عجمت وجهلب الشمغة همى ؤظل مً مٗخضلت خغاعة صعظاث اإلاغخلت هظه وجخُلب بضؤث ٢ض البظوع  وج٩ىن  الشماع ٣ٖض

 .بضازلها البظعة وهمى

م 36-25) بحن جتراوح خغاعة صعظاث بلى الؼيخىن  زماع هطج ٖمليت جدخاط .4  .الؼيذ وج٩ىيً الشماع هطج ا٦خما٫ ؤظل مً ،(ْْ

هان وؾىؾت الُاووؽ ٖحن مشل ألامغاى اهدكاع لىب جاصر ما  ٦ما وظىصجه، اإلادهى٫  ٦ميت ٖلى يازغ مما الؿا١ وخٟاع ألٚا
 والخ٨ي٠، للىمى الالػم اإلاىاؾب الخغاعة صعظت بىُا١ يٗٝغ خغاعر  مجا٫ يمً يىمى ؤن يم٨ىه ٖام بك٩ل الىباث اإلاىابن ؤن
مليت الًىجي، الخمشيل ٖمليت وهي الىباث في ألاؾاؾيت الٗمليت خضور يؿخمغ الىُا١ هظا صازل وفي  خياة َيلت الخىٟـ ٖو

 ؤًٞل حُٗي التي اإلادانيل يمً مً الؼيخىن  وؤشجاع ظيض، بهخاط ٖلى الخهى٫  الجهاثيت مدهلتهما ج٩ىن  والتي الىباث،

 .مئىيت صعظت(  25-16) ةالضافئ الخغاعة هُا١ صازل همى

اح -3 : الٍغ

 للجٟاٝ حٗغيذ ٢ض ٧اهذ بطا زانت الؼيخىن  مدهى٫  ٖلى الهي٠ وؤواثل الغبي٘ ٞهل في تهب التي الخاعة اإلاىظاث جازغ     

 ؤو ال٨بحرة الٗاليت ألاشجاع في وزانت الصجغة مدهى٫  وي٠ًٗ وجج٠،" باللٟدت" ٞخهاب الشماع جخإزغ بط طل٪، ٢بل

                                                           
في الضفة الغربية بفلسطين دراسة في الُمناخ التطبيقي باستخدام نظم ة أثر الُمناخ على الموارد المائية والزراع"حجازم زلمد أمحد الدعاجنة،  (7)

 .50 ص،ـ 4 20رسالة دكتوراه غَت منشورة، جامعة اإلسكندرية، " المعلومات الجغرافية وتقنيات االستشعار عن بعد
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 مً حؿلبه إلاا% 10 بلى الخماؾيييت اإلاىسًٟاث ؾياصة ٖىض زانت الؿىىاث بٌٗ في الخؿاعة وجهل الىؾِ، اإلاٟخىخت

. (8)ؤزغها قضة مً الشماع وبه٨ماف وج٣لو ال٣كغة، ظٟاٝ

ت قضيضة الغياح وجاصر       الؿٖغ
ًا
لى ألإٞغ و٦ؿغ وألاػهاع ألاوعا١ بهتزإ بلى ؤيًا  بلى باإلياٞه بالشماع، اإلادملت ألازو ٖو

هان ج٨ؿحر في الغياح ؤزغ ي٣خهغ وال ظىصتها، مً ؤلا٢ال٫ ؤو جلٟها بلى ياصر مما ألإٞغ م٘ بخهاصمها الشماع ظغح  الٚا
 بخضار ٖلى يٗمل مما َىيلت إلاؿاٞاث الل٣اح خبىب بى٣ل ج٣ىم خيض الؼيخىن، ألشجاع الىاٞ٘ ؤزغها لها بل الشماع وبه٨ماف

 ؤلازماع زال٫ الخمل وجسٟي٠ اإلاسخلٟت، الؼيخىن  ؤهىإ بحن (آزغ نى٠ ؤػهاع جل٣ذ نى٠ مً ل٣اح خبىب)الخلُي الخل٣يذ

ُاء الٟغنت جديذ ٧ي  .ظيض بهخاط إٖل

ىبت -4 ت الَغ  :اليؿبُت الجٍى

٣ض ؤلاػهاع ٞترة زال٫ الجىيت الٓغوٝ جدضص       اإلاب٨غ ٞاإلػهاع الؼيخىن، ألشجاع اإلادهى٫  ٦ميت ٦بحرة بضعظت الشماع ٖو

 جهايت في) اإلاخإزغ ؤلاػهاع ؤما الشماع، ل٣ٗض الجىيت الٓغوٝ مالثمت هديجت ظيض بهخاط ٖلى الخهى٫  قإهه مً الؼيخىن  ألشجاع

  .الشماع بهخاط ي٣لل ؤن قإهه مً (الٗاليت الجبليت اإلاىا٤َ في يدضر ما وهظا مايى قهغ

ىبت ج٩ىن  في ٢ىيت ٖال٢ت وللىضي     ىن  الجىيت، الَغ
ّ
ىبت مً ي٣لل الليل في الىضي ٞخ٩  بساع ٦ميت مً ي٣لل ألهه الجىيت الَغ

ىبت مً يؼيض الهباح في الىضي وجبسغ الهىاء، في اإلاىظىص اإلااء . الجىيت الَغ

ىبت وحؿاٖض     ىبت م٘  اإلاخًاٞغة والشابخت اإلاٗخضلت الجىيت وألاخىا٫%( 60)اإلاخىؾُت اليؿليت الَغ  ٞترة ؤزىاء ٧اٞيت ؤعييت َع
ىبت اػصياص ؤما لؤلػهاع ظيض ٣ٖض ٖلى الخهى٫  في ؤلاػهاع ٣ض الخل٣يذ ٖمليت بٞكا٫ ٖلى ٞخٗمل الجىيت الَغ  ٤ُ٦ الشماع، ٖو

ىبت ٞحها جغجٟ٘ التي ا 12 -10 نم ؤلاػهاع ٞحها يخإزغ الجىيت الَغ ىبت وجازغ ،(9)الضاٞئت اإلاىا٤َ م٘ باإلا٣اعهت ؤلازماع ٞي٣ل يىمًا  الَغ
ىبت ؤما ،الشماع هًىط جب٨حر في اإلاٗخضلت الخغاعة صعظاث م٘ الٗاليت  الؼيخىن  لؼعاٖت الجيضة الٗىامل مً ٞهي اإلاىسًٟت الَغ

بت البدغ بغياح الخًغر  الىمى ٖمليت جخإزغٝ الؿاخل مً ال٣غيبت اإلاىا٤َ وفي وهمىه، . الَغ

 :الكمس ي الاقٗإ -5

 نى٘ ٖمليت في ألاؾاسخي الٗىهغ يٗخبر خيض الؼعاعي؛ ؤلاهخاط في اإلاازغة اإلاىازيت الٗىانغ مً الكمسخي ؤلاقٗإ يٗخبر       
 في مباقغا صوعا الكمـ لًىء ؤن بط الىباث همى في جازغ التي الهامت اإلاىازيت الٗىامل مً الًىء ٞيٗض الىباث، في الٛظاء

. الًىجي التر٦يب ٖمليت

 الؼيخىن  بٛغاؾت يىصر وال الجىىبي الاهدضاع طاث اإلاىا٢٘ جًٟل لظا الكمسخي وؤلاقٗإ الًىء مً ٦شحرا يخُلب ٞالؼيخىن     
 الُاووؽ،٦ما ٖحن بمغى ؤلانابت اخخماالث مً يؼيض مما الًباب ي٨ثر اإلاىا٢٘ هظه ٟٞي التهىيت، ٢ليلت واإلاىا٢٘ الىصيان في

ىبت ؤن  .ألاػهاع وبزماع بزهاب ٞي٣ل الل٣اح خبىب خغ٦ت  مً جدض الَغ

 

 

                                                           
(8)
 Attia M El Tantawi , Climate Change in Libya and Desertification of jifara Plain , Dissertation , 

Mainz University , 2005, p21. 
 

 .28ـ، ص2007الطبعة األكىل، زين ديزاين للدعاية كاإلعالف، نابلس، ،"شجرة الزيتون"فارس فضل اجلايب، (9)
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: الىخاثج

ضم جىػيٗها وؾىء ألامُاع جظبظب بلى يغظ٘ الاهخاط جظبظب بن .   بحن َغصيت ٖال٢ت ٞهىا٥ آزغ، بلى ٖام مً اهخٓامها ٖو

 .الؼيخىن  شجغة همى مغاخل مسخل٠ في وؤلاهخاظيت ألامُاع ٦مياث

مبر ؤ٦خىبغ ؤمُاع حٗخبر .2 ا يلخ٤ ٞةهه ؤلاػهاع ٞترة في اإلاُغ اه٣ُ٘ ٞةطا ألاشجاع، ج٣ليم ٦يٟيت ج٣غيغ في يغوعيت وهٞى  يغعًا
ا ٣ضها التربت بهجغاٝ يؿلب ٢هحرة ٞترة زال٫ ٚؼيغ بك٩ل ألامُاع وهُى٫  اإلادهى٫، في ٦بحرًا  اإلاتر٦ؼة زهىبتها مً لجؼء ٞو

 .باألشجاع الًغع  بلخا١ بلى ياصر مما الؿُديت الُب٣اث في

ىبت ه٣و يٗض .3 برايغ صيؿمبر مىخه٠ بحن ما) الشمغيت البراٖم جسل٤ ٞترة ؤزىاء التربت في الَغ  ٖضص مً الخ٣ليل بلى( ٞو
 ج٩ىن  والتي اإلاحزو٧اعب همى ٞترة في وه٣هها الشماع، ٣ٖض ي٠ًٗ( 15/5  –15/4)ؤلاػهاع ٢بل ما ٞترة في ه٣هها ؤن ٦ما ألاػهاع،

 ي٣لل ال٠ُ٣ وختى اٚؿُـ قهغ بضايت م٘ ؤر( الىىاة جهلب مغخلت) الشاهيت اإلاغخلت وفي الشماع ٣ٖض بٗض ؤؾابي٘ ؾخت إلاضة
 .الشمغة وحجم الؼيذ ٦ميت مً

 وقهغ صيؿمبر قهغ بحن ما الٟترة زال٫ وطل٪ الؿىت، في ؾاٖت 600-400 الؼيخىن  شجغة جدخاظها التي البرص ؾاٖاث ج٣ضع .4
ا ألاشجاع  ؾخدملها التي الشماع ٖضص اإلاغخلت هظه في يخدضص خيض ٞبرايغ،  .الخ٣ًا

 ظاٞت بغياح مصخىبت اإلاىظاث هظه ٧اهذ بطا زانت حؿا٢ُها بلى الشماع ٣ٖض ؤزىاء الغبي٘ ؤقهغ في الخغ مىظاث جاصر .5
 همى وبِء للماء ألاشجاع ٣ٞض ػياصة ٖلى والخغي٠ والهي٠ الغبي٘ ٞهل زال٫ الخغ مىظاث جازغ ٦ما مىسًٟت، وعَىبت

 .الخًغر  الىمى بِء و٦ظل٪ الشماع

 مدهى٫  ٖلى الهي٠ وؤواثل الغبي٘ ٞهل في تهب التي الخماؾيييت الجىيت للٓىاهغ اإلاهاخبت الخاعة اإلاىظاث جازغ .6

 مدهى٫  وي٠ًٗ وجج٠،" باللٟدت" ٞخهاب الشماع جخإزغ بط طل٪، ٢بل للجٟاٝ حٗغيذ ٢ض ٧اهذ بطا زانت الؼيخىن 
 ؾياصة ٖىض زانت الؿىىاث بٌٗ في الخؿاعة وجهل الىؾِ، اإلاٟخىخت ؤو ال٨بحرة الٗاليت ألاشجاع في وزانت الصجغة

. ؤزغها قضة مً الشماع وبه٨ماف وج٣لو ال٣كغة، ظٟاٝ مً حؿلبه إلاا% 10 بلى الخماؾيييت اإلاىسًٟاث

ت قضيضة الغياح جاصر  .7 لى ألإٞغ و٦ؿغ وألاػهاع ألاوعا١ بهتزإ بلى الؿٖغ  ظغح بلى باإلياٞه بالشماع، اإلادملت ألازو ٖو
هان ج٨ؿحر في الغياح ؤزغ ي٣خهغ وال ظىصتها، مً ؤلا٢ال٫ ؤو جلٟها بلى ياصر مما ألإٞغ م٘ بخهاصمها الشماع  وبه٨ماف الٚا
 الخل٣يذ بخضار ٖلى يٗمل مما َىيلت إلاؿاٞاث الل٣اح خبىب بى٣ل ج٣ىم خيض الؼيخىن، ألشجاع الىاٞ٘ ؤزغها لها بل الشماع

 جديذ ٧ي ؤلازماع زال٫ الخمل وجسٟي٠ اإلاسخلٟت، الؼيخىن  ؤهىإ بحن( آزغ نى٠ ؤػهاع جل٣ذ نى٠ مً ل٣اح خبىب)الخلُي

ُاء الٟغنت  .ظيض بهخاط إٖل

ىبت حؿاٖض .8 ىبت م٘  اإلاخًاٞغة والشابخت اإلاٗخضلت الجىيت وألاخىا٫%( 60)اإلاخىؾُت اليؿليت الَغ  ٞترة ؤزىاء ٧اٞيت ؤعييت َع
ىبت اػصياص ؤما لؤلػهاع ظيض ٣ٖض ٖلى الخهى٫  في ؤلاػهاع ٣ض الخل٣يذ ٖمليت بٞكا٫ ٖلى ٞخٗمل الجىيت الَغ  ٦ما الشماع، ٖو
هان وؾىؾت الُاووؽ ٖحن مشل ألامغاى اهدكاع بلى جاصر  ؤن ٦ما وظىصجه، اإلادهى٫  ٦ميت ٖلى يازغ مما الؿا١ وخٟاع ألٚا

ىبت ٞحها جغجٟ٘ التي اإلاىا٤َ ا 12 -10 مً ؤلاػهاع ٞحها يخإزغ الجىيت الَغ  .الضاٞئت اإلاىا٤َ م٘ باإلا٣اعهت ؤلازماع ٞي٣ل يىمًا

ىبت جازغ .9 ىبت ؤما الشماع، هًىط جب٨حر في اإلاٗخضلت الخغاعة صعظاث م٘ الٗاليت الَغ  الجيضة الٗىامل مً ٞهي اإلاىسًٟت الَغ

بت البدغ بغياح الخًغر  الىمى ٖمليت ٞخخإزغ الؿاخل مً ال٣غيبت اإلاىا٤َ وفي وهمىه، الؼيخىن  لؼعاٖت  .الَغ
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: الخىنُاث

حن حصجي٘ .  غاٞيت بخٗضيل الاهخمام زال٫ مً وطل٪ الؼعاٖيت الاعاضخي عر  في ألامُاع بمياه الاهخمام ٖلى اإلاؼاٖع  ؾُذ َبٚى
 ٖلى والخغم الاهدضاع، هديجت ج٣ٟض ؤن يم٨ً التي اإلاياه ٦يت مً ج٣لل ختى وطل٪ مؿخىيت، جهبذ ختى الؼعاٖيت الاعاضخي

حر  ٦ة٢امت اإلاكاعي٘ بٌٗ جىٟيظ زال٫ مً الخىٟيظ آليت وجإحي للغر، صاثم ٦مهضع ٖلحها لالٖخماص ألامُاع مياه وججمي٘ جٞى
 وزانت اإلادؿا٢ُت ألامُاع ٦ميت ج٣ل ٖىضما مجها لالؾخٟاصة ومخٟغ٢ت مىاؾبت ؤما٦ً في وويٗها ألاوصيت مجاعر  ٖلى الؿضوص

 .الؼيخىن  ؤشجاع همى مً الخغظت اإلاغاخل في

  الؼيخىن  اشجاع بؼعاٖت الاهخمام .2
ًا
٣ا ؼاعة ل٨شاٞت مىاؾب وجيؿي٤ لخسُيِ ٞو  ػعاٖتها َغي٤ ًٖ وطل٪ ألامُاع، ٚو

  وجىػيٗها
ًا
 .اإلاى٣ُت ٖلى والؿا٢ُت اإلادخملت ألامُاع ل٨ميت َب٣ا

 .الؼيخىن  مؼاععي وجُىيغ لخىميت الٟاٖلت والضعاؾاث البرامج وبٖضاص وماجمغاث ٖمل ووعف جضعيليت صوعاث ٣ٖض .3

يت م٨شٟت بغامج بٖضاص .4 حن لخٖى . الؼيخىن  ؤشجاع ٖلى الجىيت للٓىاهغ اإلادخملت باآلزاع اإلاؼاٖع

 (.الهابىن  نىاٖت) والؼيذ للؼيخىن  الخ٨ميليت الهىاٖاث وحصجي٘ الؼيخىن، ػيذ اؾخسضام بإهميت الىعي ػياصة .5

هغ و٠ُ٢ ألاعى وخغازت حؿميض ج٩الي٠ زٌٟ .6  زال٫ مً الؼعاٖيت البيئت جدؿحن ٖلى والٗمل اإلاؼإع لضي الؼيخىن  ٖو

 .الؼيخىن  شجغة في اإلاىدكغة ألامغاى وم٩اٞدت ألاؾمضة واؾخسضام الٗىايت ؤؾاليب جُىيغ

 

 :اإلاغاح٘ كاثمت

خىن  بهخاحُت"زىٟغ، ببغاهيم نالر ؤخمض .1  الىجاح ظامٗت ،"الاكخهاصًت الجغغافُا في صعاؾت:حىحن مدافٓت في الٍؼ
ىيت،هابلـ،  .م2001الَى

ت اإلاىسفًاث ؤزغ"،الضٖاظىت حجاػر  .2 ت الجٍى  اإلاىار في صعاؾت فلؿُحن في البكغي  اليكاٍ ٖلى والغبُُٗت الكخٍى

. م2010 الٗغبيت،ال٣اهغة، الضو٫  ظامٗت ميكىعة، ٚحر ماظؿخحر عؾالت ،"الجغغافُت اإلاٗلىماث هٓم باؾخسضام الخُبُلي

ىار ؤزغ"زُيب، ٖمغ ؤخمض مىسخى ٞاَمت .3
ُث
خىن  بهخاحُت ٖلى اإلا  هابلـ، الىَىيت، الىجاح ،ظامٗت"الغغبُت الًفت في الٍؼ

. م2008

خىن "ٞغخاث، هانغ ؾميت .4  .م1992بحرػيذ، وألابدار، الىزاث٤ ،م٨خب"ومكىالجه فلؿُحن ٍػ

خىن  للُإ الاعقاصي البرهامج" نليذ، يىوـ .5  الٗغبيت واإلاىٓمت الٟلؿُيييت الؼعاٖت وػاعة،"فلؿُحن في الٍؼ

 .م2004 للخىميت،ٞلؿُحن،
ىار ؤزغ" الضٖاظىت، ؤخمض مدمض حجاػر  .6

ُث
ىار في صعاؾت بفلؿُحن الغغبُت الًفت في والؼعاٖه اإلااثُت اإلاىاعص ٖلى اإلا

ُث
 اإلا

 ميكىعة،ظامٗت ٚحر ص٦خىعاه عؾالت"بٗض ًٖ الاؾدكٗاع وجلىُاث الجغغافُت اإلاٗلىماث هٓم باؾخسضام الخُبُلي
 .م2014ؤلاؾ٨ىضعيت،

خىن  شجغة"الجابي، ًٞل ٞاعؽ .7 الن،  للضٖايت صيؼايً ػيً ألاولى، الُبٗت ،"الٍؼ  .م2007، هابلـ وؤلٖا

 .ٞلؿُحن هللا، عام ،"م2012 الؼعاُٖت ؤلاخهاءاث"،(2010  –2011) الٟلؿُيجي لئلخهاء اإلاغ٦ؼر  الجهاػ  .8

9. Badruddin yusuf m, ahmad, Climate aspects of western Saudi Arabia, bulletin of the 

Egyptian geographical society, vol,81, 2008. 
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10. Attia M El Tantawi, Climate Change in Libya and Desertification of jifara Plain, 

Dissertation, Mainz University, 2005. 
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الم لضوع  ألاؾاجظة هٓغة  اإلاجخم٘ في الجضيض ؤلٖا
 اإلاؿيلت لىاليت الجىىبيت باإلاى٣ُت اإلاتربهحن الابخضاجي ؤؾاجظة لبٌٗ ميضاهيت صعاؾت

 زيًغ،بؿ٨غة مدمض ظامٗت/خؿحن خغػلي.ؤ

 

:  ملخو

الم ؾاثل و حٗضص بّن     والشىعة الٗلمي للخ٣ضم يٗىص بهما عهيب بك٩ل ألازحرة الٟترة في ،وجُىعها الجضيضة الاجها٫ و ؤلٖا
ا جماعؽ ٞإنبدذ ، نالٗكغر  ال٣غن  في الٗالم قهضها التي الخ٨ىىلىظيت ا صوعًا  بال٣ًايا الجمهىع  اهخمام بزاعة في ظىهغيًا

الم وؾاثل حٗض خيض بإهىاٖها، واإلاك٨الث ا ؤلٖا ا مهضعًا  ال٣ًايا ٧اٞت ًٖ مٗلىماجه اؾخ٣اء في ال٩ّل  بليه يلجإ عثيؿًا
 ال٣ؿم ومساَبت الخغا٥ ٖلى ٢اصعٌر   ٞهى الىاؾ٘ واهدكاعه الاظخماٖيت ٞاٖليخه بؿلب والاظخماٖيت والش٣اٞيت، الؿياؾيت،

ٓم  .اإلاجخمعي الخ٩ىيً مً ألٖا

الم بّن     بن وؾياؾيت،وؤيضيىلىظيت ا٢خهاصيت مًامحن يدمل اللكغيت اإلاجخمٗاث في هامت اظخماٖيت ماؾؿت باٖخباعه ؤلٖا
 (1).ال٣ٗى٫  وبٞؿاص الىعي جؼيي٠ بلى جاصر ٞةجها وهىيخه، اإلاجخم٘ ز٣اٞت جغؾيش ٖلى ال٣ضعة لها ج٨ً لم

: الضعاؾت بقيالُت -1

 الٗلميت الشىعة وليض يٗخبر الظر و الجضيض الاجها٫ ج٨ىىلىظيا في هاثلت زىعة الخالي الى٢ذ في يٗيل الٗالم بّن    

الم بن .هخاظها مً وهاجج اإلاٗانغة ؤو الخضيشت والخ٨ىىلىظيت  بجملت ،يخمحز "البضًل" البٌٗ ٖليه يُل٤ ٦ما ؤو الجضيض ؤلٖا
 بخُىع  جُىع  ٦ما ، بمىتها يمىث و بدياتها يديا الاجها٫،ألهه وؾاثل جُىع  م٘ الخ٨ي٠ ٖلى ال٣ضعة ؤهمها  الخهاثو مً

اث اإلاجخم٘  ويٍٛى الغ٢ابت ؤصواث الم ْهىع  م٘ متزامىا صاثما ْهىعه ٧ان ٣ٞض لظا اإلاُب٣ت، الؿياؾت ويَٛى  الغؾمي ؤلٖا

الم ويدىػ  .مسخلٟت ػمىيت مغاخل ٖبر الميت الؿاخت في والٓهىع  الخ٩ىيً في مخمحزة ٢ضعة ٖلى الجضيض ؤلٖا  ؤهىإ، بٗضة ؤلٖا
يت َبيٗت و٦ظا ، اإلاجخم٘ بها يمغ التي الخاعيسيت اإلاغخلت خؿب الم بّن .مىه واإلاؿخٟيضيً الٟاٖلحن ألاشخام وهٖى  الجضيض ؤلٖا
 اإلاكاهضة الهىعة مغخلت بلى واإلاُبٕى واإلاؿمٕى اإلا٨خىب ال٨الم مً الؿغي٘ الاهخ٣ا٫ ٞحها يخّم  الخٛحراث مً بؿلؿلت يخمحز

 .)2) "ال٩لمتواجهياع الهىعة نٗىص" Mitchel Steven)  حٗبحر خض ٖلى واإلالمىؾت

 للمٗلىمت واؾ٘ مهضع اهه جدهيله،ٞي٨ٟي في هخٗب ٦ىا التي ألامىع  مً ٦شحرا ٖليىا ،وؾهل البٗيضة اإلاؿاٞاث ٢ّغب ٣ٞض
م ؾلبا، يٗخبره و ،بل مىه يخدٟٔ مً هىا٥ و بيجابا يٗخبره مً لها،ٞهىا٥ ظيض ،وها٢ل  الٛالب ،ٞان الغئي في الازخالٞاث ٚع

جم٘ مجهم ض و يُم
ّ
لضث اللكغيت،لظل٪ و الخياجيت اإلاجاالث قتى في الخياة ؤ٦سجحن يغوعجه،ٞهى ٖلى يا٦  لخبدض الضعاؾت هظه وُم

 :الخاليت الدؿائالث ،خؿب مىه ظىاهَب  في

الم يٗالج ال٣ًايا ؤر*  اإلاتربهحن؟ ألاؾاجظة هٓغ وظهت مً( الؿياؾيت،الاظخماٖيت،ال٨ٟغيت) بحن مً ؤ٦ثر الجضيض ؤلٖا

                                                           
. 268،صالكويت جامعة:،الكويت16 ج، 48ع االجتماعية، العلـو رللة ،"اإلعالمية الثقافة "، (988 )،سليماف عصاـ سى، مو  ( )
. 2ص، باتنة خلضر احلاج جامعة: اتصاؿ،اجلزائر زبصص ماجستَت ،رسالة "البيئي الوعي ونشر الجديد اإلعالم" ،(2 20)فتيحة، كيحل)2)
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 للجيـ؟ حٗؼي  الجضيض لئلٖالم اإلاتربهحن ألاؾاجظة لىٓغة ال٩ليت الضعظاث في بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ هىا٥ هل*

؟ حٗؼي  الجضيض لئلٖالم اإلاتربهحن ألاؾاجظة لىٓغة ال٩ليت الضعظاث في بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ هىا٥ هل*  ًّ  للؿ
 للخسهو حٗؼي  الجضيض لئلٖالم اإلاتربهحن ألاؾاجظة لىٓغة ال٩ليت الضعظاث في بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ هىا٥ هل* 

 لهم؟ الجامعي

: الضعاؾت خضوص -2

 .اإلاؿيلت لىاليت الجىىبيت اإلاى٣ُت: اإلاياهُت -2-1 

. 2014 ؤوث قهغ الخ٩ىيييت الٟترة: الؼماهُت -2-2 
ت -2-3  .     ا٦بر ما و ليؿاوـ قهاصة ٖلى الخانلىن  اإلاتربهىن  ألاؾاجظة:البكٍغ

. الضعاؾت مخٛحراث بحن اإلا٣اعهت بإؾلىب الىنٟي الضعاؾت مىهج:الضعاؾت مىهج-3 

غيذ الباخض بٖضاص مً اؾدباهه الخاليت الضعاؾت اٖخمضث:الضعاؾت ؤصواث-4 ُٖم ت ٖلى ، ؿلذ ،و مد٨محن مجمٖى  خُم

 :٧الخالي spss v 20:الاظخماٖيت للٗلىم ؤلاخهاثيت بـالخؼم الؿي٩ىمتريت زهاثهها

= 8/9 الهض١ هظا ٢يمت ٧اهذ وبظل٪ الػي، وواخض ، باإلاىا٣ٞت مجهم 8، مد٨محن 9 ٖلى الاؾخليان ٖغى :اإلادىمحن نضق-4-1

. ٖاليت بضعظت ناص١ ٞاالؾخليان ،0.88

ت خيض مً َغي٣ت وؿبؤ هي split-half الىهفُت الخجؼثت بُغي٣ت الشباث خؿب: الشباث-4-2  ازخحرث ولظل٪ والض٢ت، الؿٖغ
ت ت اؾخلياها 10 مً مجمٖى  ج٣ىحن) ٣ِٞ الٛغى لهظا ٧اهذ ألجها هخاثجها اؾدبٗضث الخٗيحن، ٖلى ال إلاجمٖى

 لظل٪.ؤيًا ب٣ىة زابخت ألاصاة ؤن جبحن ظضا مغجٟٗت ٢يمت وهي0.92 الشباث ٢يمت ،و٧اهذ(الضعاؾت ظى الاؾخليان،واؾخُإل

. ٖلميت ؤو مىهجيت مكا٧ل ؤر بضون  اإلايضان بلى الاؾخليان يسغط

الم-4-3 ٣هض:  بحغاثُا الجضًض ؤلٖا المي اإلايضان في الخضيشت الىؾاثل ٧ل به يُم  الخىانل ،ومىا٢٘ الجماهحرر  الاجهالي و ؤلٖا
ت في الخهىعاث ٧ل ٞا٢ذ التي ؤق٩اله،و ب٩ل البهغر  الاظخماعي،والؿمعي  ما زال٫ اإلاسخلٟت،مً باإلاىايي٘ ؤلاإلاام ،و الؿٖغ

. اإلاتربهحن الابخضاجي ألؾاجظة اإلا٣ضم الاؾخليان مداوع  مً مدىع  ٧ل ٖلى الخام الضعظاث جد٣٣ه

ٌ ( اإلاتربهىن  ألاؾاجظة) الضعاؾت ُٖىت زهاثو-5  01:الجضو

ث
حرا

خغـ
اإلاـ

 

ًّن  الخسهو الجيـ  الؿ

ع  ى
طه

 

ر
بها

 

ٖلىم 

 بؾالمُت

لغت 

 ٖغبُت

ٖلىم 

 احخمإ

ٖلىم 

ً  التربُت
 م

ل
ؤك

25
ؽ
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: كُم ُٖىت الضعاؾت -6

 02الاؾخبُان  الجضٌو كُم ُٖىت الضعاؾت خؿب مداوع -6-1

٢ًايا  ن

 اظخماٖيت

٢ًايا 

 ؾياؾيت

٢ًايا 

 ٨ٞغيت

صعظت 

 ٧ليت

٢ًايا  ن

 اظخماٖيت

٢ًايا 

 ؾياؾيت

٢ًايا 

 ٨ٞغيت

صعظت 

 ٧ليت

٢ًايا  ن

اظخمإ

 يت

٢ًايا 

 ؾياؾيت

٢ًا

يا 

 ٨ٞغيت

صعظت 

 ٧ليت

1 17 20 13 64 23 20 24 15 71 45 20 16 12 45 

2 19 23 17 80 24 18 23 20 76 46 21 15 12 46 

3 21 23 18 84 25 18 23 20 78 47 22 21 25 91 

4 18 20 12 61 26 16 23 11 88 48 16 22 19 73 

5 19 24 21 86 27 17 18 20 70 49 22 25 23 86 

6 20 23 20 73 28 20 23 20 82 50 15 21 17 70 

7 22 23 20 80 29 19 20 15 66 51 22 24 20 87 

8 21 23 07 62 30 19 23 21 85 52 18 21 16 76 

9 17 19 21 79 31 17 24 17 71 53 21 21 21 81 

10 18 22 14 68 32 19 19 18 71 54 20 18 15 69 

11 82 22 23 82 33 21 23 17 78 55 19 20 22 80 

12 21 22 16 75 34 18 23 18 34 56 20 20 20 79 

13 19 22 23 84 35 18 22 22 35 57 21 25 19 84 

14 16 24 16 62 36 21 22 18 36 58 19 19 19 80 

15 19 21 13 69 37 24 18 17 37 59 21 23 17 82 

16 21 20 17 73 38 16 23 17 38 60 21 21 15 72 

17 23 24 22 92 39 19 22 19 39 61 19 21 17 75 

18 20 20 19 78 40 22 15 12 40 62 22 23 20 85 

19 16 24 13 70 41 20 21 18 41 63 11 15 20 68 

20 18 24 15 72 42 14 18 17 42 64 19 23 22 81 

21 15 24 21 79 43 16 22 11 43 65 19 22 25 88 

22 21 22 21 82 44 20 20 19 44 66 14 19 14 58 

 03الضعاؾت خؿب مداوع الاؾخبُان  الجضٌو جاب٘ كُم ُٖىت  -6-2

٢ًايا  ن

 اظخماٖيت

٢ًايا 

 ؾياؾيت

٢ًايا 

 ٨ٞغيت

صعظت 

 ٧ليت

٢ًايا  ن

 اظخماٖيت

٢ًايا 

 ؾياؾيت

٢ًايا 

 ٨ٞغيت

صعظت 

 ٧ليت

٢ًايا  ن

اظخماعي

 ة

٢ًايا 

 ؾياؾيت

٢ًا

يا 

 ٨ٞغيت

صعظت 

 ٧ليت

67 21 22 15 76 89 20 19 17 74 111 21 20 23 81 

68 18 18 17 71 90 21 24 24 90 112 19 23 19 79 

69 17 19 21 70 91 16 19 18 63 113 21 21 22 81 

70 22 22 20 82 92 17 17 23 72 114 20 19 21 74 

71 17 21 13 66 93 20 23 20 77 115 21 23 21 84 

72 20 24 21 86 94 18 23 17 72 116 22 21 23 83 

73 17 21 21 74 95 21 22 21 82 117 23 20 24 90 

74 19 20 18 74 96 21 20 23 82 118 20 19 17 69 

75 21 23 23 88 97 21 22 18 80 119 20 22 19 72 

76 18 22 16 72 98 23 21 18 84 120 21 20 18 76 

77 19 21 23 78 99 20 20 18 77 121 22 21 15 81 

78 18 23 24 81 100 21 20 18 78 122 21 17 15 71 

79 19 24 24 81 101 21 20 18 78 123 21 17 17 73 
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80 22 23 21 84 102 19 24 21 87 124 17 23 15 74 

81 17 20 22 88 103 22 23 23 81 125 22 21 24 87 

82 20 24 17 84 104 19 20 23 78 126 20 21 16 79 

83 22 25 23 86 105 21 23 22 89 127 21 22 23 88 

84 15 21 20 72 106 17 17 18 70 128 21 23 22 87 

85 20 21 19 78 107 20 23 16 75 129 19 21 21 92 

86 17 23 21 82 108 18 20 16 70 130 21 23 22 86 

87 17 23 20 82 109 17 22 12 63 131 19 25 20 81 

88 20 21 24 85 110 21 16 15 69      

 04كُم ُٖىت الضعاؾت خؿب مخغحر الجيـ الجضٌو -6-3

 ن

ـ
جي

ال
 

صعظت 

 ٧ليت

 ن

ـ
جي

ال
 

صعظت 

 ٧ليت

 ن

ـ
جي

ال
 

صعظت 

 ٧ليت

 ن

ـ
جي

ال
 

صعظت 

 ٧ليت

 ن

ـ
جي

ال
 

صعظت 

 ٧ليت

1 1 64 27 2 70 53 2 81 79 2 81 105 2 89 

2 1 80 28 2 82 54 2 69 80 2 84 106 2 70 

3 1 84 29 2 66 55 2 80 81 2 88 107 2 75 

4 1 61 30 2 85 56 2 79 82 2 84 108 2 70 

5 1 86 31 2 71 57 2 84 83 2 86 109 2 63 

6 1 73 32 2 71 58 2 80 84 2 72 110 2 69 

7 1 80 33 2 78 59 2 82 85 2 78 111 2 81 

8 1 62 34 2 76 60 2 72 86 2 82 112 2 79 

9 1 79 35 2 79 61 2 75 87 2 82 113 2 81 

10 1 68 36 2 77 62 2 85 88 2 85 114 2 74 

11 1 82 37 2 78 63 2 68 89 2 74 115 2 84 

12 1 75 38 2 68 64 2 81 90 2 90 116 2 83 

13 1 84 39 2 86 65 2 88 91 2 63 117 2 90 

14 1 62 40 2 66 66 2 58 92 2 72 118 2 69 

15 1 69 41 2 80 67 2 76 93 2 77 119 2 72 

16 1 73 42 2 63 68 2 71 94 2 72 120 2 76 

17 1 92 43 2 64 69 2 70 95 2 82 121 2 81 

18 1 78 44 2 75 70 2 82 96 2 82 122 2 71 

19 1 70 45 2 64 71 2 66 97 2 80 123 2 73 

20 1 72 46 2 65 72 2 86 98 2 84 124 2 74 

21 1 79 47 2 91 73 2 74 99 2 77 125 2 87 

22 1 82 48 2 73 74 2 74 100 2 78 126 2 79 

23 1 71 49 2 86 75 2 88 101 2 78 127 2 88 

24 2 76 50 2 70 76 2 72 102 2 87 128 2 87 

25 2 78 51 2 87 77 2 78 103 2 81 129 2 92 

26 2 88 52 2 76 78 2 81 104 2 78 130 2 86 

            131 2 81 



 
 
 

 

 
 

    2015 –  هىفمبر    : 13الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغهؼ  

145 

 

. ـ ؤهثى ، ن ــ حجم الُٗىت 2ـ طهغ ، 1: الترمحز

 05كُم ُٖىت الضعاؾت خؿب مخغحر الخسهو الجضٌو -6-4

 ن

و
ه

س
ج

 

صعظت 

 ٧ليت

 ن

و
ه

س
ج

 

صعظت 

 ٧ليت

 ن

و
ه

س
ج

 

عظت 

 ٧ليت

 ن

و
ه

س
ج

 

صعظت 

 ٧ليت

 ن

و
ه

س
ج

 

صعظت 

 ٧ليت

1 1 78 27 2 89 53 2 81 79 3 81 105 4 70 

2 1 88 28 2 70 54 2 80 80 3 81 106 4 87 

3 1 70 29 2 75 55 2 71 81 3 84 107 4 76 

4 1 82 30 2 70 56 2 82 82 3 88 108 4 81 

5 1 66 31 2 63 57 2 79 83 3 84 109 4 69 

6 1 85 32 2 69 58 2 72 84 3 86 110 4 80 

7 1 71 33 2 81 59 3 80 85 3 72 111 4 79 

8 1 64 34 2 79 60 3 82 86 3 78 112 4 82 

9 1 80 35 2 81 61 3 72 87 3 82 113 4 85 

10 1 84 36 2 74 62 3 75 88 3 70 114 4 74 

11 1 61 37 2 84 63 3 85 89 3 78 115 4 90 

12 2 84 38 2 83 64 3 68 90 3 92 116 4 63 

13 2 78 39 2 90 65 3 81 91 3 73 117 4 72 

14 2 76 40 2 69 66 3 88 92 3 69 118 4 77 

15 2 79 41 2 72 67 3 58 93 3 62 119 4 72 

16 2 77 42 2 76 68 3 76 94 4 86 120 4 82 

17 2 78 43 2 81 69 3 71 95 4 66 121 4 82 

18 2 68 44 2 71 70 3 70 96 4 80 122 4 76 

19 2 71 45 2 73 71 3 82 97 4 63 123 4 86 

20 2 84 46 2 74 72 3 66 98 4 64 124 4 73 

21 2 77 47 2 87 73 3 86 99 4 75 125 4 80 

22 2 78 48 2 79 74 3 74 100 4 64 126 4 62 

23 2 78 49 2 88 75 3 74 101 4 65 127 4 79 

24 2 87 50 2 87 76 3 88 102 4 91 128 4 68 

25 2 81 51 2 82 77 3 72 103 4 73 129 4 82 

26 2 78 52 2 86 78 3 78 104 4 86 130 4 75 

            131 4 84 

ـ ٖلم الىفـ و ٖلىم التربُت  جسهو ـ  الخسهو  4ـ ٖلم احخمإ ،  3ـ لغتٕ،  2ـ ٖلىم بؾالمُت ، 1: الترمحز

. الجامعي

ًّن الجضٌو -6-5  06كُم ُٖىت الضعاؾت خؿب مخغحر الؿ
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 ن

ـ
جي

ال
 

صعظت 

 ٧ليت

 ن

ـ
جي

ال
 

صعظت 

 ٧ليت

 ن

ـ
جي

ال
 

صعظت 

 ٧ليت

 ن

ـ
جي

ال
 

صعظت 

 ٧ليت

 ن
ـ

جي
ال

 
صعظت 

 ٧ليت

1 1 92 27 2 75 53 2 78 79 3 76 105 3 88 

2 1 76 28 2 81 54 2 76 80 3 81 106 3 84 

3 1 81 29 2 75 55 2 79 81 3 73 107 3 86 

4 1 84 30 2 70 56 2 77 82 3 69 108 3 72 

5 1 69 31 2 63 57 2 64 83 3 62 109 3 78 

6 1 80 32 2 69 58 2 80 84 3 86 110 3 82 

7 1 79 33 2 81 59 2 84 85 3 66 111 3 58 

8 1 82 34 2 79 60 2 61 86 3 80 112 3 71 

9 1 85 35 2 81 61 2 71 87 3 63 113 3 73 

10 2 74 36 2 74 62 2 78 88 3 71 114 3 74 

11 2 90 37 2 84 63 2 88 89 3 76 115 3 87 

12 2 63 38 2 83 64 2 70 90 3 78 116 3 79 

13 2 72 39 2 90 65 3 82 91 3 64 117 3 88 

14 2 77 40 2 69 66 3 82 92 3 75 118 3 87 

15 2 72 41 2 72 67 3 75 93 3 64 119 4 82 

16 2 82 42 2 68 68 3 68 94 3 70 120 4 86 

17 2 82 43 2 71 69 3 79 95 3 82 121 4 78 

18 2 76 44 2 84 70 3 62 96 3 66 122 4 84 

19 2 80 45 2 77 71 3 80 97 3 86 123 4 85 

20 2 71 46 2 78 72 3 73 98 3 74 124 4 81 

21 2 82 47 2 78 73 3 86 99 3 74 125 4 68 

22 2 79 48 2 87 74 3 91 100 3 88 126 4 81 

23 2 72 49 2 81 75 3 73 101 3 72 127 4 88 

24 2 80 50 2 78 76 3 86 102 3 78 128 4 85 

25 2 82 51 2 89 77 3 70 123 3 81 129 4 65 

26 2 72 52 2 70 78 3 87 104 3 84 130 4 70 

            131 4 66 

 

 41الى37ـ مً 4،   36الى31ـ مً 3،  30الى25ـ مً 2،   25ـ ؤكل مً 1:    الترمحز

: اإلاٗالجاث ؤلاخهاثُت -7

 Sig  ٞهي ٚحر صالت بخهاثيا ،ؤر ال جىظض ٞغو١ ؤو ٖال٢ت،وبطا ٧اهذ Sig   ≥αبطا ٧اهذ ٢يمت  : جفؿحر الضاللت ؤلاخهاثُت* 

  <α (ؤنغغ جماما ) 1)،ٞهي صالت بخهاثيا ،ؤر جىظض ٞغو١ ؤو ٖال٢ت( 

                                                           

 . 80 جامعة بسكرة،ص: ـ،اجلزائر/،رسالة ماجستَت غ"المكانة السوسيومترية وعالقتها بالتكيف الدراسي"،(4 20)،حرزيل حسُت) )
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الم الجضًض -7-1     :ازخباع الخباًً بحن اللًاًا التي ٌٗالجها ؤلٖا

 للفغوق بحن اإلاداوع خؿب عؤي الُٗىت إلاجمىٖت واخضة ANOVA"ف"ًبحن كُم ازخباع جدلُل الخباًً  07حضٌو 

ت مجمٕى اإلاغبٗاث  مؿخىي Sig "ف" مخىؾِ اإلاغبٗاث صعحاث الخٍغ

 الضاللت

 التي الاحخماُٖت اللًاًا

الم ٌٗالجها  الجضًض ؤلٖا

اث  891. 678. 25.453 31 789.032 بحن اإلاجمٖى

اث    37.541 99 3716.602 صازل اإلاجمٖى

    130 4505.634 اإلاجمٕى

 التي الؿُاؾُت اللًاًا

الم ٌٗالجها  الجضًض ؤلٖا

اث  002. 2.217 8.470 31 262.582 بحن اإلاجمٖى

اث    3.821 99 378.303 صازل اإلاجمٖى

    130 640.885 اإلاجمٕى

ت اللًاًا  التي الفىٍغ

الم ٌٗالجها  الجضًض ؤلٖا

اث  000. 5.222 31.868 31 987.913 بحن اإلاجمٖى

اث    6.103 99 604.194 صازل اإلاجمٖى

    130 1592.107 اإلاجمٕى

ٌ  هخاثج جدلُل*-  مً ل٩ل Sigالضاللت مؿخىي  مً ٧ل ٢يم يدبحن ؤٖاله 07:الجضو٫  في اإلابيىت الىخاثج خؿب:  07:الجضو
الم يٗالجها التي ال٣ًايا : الخىالي ٖلى ،وهي( اإلاتربهحن ألاؾاجظة)اإلاضعوؾت الٗيىت عؤر خؿب الجضيض ؤلٖا

 ال٣ًايا بخهاثيا،و صالت ٚحر ٞهي ،وبظل٪0.05 و 0.01 بمؿخىيحها α مً ؤ٦بر ٢يمت ،وهيSig=0.891الاظخماٖيت ال٣ًايا

= 0.000 ال٨ٟغيت ال٣ًايا ؤزحرا بخهاثيا،و صالـت هي ،و0.05 و 0.01 ؤيًا بمؿخىيحها α مً ؤ٢ل ٢يمت ،وهيSig=0.02 الؿياؾـيت

Sig مً ا٢ل ألجها بخهاثيا صالت ٢يمت ،وهيα 0.05و0.01 ؤيًا بمؿخىيحها . 

ٌ  هخاثج جفؿحر*-  يٗالجها التي ال٣ًايا بحن ٦بحر جبايً يىظض ؤهه يدبحن الؿاب07،٤ الجضو٫  هخاثج جدليل خؿب ٖلى: 07 الجضو
الم  ،خؿب الترجيب مً الىدى هظا ،ٖلى الاظخماٖيت ال٣ًايا الؿياؾيت،زّم  ال٣ًايا ،زّم  ال٨ٟغيت ال٣ًايا ؤولها الجضيض ؤلٖا

 ٢يم طل٪ ٖلى بخهاجي،ػياصة ٞغص ل٩ل الخام للضعظت ال٨لي باإلاجمٕى م٣اعهت الخبايىاث اإلاتربهحن،وهظه ألاؾاجظة عؤر

 جلحها و 5.222 ٖاليت ال٨ٟغيت ال٣ًايا في ٢يمها جٓهغ ،بيىما0.678 ظضا يٗيٟت الاظخماٖيت ال٣ًايا في جٓهغ والتي" ٝ"ازخباع
. 2.217الؿياؾيت ال٣ًايا

 الجيـ مخغحر خؿب الجضًض لئلٖالم الُٗىت ؤفغاص لىٓغة اليلُت الضعحت في الفغوق ازخباع-7-2

 ٌ  الضعاؾت لُٗىت الجيـ إلاخغحر اإلاجمىٖت بخهاء كُم ًبحن 08 حضو

 الدرجة
 الكلية

 الخُإ اإلاُٗاعي  الاهدغاف اإلاُٗاعي  اإلاخىؾِ الخؿابي ن ألاؾخاط حيـ

 714. 7.423 77.69 108 بهار

 1.755 8.418 75.04 23 طهىع 
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 ٌ  لُٗىت الضعاؾتالفغوق لُٗيخحن مؿخللخحن إلاخغحر الجيـ " جا"ازخباعًبحن كُمت  09حضو

 

 لدؿاوي اإلاخىؾُاث" جا"ازخباع  الخجاوـ اليلُت الضعحت

ازخباع 

 "ف"

Sig 

صاللت 

 الخجاوـ

صعحاث  "جا"ازخباع 

ت  الخٍغ

Sig  مؿخىي

صاللت 

 الفغوق

فغق 

 اإلاخىؾِ

فغق 

 الاهدغاف

 %95 مؿخىي الشلت

 ٖلُا هُاص

 
 6.096 -812.- 1.746 2.642 133. 129 1.513 358. 849. افتراى الدؿاوي 

اى ٖضم افتر

 الدؿاوي 

  
1.394 29.721 .174 2.642 1.895 -1.230- 6.513 

 09-08:الجضولحن هخاثج جدلُل -* 

 جٓهغ الظر ،و 09الجضو٫  الجيؿحن،و مخىؾُي بحن ج٣اعب ٞيه يٓهغ الظر و 08 الجضولحن في اٖل اإلابيىت الىخاثج زال٫ مً

. بخهاثيا صالت ٚحر ،ٞهي0.05و0.01 ب٣يمخحها α مً ا٦بر وهيSig =0.133 الضاللت مؿخىي  ٢يمت  ٞيه

 09-08: الجضولحن هخاثج جفؿحر *-

الم ي٣ضمه إلاا هٓغتهم في اإلاتربهحن ألاؾاجظة ٖىض ؤلاهار و الظ٧ىع  بحن ٞغ١  ال اهه ال٣ى٫  يم٨ً الؿاب٤ الخدليل زال٫ مً   ؤلٖا

. طل٪ في ظضا يخ٣ٟان ٢ًايا،ٞهما مً الجضيض

ًّن  مخغحر خؿب الجضًض لئلٖالم الُٗىت ؤفغاص هٓغة في اليلُت للضعحت الخباًً جدلُل ازخباع -7-3 : الؿ

 ٌ ًّن  إلاخغحر واخضة إلاجمىٖت ANOVA"ف" الخباًً جدلُل ازخباع كُم ًبحن 10 حضو   الؿ

صعحاث  مجمٕى اإلاغبٗاث 

ت  الخٍغ

 مؿخىي الضاللتSig "ف" مخىؾِ اإلاغبٗاث

اث  196. 1.260 573. 31 17.748 بحن اإلاجمٖى

اثصازل     454. 99 44.985 اإلاجمٖى

    130 62.733 اإلاجمٕى

ٌ  هخاثج جفؿحر و جدلُل*-  ب٣يمخحها α مً ألا٦بر و Sig=0.196 ٢يمت هالخٔ 10 الجضو٫  في اإلابيىت الىخاثج زال٫ م10ً:الجضو
 هٓغا الجضيض لئلٖالم هٓغتهم في الٗيىت ؤٞغاص بحن ٞغو١ جىظض ال اهه ال٣ى٫  يم٨ً بخهاثيا،ؤر صالت ٚحر وهي0.05 و 0.01

  .ؾجهم الزخالٝ

: الجامعي الخسهو مخغحر خؿب الجضًض لئلٖالم الُٗىت ؤفغاص هٓغة في اليلُت للضعحت الخباًً جدلُل ازخباع -7-4

 ٌ  الخسهو إلاخغحر واخضة إلاجمىٖت ANOVA"ف" الخباًً جدلُل ازخباع كُم ًبحن 11 حضو

ت مجمٕى اإلاغبٗاث   مؿخىي الضاللتSig "ف" مخىؾِ اإلاغبٗاث صعحاث الخٍغ

اث  594. 634. 36.369 3 109.106 بحن اإلاجمٖى
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اث    57.332 127 7281.138 صازل اإلاجمٖى

    130 7390.244 اإلاجمٕى

ٌ  هخاثج وجفؿحر جدلُل*-   Sig=0.594 ٢يمت هالخٔ 11 الجضو٫  في اإلابيىت الىخاثج زال٫ م10ً 11:الجضو

 ؤٞغاص بحن ٞغو١ جىظض ال اهه ه٣ى٫  ؤن يم٨ً بخهاثيا،ؤر صالت ٚحر ٞهي ؤيًا،وبظل٪ 0.05 و 0.01 ب٣يمخحها α مً ألا٦بر وهي
 .الجامعي الخسهو في الزخالٝ هٓغا الجضيض لئلٖالم هٓغتهم في الٗيىت

: الضعاؾت حؿائالث يىء ٖلى الىخاثج مىاككت -8

: الضعاؾت بدؿائالث الخظهحر-8-1

الم يٗالج ال٣ًايا ؤر-1  اإلاتربهحن؟ ألاؾاجظة هٓغ وظهت مً( الؿياؾيت،الاظخماٖيت،ال٨ٟغيت) بحن مً ؤ٦ثر الجضيض ؤلٖا

 للجيـ؟ حٗؼي  الجضيض لئلٖالم اإلاتربهحن ألاؾاجظة لىٓغة ال٩ليت الضعظاث في بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ هىا٥ هل-2

؟ حٗؼي  الجضيض لئلٖالم اإلاتربهحن ألاؾاجظة لىٓغة ال٩ليت الضعظاث في بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ هىا٥ هل -3 ًّ  للؿ

 للخسهو حٗؼي  الجضيض لئلٖالم اإلاتربهحن ألاؾاجظة لىٓغة ال٩ليت الضعظاث في بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ هىا٥ هل -4
 لهم؟ الجامعي

ٌ  مىاككت-8-2 ٌ  الدؿائ الم يٗالج ال٣ًايا ؤر:ال٣اثل :ألاو  مً( الؿياؾيت،الاظخماٖيت،ال٨ٟغيت) بحن مً ؤ٦ثر الجضيض ؤلٖا
 اإلاتربهحن؟ ألاؾاجظة هٓغ وظهت

ٌ  هخاثج زالٌ مً *- الم يٗالجها التي ال٣ًايا بحن ٦بحر جبايً يىظض ؤهه يدبحن ،07:عكم الجضو  ال٣ًايا ؤولها الجضيض ؤلٖا

. اإلاتربهحن ألاؾاجظة وهي اإلاضعوؾت الٗيىت ؤٞغاص ،خؿب الاظخماٖيت ال٣ًايا الؿياؾيت،زّم  ال٣ًايا ،زّم  ال٨ٟغيت

ٌ  مىاككت -8-3  اإلاتربهحن ألاؾاجظة لىٓغة ال٩ليت الضعظاث في بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ هىا٥ هل :ال٣اثل: الشاوي الدؿائ
 للجيـ؟ حٗؼي  الجضيض لئلٖالم

ٌ  ًمىً 09 و 08 الجضولحن في الىخاثج زالٌ مً *-  ٖىض ؤلاهار و الظ٧ىع  بحن بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض ال ؤهه :اللى
الم ي٣ضمه إلاا هٓغتهم في اإلاتربهحن ألاؾاجظة ٖيىت . طل٪ في ظضا يخ٣ٟان ٢ًايا،ٞهما مً الجضيض ؤلٖا

ٌ  مىاككت-8-4  اإلاتربهحن ألاؾاجظة لىٓغة ال٩ليت الضعظاث في بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ هىا٥ هل: ل٣اثلا:الشالث الدؿائ
؟ حٗؼي  الجضيض لئلٖالم ًّ  للؿ

ٌ  في اإلابِىت الىخاثج زالٌ مً*- ٌ  ؤن ًمىً 10 الجضو  الٗيىت ؤٞغاص بحن بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض ال ؤهه :هلى
ًّ  مخٛحر خؿب الجضيض لئلٖالم هٓغتهم في(اإلاتربهىن  ألاؾاجظة)  .الؿ

ٌ  مىاككت-8-5  اإلاتربهحن ألاؾاجظة لىٓغة ال٩ليت الضعظاث في بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ هىا٥ هل :ال٣اثل: الغاب٘ الدؿائ
 لهم؟ الجامعي للخسهو حٗؼي  الجضيض لئلٖالم

ٌ  في اإلابِىت الىخاثج زالٌ مً *- ٌ  ًمى11ً الجضو  هٓغا الجضيض لئلٖالم هٓغتهم في الٗيىت ؤٞغاص بحن ٞغو١ جىظض ال ؤهه :اللى
 .الجامعي الخسهو في لالزخالٝ



 
 
 

 

 
 

    2015 –  هىفمبر    : 13الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغهؼ  

150 

 

 به ٢امذ الظر اإلايضاوي الٗمل زال٫ مً ٖجها ؤلاظابت جغيض حؿائالث ؤعبٗت مً الخاليت الضعاؾت اهُل٣ذ: الضعاؾت زالنت-9
الم َٝغ مً اهخماما ألا٦ثر ال٣ًايا خ٣ي٣ت ٖلى الى٢ٝى ؤظل مً  الؿياؾيت،و ال٣ًايا ؾلٟا،وهي اإلادضصة و الجضيض ؤلٖا

،و ،و الجيـ:مخٛحراث بحن ٢اث الٟغو  بٌٗ في جبدض ؤن ؤعاصث ال٨ٟغيت،٦ما الاظخماٖيت،و ًّ  لٗيىت الجامعي الخسهو الؿ

 ممشلت الٗيىت ببىؾٗاصة،وهظه قبحرة بً مدمض زاهىيت ،بمغ٦ؼ2014 ؤوث قهغ في اإلاتربهحن ألاؾاجظة في اإلاخمشلت ،و الضعاؾت
: الخالي ًٖ الىخاثج ؤؾٟغث ،خيض اإلاؿيلت لىاليت الجىىبيت للجهت

الم َٝغ مً اهخماما ال٣ًايا جترجب - . الاظخماٖيت ال٣ًايا الؿياؾيت،زّم  ال٣ًايا ،زّم  ال٨ٟغيت ال٣ًايا: يلي ٦ما الجضيض ؤلٖا

الم ي٣ضمه إلاا هٓغتهم في اإلاتربهحن ألاؾاجظة ٖيىت ٖىض ؤلاهار و الظ٧ىع  بحن بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض ال -  الجضيض ؤلٖا

. ٢ًايا مً

ًّ  مخٛحر خؿب الجضيض لئلٖالم هٓغتهم في الٗيىت ؤٞغاص بحن بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض ال -  .الؿ

 .الجامعي الخسهو في لالزخالٝ هٓغا الجضيض لئلٖالم هٓغتهم في الٗيىت ؤٞغاص بحن ٞغو١ جىظض ال -

:  زاجمت

الم بن     ٘ ؤن لها خضيشت،يم٨ً وؾيلت الجضيض ؤلٖا  و ه٨ؿاث مً الكٗب له يخٗغى بما آبهت ،ٚحر ؤزغي  جً٘ و خ٩ىماث جٞغ
 الخُىع  مً ٧له اإلاباقغ،وهظا ٖلى م٩اجها ومً خيجها وفي نٛحرة و ٦بحرة ٧ل يى٣ل اليىم خياجه،ٞإنبذ ٖلى اعجضاصاث

 الا٢خهاصياث،ختى الؿياؾاث،و الخضوص،و حٗضي ،والظر(البهغر  الؿمعي) اإلايضان هظا في الغهيب الخ٨ىىلىجي
 بٌٗ ٖلى خ٨غا ٧ان الظر الصخٟي ؤلابضإ في يخٟىىىن  الى٣الت،و بهىاجٟهم ٦صخٟيحن يكخٛلىن  الىاؽ ألا٩ٞاع،وؤنبذ

ؿٗض خضيً،بما طو ؾالخا ،وؤنبدذ ال٣ىىاث الهىاٖيت،وػاصث ألا٢ماع ،واقخٛلذ ألاشخام  يخٗؿهم،ٞال ،ؤو اللكغ يُم
 و بٗلمهم اؾخُاٖىا الجضيض،بن الٛؼو  يىاظهىا ختى ألاظيا٫ جُٗيم الا ٖليىا الىؾاثل،وما هظه في جد٨م جغصٖهم،وال ع٢ابت

. الب٣اء في ٚغىٌر  لىا ٧ان بطا حٛالال،هظاواؽ ٞهغا الكٗىب بٌٗ ٖلى خّخمذ التي الخبٗيت مً ؤهٟؿهم يدغعوا ط٧ائهم،٧ي

: اإلاغاح٘ كاثمت

الم" ،(2012)ٞخيدت، ٦يدل-1  .باجىت ظامٗت: اجها٫،الجؼاثغ جسهو ماظؿخحر ،عؾالت"البُئي الىعي ووكغ الجضًض ؤلٖا

المُت الشلافت "، (1988)،ؾليمان ٖهام سخى، مى -2 . ال٩ىيذ ظامٗت:،ال٩ىيذ16 ط، 48ٕ الاظخماٖيت، الٗلىم مجلت ،"ؤلٖا

ت اإلاياهت"،(2014)خؿحن، خغػلي -3 الكتها الؿىؾُىمتًر  ظامٗت: ،الجؼاثغ م/ٙ ماظؿخحر ،عؾالت"الضعاس ي بالخىُف ٖو

. بؿ٨غة

 

 

  



 
 
 

 

 
 

    2015 –  هىفمبر    : 13الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغهؼ  

151 

 

 

اثفها اإلاغغبي اللغوي باإلاجاٌ الؿىؾُىجىُٓمُت البيُاث ت ْو : الخىمٍى
 ؤلاحخماُٖت وكُمتها ؤهىاٖها

 الغباٍ،اإلاغغب الخامـ مدمض حامٗت/الُٗاصي َُب.ؤ

 

: ملخو

 جىاعيا يٗٝغ اإلاٛغبي؛ قهضها التي الؿىؾيىا٢خهاصيت الخدىالث ْل في ؤنبذ جىٓيمي لٟاٖل الخٗغى اإلالاٌ هظا ٌؿتهضف   
 في به الٗمل ؾب٤ ٦ما ومماعؾت عمؼيا ؤلاقخٛا٫ مى٤ُ بظاث ؤلاخخٟاّ جم ؤزغي؛وبن جىٓيميت بضاثل باؾخضٖاء واؾدبضالا

. اإلاٛغبيت بالباصيت اإلادليحن والؿيا١ اإلاجا٫ هىا بالخضيض ،وؤزو"الخ٣ليضيت" الخٓيميت البيياث ْل

 جضبحر بمىاؾبت لضحها الٟٗاليت ظاهب ببغاػ الٗلمي؛زم الخُاب جىاولها ٦ما بها الخٗغي٠ ٖلى إلا٣ا٫ هظا في ؾإ٢خهغ لظل٪   
 حٛحر و٦ظا ؤلاخخماٖيت الخدىالث ْل في اإلايضاوي والٟٗاليت الىجاٖت ؾاا٫ إلاىا٢كت اإلا٣بل اإلا٣ا٫ ؤزهو ؤن اليىمي،ٖلى

 ال٣غور باإلاجا٫ الؿىؾيىجىٓيمي بالخدى٫  وؿميه ؤن يم٨ً ما وعاء طل٪ و٢ٝى اإلاٗيكيت،ومضي اإلاخُلباث وجؼايض
غوخت بٖضاصر بمىاؾبت الخهىم هظا في ؤهجؼتها ؤ٧اصيميت ميضاهيت صعاؾت وهخاثج مُٗياث زال٫ مً اإلاٛغبي،وطل٪  أَل

. اإلاٛغب -الغباٍ الخامـ مدمض بجامٗت الض٦خىعاه

: جمهُض

 خيض مً اإلاٛغبي،وطل٪ ال٣غور اإلاجا٫ في ال٣اثمت الؿىؾيىجىٓيميت البيياث ؤهثروبىلىجي الؿىؾيى اإلا٣ا٫ هظا في ؾإجىاو٫    
 ال٣غور الؿيا١ صازل والٗمليت الغمؼيت ٢يمتها وببغاػ وا٢ٗها، في هي ٦ما و٦ظا الؿىؾيىلىجي الٗلمي الخُاب في بها الخٗغي٠

. الخىمىيت اإلاماعؾت ؤزىاء مؿاهمتها ٖغى اإلادلي،زم

: الٗلمي الخُاب في اإلادلُت الخىُٓمُت اإلااؾؿاث

ا -والػالذ  -باإلاٛغب ؤلاظخماٖيتألاماػيٛيت البيياث ٧اهذ  م٣اعبتها؛وجىػٕ ػوايا في جٟاوجذ وؤبدار صعاؾاث لٗضة مىيٖى
... وال٣اهىوي والؿىؾيىلىظيىألاهثربىلىجي الخاعيذي بحن بهضصها الاهخمام

 عوبحر ٢بيل مً بالؿىؾيىلىظياال٩ىلىهياليت، يؿمى ما بَاع في الٟغوؿيحن الباخشحن مً الٗضيض بالضعاؾت جىاولها و٢ض

 في بحرن حان و٦ظل٪ ،les berbères et le Makhzen (1930)  ال٣يمت ؤَغوخخه في وبسانت ؤبدازه مً الٗضيض فيمىهُاوي

 بحن الٗال٢ت في بالبدض الخام اهخمامه مً اهُال٢ا  –خاو٫  الظر وهى،les Structures Sociales du HautAtlas ؤَغوخخه
. مدليت بهخاط ٧ىؾيلت الجغاع ؤهميت لجماٖخةلى ماؾؿت صعاؾت زال٫ مً ؤلاهدباه يشحر ؤن  –اإلادلي بٗضها في والخىميت الش٣اٞت

ٌ  مً ٧ل ؤٖما٫ هيسخى ؤن صون      مغا٢با ٧ان الظرحىؾخِىاعج٣اعيغال٣بُان و٦ظا،Reconnaissance au Maroc في فىهى صو قاع

ٌ  و بلحر ومِكى ،وهىاخحها جؼهيذ إلاضيىت مضهيا ...  le Haouz de Marrakech 1 مالٟه في باؾىىن  وبى

                                                           
1

- Pascon, (Paul), Le Haouz de Marrakech, 2 vol, Rabat, 1977. 



 
 
 

 

 
 

    2015 –  هىفمبر    : 13الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغهؼ  

152 

 

 بَاع في او وبإصواعها بها للخٗغي٠ الخىٓيميت،ؾىاء اإلااؾؿاث جل٪ م٣اعبت في الٗلمي بؾهامهم اإلاٛاعبت للباخشحن ٧ان ٦ما

 جل٪ بحن ومً....اإلادليت الخىمىيت ؤلاق٩االث م٘ الخٗاَي بَاع في لها والخىمىر  ال٣يمي البٗض واؾخلهام ٖلحها للخٟاّ الضٖىة

 les Mutations Sociales dans le Haut 1ؤمهان ٖليالباخض ؤهجؼها التي الهامت هجضالضعاؾت باؾ٩ىن  بلى بياٞت الضعاؾاث

Atlas الٗىصة يغوعة بلى الضٖىة بلى طل٪ وججاوػ  اإلاجخمٗيت،بل والبيياث ألاهٓمت بهظه وحٗغيٟا ج٣ضيما ال٣اعت  ٞحها يجض والتي 
 ليؿذ ؤجها ووٗخ٣ض... لٟاثضتها جىمىيت بإصواع ايُالٖها وبم٩اهيت ؤؾاؾا اإلادليت الؿا٦ىت خياة في ٖمليت ؤهميت مً لها بلحها،إلاا

 .بالخإ٦يض ٖلميخحن هجاٖت و وظاهت طو مكغوٕ هى ما ب٣ضع"بخياثيت-ؾلٟيت" صٖىة مجغص

حرهم يٟيت ؤزاعتهم الظيً الباخشحن مً ٚو غ مما اقخٛالها،اهُال٢ا مى٤ُ وجبحن ٞهمها ٞداولىا اإلااؾؿاث هظه ْو  مً لها جٞى

. اٖخمضتها التي لل٣باثل اإلاٗيصخي اليىمي في ٞاٖليتها مضي في البدض وؤؾاؾا بل ووْيٟيت، مٟاهيميت بيياث

لى     ؤػعفبيؿمى ما لها ويٗذ ٢ض ألاماػيٛيت ال٣بليت اإلاجخمٗاث هظه هجض ال٣اهىهيت، الىاخيت مً اإلاشا٫ ؾليل ٖو
ت وهي ،بػعفانؤو يت ٢ىاهحن مجمٖى  مً يشىع  ٢ض ما ٖلى الجىاب وجخًمً واإلاجا٫، الؿا٦ىت بحن الٗال٢اث جىٓم ٖٞغ

 جمـ ٣ٖىبت ؤيت اٖخماصها ٖضم مشال خيض مً بوؿاوي َاب٘ طاث ؤجها ،٦ما وؤلالؼاميت بالهغامت مًمىجها هؼاٖاث،ويدؿم
ضام، ؤلاوؿان وخياة ب٨غامت  هي الىٟي،و٦ظل٪ ؤوؤػوانهي اإلاظهب لها يخٗغى ؤن يم٨ً وؤ٢ؿاها ٣ٖىبت ؤ٢صخى وبهما ٧اإٖل

 والؿٗايت، ال٨ض بد٤ اليىم ألاؾغة مضوهت ٖليه جهُلر ما ؤرجماػالذ إلابضؤ جُبي٣ها مشال خيض مً بههافي َاب٘ طاث
 بٗض اإلاغؤة ل٨غامت خٟٔ طل٪ في الؼوظيت،و ؾىحن طل٪ في ويغاعى الُال١، خالت في زغوتها ػوظها م٘ اإلاغؤة ج٣دؿم بإن وال٣اضخي
 في خ٣ها لها يًمً ٦غامتها تهان ال وختى زاهيت، اإلاُل٣ت اإلاغؤة جتزوط ما وهاصعا ٢اؾيت، اظخماٖيت ج٩الي٠ له الظر الُال١،

يت الخىٓيميت ال٣ىاٖض مً طل٪ ٚحر بلى. الؼواط ماؾؿت ل٣ضؾيت خٟٔ ؤيًا طل٪ وفي ب٨غامت، الٗيل غ التي الٗٞغ  جَا

غاٝ هظه ؾً ويخم...  واإلاجا٫ والٗال٢اث ألاٞغاص  يضيغ الظر ،الغبٗحن ؤًذ ؤو" بهفالؽ" مجلـ َٝغ مً بػعٞان ؤو ألٖا
. لجماٖذ ماؾؿت

غاٝ هظه ٞةن ؤلاقاعة ؾلٟذ و٦ما     ٣ِٞ اإلا٣غوهت ال٣ٗىبت مبضؤ ٖلى اإلاغج٨ؼة والًىابِ ال٣ىاهحن مً ناعم بىٓام جدؿم ألٖا
 وخٟٔ ويماهه، ؤلاؾخ٣غاع جد٣ي٤ لٟاثضة طل٪ و٧ل زُىعجه، وصعظت اإلاغج٨ب الٟٗل لُبيٗت جبٗا جخٟاوث والتي بالٛغامت،

 .لل٣بيلت والخاعجي الضازلي ألامً

 في والخاعيسيت؛ والؿىؾيىز٣اٞيت الٗمليت الخىٓيميت ألابٗاص طاث الجىاهب، هظه وحٛييب بٟٚا٫ يخم ما ٚالبا ؤهه واإلاالخٔ
 اٖخباعها خض بلى يي٣ت جغازيت بٛغاثليت بلحها الىٓغ يخم ؤو اإلاىا٤َ، هظه في الخىميت بق٩ا٫ ج٣اعب التي واإلاكاعي٘ الخدليالث

 جغي  م٣اعهت هٓغة اٖخماص و٦ظل٪ اإلاجخمٗاث، لهظه الخاعظيت الغئيت اٖخماص هى طل٪ ومغص واإلااضخي، للخسل٠ عمؼا ؤخياها
٤ وج٣يـ  هي بما اإلاجخمٗاث هظه ٞهم ٖلى الٗمل ٖىى زهىنياجه، بُبيٗت ومسخل٠ ؾاب٤ وا٢عي ؤو طهجي همىطط ٞو

اع هظا وفي ،2Race et Histoire مالٟه في ؾتراوؽ لُفي طل٪ بلى يضٖى ٦ما بها الخام ؤلاظخماعي مى٣ُها وو٤ٞ ٖليه  ؤلَا
 الضعاؾت ها٢هت مجخمٗاث ٣ِٞ هىا٥ مخسلٟت،بل مجخمٗاث هىا٥ ليؿذ" ؤهه ٞحها يا٦ض التي بحر٥ لجا٥ م٣ىلت وؿخدًغ

". الخدليل ؤو

                                                           
2
- Ali Amahan, les Mutationes Sociales dans le Haut Atlas.Édition de la Maison des Sciences de l'homme - 

Paris. Les Éditions La Porte Rabat (1998). 
3
- Claude Lévi-Strauss : Race et Histoire, Editions UNESCO, Paris , 1952. 
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اثٟها؟ هي وما ألاماػيٛيت؟ ال٣باثل اٖخمضتها التي الخىٓيميت اإلااؾؿاث هظه بطن ٞماهي  ؾىدىاولها التي اإلاداوع  هي هظه ْو

 مً آزاعجه ما وباٖخباع ظهت، مً ؤهميتها باٖخباع ،"لجماٖذ" ماؾؿت الخٟهيلٗلى مً وببٌٗ ؤؾاؾا التر٦حز ؾيإحي،م٘ ٞيما
خباع بٖاصة بلى الخاظت و٢يام لغاهىيتها ؤيًا اٖخباعا زم ؤزغي، ظهت مً ٞٗل وعصوص ه٣اف  ٖلى ٢اصع جىٓيمي ٦ٟاٖل لها ؤلٖا

حر بلى الغاميت الجهىص في ؤلاؾهام  .٢بل مً طل٪ ٖلى ؤباهذ ٦ما اإلاُغوخت، الخىمىيت اإلاكا٧ل ٖلى ؤظىبت جٞى

ت والىْاثف اإلادلُت الخىُٓمُت اإلااؾؿاث ؤهىإ : بها اإلاىَى

 والخٗايل الخًامً ٢يم ج٣ٗيض ؤؾاؾا اؾتهضٝ ٢ض الخىٓيميت اإلااؾؿاث هظه  زل٤ ؾاب٣ا؛ٞان طل٪ بلى ؤلاقاعة جمذ ٦ما   
 ا٢خهاصر هٓام بعؾاء وؤيًا والخاعجي، الضازلي واؾخ٣غاعه ؤمىه يتهضص ٢ض ما ٧ل مً نياهخه و٦ظا اإلاجخم٘، م٩ىهاث بحن

 جهيبهم، ٢ض التي ألاػماث ٖلى الجمي٘ ويٗحن الجمي٘، بحن الٗض٫ جد٣ي٤ ويًمً والىاظباث الخ٣ى١  واضر واظخماعي

 :٧1اآلحي وهي اإلااؾؿاث هظه ألبغػ  وٗغى الهضص هظا وفي ٖيكهم، ؤؾباب خٟٔ وحهضٝ

 لؿا٦ىت حٗىص التي واإلاضزغاث اإلاان  وبيضإ بسؼن  جسخو مدهىت، ؾىؾيىا٢خهاصر ماؾؿت وهيبهُضاعؤو":ؤواصًغ. "1
 ٞهى الخؼن، مهمت بلى وبياٞت وؤلاؾتهال٥، باإلاٗيكت نلت له ما ٧ل ٞحها يسؼن  ٦ما ظماٖيت؛ ٦مل٨يت ؤو باألؾغ زانت الضواع
ت ؤؾغة ول٩ل للمٗىػيً، اإلاؿاٖضة ج٣ضيم مىه يخم خيض مدليا، حؿىص التي الجماعي الخًامً ٢يمت ٖلى يديل  زانت ٚٞغ
٤ هظا اقخٛا٫ لخؿً الًامىت والًىابِ الخىٓيميت ال٣ىاٖض بىي٘ لجماٖذ ماؾؿت وجخ٨ٟل مٟخاخها، جمل٪  اإلاٞغ

. ٖليه ؤمحن حٗيحن يخم ولظل٪ الخل٠، ؤو الًيإ مً ٞيه الجمي٘ خ٣ى١  ويمان

يت ماؾؿت هي:ؤهىى. 2  التي الٟالخت بإصواث ٖال٢ت له ما ٧ل بهىاٖت يخ٨ٟل خضاص ٞحها يٗحن خيض الخضاصة، جسو خٞغ
 ٢ض ؾىىيت ؤظغة ألاظحر الخضاص لهظا لجماٖذ وجسهو الخضيض، ٖلى ج٩ىيىه في ويٗخمض اليىميت ؤوكُتها في الؿا٦ىت يدخاظها

حرها واإلاٗاو٫  الٟاوؽ بهى٘ ويخ٨ٟل ؤخياها، ه٣ضيا ؤو ٖيييا ألاصاء ي٩ىن   ؤر الخاٞغ ؤو جاؾيال ؤيًا ؤو الٟالخت ؤصواث مً ٚو
. الٟغؽ نٟيدت

ؼي .3 ؼا ؤو جٍُى ، و الخٗاون  مبضؤر ٖلى ي٣ىم الخُىعي، الجماعي للخٗاون  هٓام وهي: جاٍو  بٌٗ إلهجاػ وزهىنا الخُٕى

ما٫ ىض بالٟالخت الٗال٢ت طاث ألٖا . بخ٩ىيحن اإلاٗغوٝ الىخل، مً الؿ٣ي مجاعر  وجى٣يت والخهاص ٧الخغر مىاؾمهما؛ ٖو

ايت اإلا٩ل٠  الصخو ،وهى"ؤماػا٫" بدىٓيمها بالٟالخت،ويخ٩ل٠ اإلاغجبُت الؿىاقي وحٗجي:جحرهُىًٍ. 4  الخ٣ى٫  بٖغ
 في ؤيًا والخىاوب،وحؿمى بالضوع  ؤر" جاوالا" خؿب اإلاٗىيحن ٖلى وجىػيٗها الؿ٣ي مياه ج٣ؿيم بدىٓيم واللؿاجحن؛وي٣ىم

. جاع٧ا: بـ ؤزغي  مىا٤َ

 هىا يسخو الخىاوب،ٚحرؤهه مبضؤ ؤيًا ويٗخمض بالؿ٣ي ٖال٢ت له ؤن خيض الؿاب٤،مً الىٓام يُاب٤ هٓام وهي:جاًِؿا. 5
. "جا٦ؿا" الخالت هظه في ويهبذ بالخىاوب الجماعي الغعي ؤيًا يسو ٢ض ٦ما...لؤلٚىام الجماعي بالؿ٣ي  ٣ِٞ

 ظماٖيت ماؾؿت لبىاء الضواع،ؤو ؤو ال٣بيلت ؤٞغاص ؤخض يسو ما شخيء لبىاء ألاٞغاص ٞحها يخٗاون  التي الىيٗيت وهي:ؤصواٌ.6
 (.للكغب الهالر اإلااء ٞحها يسؼن  التي الخٟغة) جاهىي٠ ٧اإلاسجضؤو

 يغوعاث مً به يخىاٞغ مما ما٢ذ،بٛايتؤلاؾخٟاصة ؤو صاثم بك٩ل والخمايت بالخغاؾت يدٓى جغابي مجا٫ وهى:ؤهضاٌ. 7
. للغعي ويؿخٛل ٦شحر و٦ؤل ٖكب به م٩اها ي٩ىن  اإلاٗيل،و

                                                           
 .بشكل كبَت على ركايات بعض الشيوخ كاألقارب من الساكنة احمللية يف حوارات متفرقةأماـ النقص الكبَت يف ادلراجع اليت تناكلت ىذا ادلوضوع؛اعتمدت - 
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اث٠ له بل الضيجي، والاؾخٟخاء الهالة إل٢امت حٗبضيت ماؾؿت مجغص ليـ اإلاسجض،وهى وؤ:جُمؼهُض.8  ٧التربيت ؤزغي  ْو
 ٖلى مٗه والخٟاوى ال٣ٟيه،وحٗييىه ؤر الُالب ازخياع زال٫ مً الغؾاثل،وجىٓمهلجماٖذ و٢غاءة والاؾدكٟاء والخٗليم

 وجضبحر بدٟٔ لجماٖذ جًُل٘ ؛٦ما(ؤصاثه ومي٣اث مبلٛه) واإلاالي...( ألا٧ل) الٗيجي م٣ضاعه في اإلا٣ابل؛والخٟهيل ؤو الكّغ

. به اإلاٗغوٝ وجىٓيم اإلاسجض قاون

 الخجاعة بدىٓيم لجماٖذ بىاؾُتها ج٣ىم ؤزغي  ماؾؿاث وهىا٥ اإلاٗخمضة، الخىٓيميت اإلااؾؿاث ؤبغػ  هي بطن هظه

 بىاؾُت يبُه يخم ما وهى طل٪، ٚحر بلى( اإلااثيت اإلاُاخً) هىامان بػع٧ان واؾخٛال٫ الٗخي٤ والخمضعؽ باألؾىا١
 ؤمغاعهٓام اٖخماص ٞيخم والجزاٖاث الخغوب جخسللها  التي الاؾخصىاثيت ألاخىا٫ في الٗاصيت،ؤما ألاخىا٫ في وهظا؛ؤمغاعهٓام

 ٖضصهم طل٪ في ٖاثلت،ويغاعى ٧ل ؤٞغاص ؤخض مً اهخسابهم يخم الظيً،الغبٗحن ؤًذبمٗيت اإلاغخلت جضبحر به ويىاٍهةمغاعن 

 مسجض في يجخمٗىن  مىخسبت، جىٟيظيت ماؾؿت بهٟالؽ ؤو الغبٗحن وؤيذ.ألاؾاؽ اإلابضؤ وهى ألاؾغ ٧ل جمشيليت ٖلى والخغم
غاٝ، جُبي٤ ٖلى اللىػ،ويؿهغبهٟالؽ ؤو ؤع٧ان ٦صجغة مٗغوٝ مى٢٘ في او الؼاويذ ؤو اإلاىي٘  ؤمٛاع زال٫ مً طل٪ ويخم ألٖا

 اإلاىا٤َ،ٞهىا٥ بدؿب ؤمٛاع إلااؾؿت والغمؼيت ؤلاظخماٖيت ال٣يمت وجخٟاوث بهٟالؽ، وجىنياث ٢غاعاث بدىٟيظ ي٣ىم الظر
 ؤزغي  مىا٤َ في اٖخباعيت ٢يمت ج٨دسخي ٢ض ومىا٣َإزغي،و"بيضاوجىان" مىا٤َ في الخا٫ هي ٦ما امخياػ بإر لها يٗتٝر ال مً

 وهي اإلاىا٤َ بٌٗ في ؤمٛىع  باؾم ؤمٛاع ٦ظل٪ ويٗٝغ. جىٟيظها ق٩ل ؤو ألاخ٩ام مًمىن  ٖلى لها ؤزغ وال عمؼيت ٧اهذ وبن
يم ؤو ال٨بحر جغاصٝ  اإلاىهجيت ٖلى بخالت الخىٓيميت؛و٦ظل٪ ال٣ىاٖض ؤمام اإلاؿاواة ؤق٩ا٫ مً ق٩ل وهظا والغثيـ، الٖؼ

". ؤلامخياػ"ؤو" للخٗيحن" مجا٫ ال وبالخالي والخمشيليت الاهخساب في الضيم٣غاَيت

 م٘ الاؾخ٣ال٫ ببان الؿغيت الىيٗيت هظه مً زغظذ و٢ض وخغيت بؿغيت حكخٛل لجماٖذ ماؾؿت ٧اهذ ألاولى، الٟترة ٟٞي ،
 به حٗاَذ الظر الك٩ل بؿلب وطل٪ ؾغيت، وهه٠ عؾميت هه٠ ويٗيت في هٟؿها ووظضث اقخٛالها، خغيت في جغاظ٘

يٟي بىظىص اٖتراٝ وهى بلحها، خاظتها خيض بال بالىظىص لها حٗتٝر ج٨ً لم وبطا اإلااؾؿت، هظه م٘ الؿلُاث  وليـ ْو
 ؤو الؿلُاث َٝغ مً جضزل ؤر اهخٓاع صون  مً اإلادليت مهامها وجماعؽ حكخٛل لجماٖذ ماؾؿت ٧اهذ ظهتها، ومً ٢اهىوي؛

. ٖمىما ؤلاصاعة

 اإلادليت بالكاون ٖال٢ت له ٞيما والى٣اف الخضاو٫  ٞحها يخم اظخماٖاث ٣ٖض اظل مً ما، مىاؾبت ؤيت اؾخٛال٫ يخم و٧ان
 جبضؤ والتي الخضبحر، هظا آلياث جدضيض ٖبر زاعظيت، او صازليت ج٩ىن  ٢ض التي والهغاٖاث الجزاٖاث بٌٗ لخضبحر ؤو للؿا٦ىت،

. اإلاىيٕى هظا مخابٗت جخىلى التي واللجىت الاظخمإ جاعيش جدضيض زم بم٣غاهىلجماٖذ، َٝغ مً بالىؾاَت

 ما وهى الخميضة، اإلاؿاعي ظاهب في ٣ِٞ وبهما الخ٨م، ؤو لخ٣غيغ خضا جهل ال التي وازخهاناتها ؤصواعها جدضيض ويخم

بر خياصهم زم ؾمٗتهم، يسو ٞيما باإلظمإ يدٓىن  ؤشخام ازخياع يؿخضعي  الىؾاَت هظه اهتهاء وبٗض...  ٦ظل٪ الؿً ٖو
 .الخد٨يم وهى للجماٖذ الشاوي الازخهام وهي اإلاىاليت، اإلاغخلت بلى ؤلاهخ٣ا٫ يخم

٤ والٗاثالث ألاٞغاص بحن هؼاٖاث مً يشىع  ٢ض ٞيما الٟهل جخىلى ٞلجماٖذ يت، ال٣ىاٖض في مؿُغ هى ما ٞو  الظر واإلابضؤ الٗٞغ
خظاع ٖلى الجاوي خمل ؤؾاؽ وبهما ال٣ٗاب، هى ليـ الخ٣اضخي، هظا يد٨م  للمجخم٘ الٗام الىٓام ويبِ ٖليه، للمججي الٖا

 .اإلادلي

 لجماٖذ بلى ؤلاخخ٩ام يخم خيض عؾميت، مدا٦م وظىص م٘ ولى الىٓام، بهظا حٗمل ػالذ ال التي ال٣باثل بٌٗ وهىا٥
 مً ال٣بيلت مً ٞغص جد٨يم يخم مخ٣ايحن، بحن الخ٨م ٞحها يؿخٗصخي التي ألاخىا٫ وفي اإلادا٦م، بلى اللجىء ٖلى ويىابُها،

 ال ٢ض التي ال٣ىة وهي اإلاخ٣ايحن ٖلى حؿغر  بلؼاميت ٢ىة ل٣غاعاجه وي٩ىن  ال٣ًيت، في الٟهل بمهمت ويًُل٘ اإلاجاوعة، ال٣بيلت
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 هظا في ٖضيضة ؤمشلت ٞحها التي آيخة٦خيل، ٢بيلت ٖلى وهديل ألاٞغاص، هاالء َٝغ مً الغؾميت اإلادا٦م ؤخ٩ام بٌٗ بها جدٓى
 و٦ظا الخ٣اضخي، مؿاَغ بخ٣ٗض يدؿم الظر الغؾمي، ال٣ًاجي الىٓام َبيٗت هى ألامغ، هظا وي٣ىر  يٗؼػ  والظر الجاهب،

 ختى صون  ومً ؤ٦ثر، ؤو السجً بلى جهل ٢ض ٞال٣ٗىباث ،... الغؾىم ؤصاء زم بلحها، اإلادخ٨م ال٣اهىهيت ال٣ىاٖض مًمىن 
اع، هظا في ألاهميت ٦بحر ظاهبا وٟٛل ؤن صون  به،مً لهم ٖهض ماال وهى الخ٨م آزاع مً ال٣بيلت اؾخٟاصة  لٛت وهى ؤلَا

خباعاث مً طل٪ ٚحر بلى. الغؾميت اإلادا٦م ٖلى وبيشاعها لجماٖذ ماؾؿت جًٟيل يخم وبالخالي ال٣ًاء، ولٛت اإلاخ٣ايحن  الٖا
م بلحها، ؤلاخخ٩ام ٖلى الؿا٦ىت بنغاع يشلخه ما وهى هجاٖتها، ٖلى وجا٦ض اإلااؾؿت هظه صوع  ج٣ىر  التي  مدا٦م هٓام بعؾاء بٚغ

م والظر اإلاخ٣ايحن، مً ال٣ًاء زضمت ج٣غيب مبضؤ ٖلى ي٣ىم والظر واإلا٣اَٗاث الجماٖاث  ٖضة اإلابضؤ؛جسللخه بهظا حؿتره ٚع

 ؤَغاٝ ؤخض بلى مجخمٗت جدحزها يهٗب هيئت ؤو ظماٖت ٖلى وليـ واخض، ٢اى/ٞغص ٖلى واعج٩اػه ٢يامه: ؤهمها هىا٢و
 ويىح ٖضم بلى بياٞت اإلاخ٣ايحن، خ٣ى١  بهضع وتهضيض والٗض٫ الٗضالت إلخ٣ا١ يماهاث أليت ٚياب ألامغ هظا الخ٣اضخي؛وفي

حن ؤخض ٧ان ما بطا زهىنا للخا٦م، الخ٣ضيغيت بالؿلُت جغتهً ٢ض بلحها؛والتي اإلادخ٨م ال٣ىاٖض  بىٟىط يدٓى الُٞغ

. لٟاثضجه الخ٨يي٠ مدلي،ٞيٟؿغ

ت ظاهب وهى ؤهميخه، ج٣ل ال آزغ مُٗى ج٣ضم ما بلى هًي٠  مؿُغة وويىح بؿاَت بلى بالىٓغ ألاخ٩ام بنضاع في الؿٖغ
 يدٟٔ والخ٨م،مما البذ ٢هض لجماٖذ ماؾؿت او٣ٗاص وؾهىلت اإلا٣ٗضة، الك٩لياث مً زلىها وزهىنا الخ٣اضخي،

ت ؾمٗتهم يًغ ٢ض ما بجيان ًٖ ججهحهم ألاخ٩ام،٢ض ٖاع مً ألاٞغاص زكيت الًيإ؛بئلن مً ألاٞغاص خ٣ى١   الجمي٘ إلاٗٞغ

  1.الغؾميت اإلادا٦م م٘ يخد٤٣ ما بالخ٨م،وهى

 اإلادلي، اإلاجخم٘ صازل مى٢ٗها ؤن عؾميت،هى بإزغي  اؾدبضالها ونٗىبت اإلااؾؿت هظه وؤهميت ٢ىة جإ٦يض مً يؼيض وما
ت ٖلى يجٗلها غوٞهم وألاؾغ ألاٞغاص بجمي٘ مٗٞغ حر ْو  حٗغى ٢ض التي الخيصياث بكتى جامت بيىت ٖلى يجٗلها مما طل٪ ٚو
 في الخًىع  هظا ويمخض يب٣ى وبهما ٢ًاجي، هى ما في ٣ِٞ خًىعها ي٣خهغ ال ماؾؿت ٧ىجها هظا ٧ل بلى هًي٠ زم ٖلحها،

. وجىٓيمي بقغافي بضوع ( الخًامً) والاخخٟاليت والش٣اٞيت والا٢خهاصيت الاظخماٖيت ال٣بيلت خياة ظىاهب ٧ل

 :الاحخماُٖت واللُم الٗمل مباصت: اإلادلُت الخىُٓمُت اإلااؾؿاث

 ؤن يم٨ً اإلادلي، الخىٓيمي البىاء يمً اإلادىعر مى٢ٗها جبرػ التي لجماٖذ ألصواع ٖغى مً ج٣ضم ما ٧ل ٖلى جإؾيؿا

 :٧اآلحي ألبغػها ووٗغى لجماٖذ، ماؾؿت ٖلحها ج٣ىم و ج٨غؾها التي وال٣يم اإلاباصت بٌٗ وؿخسلو

 الٟالخيت اإلاىاؾباث في ال٣بيلت ؤٞغاص بحن الخٗاون  ٖلى حٗخمض ماؾؿاث وظىص زال٫ مً طل٪ يدبضي: والخٗاٌل الخًامً . 

 .الهٗبت الٓغوٝ ؤو الاخخٟاليت ؤو

 في جمشيليتها يسو ٞيما ؾىاء ال٣بيلت، م٩ىهاث ظمي٘ بقغا٥ ٖلى الخغم و الٗمل في وجخجلى: واإلاكاعهت الخمشُلُت .2

 .الاؾدكاعة ؾليل ٖلى ولى اإلادلي، اإلاهحر تهم التي ال٣غاعاث بٌٗ في الؿا٦ىت بلى الٗىصة ٖىض ؤو لجماٖذ،

                                                           

 :للتوسع أكثر يف اختصاصات جلماعت ينظر -
6
-  Ali Amahan :lesMutations Sociales dans le Haut Atlas-les ghoujdama-, 1998.op cite. 
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غي٣ت لجماٖذ صازل اإلامشلحن اهخساب مؿُغة في جخمٓهغ: الضًملغاَُت .3 ضم ال٣غاعاث جضبحر َو  لٟغى ٞغنت ؤيت وظىص ٖو
 به اإلا٣خىٗت اإلاىا٣ٞت ؤو ؾضاصه مىُل٤ مً ٣ِٞ ليـ بالغؤر ال٣بى٫  مً خاالث وظىص ليىٟي هظا ي٨ً لم الىاخض،وان الغؤر
يان مً ناخبه ل٩ىن  وبهما . اإلادليحن ألٖا

يت ال٣ىاٖض اٖخماص في ججؿيضا له هجض ؤن يم٨ً ما وهى: واإلاؿاواة ؤلاههاف .4  اإلاخ٣ايحن، بحن اإلاؿاواة لخد٣ي٤ الٗٞغ

 .طل٪ ٖلى مشا٫ زحر ؾاب٣ا، اإلاظ٧ىع " جماػالذ" مبضؤ في ولٗال الاظخماٖيت، مىا٢ٗهم وبازخالٝ( ط٦غ،اهثى) ظيؿهم بازخالٝ

 ؤن خحن في لجماٖذ، بها جسخو التي ألازحرة والضهيىيت؛هظه الضيييت الكاون بحن الٟهل زال٫ مً وطل٪:الٗلماهُت .5

 الضيً،ٞهى باؾم اليىميت/الضهيىيت الكاون مً ؤر في يخضزل ؤن له يد٤ وال ال٣ٟيه، ؤو الُالب قاون مً هي الضيييت ألامىع 
 ناخب مً مؿخ٣ل م٣ابل هٓحر بال٣غآن الخُبيب ؤخياها ؤو الٟخىي  وج٣ضيم والهالة اإلاسجض بكاون بال٣يام يسخو ٣ِٞ

يت ال٣ىاٖض جُبي٤ ٖلى وصهيىر  صيجي هى ما بحن الٟهل هظا في الُلب،ويٗخمض  مىظ بكإجها اإلاتراضخى و ٖلحها اإلاخٗاٝع الٗٞغ

 .الكٍغ لخدضيض ألاو٫  اليىم

 ال٣ُ٘ بلى الضٖىة يغوعة جُغح ٖالث٣يت، ؤو بييىيت ؤزغي  ؤهٓمت زال٫ مً اؾخ٨كاٞها باإلم٩ان ؤزغي  و٢يم مباصت وهىا٥
خباع عص ٖلى الٗمل وبالخالي لجماٖذ، ماؾؿت م٘ مخداصر و مخٗالم ؤو وا٢عي ٚحر حٗاَي ؤر م٘  ٢اٖضة ٖلى اؾدىاصا بلحها الٖا

 الخىٓيميت البيياث في البدض يغوم اهخمام ؤر ؤن ٖلى الـخإ٦يض ي٣ىم ج٣ضم، إلاا ٖامت ٦سالنت. آزغ لصخيء وليـ الٟٗاليت
هم اإلادليت، والجماٖاث لل٣باثل  هظا م٩ىهاث ج٨ٟي٪ ٖلى يغوعة اإلاغوع يؿخضعي بهما والٗال٢اث؛ اإلاجا٫ جىٓيم ٦يٟيت ٞو
 او٩ٗاؾاتها وبالخالي البيياث، بباقي بٗال٢تها ؤو مًمىجها، ٖلى بالى٢ٝى ؾىاء بيياجه، ٧ل وجىاو٫  اإلادلي، الاظخماعي الىٓام

يٟيت ٤ يخم ؤن ييبػي طل٪ و٧ل اإلاجخم٘، ٖلى الْى  يىء ٖلى ومدا٦متها زاعظيا، ونٟها اٖخماص ٣ِٞ وليـ صازليا، عئيتها ٞو
ت بزىىمغ٦ؼيت لضواعي ٚحره،٣ِٞ ٖلى ويى٨غها الخضازت لىٟؿه يضعي همىطط مٛايغ،ؤر ؾياقي ؤنل طاث هماطط حر م٨كٞى  ٚو

. بوؿاهيت ختى وال ٖلميت

 

: زالنت

 اإلاٛغبي؛جسخو الجىىب مً ؾىؽ بمى٣ُت زانت اإلاٛغبيت اإلا٣ضمت،ؤهالباصيت الٗامت الخٗغيٟيت اإلاُٗياث زال٫ مً لىا جبحن   
ت ت ٖلميت ماصة ق٩لذ الؿىؾيىجىٓيميتالتي اإلامحزاث مً بمجمٖى  البدض في ٦ما الخاعيش في الباخشحن مً إلاجمٖى

غافي البٗض ببغاػ جىاولذ الؿىؾيىلىظياإلاٛغبي،والتي بَاعالبدض في ال٩ىلىهياليتؤو ٞترجه في الؿىؾيىؤهثروبىلىجي،ؾىاء  ؤلازىٚى

. هاٖىاويً ؤبغػ  بٌٗ ط٦غ جم ؤؾاؾا؛٦ما للمى٣ُت

 َبٗذ اظخماٖيت ٦بييت لجماٖذ، ماؾؿت ٖلى مغ٦ؼر  بكمل صعاؾتها في واهدهغث اههلذ الٗلميت الجهىص جل٪ ؤن وعٚم   
 الخياة في الخضبحريت و٢ىاٖضها الغمؼيت ٢يمها خًىع  خيض مً ؤو الٗمليت الىاخيت مً ؾىاء خاليا وختى ٦بحر و٢ذ َىا٫

 ألهميتها بالىٓغ لجماٖذ ماؾؿت ٖلى جٟهيال ؤ٦ثر بك٩ل ع٦ؼث وبن خاولذ اإلاٛغبي،٣ٞض ال٣غور بالٗالم الخىٓيميت
اثٟها وج٣ضيم بها الخٗغي٠ باإلاى٣ُت،٢هض ٢اثمت ؤزغي  جىٓيميت ماؾؿاث ٖغى خًىعها؛ٖلى ومغ٦ؼيت  جضبحر في اإلاهمت ْو

... باإلاٛغب ال٣غويحن واإلاجا٫ لئلوؿان اليىميت ؤلاظخماٖيت الخياة
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 زاهىيتها ٖلى ٖلميا،والخ٨م ٖلحها ال٣ٟؼ ظغي  التي الخىٓيميت اإلااؾؿاث جل٪ جد٨م التي الٗمل مباصت ببغاػ ألامغ هظا ٞكمل
 الخىٓيميت،يبضص اإلااؾؿاث لخل٪ اإلادلي ؤلاظخماعي البىاء صازل مازغة اظخماٖيت ٢يم مً ٖغيه جم ما مدليا،ل٨ً الخىٓيميت

حر في خليام وهجاٖتهاؤلاظخماٖيت الٗمليت ٢يمتها ويشلذ الخهيي٠ هظا . ال٣اثمت الخىمىيت واإلاكا٧ل لل٣ًايا وؤظىبت خلى٫  جٞى

 : اإلاغاح٘ كاثمت

 .ألاو٫  ،اإلاجلض2003بحروث ناصع الٗغب؛صاع لؿان ،صاع"اإلادُِ الٗغب لؿان:" م٨غم بً مدمض مىٓىع  ابً -1

ت ،صاع"ؤلاحخمإ ٖلم كامىؽ: "ٚيض ٖا٠َ مدمض -2 . 2005لل٨خب، الٗامت اإلاهغيت الجامٗيت؛الهيئت اإلاٗٞغ

ت الخهىنُت:اإلاٗانغ اإلاغغب:"الجابغر  ٖابض مدمض-3  الضاع 1الٗغبي،ٍ الش٣افي ،اإلاغ٦ؼ"والخىمُت والخضازت والهٍى

.البيًاء  

4- Maria-Angels Roque ;La société civile au Maroc l’émergence de nouveaux acteurs de 

développement ;Publisud /Sochepress Institut Européen de la Méditeranée 2004. 

5 - Mohammed Chekroun :Citoyennete et lien Social au Maroc;Ed ;flsh Rabat;2010 

6- OuardAbdemalek:Etat et recomposition de la Société Civile au Maroc;communication 

présenté lors du Colloque"Espace publics au Maghreb"CRASC-Oran 15-16 et 17 Mars2011. 
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 الاحخماُٖت للمٗاقغة مجاٌ الؿىجي الفًاء

- ؤعػٍى،وهغان بمضًىت خًغي  بخي مُضاهُت صعاؾت -
 مٗؿىغ،الجؼاثغ حامٗت/ؾىاإلاُت هىعٍت.ص

 

:  ملخو

 ومجا٫ الاظخماعي، والخ٣اعب الخىانل لخل٤ ٦مجا٫ الؿ٨جي الًٟاء ؤهميت ٖلى الى٢ٝى بلى الضعاؾت هظه تهضف    

 ماصر بىاء يٗض ال الؿ٨جي ٞالًٟاء للضعاؾت، ٦ىمىطط" الهًاب حي" في مخمشل خًغر، مجخم٘ صازل الاظخماٖيت للمٗاقغة
يت جازغ خيض وتهيئخه؛ وججهحزه جىٓمه خيض مً الاظخماٖيت، للخٟاٖالث مجا٫ هى بل ٞدؿب، ظامض  الًٟاءاث وخالت هٖى

 مماعؾاجه ٖلى اإلاجاليت وج٣ؿيماجه الؿ٨ً جمشالث ظماٖيت، ٖمىصيت ؤو ؤ٣ٞيت ٞغصيت واؾٗت، ؤو يي٣ت ٧اهذ بن الؿ٨ىيت

 بحن والخىانل الالخ٣اء الخٗاع١، زل٤ في الؿ٨جي للًٟاء اإلاجاوع  الًٟاء صوع  ٖلى ؤيًا الضعاؾت هظه ج٠٣. الاظخماٖيت
ت ال٨يٟيت اإلا٣اعبت الضعاؾت جبيذ طل٪ ؤظل ومً.الجحران . اإلاضعوؾت الٓاهغة في ٧امً هى ما إلاٗٞغ

ت بلى الضعاؾت هظه جىنلذ و٢ض  وفي الاظخماٖيت، لؤللٟت مٗايحر مً يدمله وما الؿ٨جي الًٟاء ؤن مٟاصها الىخاثج مً مجمٖى
 ؤنبدذ ؤزغي  ًٞاءاث بهخاط جم ٣ِٞ، باإلاىاؾباث واعجباَها الجحران بحن التزاوع  ٢لت وفي الاظخماٖيت، الخدىالث ْل

 صازل مدهىعا الخىانل يب٣ى ٞلم والؿى١، واإلاسجض الٗمىميت ٧الخضي٣ت الجحران بحن والخىانل لاللخ٣اء ٦ًٟاءاث

. ؤزغي  ًٞاءاث بلى حٗضاه بل الؿ٨جي الًٟاء

. اإلاجاوع  الًٟاء الجىاع، الاظخماٖيت، الغوابِ الؿ٨جي، الًٟاء الًٟاء،: اإلافخاخُت اليلماث

 

:  ملضمت

مىن  لىصٍعذ حٗبحر خض ٖلى واخض آن في شخيء وال شخيء ٧ل الًٟاء يٗض      ٧ل قإها بن الًٟاء: "ي٣ى٫  خيض ؛R.Ledrut ٍع
 ظمي٘ ٧ىن  في بىيىح جٟؿحرها ججض اإلاٟاع٢ت وهظه. مٗا ٦شحر وشخيء ٢ليل شخيء آزغ بخٗبحر ؤو الى٢ذ، هٟـ في شخيء وال شخيء

 وظىصيت َبيٗت مً ألهه ج٣غيبا شخيء ٧ل يهبذ ٦الشخيء يبضو الظر الًٟاء هظا بن)...(  مدًت مجاليت ٖال٢ت في ال٩اثىاث
ً الىظىص ًٖ هخدضر ؤهٟؿىا وهجض بال اإلاجا٫ ؤو الًٟاء ًٖ جدضزىا و٧لما)...(  ألاهداء ٧ل في ٖليه وٗثر وألهىا  ٖال٢اث ٖو

 ال ٦ما باؾخمغاع، ٞحها مخىاظض ألهه خياجىا في الًٟاء ؤهميت ًٖ واضر جٟؿحر وهظا ،1"الىظىص ًٖ ألامغ جهايت في ؤر الخىاظض

 ج٩ىن  ؤن صون  للًٟاء هٓغيت وظىص" M.Castells  واؾخل هٟى ٣ٞض الاظخماٖيت، البييت ًٖ بمٗؼ٫  الًٟاء يضعؽ ؤن يم٨ً
 ًٖ بمٗؼ٫  ماصر بهخاط ؤهه ٖلى الًٟاء بلى الىٓغ يم٨ً ال بمٗجى ،2"قاملت اظخماٖيت هٓغيت يمً مىضمجا ظؼء ألازحرة هظه

: يخًمىه بما مىٓم بىاء ٞهى)...(  يدىيه بما بال" يىظض ال الًٟاء ؤن ٦ما ج٩ىيىه، في جضزل التي واإلاٗىىيت الاظخماٖيت الٗىانغ

                                                           
1 LEDRUT. R, La forme et le sens dans la société, Ed Librairie des Méridiens, Paris, 1984, P. P.107-
112 
2 CASTELLS M., La question urbaine, Ed François Maspero, Paris, 1981, P. 475. 
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، واجهاالث، وؤٞٗا٫، وؤشخام، ؤخضار،  ْاهغة الًٟاء ومىه. الًٟاء لىا حك٩ل مجخمٗت هظه ٩ٞل ،1..." وؤقياء وحٗاٝع
اصاتهم اليىميت مماعؾاتهم وخغيتهم، ال٩اثىاث ويٗيت البيئت، والٗال٢اث، الٗىانغ، مسخل٠ جًم ٧ليت اظخماٖيت حرها ٖو  ،ٚو

همها مجها الخ٣غب يم٨ً ال اظخماٖيت ْاهغة الًٟاء جىٓيم وبن  .ألازغي  الاظخماٖيت الٓىاهغ بلى اإلاباقغ بالغظٕى بال ٞو

 يدمله ٞما صازله، الاظخماٖيت اإلاماعؾاث وصوع  ؤهميت يبرػ الاظخماٖيت،ما الخياة مً وظؼء ظماعي بهخاط هى الًٟاء بطن
 الخياة يسو ما ٧ل ٖلى الًٟاء ويٗبر ووْاثٟها، الٗال٢اث مسخل٠ حكغح ومماعؾاث وويٗياث ٖىانغ مً الًٟاء

.  مٗها ويغجبِ اليىميت

 ٞيه يدضر الظر اإلا٩ان: "هى ؤو الاظخماٖيت، الٗال٢اث خىله جضوع  الظر الخحز ؤو اإلا٩ان ؤو اإلاجا٫ الؿ٨جي الًٟاء ويٗض   

 ملخ٣ى وهى الخهىنيت ٚايت في م٩ان" :Y. Grafmeyer كغافمحر ٖىه يٗبر ٦ما ؤو ،2"الاظخماٖيت الخٟاٖالث مً وؿ٤
ه ،3"الاظخماٖيت الٗال٢اث

ّ
 م٘ والٟغص الٗاثلت العجباٍ ؤؾاسخي ٖىهغ هى وبهما ٣ِٞ، ًٖىيت لىْيٟت مماعؾت ٖمليت ليـ وبه

 الاظخماٖيت؟ الغوابِ هظه زل٤ ٖلى الؿ٨جي الًٟاء يٗمل ٦ي٠ ًٖ هدؿاثل ومىه. بليه ييخمي الظر الاظخماعي الىؾِ

 للًٟاء اإلاجاوع  الًٟاء يٗمل و٦ي٠ الؿ٨جي؟ الًٟاء هٕى بازخالٝ الغوابِ هظه جسخل٠ وهل. الجىاع عابُت وزانت
 الجىاع؟ عوابِ زل٤ ٖلى الؿ٨جي

 ؾ٨ىيحن مجالحن في اإلا٩اوي البدض مجا٫ خهغ جم خيض الىماطط؛ بٌٗ زال٫ مً الدؿائالث هظه ٖلى الى٢ٝى وؾيخم   

 الخجم٘ والشاوي ظماٖيت، ٖمىصيت مؿا٦ً يدىر  مؿ٨ً 1500  الخجم٘ مً ظؼء ألاو٫  بىهغان، ؤعػيى بمضيىت" الهًاب حي"بـ

 الهًاب، لخي الٛغبيت الجهت في ي٣ٗان مجاليا، مخ٣ابلحن مخ٣اعبحن ظالحنالم ؤ٣ٞيت، ٞغصيت مؿا٦ً يخًمً مؿ٨ً 46 الؿ٨جي
 اإلاجالحن ٖلى بالدؿاور  مىػٖيحن مبدىزت ؤؾغة وزاليثن ازىان م٣ابلت جم خيض الؿ٨ىيت؛ بالًٟاءاث اإلايضاهيت الضعاؾت وجمذ

  .مسخلٟت وبىيياث الظ٦غ ؾالٟا الؿ٨ىيحن

I. الؿىجي الفًاء مفهىم : 

 هىاٞظ ؤبىاب، مً يدخىيه إلاا ماصر وظىص ًٖ ٖباعة وهى الٗمغان، ؤو البىاء ؤو اإلاؿ٨ً ٖمىما الؿ٨جي بالًٟاء ي٣هض   

اع بلى البضايت في يكحر اإلاؿ٨ً بطن..... وظضعان  والٗاَٟيت والغوخيت، اإلااصيت اخخياظاجه ؤلاوؿان ٞيه يكب٘ الظر اإلااصر ؤلَا

يٟتها ٖلبت  A. Rapoport عابىبغ يغاه ٦ما واإلاؿ٨ً  ؤو٢اجه، مٗٓم ٞيه وي٣طخي... والش٣اٞيت  وخمايت بيىاء هي الغثيؿيت ْو

 البىاء هظا ويكخمل ؤلاوؿان بليه يإور  الظر البىاء" هى الؿ٨جي الًٟاء اللهحر اللاصع ٖبض وخؿب ، 4ومدخىاها ؾا٦ىحها
ب ؤو يدخاظها التي وألاظهؼة ألاصواث الخجهحزاث، الدؿهيالث، الًغوعياث، ٖلى  الصخت جد٣ي٤ لًمان الٟغص ٞحها يٚغ

                                                           
1 MOLES A.- ROHMER E., Psychosociologie de l’espace, L’Harmattan, Paris,1998, P. 17. 
2 SCHOONBRODI R., Sociologie de l’habitat social : Comportement des habitants et  
architecture des cité, Edition des archives d’architecture moderne, Bruxelles, 1979, P. 49 
3 GRAFMEYER Y.,« Logement, quartier, sociabilité », In : SEGAUD M. et autres (sous direction), 
Logement et l’habitat : l’état des savoirs, La découverte, Paris, 1998, P. 347. 
4 CF. RAPOPORT A., Pour une anthropologie de la maison, traduit par A. M. Meistersheim et M. 
Schlumberger, Bordas, Paris, 1972. 
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 والىٟؿيت، البضهيت، الغاخت لؿا٦ىيه يد٤٣ الظر اإلاجا٫ بطن ٞهى ،1"وألؾغجه له الاظخماٖيت والؿٗاصة وال٣ٗليت الُبيٗيت

. طل٪ لخد٣ي٤ ججهحزاث مً يخًمىه إلاا وال٣ٗليت،

 الا٢خهاصيت، ٣ٞيمخه. مىه هخجغص ؤن يم٨ً ال مدضص ًٞاء في مىيٕى بهه ٞدؿب، وؿ٨جها وخضة يٗض ال" اإلاؿ٨ً بّن 

 مً وع٦ىىا ػاويدىا" اإلاؿ٨ً Bachelard .G باقالع غاؾخىن  يٗخبر هىا مً ،2"ومديُه إلاىيٗه جابٗت والغمؼيت والٗاَٟيت،
ًاثىا ألاو٫  ٖاإلاىا وهى الٗالم  ٖىه ٖبر و٢ض خغيت، ب٩ل صازله يخهٝغ مل٨ه، ؤلاوؿان يٗخبره الظر الىخيض اإلا٩ان ألهه ،3"ٞو
 قيئا واٖخبره زانت، ٞغصيت ٢يم بضازليت جغبِ التي وألاخالم الظ٦غياث ؤلاوؿان ٞيه يتر٥ والخميميت ال٣يم خامي بإهه ؤيًا

 له باليؿبت ،4"ألاو٫  ؤلاوؿان ٖالم وهى وعوح ظؿض البيذ: "٣ٞا٫ ألالٟت مالمذ جهمم هىضؾيت ونٟاث زهىنيت له خيا
 . وألاخالم والخسيالث ألاماوي مجا٫ هىو الاظخماٖيت، لؤللٟت  مالمذ  بل هىضؾيت نٟاث  ليـ اإلاؿ٨ً

ت حٗمل" باعػ  وز٣افي اظخماعي بىظىص اإلاؿ٨ً P.H. Chombart de lauwe صولى قىمباع ويىٗذ     ٖلى حؿ٨ىه التي اإلاجمٖى
حر حر ٖلى ج٣ىم ؤر ،5"مدميت مىه ٞخجٗل الخاعجي، الٗالم مً له خمايت ؤخؿً جٞى  ٧اهذ ؾىاء للخمايت م٣ٗضة ؾلؿلت جٞى
 الىىاٞظ وبلى خضيضيت، ؤزغي  ؤبىاب لؤلبىاب ٞخًاٝ والىىاٞظ، ألابىاب جغنيو في مجها اإلااصيت جخمشل عمؼيت؛ ؤو ماصيت

 يبرػ ومىه .والخؿض الٗحن مً وؾا٦ىيه اإلاؿ٨ً لخمايت زانت اإلاؿخسضمت الغمىػ  ٧ل ٞهي الغمؼيت ؤما الخضيضيت؛ الكبابي٪
 هى ؤزغي  ظهت ومً للخٟٔ؛ ومسهو مغ٦ؼر  صاثم، زابذ، مٛل٤، ًٞاء هى ظهت مً: مؼصوط ًٞاء ؤهه ٖلى مؿ٨ً ٧ل"

 ٞهى الؿ٨جي، للًٟاء والخاعط الضازل ًٖ حٗبر الاػصواظيت هظه  6"مضمغ ؤو ومبضٕ زاعجي ػاثل، زابذ، ٚحر مٟخىح، ًٞاء
 .الخاعجي ومديُه الٟغص بحن وعبِ الاظخماٖيت الغوابِ لخل٤ مجا٫ يٗض ٦ما زهىنيتهم، ويدٟٔ ؤصخابه يدمي مٛل٤

 .H لىفُفغ يىٓغ وال وعٚباجه، آماله صازله الؿا٦ً يترظم بط ،7"الخًغر  الًٟاء ٨ٖـ ٖلى للخغيت ًٞاء" اإلاؿ٨ً يٗض ٦ما

H. Lefebvre  والٗال٢اث اإلاماعؾاث مً واإلاخ٩ىن  الاظخماعي اإلاديِ ؤيًا يُٛي بل وؤهماَه، اإلااصر بىظهه" الؿ٨ً بلى 
 ٨ٞيٟيت شخيء، ٧ل ٢بل الؿا٦ً هىيت يٟؿغان وجغجيبه اإلاؿ٨ً وق٩ل اظخماعي، ًٞاء ًٖ يٗبر اإلااصر ٞالًٟاء ،8"والخمشالث

 ومىه. والًٟاء اإلاٗايحر بحن اإلاىظىصة الٗال٢ت في F. N. Bouchanine بىقاهحن جلخهها الؿ٨ىيت الًٟاءاث اؾخسضام ٨ٞيٟيت
يٟي جىٓيمي ق٩ل وهى اظخماعي، حٗبحر الؿ٨جي الًٟاء  ًٖ ٖباعة ٞهى لخمشالتهم، هديجت هى بط الؿ٩ان، َٝغ مً جْى

ت مً مك٩لت ماؾؿت . ٣ِٞ وق٩ل بييت ال ومسيا٫ الخهىعاث مً مجمٖى

                                                           
، دار النهضة العربية، بَتكت، "(دراسة ميدانية في علم االجتماع الحضري واألسري)المدينة العربية األسرة المتغيرة في مجتمع "القصَت عبد القادر،   

 .69 . ، ص999 
2 SEGAUD M. et autres (sous direction), Logement et l’habitat : l’état des savoirs, op. cit, P 6. 
3 BACHELARD G., La poétique de l’espace, Puf, Paris, 1981, P25. 
جمالية "باشالر غاستوف،  4 ، ترمجة"المكان  ، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع،2ط ىلسا، غالب  .38، ص 984 بَتكت، لبناف،    
5 CHOMBART DE LAUWE P.H., Pour une sociologie des aspirations, Médiations, Paris, 1971, P. 
114. 
6 MASSABUAU J. P., MASSABUAU J. P., La maison, Espace social, Puf, Paris, 1983, P. 51. 
7  SEGAUD M., Anthropologie de l’espace :Habiter, Fonder, Distribuer, Transformer,  2eEdition, 
Armand colin, Paris, 2010,  P 216. 
8 HADJIDJ D., « L’habiter : La spatialisation des modes de vie », In Revue des sciences sociales, N°17, 

Université de Constantine, (Janvier 2002 ), ( P.P. 19-23). 
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 جمشيالث يمً يضزل جٟاٖل بمشابت وهى لؤلٞغاص، واليىميت الاظخماٖيت الخياة يجؿض بىاء ًٖ ٖباعة الؿ٨جي الًٟاء بّن 

 ٖضة في اإلاؿ٨ً مٟهىم قي٩ا٢ى، مضيىت في بها ٢ام التي صعاؾت زال٫ مً Despres صٌؿبرؽ ؤوضرو الاظخماٖيت، للخياة
 1:ؤهمها ،زهاثو

 .الجؿضر باألمً ٞيه وكٗغ الظر اإلاىي٘ -

 .طاجه يد٤٣ وؤن يكاء ما يٗمل ؤن الٟغص ٞيه يؿخُي٘ الظر اإلا٩ان -

 .الىاؽ اؾخًاٞت ٖىض بالغاخت ٞيه وكٗغ الظر اإلا٩ان -

 ٖىضما بمٟغصها والب٣اء والؿ٩ىن  الؿالم ٖلى ٞيه هدهل وؤن الخاعظيت، الًٍٛى ًٖ ٞيه هلخٗض ؤن وؿخُي٘ الظر اإلالجإ -
ب  .طل٪ في هٚغ

غ الظر اإلا٩ان -  .للٟغص اليىميت الخاظاث لخد٣ي٤ والٛٝغ اإلاىاؾب الًٟاء ٞيه يخٞى

 .ٖليه الصخهيت الهبٛت وبيٟاء الخٛيحراث بخضار ٞيه وؿخُي٘ الظر اإلا٩ان -

يض مً هخم٨ً ؤيً واإلاباصلت، الخب مىي٘ -  .لىا باليؿبت اإلاهمحن ألاشخام م٘ الٗال٢اث جَى

 .وؤقياثه ؤزازه عاثدخه، ًٞاءاجه، م٘ باأللٟت ٞيه وكٗغ الظر اإلا٩ان -

 .لىا ؤنل وبىظىص باالهخماء ٞيه الكٗىع  يمىدىا الظر اإلا٩ان -

 .شخصخي م٩ان -

 .اإلاا٫ ٖلى بىاؾُخه الخهى٫  يم٨ىىا الظر الاؾدشماع -

 .اإلاجخم٘ في م٩اهدىا للىاؽ يبحن الظر اإلا٩ان -

ىهغا لؤلٞغاص، ألاؾاؾيت والخاظاث ألاولىياث مً الؿ٨جي الًٟاء يٗخبر بطن غ الخياة هٕى يدضص هاما ٖو  مسخل٠ ويٞى
  اظخماٖيت، م٩اهت لؿا٦ىيه يُٗي ٦ما وألامً، والؿالمت الغاخت الاظخماٖيت الخياة ٖلى جًٟي التي والدؿهيالث ؤلام٩اهياث

-والكمـ والشلج وألامُاع الٗىان٠ مً الٟغص ي٣ي ال- ٣ِٞ الُبيٗت ؤزُاع مً ؤلاوؿان يدمي الظر باإلاجا٫ ليـ بطن ٞهى
غ ألهه ،  يكٗغ زالله مً والٟغص، الٗاثلت وزهىنيت الؿغيت ألاقياء يدٟٔ ٞهى والجؿضيت، الىٟؿيت الغاخت لؿا٦ىيه يٞى

 بضون  الصخهيت وخغياجه اؾخ٣الليخه الؿا٦ً ٞيه يد٤٣ الظر الىخيض اإلا٩ان وٗخبره طل٪ بلى ي٠. و٦غامخه بةوؿاهيخه الٟغص
 خؿب يخٛحر صيىامي٨يت خالت في ٞهى ظامضة ؾ٨ىيت وخضة ليـ الخا٫ وبُبيٗت وجهىعاجه، هىيخه ٞيه ويجؿض ٢يىص،

 ؤن يٟؿغ مما مٗيىت جهىعاث يدمل ٞيه ع٦ً ٩ٞل وبالخالي. نماء خيُان ؤهه ٖلى يىن٠ وال ؾا٦ىيه، اخخياظاث

 .الُغي٣ت بىٟـ جىٓم ال الؿ٨ىيت الًٟاءاث

                                                           
، دار ىومة للطباعة كالنشر "للمسكناآلليات النفسية واالجتماعية : دراسات في علم النفس االجتماعي الفضائي"سليماين مجيلة،: نقال عن   

 . 5-50ص . ، ص  20كالتوزيع، اجلزائر، 
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اع يازغ ما وب٣ضع     اث ؾلى٥ ٖلى اإلااصر ؤلَا  الؿ٨جي مديُهم ٖلى بضوعهم والجماٖاث ألاٞغاص يازغ الؿا٦ىحن وجهٞغ
ىهه ٞيك٩لىهه باتهم ويسًٗىهه ويُٖى ٟا٫ ييكإ الؿ٨ىيت البيئت صازل ٟٞي ومخُلباتهم، لٚغ ٕغ ألَا  وجىمى الهضا٢اث وجتٖر

  .والاهضماط باالهخماء الكٗىع  ويىمى والًٛاثً والهغاٖاث الخالٞاث وجشىع  وجؼصهغ الٗال٢اث

٤ الىا٢٘ في ول٨ىه ظامض، ظٛغافي ًٞاء اإلاؿ٨ً اٖخباع يم٨ً ال ألاخىا٫ ٧ل وفي  ؤلاقباٖاث، مً ال٨شحر يدضص خيىر  مٞغ

ت ٖلى ٢اثم واظخماعي ز٣افي هٓام ؤهه ٖلى ًٞال ت وي٣ىم والضالالث، الٗالماث مجمٖى اث٠ مً بمجمٖى  يدٟٔ: الْى

. الاظخماٖيت والخباصالث للخٟاٖالث مجا٫ هى وألا٦ثر والُمإهيىت، والاؾخ٣الليت الخمايت لهم ويامً ألاٞغاص، زهىنيت

II. الؿىىُت الفًاءاث زهاثو   :

اثٟها ألاؾغة ج٣ىم ْله وفي ألاؾغة، خياة م٣ىماث ؤخض اإلاالثم الؿ٨جي الًٟاء يٗض  َبيٗت يدضص ٦ما اخخياظاتها، وجلبيت بْى

يت. الضعاؾت هظه في ٖلحها اإلاٗى٫  الى٣ُت وهي ألاؾغة، ج٩ىجها التي الاظخماٖيت الٗال٢اث  واحؿاٖه وخالخه الؿ٨جي الًٟاء ٞىٖى
غه ومضي ويي٣ه  حجم يٗبر ٦ما .َبيٗتها ويدضص  الاظخماٖيت الٗال٢اث ٖلى ٦بحر بك٩ل يازغ الًغوعيت الخجهحزاث ٖلى جٞى

 . لؤلؾغة الاظخماٖيت اإلا٩اهت ًٖ وجإزيشه وججهحزه ومى٢ٗه اإلاؿ٨ً

 الؿىىُت الفًاءاث وخالت هىُٖت .1

يت جازغ ليه الجحرة، ٖال٢اث ج٩ىيً ٖلى الؿ٨جي الًٟاء هٖى : وهما ؾ٨ىيحن ًٞاثيحن ازخياع جم ٖو

  horizontale ؤفلي همِ: الفغصي همِ -

 هظه مؿخ٣يم، زِ في مهُٟت اإلاخالن٣ت الؿ٨ىاث مً مجمٕى ٞهى ج٣ليضر، ؾ٨جي همِ ؤهه ٖلى الٟغصر الىمِ يٗٝغ
ٟا٫ ٞيه يلهى وم٩ان اإلاجزليت، ألاوكُت مسخل٠ ٞيه جماعؽ مٟخىح ٞىاء خى٫  جضوع  الؿ٨ىاث  الؾخ٣با٫ مجا٫ يٗخبر ٦ما ألَا

ؼاء الًيٝى   1.ألٖا

 جُل .اإلاإ٧ىالث وختى الخىاع يدباصلىن  اليؿىة،ؤيً ٞئت وزانت الجحران بحن الخالقي ٖلى الخاعط ٖلى اإلاخٟخذ الؿُذ ويؿاٖض

   .الاجها٫ قغايحن صوع  الؿ٨جي الًٟاء لهظا باليؿبت الكىإع وجلٗب مدؿ٘، قإع ٖلى اإلاؿا٦ً هظه

 يجؿض الخاعجي مٓهغها ٞيال، بلى جخدى٫  ٢ض واإلااصيت، الا٢خهاصيت الؿا٦ً زهىنيت خؿب اإلاؿا٦ً هظه اعجٟإ يسخل٠
 هظا جمو ؤخىاف، وؾخت ٞيالث ٖكغ اإلايضاهيت اإلاٗايىت زال٫ مً سجلىا و٢ض والخٟى١، الٓهىع  وخب الخباهي مً هٕى

٤ الخهيي٠  مجها زمؿت ماٖضا وؾُذ خىف ٖلى الؿ٨ىاث هظه وجًم الؿ٨جي، للًٟاء والخاعظيت الضازليت اإلاٗايىت ٞو
ما٫ مسخل٠ اليؿاء ٞيه وجماعؽ خىف، ٖلى ٣ِٞ جدىر  التي  يبرػ هىا ومً بامخياػ، خميمي ًٞاء يٗض والظر اإلاجزليت ألٖا

. والؿُذ الخىف مً ٧ل ٢يمت

 ٦ما( ؤٞغاصها ٖضص) ألاؾغة وحجم لؤلؾغة الا٢خهاصر اإلاؿخىي  خؿب جدىحها التي الُىاب٤ ٖضص في الًٟاءاث هظه جسخل٠
 .اإلاىالي الجضو٫  يبحن

 

 

                                                           
1
 RAPOPORT A., op. cit, P.149. 
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 ٌ . الُىابم ٖضص خؿب الفغصًت الؿىىاث جىػَ٘ (:01) عكم حضو

 الخ٨غاعث الُىاب٤ ٖضص

 ؤعضخي َاب٤

 1+ ؤعضخي َاب٤

 2+ ؤعضخي َاب٤

 3+ ؤعضخي َاب٤

7 

6 

2 

1 

 16 اإلاجمٕى

 ٣ٖض بلى حؿدىض خالخحن ماٖضا( Lotissement) الخدهيهاث هٓام في ؤصخابها َٝغ مً قغائها جم الٟغصيت الؿ٨ىاث هظه
. الٛاػ ٢اعوعاث قغاء ٖلى يٗخمضون  ٞالؿ٩ان الٛاػ، ماٖضا الصخيت واإلاغا٤ٞ وال٨هغباء باإلااء مؼوصة وهي ٦غاء،

 Vertical  ٖمىصي همِ: حماعي همِ -

 التر٢يت للضيىان ؤلايجاع يضٞٗىن  ؤصخابها ماػا٫ اظخماٖيت مؿا٦ً الك٤٣ حٗض بالٗماعاث، الؿ٨ىيت الك٤٣ به ي٣هض

اػ و٦هغباء ماء مً ألاؾاؾيت الهيا٧ل ب٩ل مؼوصة اإلاؿا٦ً هظه ال٣ٗاعر، والدؿيحر حرها ٚو  ججهحزاث ٖلى ؤصخابها ويمخل٪. ٚو
. الهىاء م٨يٟاث وختى ٚؿالت زالظت، بلى جلٟؼة مً صازليت

 ٦ما وظيضة، مخىؾُت عصيئت، بلى خالتها خيض مً ج٣ؿيمها يم٨ً مباقغة مٗايىتها جم التي الؿ٨ىيت الًٟاءاث خالت ًٖ ؤما

: اإلاىالي الجضو٫  يبيىه

 ٌ . الؿىىُت الفًاءاث خالت (:02) عكم الجضو

 اإلاجمٕى حُضة مخىؾُت عصًئت 

 16 7 8 1 الفغصًت اإلاؿاهً

 16 5 9 2 الٗمىصًت اإلاؿاهً

 32 12 17 3 اإلاجمٕى

ليه  بلى جدخاط والتي ، الغصيئت ؤما وظيضة، مخىؾُت خالت في الٗيىت بإؾغ الخانت الؿ٨ىيت الًٟاءاث ظل جخىاظض ٖو

. الؿ٨ىيت لًٟاءاتهم ألاؾغ اعجياح يٟؿغ ما هظا مؿ٨ىا، وزالزحن ازىان مجمٕى مً ٣ِٞ زالزت ونلذ ونياهت، جدؿيىاث
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 :الؿىجي الفًاء جىُٓم .2

 الش٣اٞيت، الىماطط جترظم الؿ٨جي الًٟاء صازل اإلاماعؾاث ألن ٦بري، ؤهميت وجإزيشه وجغجيبه اإلاؿ٨ً جىٓيم مؿإلت ج٨دسخي
 م٨كٝى ًٞاء للجلىؽ، وآزغ للىىم مسهو مجا٫ ولؤلَٟا٫، لليؿاء وآزغ للغظا٫ مجا٫ بحن الؿ٨جي الًٟاء ٞخ٣ؿيم

. هٟؿه الؿا٦ً جمشالث ًٖ هاجج... مؿخىع  وآزغ

غي٣ت للمؿ٨ً اإلابجي الك٩ل بحن A. Rapoport1  عابىبغ يغبِو  الؿ٨جي الًٟاء ًٖ ويٗبر والؿلى٥، الك٩ل بحن ؤر الٗيل، َو
ت الؿا٦ً صازله يد٤٣ ٣ِٞ، وق٩ل بييت ًٖ ٖباعة هى ال اظخماٖيت جىٓيما جدىر  ماؾؿت بإهه  الخاظاث مً مجمٖى

.  الاظخماٖيت والخمشالث والٗاصاث ال٣يمي باليؿ٤ اإلاغجبُت والاظخماٖيت والخميميت ألاؾاؾيت

 ؤم الك٩ل، يىلض اإلادخىي  ؤن هل: ٢اثال وحؿاء٫ والؿلى٥ الك٩ل بحن الجضليت هظه ٖلى 2الجاصعجي عفٗت ع٦ؼ اإلاىُل٤ هظا مً
 والظر اإلادخىي  لىا يٓهغ الظر الهىضسخي الخ٩ىيً هى الك٩ل ؤن بلى الباخض هظا وزلو اإلادخىي  يىلض الظر هى الك٩ل ؤن

 ولٗمليت لىا٢ٗهم ألاٞغاص بىٓغة وخاظاجه اإلاؿ٨ً جٟانيل ٞترجبِ آلازغ، في يازغ مجهما ٩ٞل ٞيه، وي٨مً ٖليه يٗخمض

اإلاهم الاظخماعي اهخمائهم . الش٣افي ٖو

 وألانل الش٣افي واإلاؿخىي  اإلاٗيكت بىمِ يغجبِ ألاؾغة، خاظياث٫ مباقغة ٚحر ؤو مباقغة بهٟت يلبي اإلاؿ٨ً جىٓيم ظٗل
 اإلاىالي والجضو٫ . الٛٝغ ٖضص به ي٣هض والظر الؿ٨جي، الًٟاء حجم خؿب ٖلى و٦ضا الضزل، مؿخىي  وؤيًا الجٛغافي

. اإلابدىزت للٗيىت الؿ٨ىيت الًٟاءاث صازل الٛٝغ ٖضص يُغح

 ٌ  .الؿىىُت فًاءاتها غغف ٖضص خؿب الُٗىت ؤؾغ جىػَ٘ (:03) عكم الجضو

                                                           
1 Ibid. 

 .985 ، مؤسسة األحباث العربية، بَتكت، "بحث في جدلية العمارة"اجلادرجي رفعة كآخركف، : أنظر  2
 

 الخىغاعاث الغغف ٖضص
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، زالر مً جخ٩ىن  الٗمىصيت اإلاؿا٦ً ظل ؤن يدبحن( 03) ع٢م الجضو٫  زال٫ مً     بحن ما جتراوح الٟغصيت اإلاؿا٦ً في ؤما ٚٝغ

خحن ت، ٖكغ بخضي بلى الٛٞغ  ٦ضاو البييان، بةَالت حؿمذ التي ،2م160 بـ واإلا٣ضعة للؿ٨ً اإلاسههت اإلاؿاخت خؿب وهظا ٚٞغ
غ. وعٚباتها لؤلؾغة الا٢خهاصر اإلاؿخىي  خؿب  يدىاؾب بما اخخياظاتها خؿب الٛٝغ مً الًغوعر  ٖلى اإلاؿا٦ً ظمي٘ وجخٞى

  .للمياه وصوعة خمام مُبش، مً الٛٝغ بلى باإلياٞت ًٞاءاتها جخ٩ىن  ألاؾغة، وحجم

 َغح في وبغػ  1اإلاؼابي للمجخم٘ صعاؾخه في ًىؾف بً ببغاهُم ؤقاع ٦ما بالخغمت مغجبِ الٗمىم ٖلى اإلاؿ٨ً جىٓيم بّن 

لى ، 2صاعه لخغمت اإلاٛاعبي جهىعاث ًٖ م٣اله في بىمضًً ؾلُمان  الًٟاء ؤن  F. N. Bouchanine3  بىقاهحن جغي  الىهج هظا ٖو

 ،"الًياٝ بيذ" البٌٗ ٖىض يؿمى ٦ما ؤو" الهالت"ؤو الًيٝى ٢اٖت يًم (visible)  مغجي ألاو٫  مجالحن بلى يى٣ؿم الؿ٨جي

 مسهو وهى (non visible) مغجي ٚحر الشاوي اإلاجا٫ ؤما. والجحران ألانض٢اء ألاخباب، ٧األهل، ألاؾغة لًيٝى مسهو وهى
 ويًم اإلاؿ٨ً، خغمت ٖلى وللخٟاّ اإلاغؤة، وإلا٩اهت له اختراما صزىله ألاظاهب الغظا٫ ٖلى ويمى٘ خغيت ب٩ل ٞيه جخدغ٥ للمغؤة

ٝغ اإلاُبش اإلاجا٫ هظا  ومىظىص يغوعر  ألاؾغة، بإٞغاص زام خميمي وآزغ لالؾخ٣با٫ ًٞاء بحن الخ٣ؿيم ٞهظا.  الىىم ٚو
 جدضيض وفي الًٟاء، وجىٓيم جهميم في يازغ الضيً وبن الٗاثليت، الخياة في الخميميت ٖلى الخٟاّ يا٦ض اإلابدىزت ألاؾغ لضي

 ٖلى ٢غآهيت آلياث لىخاث وظىص ٖلى طل٪ ووؿدك٠ وجمىيٗها وألالىان ألازار في طل٪ ليخجؿض الغمؼر، ق٩له وفي م٩ىهاجه

. الؿ٨جي الًٟاء ظضعان

 :الؿىجي الفًاء ججهحز مؿخىي  .3

 خؿب اإلاؿ٨ً ججهحز مؿخىي  ويسخل٠ لؤلؾغة، اإلاٗيصخي اإلاؿخىي  ًٖ  ومى٢ٗه وحجمه وؤزازه اإلاؿ٨ً ججهحز مؿخىي  يٗبر
اث٠  مسهو الًٟاء هظا باللؿاَت، ألاخيان ؤٚلب في الخميمي الًٟاء ججهحز يخمحز خيض ٞيه، ًٞاء ٧ل ياصحها التي الْى

 ٦ٛٝغ الخانت الًٟاءاث وج٣٘ زانت، واإلاُبش الىىم ٚٝغ مً واإلا٩ىن  صزىله، اإلاؿ٨ً ًٖ للٛغباء يؿمذ ال ألاؾغة، ألٞغاص

. الُىاب٤ ٖلى جدىر  التي الٟغصيت للمؿا٦ً باليؿبت الٗلىر  الُاب٤ في الىىم

ت وحٗض  مً ؤنبدذ الٗيىت، ؤؾغ لضي زانا م٩اها" ال٣ٗاص بيذ" البٌٗ ٖىض حٗٝغ ٦ما ؤو ألاؾغة ؤٞغاص ظلىؽ ٚٞغ
ٟا٫ لىىم ؤيًا حؿخٗمل وهي الك٣ت مضزل ٖىض صاثما جسخاع  اإلاؿا٦ً، في وألاؾاؾيت الهامت الًٟاءاث  وإلاكاهضة ألَا

                                                           
  Cf. BENYOUCEF B.,  Le M’zab : Espace et société, Ed. urbaine, Alger, Non daté. 

كىراف،  ، مركز البحث يف األنثركبولوجيا االجتماعية كالثقافية،37إنسانيات، عدد : من" تصورات المغاربي لحرمة داره"بومدين سليماف،: أنظر  2
 .(66-49ص .ص)، 2007سبتمرب  -جويلية

3 Cf. BOUCHANINE F.N., Habiter la ville marocaine, L’Harmattan, Paris, 1997. 
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ت خميميت ٖلى خٟاْا وهظا الخلٟاػ، اصة هٓيٟت،" الهالت"و الؼوظحن هىم ٚٞغ ت هظه جخ٩ىن  ما ٖو  بؿيُت ؤٞغقت مً الٛٞغ

 ججهؼ ٢ض ٦ما. اؾخٗماالتها لخٗضص ألاؾغة بإٞغاص الضاثم الالخ٣اء جًمً ٞهي ألاؾغ ؤٚلب لضي الخلٟاػ جدىر  ٖاصيت وزؼاهت
 ؤٞغاص بحن جىانل ٖلى يٗمل ألهه ؤيًا اظخماعي ًٞاء ٞهي الهالت، في اإلاىظىص مً ٢يمت ؤ٢ل ي٩ىن  ل٨ىه مٛغبي بهالىن 

. مجهم اإلا٣غبحن وزانت الجحران الؾخ٣با٫ الٗيىت ؤؾغ بٌٗ ٖىض ويؿخٗمل ألاؾغة،

 وألا٢اعب ٧األنض٢اء ألاؾغة زاعط مً ؤٞغاص م٘ ألاؾغة ؤٞغاص اللخ٣اء م٩ان يٗض والظر الشاوي، الاظخماعي الًٟاء ًٖ ؤما
حرهم،يخمشل والجحران ت في ٚو  خيض مً الٛٝغ بباقي م٣اعهت ؤها٢ت ألا٦ثر حٗض بالهالت، حٗٝغ ما ؤو الًيٝى اؾخ٣با٫ ٚٞغ

.                                                    اإلاؿ٨ً ؤصخاب ًٖ خؿىت نىعة ج٣ضم ٧ي وهٓيٟت صاثما مغجبت ج٩ىن  ؤن ٖلى الؿا٦ً يدغم خيض مٓهغها؛

ت هظه وحٗٝغ خىاء مً ٦بحرة وصعظت بالٛت ؤهميت الٛٞغ  وؤظمل وألاٞغقت ألازار  وؤٞسم ؤظىص لها ٞيسخاع والتزيحن، الٖا

ُيت( ألاعاث٪ مً هٕى) بؿضاعياث مجهؼ مٛغبي نالىن  بىظىص ٚالبيخه في جخمحز الؿخاثغ،  ٞسمت، وسجاصة والىؾاصاث، وألٚا

ت، والُاوالث  مٗٓم صازل هجضها التي ألازار بحن ومً. un ordinateur  ال٩ىمبيىجغ ظهاػ الهاالث بٌٗ في هجض ٦ما اإلاؼزٞغ

حرها الانُىاٖيت والؼهىع  واإلاؼهغياث الٟساعيت ألاواوي لٗغى وحؿخٗمل   Bibliothèqueبـ يٗٝغ ما ؤيًا الاؾخ٣با٫ ٚٝغ  ٚو
 والتي الٗاليت، ال٣يمت طاث ألاواوي ألاؾغة جسبإ Bibliothèque  الخؼاهت هظه صازل بها، ال٨خب بٌٗ هجض و٢ض الؼيىت ؤصواث مً

(. الٛغباء) ألاظاهب الًيٝى مجيء ٖىض بال حؿخٗملها ال

 لُغص اإلاٗىصجيحن ؤو ال٨غسخي آيت زانت جخًمً ٢غآهيت، لىخاث ؤو َبيٗيت ػيديت بلىخاث الاؾخ٣با٫ ٢اٖت ظضعان وجؼّيً

 جٓهغ والتي الخ٣ليضيت اإلاماعؾاث ؤن بلى 1صعاؾخه في للج٘ اللاصع ٖبض ؤقاع وهىا قغيغة، ٖحن ٧ل مً اإلاؿ٨ً وخمايت الخؿض
خ٣اص ٖبر يخجلى ما وهظا ومؿ٨ىه، ؤؾغجه لخمايت الؿا٦ً يؿخسضمها وبقاعاث عمىػ  ٖبر  عمىػ  واؾخسضام والخؿض بالٗحن الٖا

".  الخامؿت يض" في زانت الغمىػ  هظه وجخمشل الٗخبت، ٖىض زاعظه ؤو الؿ٨جي الًٟاء مؿخىي  ٖلى ؾىاء مجها للى٢ايت

يت الىٓاٞت خيض مً بها الؿا٦ىحن بٗىايت الهالت جدٓى ت هظه جٓهغ ختى ألازار وهٖى  مً ٞالٛغى الث٣ت، بهىعة الٛٞغ
 الٓهىع، وخب الخباهي مً هٕى ججؿض وؤهله، اإلاجز٫  ٖلى خؿىا اهُباٖا وبُٖاثه الؼاثغ بعياء هى الُغي٣ت بهظه الهالت تهيئت

 ٚل٤ بلى البٌٗ ٞيظهب والٟسامت، بالجىصة وجخمحز. بها الخام والظو١  لؤلؾغة، الؿىؾيىا٢خهاصر اإلاؿخىي  وجترظم ٦ما
، الؾخ٣با٫ ظاهؼة هٓيٟت جب٣ى وختى اليىميت اإلاماعؾاث ًٖ بٗيضة لخ٩ىن  باإلاٟخاح الهالت باب  الٓاهغة هظه وهجض الًيٝى
 الًيٝى الؾخ٣با٫ ٞهي للهالت، اؾخٗمالهم جخٗضص يي٣ه مً يٗاهىن  الظيً ًٖ ؤما اإلاؿ٨ً، يي٤ حٗاوي ال التي ألاؾغ لضي

ت ظهت مً ٞغ ت ليال لخهبذ جهاعا ألاؾغة ؤٞغاص وظلىؽ لخجم٘ ٚو ٟا٫، هىم ٚٞغ اث٠ مخٗضص اإلاجا٫ هظا ٞيٛضو ألَا . الْى

 الغاخت، وؾاثل بإخضر ومجهؼ ألازار ؤهىإ بإٞسم مٟغوقت الٟغصيت اإلاؿا٦ً ؤ٦ثر ؤن لىا جبحن اإلايضاهيت الضعاؾت زال٫ ومً

سامت ح٣ٗيضا وػاص اإلاؿا٦ً ججهحز مؿخىي  جىٕى الا٢خهاصر اإلاؿخىي  ػاص و٧لما  ٖلى للمؿ٨ً ألاماميت الًٟاءاث وجٟغى. ٞو
 وم٩اهتها، لؤلؾغة ظيضة نىعة لخ٣ضيم طو١  بإعقى وججهحزها وجغجيبها هٓاٞتها ٖلى واإلاداٞٓت اإلاجخم٘، مٗايحر اخترام الؿا٦ً

 . بزغها ٖلى ألاؾغة ج٣ّيم واظهت بمشابت حٗض ألجها

 

                                                           
1 Cf. LAKJAA A., « L’habitat identitaire : éléments pour une problématique d’une urbanité en 

émergence », In : Insaniyat, N° 2, CRASC, Oran, 1997,  PP 77- 103. 
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III.  الجحران بحن التزاوع: 

 في يدمل اظخماٖيا ؾلى٧ا وهى ألاٞغاص، بحن واإلاىصة الخىانل اؾخمغاع ٖلى جا٦ض التي الٗىانغ ؤهم مً التزاوع  ٖىهغ يٗض
ت الاظخماٖيت الىاظباث مً يٗض ٦ما الاظخماٖيت، الغوابِ اؾخمغاعيت جإ٦يض مًمىهه  الىو مً واإلاؿخمضة بالجاع اإلاىَى

ليه .الكغعي ال٣ٟهي ت الٗىهغ هظا زال٫ مً خاولىا ٖو  .الٗيىت ؤٞغاص لضي وحجمها الؼياعاث هظه وؤهميت مٛؼي  مٗٞغ

 ؤٞغاص ؤٚلب ؤ٦ضه ما وهظا ٣ِٞ باإلاىاؾباث مغجبُت ؤنبدذ الجحران بحن الؼياعاث ؤن اإلايضاهيت اإلاٗايىت زال٫ مً لىا واجطر
 اإلاكا٧ل في ؾلبا و٦ظا الجاع زهىنياث ٖلى للخجؿـ وؾلب للى٢ذ مًيٗت ألاو٢اث ٧ل في التزاوع  اٖخبر و٢ض ،الٗيىت

 .والخىاٞغ

 واعجباَها اليىميت الؼياعاث ٣ٞلت ٖجها، ٚجى في هم اإلاكا٧ل بال ٖجها ييخج ال الٟاٖلحن هٓغ وظهت مً اإلاخباصلت الؼياعاث بن

 .اإلاخباص٫ الاخترام ٖلى و٦ظا الُيبت، الٗال٢اث ٖلى اإلاداٞٓت بلى ؤؾاؾا جغظ٘ باإلاىاؾباث

 الخيُت بلى لظل٪ الؿلب ويغظ٘ مددكمت، اليىم وؤنبدذ حٛحرث، ٢ض ؾاب٣ا الجحران بحن ٧اهذ التي اإلاؿخمغة الؼياعاث بن
 بها جدؿم التي والخ٣اليض، والٗاصاث الش٣اٞيت اإلاؿخىياث وجبايً الزخالٝ عاظ٘ وؤيًا باؾخمغاع، الجاع مً والخسٝى والخظع
 ؤقاع ٨ٞما ،الجحران بحن الُيبت الٗال٢اث ٖلى للمداٞٓت ٖمي٣ت ٚحر ؾُديت ٖال٢اث ؤعاصوها لظا اليىم، الخًغيت ألاخياء

ال١" ؤن Hannerz هجرػ  الاخترام ٖلى الجحران خاٞٔ ٧لما وجباصلها الؼياعاث ٢لذ ٧لما بمٗجى ،1"ظيضة ظحرة يهى٘ الجيض ؤلٚا

.  اإلاخباص٫

 التهىئت وج٣ضيم ألاٞغاح مىاؾباث التزاوع  مىاؾباث ومً ألاخيان، مٗٓم في "اإلاجاملت" لىاظب جلبيت جإحي الؼياعاث وؤنبدذ
حر مىلىص اػصياص ؤو مضعسخي هجاح بمىاؾبت اهت ج٣ضيم ٞيخم وألاخؼان، اإلاأجم مىاؾباث في ؤو  طل٪، ٚو  اإلااصر والضٖم ؤلٖا

 ومً.  صيجي واظب اإلاغيٌ ػياعة باٖخباع اإلاغى و٦ظا الجحران ؤ٢اعب ؤخض جىفي ما خالت في الٗؼاء وج٣ضيم زانت واإلاٗىىر 

 ظضا ٢ليلت ٞئت وظىص يىٟي ال هظا ٧ل. جخالشخى ؤنبدذ اإلاماعؾت هظه ل٨ً ٖليه والخٗٝغ الجضيض الجاع تهىئت ؤيًا اإلاىاؾباث
 ؤن يجب بل ٣ِٞ، اإلاىاؾباث ٖلى ج٣خهغ ال الجاع ػياعة ؤن جغي  صوعيت، بهٟت الجحران ػياعة بىاظب ج٣ىم الٗيىت ؤٞغاص مً

.  آلازغ ًٖ مىٗؼال الىاخض يٗيل ؤن يم٨ً ٞال واخض، ظاع م٘ ولى يىميت، ج٩ىن 

ت لهم ٞخسهو الٟغصيت الؿ٨ىاث في ؤما الهالت، في الجحران باؾخ٣با٫ الٗمىصيت الؿ٨ىاث في ألاؾغ ج٣ىمو  مضزل ٖىض ٚٞغ

ت هي اإلاؿ٨ً  ٖمىما، الٗلىر  الُاب٤ في جىظض مٛل٣ت ٖمىمها في ج٩ىن  والتي اإلاؿا٦ً هظه في الهالت ؤما ،"ال٣ٗاص" ٚٞغ
خحن زههىا الٟغصيت اإلاؿا٦ً ٞإصخاب  وجخدضص ٖلىر، َاب٤ في والشاهيت ؾٟلي، َاب٤ في ألاولى الًيٝى الؾخ٣با٫ ٚٞغ

ت في يؿخًاٝ الؼياعة وصاثم اإلا٣غب ٞالجاع. له اإلامىىخت اإلا٩اهيت الخضوص في هىا الجاع م٩اهت  آلازغيً الجحران ؤما" ال٣ٗاص" ٚٞغ
 للجاع يؿمذ الٗمىصيت، اإلاؿا٦ً ؤما الٟغصيت، اإلاؿا٦ً يسو ٞيما هظا الهالت، في اؾخًاٞتهم في الغؾمي الُاب٘ يإزظون 

ٝغ ٧اإلاُبش الخميميت اإلاجاالث صزى٫  مً الخميمي  وم٩اهخه الؼاثغ الجاع زهىنيت الى باألؾاؽ عاظ٘ وهظا. الىىم ٚو
 عباث إلخضي الخالي الخهغيذ في يبضو ٦ما. الؿ٨جي الًٟاء ناخبت ألاؾغة م٘ ٖاَٟيا اعجباَه ومضي والش٣اٞيت الاظخماٖيت

: (ؾىت 47) الٗمىصيت اإلاؿا٦ً في البيىث

                                                           
  HANNERZ U. , Explorer la ville, Ed. de minuit, Paris, 1983, P. 326. 
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 ه٩ىهىا ويً. الهالت في جاعي، la chambre]] الكىبغا في يضزلىا، ال٩ىػيىت في ه٩ىهىا. ه٩ىهىا ويً هضزلىهمproche  ظىاعيً" 
" ٞحها وؿخ٣بلىهم الهالت غي ٧ايً باإلاىاؾباث يجىها لي لخغيً بؿاح. ٖىضها يضزلىا

[ للمؿ٨ً الخاجي الباب ؤمام مىظىصة] البيذ هظا ٖىضها: "(ؾىت 30) الٟغصيت اإلاؿا٦ً ؤؾغ بخضي في الابً ػوظت وج٣ى٫  
 ومحن)...(  بؼاٝ ٖىضها ميضزلىف يياٝ يجىها محن غي مسلييجها مبلٗت الهالت الٟى١  بهاح الاخباب، ظىاعيىا ٞحها هضزلىا

"  اللبٗاص الجىاعيً ويجىها مىاؾبت ٧اف ج٩ىن 

حن بىظىص وؿدك٠ الخهغيدحن هظيً زال٫ مً  ؤٞغاص مً ٞغصا يٗض ألاو٫ : اؾخ٣بالهم ًٞاء ؤو مجا٫ خؿب الجحران مً هٖى

ٝغ ٧اإلاُبش الخميميت الًٟاءاث صزى٫  يم٨ىه ،(Ami – Intime) ألاؾغة  ألاؾغة ًٖ ٚغيب يب٣ى والشاوي الؼوظحن، هىم ٚو

(Étrange) الاؾخ٣با٫ بًٟاء الخام اإلاغجي اإلاجا٫ يمً الب٣اء وهي الخضوص، له جدضص .

 ؤو مضعؾيا ألابىاء ولىجاح ظضيض، مىلىص الػصياص ٧التهىئت الخياة بضوعة اإلاخٗل٣ت -الظ٦غ ؾب٤ ٦ما -الاجها٫ مىاؾباث وجخلخو

اة خالت في الخٗاػر  ج٣ضيم ؤو الؼواط خاالث في  الؼياعة وؤو٢اث ٞمىاؾباث ٖكىاثيا، مبييت ليؿذ اإلاماعؾاث هظه. الٞى
ت مد٩ىمت  الجحران لضي الؼياعة ؤو٢اث وجسخل٠ جدضيضها، في ٦بحر صزل له الظر الضيجي الٗامل مجها بمٗايحر ومًبَى

 الكخاء ٞهلي في ؤما الٗهغ، نالة بٗض ما ٖمىمها في ج٩ىن  والهي٠ الغبي٘ ٞهلي ٟٞي الٟهى٫  خؿب ٖلى" الٛغباء"
. بالليل م٣اعهت ٢هغه ؤو الجهاع بُى٫  م٣ياؾا وهظا الٓهغ، نالة بٗض ما في ؤٚلبها جخمشل والخغي٠

IV.  الجىاع عوابِ حكىُل في اإلاجاوع  الفًاء صوع: 

 للخٟاٖل ٞغم زل٤ في به يؿتهان ال صوعا وألابىاب الىىاٞظ  ٞخلٗب ظىاعيت، ٖال٢اث لخ٩ىيً ًٞاء ؤو٫  اإلاجاوع  الًٟاء يٗخبر

ٌ  جُغ١  و٢ض الٗماعاث، مضازل ًٖ ًٞال الجحران، بحن  هىاٞظه، اإلاؿ٨ً، ٖخباث بن:"ب٣ىله طل٪ بلى J.C. Depaule صًبى

 مٗخبرا ؤيًا طل٪ بلى B.Yvonne اًفىن  وؤقاع ،1"باآلزغيً الؿا٦ً ٖال٢اث جخ٩ىن  بىاؾُتها مهمت ه٣اٍ ٧لها مى٢ٗه، ؤبىابه،

 مهُفى صعاؾت في هجضه الُغح هٟـ الخاعط؛ ٖلى مٟخىخت األهه  2الاظخماعي الخىانل زل٤ في حؿمذ وألابىاب الىىاٞظ

 . والخباص٫ الخىانل جىميت في(intermédiaire)  الىؾيُيت الًٟاءاث صوع  ٖلى ما٦ضا 3كىاوي 

 الخام الًٟاء بلى( مضوـ ًٞاء) الخاعجي الٗام الًٟاء مً ٖبىع  ؤو اهخ٣الي م٩ان بىنٟها الؿ٨جي الًٟاء ٖخبت حٗض

 ما وهي الؿ٨جي، الًٟاء صازل الؿ٨ً بضايت ٖىض الاهخ٣ا٫ هظا جد٤٣ مٗحن ٣َىؾا ي٣خطخي ما ،(م٣ضؽ ًٞاء) الضازلي

 في ؤو اإلا٩ان في جدى٫  ل٩ل مهاخبت ال٣ُىؽ هظه ،A. V. Gennep 4 حىِب فان ؤعهىلض َغخها التي الٗبىع  ٣َىؽ حؿمى
 الاهٟها٫،: زالر ؤػمىت مً ؤٞٗا٫ بلى يسً٘ الجضيض ٞالؿا٦ً الٟغص، خياة في الخدىالث مً ٚحرها ؤو الاظخماٖيت الىيٗيت
 اإلاماعؾاث مسخل٠ ٞحها جماعؽ خغة مى٣ُت مً هٕى حك٩ل وؾُى مغخلت جخمغ٦ؼ وؤلالخا١ الٟهل وبحن وؤلالخا١، الاهُال١

                                                           
 
 DEPAULE.J.C., « Vie Quotidienne et espace habité au Machrek », In : Espace des autres : Lectures 

anthropologiques, Les éditions de la villette, Paris, 1987, P. 181. 
2
 YVONNE B., « Du logement au chez- soi », In : SEGAUD M. et autres (sous direction), Logement 

et l’habitat : l’état des savoirs, op. cit, P. 375. 
3
 GUENAOU M., « La zenqa, espace entre le derb et l’extra hawma : le cas de la médina de 

tlemcen », In : Remaoun H.- Henia A. (sous la direction), Les espaces publics au maghreb, CRASC, 

Oran, 2013, )P.P. 167- 186(. 
4 Cf. GENNEP A. V., Les rites de passage, Emile Nourry, Paris, 1909. 
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 ٖىض الهامت ال٣ُىؽ ومً الٛغباء، ؤهٓاع ٧ل مً الؿ٨جي الًٟاء وخمايت جدهحن ؤظل مً ،1مٗيىت وصالالث عمىػ  جدمل
 جشلذ ألاضخيت وبضم والخؿض، الٗحن مً الؿ٨ً خٟٔ ؤظل مً و٦ظا وق٨غه، هلل للخ٣غب ٦إضخيت خيىان طبذ الؿ٨ً

. اإلاؿ٨ً مضزل ٖىض" زامؿت"

 اليؿاء بحن لاللخ٣اء اإلاًٟل اإلاجا٫ ٞهي ألاٞغاص، بحن اظخماعي جىانل مغ٦ؼ حٗخبر ٖبىعر ًٞاء وبىنٟها الٗخباث هظه
غح وآلاعاء الخضيض ؤَغاٝ وججاطب الخ٣اء ه٣ُت وحٗخبر زانت،  جهاصٝ ٢ض التي اليىميت واإلاكا٧ل الاوكٛاالث مسخل٠ َو
ىضما ظاعتها، باؾخًاٞت ظاعة ج٩ىن  ٖىضما مخ٨غعة بهٟت الخٓىاه و٢ض لالهدباه ملٟذ هى وما ألاؾغة،  ألازحرة هظه تهّم  ٖو

.  ؾاٖت عب٘ ألاخيان مً ال٨شحر في جٟى١  ؤَى٫  مضة الباب ٖخبت ٖىض بيجهما الخضيض يؿخٛغ١  بالخغوط

اث ولٗبذ لى اإلايضاهيت اإلاٗايىت زال٫ مً الخٓىا ٣ٞض الاظخماعي، الخىانل في به يؿتهان ال صوعا ؤيًا الكٞغ  ػياعجىا بزغ ٖو
تي زال٫ مً اإلا٣ابلت وظاعتها ألاؾغة هظه عبت بحن للخضيض جباص٫ الٟغصيت، الؿ٨ىاث ؤؾغ إلخضي  صام الخىاع ؾُدهما، قٞغ
 اإلاٗيصخي، واإلاؿخىي  الا٢خهاصيت ألاويإ بلى ألاؾغيت، ألامىع  مً الخياجيت اإلاياصيً مسخل٠ ومـ الؿاٖت، هه٠ خىالي

 بالؿ٨ىاث ؤؾغة لؿيضة جهغيذ في ؤيًا هظا ويبضو الىَىيت، ألازباع وكغتها التي الاظخماٖيت ألاخضار ؤيًا وجًمً

:  الٗمىصيت

 وؤياٞذ ،"هىٛمىا الضاع الضاع غي. ٖليىا مٟغط عاه. مىه وهتهاصعوا بالجىاعيً هخالقى للبال٩ى هسغط. normal البال٩ى في هى٢ٟىا"

 جضزليل، ما ٢إ ج٣ىلي جدلى، الخا٢ت هضعث[ ٢ليال ضخ٨ذ] وهتهاصعوا الخا٢ت مً الجحران، ٖىض ماعوخل زتراث: "٢اثلت
"  ٧لصخي في ظاعج٪ م٘ وجد٩ي الضاع جإ الضي٣ت ج٣لعي الىاؽ يباهىل٪

اث مؿخىي  ٖلى جشاع التي اإلاىايي٘ بحن ومً ت، في وهم ٖلحهم يمغون الظيً وزانت الجحران ؤزباع جىا٢ل الكٞغ  ما الكٞغ

 الُغ١  وفي الٗماعاث ؾاللم في الخجمٗاث هيسخى ؤن صون . ؤٞالم وال مؿلؿالث جمىدها ال والتي واللظة، اإلاخٗت مً هٕى يسل٤
 .الجحران بحن الاظخماعي الخىانل زل٤ في الؿ٨جي الًٟاء مً ال٣غيبت

 

: زاجمت

م الؿ٨جي الًٟاء ؤن بلى اإلايضاهيت الضعاؾت هظه زال٫ مً جىنلىا  الغوابِ وزل٤ الخىانل في ٦بحر صوع  يلٗب ؤهه مً وبالٚغ

 يخم ال ختى زاعظه، جخم والخ٣اءاجه الٟغص وكاَاث ؤٚلب" مغا٢ض" ًٖ ٖباعة ٖمىمه في ؤنبذ ؤهه بال الجحران بحن الاظخماٖيت
ت صازل ألاؾغة وهيبت اخترام ٖلى اإلاداٞٓت ؤظل مً لؤلؾغ، الصخهيت اإلاى٣ُت بلى والضزى٫  الخٗضر . الاظخماٖيت اإلاجمٖى

 حٗبحر خض ٖلى" الىظه ماء" ٖلى خٟاّ باإلاىاؾباث مغجبُت وؤنبدذ ٦بحر، خض بلى الجحران بحن الؼياعاث ج٣لهذ و٢ض

. E. Goffman كىفمان

                                                           
نسانيات، العدد إ: ، من"قراءة أنثروبولوجية في السكن التقليدي التونسي: سيرورة الرمز من العتبة إلى وسط الدار"صولة عماد، : للتوسع أكثر أنظر  

 (. 22-5ص . ص)، 2005جواف  -، أفريل 28
  أشكاال سلتلفة فهي إما يد مفتوحة مصنوعة من حديد أك ضلاس، أك تكوف -أك على باب ادلسكن اخلارجي-قد تأخذ اخلامسة ادلوضوعة أماـ عتبة ادلسكن

 .فعى لتشكل هبذا رمزا للحمايةكتدكر حوؿ األصابع رسم األ تتوسط ىذه اليد رسم العُت يد على رخاـ، كما قد
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 يم٨ً الؼواع، للٛغباء اإلا٩اهيت والخضوص اإلاجا٫ ج٣ؿيماث جدضص  الؿ٨جي الًٟاء صازل الؿ٨ىيت اإلاؿاخت ؤن ؤيًا اؾخيخجىا
 ٧ل م٩اهت وجىضر حكغح اإلا٩اهيت الخضوص هظه والؾخ٣بالهم، لهم اإلاسهو اإلا٩ان خؿب الجحران مً ألاولىياث ٖلى الخٗٝغ

 . ألاؾغة لضي ظاع

 عوابِ لخل٤ الؿ٨ىيت اإلاجمٗاث في الاظخماٖيت واإلاٗاقغة والخ٣اعب نل للخىا مجاالث ؤهخجذ الاظخماٖيت الخدىالث بن
 اإلاؿخمغ، الالخ٣اء َغي٤ ًٖ الٗامت الًٟاءاث وفي الُغي٤ في الكإع في يدضر الظر ٞالخٗاٝع الجحران، بحن اظخماٖيت

 في مدهىعة جب٣ى و٢ض الؿ٨جي، الًٟاء صازل الالخ٣اء بلى وجهل جخُىع  ٢ض التي اظخماٖيت، ٖال٢اث يسل٤ الخىاع، وجباص٫

 الًٟاءاث هظه صوع  ًٖ هدؿاء٫ ؤن آلان لىا ويد٤. والؿى١  الٗامت والخضي٣ت ٧اإلاسجض ؤهخجتها التي الاظخماٖيت الًٟاءاث
 ًٞاءاتهم صازل الجحران بحن التزاوع  ٢ل بٗضما الجىاع اؾخمغاعيت ٖلى حٗمل و٦ي٠ الجىاع عوابِ زل٤ في الاظخماٖيت

 .  اإلاىيٕى هظا في البدض إلاىانلت الباب الباخشحن مً ولٛحرها لىا ؾخٟخذ ق٪ بضون  الدؿائالث هظه الؿ٨ىيت؟

: اإلاغاح٘ كاثمت

 والخىػي٘،بحروث، واليكغ للضعاؾاث الجامٗيت ،اإلااؾؿت2هلؿا،ٍ ٚالب ،جغظمت"اإلايان حمالُت"ٚاؾخىن، باقالع-1
. 1984لبىان،

 الاظخماٖيت ألاهثروبىلىظيا في البدض مغ٦ؼ ،37 ٖضص بوؿاهياث،: مً" صاعه لخغمت اإلاغاعبي جهىعاث"ؾليمان، بىمضيً-2

 .2007 ؾلخمبر -ظىيليت وهغان،والش٣اٞيت،

ٗت الجاصعجي -3  .1985بحروث، الٗغبيت، ألابدار ،ماؾؿت"الٗماعة حضلُت في بدث"وآزغون، ٞع

 هىمت ،صاع"للمؿىً والاحخماُٖت الىفؿُت آلالُاث:الفًاجي الاحخماعي الىفـ ٖلم في صعاؾاث"ظميلت، ؾليماوي-4
 .2011 الجؼاثغ، والخىػي٘، واليكغ للُباٖت

: ،مً"الخىوس ي الخللُضي الؿىً في ؤهثروبىلىحُت كغاءة:الضاع وؾِ بلى الٗخبت مً الغمؼ ؾحروعة"ٖماص، نىلت -4
 . 2005 ظىان -ؤٞغيل ،28 الٗضص ،بوؿاهُاث

 ،(وألاؾغي  الخًغي  الاحخمإ ٖلم في مُضاهُت صعاؾت) الٗغبُت اإلاضًىت مجخم٘ في اإلاخغحرة ألاؾغةال٣اصع، ٖبض ال٣هحر -5
.1999 بحروث، الٗغبيت، الجهًت صاع  
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 (م15  -13/ هـ9 -7)  ألاوؾِ اإلاٛغب  بىاصر في الخٗليم مٓاهغ
- 2 ٢ؿىُيىت -مهغر  الخميض ٖبض زاهيت،ظامٗت ؾىت الض٦خىعاه ؾل٪ في َالب/ٖيسخى ٦غوم

 

 :ملخو

 ي٨ً ولم ألاوؾِ، اإلاٛغب بالص عبٕى ٧امل في الخٗليم باهدكاع الىؾيِ الٗهغ مً ألازحرة الشالزت ال٣غون ٞترة جمحزث    
 في بمشيلتها  قبحهت ج٨ً لم البىاصر في الخياة ؤن البىاصر،ٚحر في ال٣غي  ظمي٘ بلى ونل بل ٣ِٞ اإلاضن ٖلى م٣خهغا

 البىاصر في الخٗليم ٞك٩ل الٗلميت، الخياة ومجها الخياة، هىاحي ب٣يت ٖلى يازغ ظٗله اإلاٗيكت همِ في الازخالٝ اإلاضن،وهظا
ت ؾاصجه خيض اإلاضن، في هٟؿه هى ي٨ً لم  وؾغ وظىصها، وظىهغ خيصياتها، لىخإمل ٖىضها ه٠٣ ظٗلخىا الٓىاهغ مً مجمٖى

اهغة اإلاٗلم، جإظحر و٦يٟيت الخٗليم، م٩ان ومجها الهليان، ٖىض الخٗليميت الٗمليت ٖلى وجإزحرها م٩ىهاتها، اث ْو  والهضايا الخبٖر

 .ال٣غآن خٟٔ لىخت بتزوي٤ يٗٝغ ما ؤو ال٨غيم ال٣غآن زخمت واخخٟاليت للمٗلم تهضي التي

 لىخت جؼوي٤ ال٣غآن، خٟٔ الخخمت، الُالب، زميـ الخظ٢ت، ،الباصيت، الخٗليم ألاوؾِ، اإلاٛغب: اإلافخاخُت اليلماث

 .الخٟٔ

 

: ملضمت

 لهمذ وطل٪ بالبدض الجضيغة اإلاىايي٘ مً الىؾيِ، الٗهغ زال٫ ألاوؾِ اإلاٛغب في بالباصيت الخانت الضعاؾاث حٗخبر    
 ال٣ًايا بحن مً الباصيت في ومٓاهغه الخٗليم مىيٕى ويك٩ل الُٟيٟت، ؤلاقاعاث بٌٗ بال ٖجها الخضيض اإلاهاصع مٗٓم

.  ٞحها الىٓغ الباخشحن مً حؿخضعي التي الهامت

 ؤما والخىايغ؛ باإلاضن زانت هي ألاوؾِ، اإلاٛغب في الٗلميت الخياة خى٫  مٗلىماث مً ونلىا ما ٧ل ؤن الشابذ مً   
 ألامغ وهظا ال٣ٟهيت، الىىاػ٫  و٦خب التراظم، ٦خب بُىن  في مبٗثرة جؼا٫ ال و شخيدت، ٖجها اإلاٗلىماث ٞةن للباصيت باليؿبت
 نضع الظر ال٨مي  الترا٦م بلى بال٣ياؽ ٚاثبت قبه الباصيت ًٖ ألازباع ؤن بط ٖجها، الٛباع لىٌٟ ٦بحر مجهىص بظ٫ يخُلب

. اإلاضن خى٫ 

 بٌٗ في الٗلم ٞحها ونل ٣ٞض ألاوؾِ، اإلاٛغب في ٖلميت جهًت ؤعقي الىؾيِ، الٗهغ مً ألازحرة ٢غون الشالزت ٞترة قهضث   
 مً الٗلميت اإلاغا٦ؼ و٦ثرة والٗلماء، للٗلم، والخ٩ام ألاولياء، لٗىايت طل٪ و الٗالم، ؤن٣إ مضن ب٣يت م٘ الخىاٞـ صعظت مضهه

.  الٗلىم مسخل٠ في اإلاالٟاث مً هاثال ٦ما لىا جغ٦ذ المٗت ؤؾماء ٞٓهغث ومؿاظض، مضاعؽ،

اع هظا يمً      مٗالجت زال٫ مً ألاوؾِ، اإلاٛغب باصيت في الخٗليم همِ محزث التي اإلآاهغ  مً ظملت عنض ؾىداو٫  ؤلَا

 الظر وما الهجغيحن، والخاؾ٘ الؿاب٘ ال٣غهحن بحن ما ألاوؾِ اإلاٛغب  باصيت في الخٗليم ويٗيت ٧اهذ ٦ي٠:الخاليت ؤلاق٩اليت
 اإلاضيىت؟ في الخٗليم ًٖ يمحزه ٧ان

 الٟترة هظه زال٫ الخٗليم مً الباصيت ؤهل ههيب ما: الخاليت الدؿائالث ًٖ ؤلاظابت زال٫ مً ؤلاق٩اليت هظه ؾىٗالج   
  الخضعيـ؟ َغ١  هي وما ؟ يخم ٧ان وؤيً الخٗليم؟ بٗمليت ي٣ىم ٧ان َمً الخًغ؟ ؤهل م٘ م٣اعهت
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: الباصًت مفهىم  -1

 والٟخذ بال٨ؿغ والبضاوة ٞحها، خًغ ال التي لؤلعى اؾم ٞالباصيت الخًاعة؛ الخًغ،و زالٝ: والبضاوة الباصيت و البضو   

 الخياة ؤهماٍ مً همِ ٞهي وجغخالها، خلها في الٓاٖىت، الباصيت لل٣باثل الخيىر  اإلاجا٫ حك٩ل ٞالباصيت 1.الباصيت في ؤلا٢امت
  2.اإلاجخمٗيت

ف لٟٔ هىا٥ و     في والؿٗت الخهب يٗجي اهه الٗغب لؿان في وعص خيض اإلاضيىت، زاعط يؿ٨ً مً ٖلى يُل٤ ؤيًا وهى الٍغ

ليه 3وهسل، ػعٕ ٞحها ؤعى ٧ل وهى اإلااء، ؤعى ٢اعب ما والغي٠ اإلاإ٧ل، . الؼعاعي باليكاٍ مغجبِ الغي٠ ٞان ٖو

 ٧املت ٞهىال لها زهو خيض اإلاضعوؾت، الٟترة زال٫ والباصيت للبضو حٗغى جاعيذي مىخىط ؤهم زلضون  البً اإلالضمت حٗخبر  
ت بلحها ؤلاقاعة حؿخد٤  الٛغاؾت مً الٟلر يؿخٗمل مً مجهم" ٣ٞا٫ ٞحها الا٢خهاصر اليكاٍ ٞبحن البضور، الىا٢٘ للمٗٞغ

 البضو ؤهل خاظاث ؤن يبحن زم ،4"والضوص والىدل واإلاٗؼ والب٣غ الٛىم مً الخيىان ٖلى ال٣يام ييخدل مً ومجهم والؼعاٖت،

 في يُب٘ ٖما وابٗض ألاولى الُٟغة بلى ا٢غب وهم 5،"ؤخىالهم في الًغوعر  ٖلى م٣خهغون هم" ب٣ىله  الخياة في الًغوعيت
. 6و٢بدها اإلاظمىمت الٗىاثض ب٨ثرة اإلال٩اث ؾىء مً الىٟـ

 يٗخمض مً الغخل،ٞمجهم ؤو اإلاؿخ٣غون ؾىاء اإلاضيىت زاعط هم مً ٧ل يكمل الباصيت ؾا٦جي ٞةن ط٦غه، ؾب٤ ما زال٫ مً
ليه خياتهم؛ في ؤؾاسخي ٦مهضع ؤيًا  الخيىاهاث جغبيت ٖلى يٗخمض مً ومجهم إلاٗيكتهم ؤؾاسخي ٦مهضع ألاعى ٞلر ٖلى  ٖو

. الغخل ؤو مجهم اإلاؿخ٣غون ؾىاء اإلاضيىت زاعط يؿ٨ً مً ٧ل حكمل الضعاؾت هظه ٞان

: الباصًت في الخٗلُم واك٘  -2

 ؤهل صؤب ٣ٞض الىؾيِ، الٗهغ في الخٗليم بضوع  ايُلٗذ التي اإلااؾؿاث ؤهم مً واإلاؿاظض والؼوايا ال٨خاجيب حٗض    
  .الضيييت اإلااؾؿاث هظه في ؤوالصهم حٗليم ٖلى ؤلاؾالمي الٟخذ مىظ ألاوؾِ اإلاٛغب

 الظر الًي٤ بٗض ل٨ً ،8اإلادغاب ؤمام ؤو اإلاسجض، ػوايا مً ػاويت في 7يخم الخىايغ في ألاولى مغاخله في الهليان حٗليم ٧ان  

خه  حؿمى 10مؿخ٣لت ؤما٦ً في اهٟهل9للىجاؾت، ججىبا اإلاؿاظض في الهليان حٗليم ٖلى ال٣ٟهاء لىهي و٦ظل٪ اإلاؿاظض، ٖٞغ
ايت، و الاهخمام، مً ال٨بحر بال٣ضع جدٓى اإلاضن في الخٗليميت اإلااؾؿاث ٧اهذ وبطا. ال٨خاجيب  ٞةجها ٖلحها؛ ألاو٢اٝ و٦ثرة الٖغ

                                                           
 .49 ، ص 200، ربقيق مصطفى حجازم، مؤسسة الكويت التقدـ العلمي، الكويت، 37، ج "تاج العروس" الزبيدم زلمد مرتضى،   
مذكرة ماجستَت يف التاريخ، كلية  ،"-دراسة اقتصادية واجتماعية -م   و    /ىـ  6و  5ريف المغرب األوسط في القرنين "عميور سكينة،  2

 .6، ص3 20، 2العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة قسنطينة 
 .68،ادلطبعة ادلَتية،بوالؽ مصر،ص  ،ج"لسان العرب" أبو الفضل مجاؿ الدين األنصارم، 3
 .48 ص ،2009ربقيق أمحد الزعيب، دار اذلدل،عُت مليلة، اجلزائر،،"المقدمة"عبد الرمحن ابن خلدكف، 4
 .50 نفسو، ص 5
 .151نفسه، 6
 (.04 ، ص4الزبيدم ، ادلصدر السابق، ج)،"موضع تعليم القران، وفي األساس تطلق على الصبيان ال المكان  الُكتَّاب" 7
 .366، ص2003، دار ادلدار اإلسالمي، بنغازم، ليبيا، "االتجاىات الثقافية في الغرب اإلسالمي"بشَت رمضاف التليسي،  8
 ،7، ج "علماء إفريقية واألندلس والمغرب ىرب و الجامع المغرب عن فتاوعالمعيار الم"، (ـ  5 /ىػ4 9ػأبو العباس أمحد بن حيي ت)الونشريسي  9

 . 83؛ نفسو، ص36ـ، ص 98 زلمد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت، :ربقيق
 .366بشَت رمضاف التليسي، ادلرجع السابق، ص 0 
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ظ اإلاسجض ويىاء الجماٖت، ب٢امت مً بًٗهم امخىإ بلى ال٣غي  مً ٖضص في ألامغ ونل بل البىاصر، في الخٔ هٟـ جىل لم
ْ
 وؤز

                     1.ؤوالصهم ل٣غاءة اإلااصب

 ٧اهذ الباصيت في اإلاؿاظض ٞإٚلب مؿاخخه، ًٖ الىٓغ ب2ٌٛالجام٘، هى واخض م٩ان ٖلى الباصيت في الهليان حٗليم ا٢خهغ   
 بؿيُا ٞيه اإلاىظىص ألازار الهليان،و٧ان لخٗليم بجاهبه ؤو بضازله ظهت ؾ٩اجها،جسهو ٦ٟايت ٢ضع ونٛحرة بؿيُت ٧اهذ
 الهمٜ مً وصواة الهلها٫، مً و٢ُ٘ ال٣هب، مً وؤ٢الم زكليت، وؤلىاح الضوم، الخلٟاء،ؤو مً مهىٕى خهحر ًٖ ٖباعة

،  حؿخٗمل ٧اهذ" البضو ٖىض مضعؾيت زيمت" وظىص بلى ؤلاقاعة ججضع ٦ما 3اللؿيُت؛ ألاواوي وبٌٗ للماء، وظغاع والهٝى

 4.الهلىاث ٞيه ج٣ام ٦بحر مهلى ٞهى الى٢ذ هٟـ وفي الهليان لخٗليم

  الباصيت ؤهل ٖلى ؾهال ي٨ً لم ول٨ً ،5باإلااصب ؤيًا ويؿمى ال٣غان، مٗلم بلى( الابخضاجي ؤر) ألاولى اإلاغخلت في الخٗليم ؤؾىض   
 ٧اهىا الظيً ومٗٓم الباصيت؛ ًٖ ٞحها ألاظغة اعجٟإ بؿلب والخىايغ، اإلاضن يًٟلىن  ٧اهىا ٞاإلاٗلمىن  ألبىائهم، مٗلم بيجاص

٣ْضمىن  ٟىن  ممً ٧اهىا الباصيت في الخٗليم ٖلى يُم ّٟ  ٞان ؤمغ مً ي٨ً ومهما ؛6هللا لىظه طل٪ مددؿبحن بال٣ليل ويغيىن  يخٗ
ت بإجها البٌٗ ونٟها ٣ٞض عاييت، ٖيكت للمٗلم يًمً ي٨ً لم ال٨ّخاب في الهليان مٗلم  اإلاٗلم ٧ان ٦ما 7مدخ٣غة، خٞغ

اث٠ ي٣ىم  .8وألاطان باإلمامت ي٣ىم الى٢ذ هٟـ وفي ؤبىائهم، لخٗليم مٗلم م٘ يخٗا٢ضون  ال٣غيت ؤهل ٧ان خيض ؤزغي  بْى

: الباصًت في اإلاٗلم ؤحغة  -3

 هظه ٧اهذ وإلاا اإلاٗلم، مهىت ٞٓهغث لها، ؤهال هم إلاً الٗمليت هظه بؾىاص الًغوعر  مً ٧ان للٗلم الىاؾ٘ الاهدكاع بٗض   
 مً ؤظغة ًٖ الىاؽ ٞحها يؿإ٫ مؿاثل مٗها ٞٓهغث بها، ي٣ىم مً جإظحر يؿخىظب ٧ان لها، الخٟٙغ ناخبها مً جخُلب اإلاهمت

 وفي الخٗليم؛ ًٖ اإلاٗيكت َلب يكٛلهم ال ٧ي اإلاٗلم بظاعة بجىاػ 9ال٣ٗباوي الؿٗيض ؤٞتى الهضص هظا وفي الخٗليم، يمتهً
. 10بظاػة بلى يدخاط ال ٞالخٗليم قيسه مً ؤلاطن اإلاٗلم َلب بٗضم ؤٞتى الىاػلت طاث

                                                           
 .39 ، ص  الونشريس،ادلعيار، ج  
، مذكرة ماجستَت يف التاريخ الوسيط، كلية العلـو االجتماعية كاإلنسانية، جامعة احلاج خلضر، باتنة، المغرب  األوسط في العهد الموحدي" علي عشي، 2

 .05 ، ص 2 20
 . 34.3، ص  20، دكرية كاف التارخيية، العدد الثاين عشر، جويلية " ب األوسط أيام حكم بني عبد الواد.التعليم بالكتاب بالمغرقامسي خبتاكم،  3
 .253ص، القاىرة، مصر، 2عبد احلليم عويس، دكلة بٍت محاد، دار الصحوة للنشر كالتوزيع، ط  4
 .39 ، ص  ، ج"المعيار" الونشريس،5
 .25، ص8ج ،"المعيار"الونشريسي،  6
 .372صبشَت رمضاف التليسي، ادلرجع السابق،  7
 240، جامعة األمَت عبد القادر ، قسنطينة، كرقة  827، سلطوط، ربت رقم"الدررالمكنونة في نوازل مازونة" ،أيب زكريا حيي بن موسى ادلازكين التلمساين8
 .ك
يف جباية ، ك تلمساف، كسال، ك  سعيد بن زلمد بن زلمد بن زلمد العقباين اإلماـ الفقيو  التلمساين توىل القضاء دلدة أربعُت سنة ، قاضي اجلماعة 9

، ت عبد احلميد عبد اهلل اذلرامة، منشورات كلية الدعوة اإلسالمية، "نيل االبتهاج بتطريز الديباج"أمحد بابا التنبكيت،)ىػ؛    8مراكش، تويف سنة 
 (.  89 ، ص 989 طرابلس، ليبيا، 

 .ظ242؛ ادلازكين، الدرر، ك 236ص  8ج ،المعيارالونشريسي،  0 
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هاب اظخياح اإلاضعوؾت الٟترة زال٫ مىدكغة ٧اهذ التي الٓىاهغ ومً
ُم
 حهخمىن  و٧اهىا اإلاىا٤َ، مً ٦شحر ٖلى الٗغب و الٛ

ايا وؤقيار الٛهاب، ألوالص ال٣غآن حٗليم ًٖ الضعع  في ظاء ما خؿب ال٣ٟهاء ؤباح الهضص هظا في ؤبىائهم، بخٗليمهم  الٖغ

  1.نلياجهم حٗليم م٣ابل مجهم ألاظغة ؤزظ ال٣ٟهاء ٞإباح بإظغة،

 يخًمجها التي الكغوٍ بحن مً ٖىضهم، الؿاثض الٗٝغ خؿب مٗه يخٗا٢ضون  ألبىائهم مٗلما وظضوا ما بطا ال٣غيت ؤهل ٧ان    

ضص اإلاضة ظاهب بلى قهغيت، ؤم ؾىىيت ج٩ىن  وهل ألاظغة، م٣ضاع هى ال٣ٗض  بخل٪ قبحهت ج٨ً لم لؤلظغة ٞباليؿبت 2.ألاوالص ٖو
 ال٣غي  ؤهل ٧ان بط البىاصر؛ في ٖجها جسخل٠ ٧اهذ بيىما بالى٣ىص الخىايغ في اإلاٗلم ؤظغة ٧اهذ خيض اإلاضيىت، في اإلاىظىصة

. خيىاهيت ؤو ػعاٖيت، ٚالث مً ييخجىن  مما مٗحن م٣ضاع ٖلى اإلاٗلم م٘ يخ٣ٟىن  والبىاصر

 والتي الباصيت، ؤهل ٖىض الٗيييت الى٣ىص بٛحر ألاظغة ْاهغة ح٨ٗـ ألاهميت ٚايت في بمٗلىماث ال٣ٟهيت الىىاػ٫  ػوصجىا ل٣ض
ذ  ًٖ قاة بإعبٗحن ألوالصهم مٗلم م٘ اج٣ٟىا ؤهاؽ ؤن جظ٦غ بخضاها ٟٞي ألاوؾِ، اإلاٛغب بىاصر ظمي٘ في واؾٗا اهدكاعا ٖٞغ

لى 3ولضا، ٖكغ ؾخت م ٖو  يم٨ً وما ؾىت، إلاضة يخٗا٢ضون  ٖىضهم ٧اهذ الٗاصة ؤن بال اإلاضة، جدضص لم الىاػلت ؤن مً الٚغ
 مً ؾىاء ييخجىن  ما ٚالب ٖلى يٗخمضون  ٧اهىا الىاؽ ؤن ألامىع  هظه مشل بلى جُغ٢ذ التي الىىاػ٫  مسخل٠ مً اؾخيخاظه

، مً ؤو اإلااقيت ٦غ ؛4مٗلىم ب٨يل الهي٠ ػمً بؼعٕ بمام م٘ حٗا٢ضوا ؤجهم ج٣ى٫  ؤزغي  هاػلت ٟٞي الؼعٕو
ُم
 ؤهل ؤن اإلاٗياع في وط

  5.بُٗام الهالة ٖليه ججب مً ٖلى للهالة بماما اؾخإظغوا ٢غيت

 وعصث بقاعة مً ألامغ هظا وهلمـ  ٖامت، ٧اهذ ٖىضهم ألاظغة بن بل ٣ِٞ، ال٣غان مٗلم م٘ الهيٛت بهظه الخٗامل ي٨ً لم    

ليسخي الغخمً ٖبض ال٣ٟيه ٞحها ؾئل الىىاػ٫  بخضي في  قيٕى ٖلى جض٫ الٗباعة ٞهظه 7" الباصيت ؤهل بإظغة ؤظحر ًٖ" 6الٚى
 بلى يٗىص بظاعتهم في والخيىاهيت الؼعاٖيت، الٛالث ٖلى الباصيت ؤهل اٖخماص ؾلب ؤن اإلاغجر ومً ٖىضهم، الى٣ىص بٛحر ألاظغة

 ظاهب بلى هظا 8،"م٣ٟىصة اإلاىا٤َ هظه في والضعاهم ٞالى٣ىص" ٢ىله في زلضون  ابً الُغح هظا ويا٦ض الى٣ىص، بلى اٞخ٣اعهم

. ألاظغة هٕى ٧ان مهما ؤوالصه  ه٣ٟت ٖلى ي٣ضع ال ٧ان مجهم بًٗا ؤن ختى اإلاضيىت في ٖىه الباصيت في اإلاىدكغ ال٣ٟغ

 ًٖ البدض بلى بًٗهم ؾعى ٣ٞض اإلاٗلم، ه٣ٟت بضٞ٘ الالتزام آلاباء باؾخُاٖت ي٨ً لم و ؤٖباء له ألابىاء حٗليم صام وما      
 الججي، مىؾم في بمىخجها ؤلامام ويمضون  و٦غومها، ػيخىجها، ويٗهغون اإلاسجض، ٖلى اإلادلؿت ألاعى لخغر ٧الخُٕى خلى٫ 

                                                           
 .ظ 242ادلازكين، ادلصدر السابق، كرقة   
 .240، ص 8ج ،المعيارالونشريسي،  2
 .ك 240،ك الدررادلازكين، 3
 .ك  24ك. ظ 240،ك الدررادلازكين، 4
 .254، ص 8ج ،المعيارالونشريسي،  5
أمحد بابا )ىػ 786عبد الرمحن بن أمحد الوغليسي البجائي علمها ك كمفتيها أخذ عنو مجاعة من علماء جباية، لو ادلقدمة ادلشهورة كفتاكل  تويف سنة   6

 (.248التنبكيت، ادلصدر السابق، ص
 .ك 24، ك الدررادلازكين،  7
 .82 ، ص ابن خلدكف، ادلصدر السابق عبد الرمحن 8
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ت ؤبىاءهم ٞىظهىا ؤمامهم ٖاث٣ا والٗىػ  ال٣ٟغ ٧ان مً هىا٥ ؤن ٚحر  بؿلب الٗلمي الخدهيل ٖىى الهىٗت ؤو للخٞغ

. 1الخهانت و الخاظت

الكتهم الخٗلُمي آلاباء صوع   -4 : باإلاٗلم ٖو

 ما ٖليه ييبجي الظر الخٗليم ؤنل ال٣غآن وناع"... ب٣ىله الهٛغ في ال٣غان الهليان حٗليم ؤهميت بلى زلضون  ابً ؤقاع ل٣ض   
 آلاباء ؤظغ ال٣ٟهاء ظٗل و٢ض ،..."بٗضه إلاا ؤنل وهى عؾىزا اقض الهٛغ في الخٗليم ؤن طل٪ وؾلب. اإلال٩اث مً بٗض يدهل

 حٗليم ؤن ألاوؾِ اإلاٛغب ؤهل ٖىض الؿاثض الٗٝغ ٧ان و 2الجهاص، و والغباٍ الدج مً ؤٖٓم ال٣غآن ؤبىائهم حٗليم في
م ٖلى ؤبىائهم، حٗليم ٖلى البىاصر في آلاباء  ؾعى مجهم وخغنا آلاباء، ٖاج٤ ٖلى ي٣٘ الهليان  التي الهٗاب مً الٚغ

 مٗه ويخٗا٢ضون  ال٣غآن مٗلم ًٖ البدض في يجتهضون  ٩ٞاهىا. مٗلم بيجاص ونٗىبت ؤلاهٟا١ ٖلى ٢ضعتهم ٖضم مشل اٖتريتهم
ضص ألاظغة، و اإلاضة، ال٣ٗض يخًمىه ٧ان ما بحن ومً  ال الظر الخض ًٖ ػاص وبطا الٗضص يدضص ال اإلاٗلم ٧ان وؤخياها الهليان، ٖو

ٟا٫ إلادضوصيت الباصيت في الى٢ٕى ٢ليلت ٧اهذ الٓاهغة هظه ؤن ٚحر يٗيىه بمً اؾخٗان ٖليه، ي٣ضع . اإلاضيىت ٨ٖـ ألَا

 ٖلى ٢ضعتهم لٗضم ؤو م٩ان وظىص لٗضم بما 3ألبىائهم، مٗلم جسهيو البىاصر ٢غي  بٌٗ ؤهل باؾخُاٖت ي٨ً لم ول٨ً   
 يسل٤ ٧ان الخل هظا ول٨ً مٗلم، بها ي٩ىن  التي اإلاجاوعة ال٣غي  بلى ؤبىاءهم يإزظون   يجٗلهم ما ٖضصهم، ل٣لت وؤخياها ؤظغجه،

 في وعص اإلاىخى هظا ٟٞي اإلاٗلم، ؤظغة في اإلاكاع٦ت يغوعة خى٫  اإلاؿخ٣بلت، ال٣غيت ؤهل وبحن بيجهم زالٞاث ألاخيان بٌٗ في
 وصزل باإلاسجض، وألاطان باإلمامت، ي٣ىم الى٢ذ هٟـ وفي ألوالصهم، مٗلما ؤزظوا ٢غيت ؤهل مً ؤهاؾا ؤن اإلااػووي هىاػ٫  بخضي
 ال٣غيت ؤهل ُٞالبهم ألبىائهم، زام مٗلم ؤزظ ٖلى ٢ضعتهم لٗضم ؤوالصهم، لخٗليم لهم مجاوعة نٛحرة ٢غيت ؤهل مٗهم

ٌ 4اإلاسجض، حٗمحر ًٖ ولض له ليـ ومً ولضه ًٖ ولض له إلاً ألاظغة بةُٖاء اإلاؿخ٣بلت .  ألاظغة بُٖاء ولض له ليـ مً ٞٞغ

م ٖلى     غاٝ مً الٚغ  بال البضايت في بيجهم يبرم ٧ان الظر ال٣ٗض و٦ظل٪  واإلاٗلم، ألاوالص ؤولياء بحن الٗال٢ت جىٓم ٧اهذ التي ألٖا
حن، بحن زالٞاث جٓهغ ٧اهذ اهه  ٖلحها اإلاخ٤ٟ اإلاضة اه٣ًاء ٢بل يغجدلىن  ألاولياء بٌٗ ٧ان اإلاشا٫ ؾليل ٖلى ومجها  الُٞغ

 ٖجها يؿ٨ذ خيض 6الخظ٢ت، بلى الخٟٔ في الُٟل ونى٫  وهى الى٢ٕى ٦شحر ٧ان ؤزغ وزالٝ ٧.5املت ؤظغجه اإلاٗلم ٞيُلب
حن  في بؾ٣اَها ٖضم يغي  اإلاٗلم ٧ان ٞدحن الكغوٍ، يمً مً ج٨ً لم ؤجها بذجت آلاباء ٞيإبى اإلاٗلم، يُلبها زم الُٞغ

 7.ال٣ٟهاء به يٟتي ٧ان ما وهظا البلض في ٖلحها اإلاخٗاٝع بالٗاصة خ٨مها ٖلى يض٫ الكغوٍ

اهغة     ٟا٫ هغوب ْاهغة وهي وألاولياء اإلااصب بحن الخالٝ و٢ٕى في جدؿلب ٧اهذ ؤزغي  ْو  ًٖ جى٢ٟهم و ال٨خاجيب، مً ألَا

 اج٣ٟىا ٢ىم ًٖ ؤزغي  هاػلت وفي 8.الىلض ٢غؤ ما بدؿب يُٗي ألاب ٧ان ٞدحن ٧املت ألاظغة بإزظ اإلاٗلم ٞيُالب الخٗلم مىانلت

                                                           
 URL 3 20 سبتمرب 7  العدد االجتماعية العلـو رللة،«م6 -3 / ىـ0 -7 القرن من األوسط المغرب في الريفية األسرة»، كامب ادلالك عبد  

: http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=749. 
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حن ؤخضهم وبحن بيىه مكاظغة وخهلذ مٗلىمت، باظغة ألوالصهم مٗلم م٘ اج٣ٟىا  ُٞالبهم اإلاضة هه٠ بال ي٨مل ولم الُٞغ

 1.ٖلحها اإلاخ٤ٟ اإلاضة بجمام ٖلى ؤنغوا هم بيىما ألاظغة بىه٠

: الُالب زمِـ ْاهغة  -5

 ٧اهذ الٓاهغة وهظه ،"الُالب زميـ"  ْاهغة الباصيت، ؤهل ٖىض الخٗليم في بلحها الاهدباه ججلب التي مٓاهغ  ؤهم مً  
 اقتهغ التي ال٣غآوي الخٗليم ممحزاث مً ٧اهذ ٢لىا بن هجاٝػ وال ألاوؾِ، اإلاٛغب و٢غي  بىاصر مٗٓم في واؾ٘ بك٩ل مىدكغة

لىا الخىايغ، ؤهل مً ؤ٦ثر الباصيت ؤهل بها  الٓاهغة هظه ب٣يذ ٖىه، ؤلا٢إل يم٨ً ال ٖٝغ بلى جدىلذ ختى يماعؾىجها ْو

.  هي ٦ما ب٣يذ الٓاهغة ول٨ً الدؿميت حٛحرث وبن اإلااييت ال٣ليلت الؿىىاث في بال جىضزغ ولم بٗضها، وما الؼياهيت الٟترة َيلت

 ال٣غان مٗلم حؿميت ٖلى البىاصر ؤهل صعط بط ال٣غآن مٗلم به ي٣هض والُالب الخميـ، يىم به اإلا٣هىص هىا ٞالخميـ    
 يُٗىهه ييخجىن  مما مٗلىما ههيبا يسههىا الىاخضة، اإلاى٣ُت ؤو ال٣غيت، ؤهل ؤؾغ ظمي٘ ٧اهذ ٣ٞض بالُالب، ٖىضهم
ه يسخل٠ و٧ان  ولض، له ليـ ممً ؤو ي٣غؤ ولض له ممً ؾىاء زميـ، ٧ل يىم ال٣غآن للمٗلم  ؤزغي، بلى ٢غيت مً وم٣ضاعه هٖى

 يإزظه ٖما 2ال٣ٗباوي الًٟل ؤبى ؾئل ٣ٞض ٧املت؛ هظ٦غها ألهميتها هٓغا و هىاػله، بخضي في اإلااػووي الٓاهغة بهظه ؤٞاصها و٢ض
ً الىلض ٖىضه مً ٖلى الخلت، بيىث مً ٧ل ًٖ ػبض مسًت له يجٗلىن  الغبي٘ ٞهل في الباصيت في الؼبض مً اإلاٗلم  ال مً ٖو

 بن له ؾايٜ الؼبض مً له ولض ال ممً اإلاٗلم يإزظه ما ظىابه ٩ٞان ال؟ ؤم طل٪ له يؿٙى هل 3الُالب زميـ يؿمىهه  له ولض

. الخبر٥ اإلاُٗي ٢هض

:  الٓاهغة هظه مً وؿخسلو ؤن يم٨ً الىاػلت زال٫ ٞمً    

.  الخميـ يىم ٧ان الٛالب وفي( الُالب زميـ)  ٞيه يُٗى يىم جسهيو  -

 الىاخضة ال٣غيت ؤو البلض ؤهل ييخج ما ٚالب مً حُٗى  -

  مىؾم ٧ل في الٛالب اإلاىخىط بدؿب ؤر آزغ بلى ٞهل مً الجٗل هظا يخٛحر ٢ض -

 ي٣غؤ ولض له ليـ مً ٞحهم بما البلضة ؤهل ظمي٘ ٞحها يكاع٥  -

 وماطا ٖجها؟ ًٞال حُٗى ؤجها ؤم ألاظغة مً ظؼء هي وهل ؟ ألازغي  ألايام ؾاثغ صون  بالظاث الخميـ يىم ازخياع إلااطا ول٨ً    
 ٦بحرة؟ ٦ميت ظم٘ بطا والؾيما الُالب بها يٟٗل

 ٧اهىا ؤجهم خيض ال٨غيم، ال٣غآن مٗلمى جُبي٣ها ٖلى صعط التي الٗاصة بلى يغظ٘ ٞيه ألانل الخميـ يىم ازخياع ؤن الغاجر    
 مٗٓم َٝغ مً اإلادبب اليىم هى الخميـ يىم ٧ان و ٢غآن، مً خٟٓىه ما الهليان ٞيه يٗغى مٗلىما يىما يسههىن 

                                                           
 .ظ  24نفسو، ك   
ىػ  كدفن جبوار فرب 854أبو الفضل قاسم بن سعيد  بن زلمد العقباين إماـ كمفيت تلمساين توىل قضاء تلمساف يف صغره كما رس التدريس  تويف سنة  2
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 هظا و٧ان 1"الخميـ ويىم ألاعبٗاء يىم ٖكيت مشل مٗلىما، يىما ال٣غآن لٗغى يجٗل"  بإن ال٣ابسخي ؤوصخى ٣ٞض اإلاٗلمحن،

 2.الؿلذ يىم بلى الضعاؾت جخُٗل خيض ألاؾبٕى جهايت يمشل ؤيًا اليىم

 ؤر 3"له يجٗلىن " الىاػلت هو في ظاء ٣ٞض ألاظغة صون  حُٗى ؤجها الؿاب٣ت الىاػلت مً ٞالٓاهغ باألظغة ٖال٢تها ًٖ ؤما    

 ؤظغة وليؿذ ؤُٖيت بإجها جىضر الٗباعة هظه بطن" ولض له ليـ ومً ولض له مً يُٗحها"  الىو في ظاء ٦ما م٣ضاع، بُٖاء
 ليـ إلاً  جبر٧ا بُٖائها بجىاػ  الىاػلت ظىاب في وظاء" الُالب زميـ" في مكاع٥ ول٨ىه باألظغة مٗجي ٚحر ولض له ليـ ٞالظر

ا و ي٣غا ولض له   4.ولض له ٧ان إلاً جبٖر

ُيت هظه ؤن بلى ؤلاقاعة ويجب    ها يسخل٠ ألٖا  مً ي٩ىن  ٣ٞض اإلاى٣ُت ؤو ال٣غيت ؤهل ٖلى يٛلب الظر اإلاىخىط بدؿب هٖى
، ، ؤو البيٌ، مً ؤو الؼبض، مً ؤو الؼعٕو  مشل الؼمً م٘ للخل٠ ٢ابل هى ما ٧ل يؿدبٗضون  ٧اهىا ؤجهم والٓاهغ الهٝى

.   طل٪ قابه ما ؤو اللخىم ؤو الخليب

 ٧ان ٞماطا ٧له،  يؿتهل٨ه ؤن اإلا٣ٗى٫  ٚحر مً و الاؾتهال٦يت، اإلاىاص مً ٦بحرة ٦ميت ٖلى يخدهل ٧ان ال٣غآن مٗلم ؤن الق٪  
 ظمٗها؟ التي ال٨بحرة ال٨ميت بهظه يٟٗل

 ٣ٞض ؤؾلٟىا، ٦ما ٢غيب و٢ذ بلى ب٣يذ الٓاهغة هظه ماصمذ ول٨ً الدؿائ٫، هظا ٖلى بظابت الخاعيسيت اإلاهاصع في هجض لم      

 مٗلم ؤن هى آهظا٥، ؾاثضا ٧ان الظر الٗٝغ ؤن بلى وزلهىا ،5ٖجها ٞؿإلجهم الٓاهغة ٖايل ممً الىاؽ مً ٦شحر وظضها
 اإلاهام هظه بحن ومً بالخىاوب، الخالميظ ب٣يت ٖلى(  اإلاٗلم) بالُالب الخانت اإلاهام بٌٗ جىػي٘ يخىلى جلميظا يسخاع ٧ان ال٣غآن

 يىم الُالب ٖليه يخدهل ما بلي٘ مهمت له جى٧ل بًٗهم و ماقيت، له ٧اهذ بن ماقيتاإلاٗلم ععي ٖلى يدىاوبىن  ٧اهىا

حر الخميـ، .      ؤزغي  بمهام ييكٛل وال للخٗليم الخٟٙغ ؤظل مً اإلاٗلم، لهالر اإلاهام مً طل٪ ٚو

:  األلواح تزويق ظاهرة  -6

 وهظه الخظ٢ت ٖىض و اإلاىاؾباث، زال٫ ال٣غآن خٟٔ لىخت جؼوي٤ ْاهغة ٖىضها، هخى٠٢ ؤن حؿخضعي التي الٓىاهغ مً   
ذ الٓاهغة  الٗاصة هظه ًٖ الخضيض ٢بل هظا؛ ػماهىا مً ألازحرة الؿىحن بلى وظىصها ْل بل جخى٠٢ ولم واؾٗا اهدكاعا ٖٞغ
 ال٣غان؟ بخٗليم ٖال٢تها وما بها؟ اإلا٣هىص ما لىٗٝغ الخظ٢ت ٖىض هخى٠٢ ؤن ٖليىا الخميضة

١ الصخاح في ظاء  
َ
ا َيْدظ١ والٗمل ال٣غآن الهبي خظ

ًا
٢

ْ
ا َخظ

ًا
٢

َ
ت ، وخظ

َ
ا٢

َ
ت وَخظ

َ
ا٢

َ
١َ  ٞيه؛ مهغ بطا وِخظ ِْ

َ
؛ بال٨ؿغ وخظ

ًا
٢ا

ْ
 ِخظ

ا٢ِِه  يىم هظا: ال٣غآن ٞيه يسخم الظر لليىم وي٣ا٫
َ
 6.ِخظ
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 خٟٓه في الهبي حٗلم ه٣و ٞان اإلاصخ٠، في و٢غاءجه ال٣غآن ٧ل خٟٔ هى ؤو خٟٔ الخظ٢ت و الخظ١ ال٣ابسخي و٢ا٫   
 شخيء ٞال اإلاصخ٠ في وال٣غاءة الخٟٔ في يؿخمغ لم ٞان حٗلم، ما ب٣ضع الخظ٢ت مً ٞليؿ٣ِ وزُه و٢غاءجه

 خظ١ م٣ابل  اإلاٗلم ؤظغة بمٗجى ؤزغي  وجاعة ، ٧له ال٣غآن خٟٔ بمٗجى جاعة الخظٞت اللابس ي يؿخٗمل1.إلاٗلمه
ا ٞيه ج٣غعث ما الؿىع  مً الخظ٢ت مدل ال٣ابسخي وؤيا2ٝ.اإلاخٗلم  و ،" الٟخذ" و  ،"جباع٥"و ،" ٖم" و ،"ي٨ً الم" مشل ٖٞغ

هم بدؿب"  خظ٢ت" الٟاجدت"  ٖغفت ابً وظٗل ؛"الهاٞاث"  3.ٖٞغ

 في ل٨ً البلض، ؤهل ٖىض الؿاثض للٗٝغ جتر٥ ؤخياها و الهليت، ؤباء ٖلى ال٣غآن مٗلم يُغخه قٍغ ؤهم حٗض الخظ٢ت ٧اهذ  
 اإلاٗلم ٞيُالب الخٟٔ، مىانلت ًٖ ويخى٠٢ ابىه يسغط ٖىضما واإلاٗلم ألاب بحن زالٝ في يدؿلب هظا ٧ان ألاخيان مً ٦شحر

، في يظ٦غ لم هظا بان ألاب يخذجج بيىما الخظ٢ت في بد٣ه  ي٨مل زم ماصب ٖىض ي٣غؤ الهبي ٧ان ألاخيان بٌٗ في و الكٍغ

 4.اإلااصبحن بحن الخظ٢ت ٢ؿمذ الىه٠ الهبي ظاوػ  وان الهبي، خٟٔ ما ب٣ضع يإزظ بإن ال٣ٟهاء ؤٞتى و٢ض آزغ، ٖىض خٟٓه

 4.اإلااصبحن
ىضما    ه البلض ؤهل ظمي٘ ليٗلم ،"الخسغط" خٟل يكبه ما ي٣يم" الخظ٢ت" مجزلت بلى بالخٟٔ اإلاخٗلم يهل  ٖو   الخظ٢ت، بلٚى

اث، مً ؾيجمٗه ما زال٫ مً وطل٪ له، ج٣ضيغا مٗلمه ج٨غيم ؤظل مً ٞيجتهض " بتزوي٤" اإلاخٗلم ي٣ىم ؤن الٗاصة ظغث بط جبٖر

 اللىخت بَاع في ويغؾم ،-اإلاخٗلم ونلها التي الخظ٢ت ٖلى صالت آلاياث ج٩ىن   -اللىخت وؾِ في ٢غآهيت آياث ب٨خابت وطل٪ لىخخه
 اإلاجاوعة، ال٣غي  بلى يسغط وؤخياها بلضجه، في  بها ويُٝى يدملها زم مسخلٟت، بإلىان ومؼع٦كت مخىاؾ٣ت هىضؾيت ؤق٩ا٫

ىن  اث، مً ظمٗه ما ي٣ضم الجهايت وفي ٢ضعجه، بدؿب ٧ل له ٞيخبٖر  جل٣حن في يبظله الظر بجميله اٖتراٞا إلاٗلمه وهباث جبٖر
 ؤ٦ثر ويجم٘ ظظابت لىخخه لخ٩ىن   يجتهض واخض ٧ل لىخاتهم،" جؼوي٤" في اإلاخسغظحن بحن قضيضا الخىاٞـ و٧ان ال٨غيم، ال٣غآن

. ٚحره مً

 

: زاجمت

: الخاليت الىخاثج مجمٕى وسجل ؤن يم٨ً الضعاؾت لهظه زخاما

م ٖلى ألابىاء بخٗليم ٦بحر اهخمام لهم ألاوؾِ اإلاٛغب بىاصر في الىاؽ ٧ان   بن. واظهتهم التي والٗىاث٤ الهٗىباث مً الٚغ
غ١  همِ ظٗلذ الباصيت ْغوٝ  اإلاٗلم بحن الخٗا٢ضر الكٍغ ٧ان اإلاضيىت؛ في هى٧اثً ٖما يسخلٟان الباصيت في الخضعيـ َو
غاٝ مً وآلاباء  ازخهام مً الخٗليم ٧ان خيض ألاوؾِ؛ اإلاٛغب بالص في الىؾيِ الٗهغ في الخٗليم محزث التي الؿاثضة ألٖا

.  الضولت ٖاج٤ ٖلى ي٨ً ولم ألاولياء

                                                           
 .248، ص8ج معيار،الالونشريسي،   
 .55 ، ص القابسي، ادلصدر السابق، ىامش، رقم  2
، ربقيق أمحد جلويل ك امحد بونار، الشركو "جامع جوامع االختصار و التبيان، فيما يعرض للمعلمين و لآلباء والصبيان"امحد بن أيب مجعة ادلغراكم،  3

 .9 الوطنية للنشر كالتوزيع،اجلزائر، ب ت، ص
 .48 ، ص8، جلمعياراالونشريسي،  4
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اهغة للمٗلم، ألاظغة صٞ٘ َغي٣ت في جمشلذ ْىاهغ بٗضة الباصيت في الخٗليم اهٟغص   الهليان واهخمام الُالب، زميـ ْو
اث بجم٘ الهليان اهخم ٦ما زخمت، ٧ل ٖىض الخٟٔ لىخت بتزوي٤ اها للمٗلم لي٣ضمىجها الخخمت، ٖىض والهباث الخبٖر  له ٖٞغ

. بخٗليمهم

 : اإلاغاح٘ كاثمت

 .مهغ بىال١ اإلاحريت، اإلاُبٗت ،"الٗغب لؿان" ألاههاعر، الضيً ظما٫ الًٟل ؤبى.1

ٌ  في الضععاإلاىىىهت" الخلمؿاوي، اإلااػووي مىسخى بً يخي ػ٦غيا ؤبي.2 ، ،"ماػوهت هىاػ  ظامٗت ،827 الجغص ع٢م جدذ مسٍُى
 .٢ؿىُيىت ، ال٣اصع ٖبض ألامحر

ؼ الابتهاج هُل" الخيب٨تي، بابا ؤخمض.3  ؤلاؾالميت، الضٖىة ٧ليت ميكىعاث الهغامت، هللا ٖبض الخميض ٖبض ث ،"الضًباج بخٍُغ
.  1989 ليليا، َغابلـ،

 جد٣ي٤ ،"والهبُان لآلباء و للمٗلمحن ٌٗغى فُما الخبُان، و الازخهاع حىام٘ حام٘" اإلاٛغاور، ظمٗت ؤبي بً ؤخمض.4
 .ث ب والخىػي٘،الجؼاثغ، لليكغ الىَىيت الكغ٦ت بىهاع، اخمض و ظلىلي ؤخمض

 لبىان، بحروث، ،4 ٍ للماليحن، الٗلم صاع ُٖاع الٟٛىع  ٖبض ؤخمض جد٣ي٤ ،"الصخاح" الجىهغر، خماص بً اؾماٖيل.5
1990  . 

 .2003 ليليا، بىٛاػر، ؤلاؾالمي، اإلاضاع صاع ،"ؤلاؾالمي الغغب في الشلافُت الاججاهاث" الخليسخي، عمًان بكحر.6

. 2001 ال٩ىيذ، الٗلمي، الخ٣ضم ال٩ىيذ ماؾؿت حجاػر، مهُٟى جد٣ي٤ ، "الٗغوؽ جاج" مغجطخى، مدمض الؼبيضر.7

 .1991 مهغ، ال٣اهغة، ،2ٍ والخىػي٘، لليكغ الصخىة صاع ،"خماص بجي صولت" ٖىيـ، الخليم ٖبض.8

بي، اخمض جد٣ي٤ ،"اإلالضمت" ، زلضون  ابً الغخمً ٖبض.9  .2009 الجؼاثغ، مليلت، ٖحن الهضي، صاع الٖؼ

فُت ألاؾغة" ب٩ار، اإلاال٪ ٖبض.10  الٗلىم مجلت،"م16-13/ هـ10-7 اللغن  مً ألاوؾِ اإلاغغب في الٍغ
 .URL:http://revues.univ- setif2.dz/index.php?id=749 2013ؾلخمبر17الاظخماٖيتالٗضص

 الاظخماٖيت الٗلىم ٧ليت الىؾيِ، الخاعيش في ماظؿخحر مظ٦غة ،"اإلاىخضي الٗهض في ألاوؾِ  اإلاغغب" ٖصخي، ٖلي.11
 . 2012 باجىت، لخًغ، الخاط ظامٗت وؤلاوؿاهيت،

ف" ؾ٨يىت، ٖميىع .12  ماظؿخحر مظ٦غة ،"-واحخماُٖت اكخهاصًت صعاؾت -م 12 و 11/ هـ 6 و 5 اللغهحن في ألاوؾِ اإلاغغب ٍع

 .2013 ،2 ٢ؿىُيىت ظامٗت والاظخماٖيت، ؤلاوؿاهيت الٗلىم ٧ليت الخاعيش، في

 .جىوـ للخىػي٘، الخىوؿيت الكغ٦ت زالض، اخمض جد٣ي٤ ،"اإلافًلت الغؾالت" ٖلي، الخؿً ؤبى ال٣ابسخي.13

 الشاوي الٗضص الخاعيسيت، ٧ان صوعيت ، "الىاص ٖبض بجي خىم ؤًام ألاوؾِ باإلاغغب بالىخاب الخٗلُم" بسخاور، ٢اؾمي.14
 .2011 ظىيليت ٖكغ،

 .1962 ؤلاؾالمي، الٛغب صاع ، 2ط ، الؿاخلي خماصر  جغظمت ،" الهنهاحُت الضولت"، عوظغ الهاصر.15
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لُت ٖلماء فخاوي  ًٖ اإلاغغب الجام٘ و اإلاٗغب اإلاُٗاع ،(م1511/هـ914جـ ًخي بً ؤخمض الٗباؽ ؤبى)" الىوكغيسخي.16  بفٍغ

 .م1981بحروث، ؤلاؾالمي، الٛغب صاع خجي، مدمض: جد٣ي٤ ،7 ط ،"واإلاغغب وألاهضلـ
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 حغاصو خالت اإلادلي اللغاع في اإلاكاعهت ويٗف الخىهمت، مؿاع
 احخماعي،جىوـ باخث/ألامحن ؾلُمان

 

:  ملخو

ذ     ألاؾئلت، ٖضيض َغخذ بخخجاجي، َاب٘ طاث جدغ٧اث" 2011ظاهٟي زىعة"بٗض الخىوؿيت والخجمٗاث اإلاضن ٖضيض ٖٞغ
غيذ  في الاهُال١ ٞحها جم التي جل٪ ٞها بما اإلاىا٤َ، مً ٖضص في جمٓهغاتها لخىاجغ الخغ٦ت هظه ظظوع  في اإلاٗم٤ البدض ٞو

. الؿياسخي ال٣غاع مؿاع في اإلادليحن والٟاٖلحن اإلادؿا٦ىحن مكاع٦ت ٖلى ال٣اثم اإلادليت، 21ألاظىضا مؿاع

: ؤلازخُاع صواعي .1

 ملر ؾاا٫ وهىا الخى٦مت، ٚياب خا٫ في والاخخجاط اإلاكاع٦ت، في بالخ٤ اإلادؿا٦ىحن خكىص باهخمام وخضها اإلاضن جسخو ال
اث لىي٘ اإلاخاب٘ ٖلى يُغح يما ظبليت، مىا٤َ في الؿ٩اهيت اإلاجمٖى يجها الجٛغاٞيت ببيئتها لٗال٢تها ٧ان بطا ٞو  إلاى٢٘ وجَى

. بالؿلُت ٖال٢اتهم لُبيٗت جدضيض و ؤٞغاصها َبإ ٖلى جإزحر مغجٟ٘،

ت مى٠٢ صعاؾت اإلايضاوي بدشىا في ؾىداو٫   وهي ظغاصو، بلضة  وازترها عيٟي، َاب٘ طاث نٛحرة ٢غيت في اإلادؿا٦ىحن مً مجمٖى
ىان بىاليت ظبليت مى٣ُت في ي٣٘ ٢غور ججم٘ خه إلاا الٟالحي، الُاب٘ طاث ٚػ  مؿاع في اهسغاَها جسو مٓاهغ مً ٖٞغ

 ؤن يم٨ً بما جخٗل٤ ؤؾئلت لُغح يضٖىها ؤن يم٨ً ما وهى ال٣غويت، والخجمٗاث اإلاىا٤َ ٖضيض قإن طل٪ في قإجها ،21ألاظىضا

. ٢غيت ؤو بلضة صازل مدليت خى٦مت ج٨غيـ في ألاصاة هظه مشل هجاح مضي جبحن مً البدض هظا يديده

: وؤلاصاعي  الجغغافي الخدضًض 1.1

يكت مضيىت ٚغب ظىىب الخىوسخي الكغقي بالىؾِ  وج٣٘ ػغىان واليت الؼعيبت مٗخمضيت حغاصو جدب٘  مضيىت قغ١  وظىىب  بٞى

 .الؼعيبت

 طاث ظٗلها الجبا٫ مً بؿلؿلت مداَت ظبل ٢مت ٖلى الهخهابها مشاليت صخيت مىازيت باػصواظيت وخضيشا ٢ضيما امخاػث"و
يكت قاَئ مً ابخضاء الكغقي الؿاخل ٧امل ٖلى وحكٝغ جُل ألجها البدغر  مىازها ظاهب الى ؾليم، ظبلي مىار  الظر بٞى
ه اإلاجغصة الٗحن عار يغي   بكاَئ واهتهاء وقمالها ظىىبها الخماماث بكاَئ ومغوعا ؤ٣ٞيا بٗضا ٦يلىمتراث زماوي بٗض ٖلى لى٢ٖى

 1".هابل

ت مهلخت ؤٖضجه ج٣غيغ بدؿب ، ظغاصو جخمحز ىان للبِئت حهٍى  21ألاظىضا إلاؿاع اإلاىؾ٘ الخىاع يىم خىنلت يمً)بٚؼ

ً ؤ٢اليم مً ٢غيب مخمحز ظٛغافي مى٢٘: مجها بسهاثو( 2006 ظىيليت 15 بجغاصو، ال٣غور بالخجم٘  والؿاخل ال٣بلي الَى
 ممحزة َبيٗيت مىاْغ وكُت بكغيت ومىاعص ٖليا وبَاعاث ٦ٟاءاث ممحز مٗماعر  َاب٘ طاث ؤزغيت ٢غيت. ال٨بري  وجىوـ الخىوسخي

. جشميىه يم٨ً ال٣غيت ٖبر يمغ ؾياحي مؿل٪ لىظىص بياٞت خغفي ووكاٍ هامت ٞالخيت مؿاخاث هام وبيىلىجي بيئي ومسىن 

                                                           
 endanger.net www.jradou"نشر دبوقع الشركؽ اإللكًتكين"ضمن ".وكر النسور" ، مقاؿ بعنواف( الطيب)العَت   
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ش الدؿمُت ؤنل 2.1 :  والخاٍع

يت باإلاهاصع، جخٗل٤ مىهجيت بق٩االث اقخ٣ا٢ه، ومهضع ظغاصو، حؿميت ؤنل في البدض يُغح غة الىزاث٤ وبىٖى  ، اإلاخٞى

. حؿميتها ؤنل مً الخشلذ مً بضءا ظغاصو، ؤنى٫  ٖلى الخٗٝغ بمداولت اهخمىا الظيً الباخشحن وبُبيٗت

: بًخمىلىحُا 3.1

 الؿيض ؤبدار هخاثج مً ظاهبا الخاعيسيت، زهاثهها بٌٗ وجدب٘ ظغاصو، لدؿميت بيديمىلىجي جإنيل مداولت في اؾخٗىا
ت ؤٖض و٢ض ال٣غيت ؤبىاء مً وهى الٗؼيؼ، ٖبض خؿحن اصاتها وآزاعها اإلاى٣ُت جاعيش مً ظىاهب جىاولذ ألابدار مً مجمٖى  ٖو

. اإلاٗماعيت وزهاثهها

 بها مىلؿُت ؤعى بها ظبليا مغجٟٗا باٖخباعها ظغاصو، مى٣ُت ٖلى جىُب٤ وهي الضعظت، بالغوماهُت( غغاصو)حغاصو حٗجي   
. بىاياث

( ظغاصو)الدؿميت هٟـ وجدمل ؤزغي  ظهاث في مكابهت مىا٤َ وظىص وؤلاقخ٣ا٢اإليديمىلىجي، اإلاٗجى، هظا صخت ٖلى ويؿخض٫
. بيُاليا و بؾباهيا في وختى وال٩اٝ، و٢ابـ ظىضوبت مً ب٩ل وطل٪

 في اللالاة حٗجي وهي وؾىعيا، الٗغا١ مً ب٩ل( والٟاء الؿحن و٦ؿغ بدكضيض" )الؿفحرة" اؾم هجض الٗغبي، ؤلانُالح وفي
ت به جديِ مغجٟٗا باٖخباعها ظغاصو، وي٘ ٖلى يىُب٤ ؤن يم٨ً ما وهى ال٣الصة،  َغي٤ يك٣ها الجبا٫، مً مجمٖى

 ".الؿفحرة"

 لؿىت جغظ٘ جغ٦يت مغاظ٘ جخًمىه ما بضليل بغبغر، ال٣غيت ؤنل بإن ال٣ى٫  صخت ٖضم الباخض هظا يا٦ض يكإ إلاا وزالٞا   

اث مجها ٖكغ،و الؿاب٘ لل٣غن  حٗىص ومهاصع 1860 اث ب٣اٖت اإلاىظىصة الٗغبيت اإلاسَُى  الىَىيت، باإلا٨خبت اإلاسَُى
. ظغاصو في اإلاىظىصة الٗاثالث ؤؾماء يخًمً ،(الكغعي ال٣اضخي) ٖؼوػ ٖلي ؾُضي لخفُض  ومسٍُى

ش" ٦خاب يكغ لم ٦ما  ال ؤلاصٖاء لهظا بزباجاث ؤيت جىظض ال بغبغر،٦ما ظغاصو ؤنل ؤن ،بلى"فىكها وما الؿاخل ومضن كغي  جاٍع
 هجغة م٘ جؼامً الظر ٖكغ الؿاب٘ ال٣غن  خضوص ظغاصو خى٫  اإلاىجؼة ألابدار مٗٓم جخجاوػ  وال اللباؽ ؤو اللٛت مً

. جىوـ بلى اإلاىعيؿ٨يحن

: ؤلاكخهاصًتوؤلاحخماُٖت الخهاثو 4.1

 الخباص٫ بٗال٢اث طل٪ الٗؼيؼ ٖبض بً الباخض ،ويضلل  ٢غون بًٗت ٢بل مؿاختها وهي ،٧2لم 40 بدىالي ظغاصو مؿاخت ٢ضعث

غة"و ظغاصو بحن ال٣اثمت  بَال١ ٖلى صعظىا والٗغب ، ؤعزبيال باٖخباعها ، هابل ٖلى جُل٤ و٧اهذ الجؼيغة، واإلا٣هىص" الٍؼ
. ظىاهبها مٗٓم مً بها البدغ يديِ التي اليابؿت ٢ُٗت ٖلى الجؼيغة

ذ ٞغ  بامخضاصه الؼيخىن  ظجي مىؾم ويخمحز ،( اإلااقيت جغبيت) واللخىم للخبىب بةهخاظها وجدضيضا الٟالخيت بإوكُتها اإلاى٣ُت ٖو

غ ، ٧املت ؤقهغ 4 ٖلى . ٖهغيخان وازيخان ج٣ليضيت بخضاها مٗانغ 3 بال٣غيت وجخٞى

ذ ٦ما  الؿاب٣ت الٟترة زال٫ الهىاٖت هظه واػصهغث الخلٟاء، مً( وال٣ٟت الؼهليل مشل خمىالث،)ؤصواث بهىاٖت  ظغاصو ٖٞغ

ذ الخٝغ جل٪ وعاظذ ، ٞغ يحن ؤوكُت ٖبر زانت ٖو  ببروػ  ، جًمدل ؤن صون  ، جتراظ٘ ؤن ٢بل"الخلفاء مضق" في الخٞغ
اث (. البالؾدي٪ مً) الخضيشت اإلاهىٖى
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م ، ؤبىائها مكٛلي وؤهم اإلاى٣ُت، مىاعص ابغػ  مً الٟالخيت ألاوكُت وجب٣ى  بً الباخض يغظٗه والظر ، ال٣ُإ هظا جغاظ٘ ٚع
 لجهاث ييخمىن  زىام إلاال٨حن ألاعاضخي مً ٖضص في مٗمغون ٞىث بط لجغاصو، الخابٗت ألاعاضخي وؿبت لخًائ٫  الٗؼيؼ ٖبض

..(  ٣ٖيض ؤعهاػ، الٛىىشخي، قغي٠، بً ٖاثالث)الؿاخل مً ؤزغي 

٣ضث   مؿدكاعر  مً ازىان"  اؾخىلى"و ، اإلا٣اومحن مً لٗضص بىع٢يبت الغثيـ مً ؤهضيذ التي ؤعايحها مً ٢ؿما ظغاصو ٞو

 2416 جمسر ، الضولت مل٪ ٖلى ألاعاضخي بٌٗ ْلذ ٦ما اله٨خاعاث، مئاث جمسر ؤعى ٢ُٗتي ٖلى للبالص الشاوي الغثيـ

.   ؤمغها يدؿم ولم ه٨خاعا

ي٠ ظاهب بلى ، الخٝغ و الٟالخت مجالي في ظغاصو ؤبىاء مً ٦بحر ظاهب ويٗمل  ؤو الٗمىميت اإلااؾؿاث في ؾىاء ، الْى

يكت الؼعيبت مشل مجاوعة مىا٤َ في و٦ظل٪ ، ظغاصو مى٣ُت في مخمغ٦ؼة نىاٖيت بماؾؿاث ، الخانت . وػٚىان وبٞى

 42 بها و٧ان ، والؼعيبت ج٨غوهت جًمه ما ي٠ٗ الؿ٩ان مً حٗض ٧اهذ ظغاصو ؤن الٗؼيؼ ٖبض بً خؿحن الباخض يىعصه ومما
(. 1860 ؾىت خىالي)صاع

 مداوال ، البلضة بخاعيش اإلاخٗل٣ت الجىاهب مً ٖضص في الخٗم٤ ، ظغاصو ؤبىاء مً وهى الٗؼيؼ ٖبض بً خؿحن الباخض خاو٫ 
 ال٣غي  ؤبىاء مً ولبٌٗ إلاؿدكغ٢حن اإلايؿىبت ال٨خاباث بٌٗ ؤٞغػتها التي وألاخ٩ام الهىع  بٌٗ مً اإلام٨ً ٢ضع الخدغع 

يت، ًٖ بٗيضا ظغاصو ًٖ ٦خب ما يٗخبر وهى ، ج٨غوهت ٚغاع ٖلى اإلاجاوعة،  اإلاىا٤َ ؤصباء بٌٗ ههىم ججاوػ  ولم اإلاىيٖى

. وألاؾُىعيت الخغاٞيت الغواياث لبٌٗ حؿدىض التي ألاصبيت الىهىم ، ٢ي٣ت الُاهغ مشل اإلاجاوعة

 الخىوسخي الؿاخل إلاى٣ُت جيخمي قاج٘،وهي هى ٦ما بغبغيت ليؿذ( والؼعيبت وج٨غوهت) ظغاصو ٢غيت ؤن بزباث بلى الباخض واهخهى

لى يكت ظغاصو، يًم الظر ألٖا ( ٖلحها يُل٤ ٧ان ٦ما الىٟيًت هيكحر) هابل بٞى

 بٌٗ في وعصث ٦ما ، العجىػ  ال٣غيت) ظغاصو ويٗيت لخهىنيت الباخض، اٖخمضها التي والىزاث٤ اإلاُٗياث بٌٗ وحكحر

يكت ٚغاع ٖلى الخىوسخي الؿاخل بمضن مباقغة مخهلت ٧اهذ ٖىضما( اإلاغاظ٘ لي، وؾيضر والىٟيًت بٞى  قما٫ َغي٤ ٖبر بٖى
 ٢غب لها با١ ؤزغ وظىص الٗؼيؼ ٖبض بً خؿحن الباخض يا٦ض التي الُغ٢اث ومً مغها١، ٖبر بخىوـ  مغجبُت ٧اهذ ٦ما ٞغي٣ت،
 بالخماماث، ظغاصو مباقغة جغبِ ٧اهذ قغ٢يت َغي٤ وهي( و٦ؿغهما والٟاء الؿحن بدكضيض" )الؿفحرة" َغي٤ ال٣غيت، مضزل

. وؾىؾت هغ٢لت بمى٣ُتي ٦ظل٪ ظغاصو جغبِ َغي٤ وهي

: الىفاًاث إلاغهؼ الغافٌ ؤلاخخجاجي الؿلىن وكىء ٖىامل لخبحن مداولت .2

: اإلاُضاوي البدث 1.1

 مؿا٦جي مً ٖضص م٘ م٣ابالث ؤظغيىا  ؤلاخخجاجي جدغ٦هم ٖىامل ٞهم ومداولت بالؿلِ ظغاصو مدؿا٦جي ٖال٢ت َبيٗت لخبحن

ت مٟهلت ٢اثمت لٛياب ٖيىت بسخب ه٣م ولم ، البلضة . ألانليت الؿ٩اهيت للمجمٖى

: اإلابدىزحن  مجمىٖت 2.2

ت اإلا٣ابالث مغخلت في ، اإلايضاوي بدشىا قمل ٤ جخىػٕ ظغاصو مدؿا٦جي مً ٞغصا ٖكغيً جًمىذ مجمٖى  الخهاثو ٞو

.. يلي ٦ما مهىيت الؿىؾيى
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:  اإلاؿخجىبت للُٗىت مهىُت الؿىؾُى الخهاثو 1.2.2

: يلي ما في الُٗىت زهاثو ؤبغػ  جخمشل

: خيض مً الُٗىت جىػَ٘

 ال٣يم همِ ٖلى يٛلب يؼا٫ ما والظر بجغاصو، اإلادلي اإلاجخم٘ بُبيٗت ؤلاهار مً اإلاؿخجىباث ٖضص ي٠ٗ جٟؿحر يم٨ً

. ال٣غيت ًٚ ألاظىليت الٗىانغ م٘ للخداوع  اؾخٗضاصا ؤ٦ثر الظ٧ىع  خيض الغيٟي، الُاب٘ ؤلاظخماٖيت، والٗال٢اث الؿاثضة

 لخغم واضخت بقاعة اإلاؿخجىبحن بظاباث في جىاجغث و٢ض ، اإلاخٗلمحن وؿبت في واضر بعجٟإ بلى  ؤلاؾخليان هخاثج حكحر ٦ما

 ألاؾغ بخضي ؤن مبدىزيىا ؤخض بياهاث في ظاء ومما.ٖليا حٗليميت مؿخىياث مجهم ال٨ثر وبلٙى ، ؤبىائهم حٗليم ٖلى ظغاصو ؤهالي

.  ؤَباء زمؿت ؤٞغاصها في جًم

. الشالشت اإلاغخلت مؿخىي  في الجامٗيت صعاؾتهم يؼاولىن  الخمؿت ؤبىاءه ؤن آزغ مؿخجىب وؤٞاصها

 لئلوكٛا٫ ؾلبا جمشل ال ؤجها ظغاصو،ٚحر ؤهالي حكٛل التي اإلاك٨الث ؤهم مً واخضا البُالت حٗخبر ؤلاؾخليان هخاثج وبدؿب

. الجامٗت زغيجي مً ٖضص ٖلى ج٣خهغ ج٩اص البُالت ؤن يغون الظيً مبدىزيىا مً ال٨شحر عؤر في والخظمغ
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: للمؿخجىبحن مهىُت الؿىؾُى الخهاثو
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ٌ  مىاكفهم اججاهاث و حغاصو ؤهالي 3.2 : الهىاُٖت الىفاًاث مغهؼ خى

 ألاؤؾباب لٟهم ؾيؿعى والخانت،٦ما الهىاٖيت الىٟاياث مغ٦ؼ مً ومىا٢ٟهم ظغاصو مدؿا٦جي بججاهاث جبحن ؾىداو٫ 

ٌ مٓاهغ وعاء ال٩امىت  ؤمام ال٣غيت مدؿا٦جي مً ٖضص بخجم٘ ، 2011ؾىت مً ظاهٟي قهغ ؤوازغ اهضل٘ الظر وؤلاخخجاط الٞغ

. ٚل٣ه بلى وصٖىتهم اإلاغ٦ؼ

 ، الٗيىت بهظه الل٣اء مً ولىخم٨ً ٞغصا 20 وجًم ظغاصو مدؿا٦جي مً ٖكىاثيت ٖيىت باؾخجىاب ٢مىا البدض ولًغوعة
 وي٣يمىن  الجهت، ؤهالي مً وهم اإلادؿا٦ىحن مً بشالزت باإلجها٫ و٢مىا ، ؤلاخخياٍ ؾليل ٖلى الخضابحر بٌٗ ؤزظ ٖليىا جىظب

. باإلادؿا٦ىحن اجهالىا جيؿحر وجىلىا اإلايضاوي، البدض مغخلت زال٫ انُدبىها البلضة، زاعط

ىان ؤنيلى الشالزت اإلاؿاٖضون  وهاالء يكت م٣يم جاظغ  ؾليمان بً عيا ،هم ٚػ  الخغ٦ت في اإلا٣اوم ق٣ي٤ ابً وهى ، ببٞى
٠ وبل٣اؾم، ؾليمان، بً ؾليمان الخدغيغيت ىان، ظهىيت بةصاعة مخ٣اٖض مْى  اإلاى٣ُت قبان ؤخض وهى الٗحر، ومدمض بٚؼ

. اإلاسخهت وؤلاصاعاث الهيا٧ل مً الضٖم يل٤ لم للخكغاث، مخد٠ في يخمشل مكغوٕ بٗض ٖلى يٗمل وهى بخىوـ، اإلا٣يمحن

ُاء ال٨ٟالت بمشابت اإلادؿا٦ىحن، هاالء مهاخبت ومشلذ يت، نبٛت اإلايضاوي البدثي وكاَىا ٖلى ؤنبٜ ٚو  مدضزيىا وظٗل قٖغ

. وألامان الش٣ت مً بصخيء اإلا٣ابلت لُلب يؿخجيبىن 

 للؿلُت وهٓغتهم ، ووا٢ٗهم لبلضتهم وجمشالتهم ، ظغاصو ؤهالي مىا٠٢ لخبحن اججهذ وؤؾئلت مداوع  لئلؾخليان وخضصها
 الؾخُإل ؤلاؾخليان مً  ظاهبا ؤٞغصها ٦ما والخانت، الهىاٖيت الىٟاياث إلاغ٦ؼ باليؿبت آعائهم بججاهاث واؾخُإل اإلادليت،

. بجغاصو اإلادليت 21 ألاظىضا خى٫  هٓغهم وظهاث

تهم حغاصو ؤهالي جمشل .3 : إلاكاولها وحصخُههم للٍغ

": اإلاىُٗت الكامست" حغاصو نىعة 1.3

 هظا ؤخياها وجخجاوػ  لها، باهدؿابهم واٞخساعهم ب٣غيتهم حٗل٣هم جا٦ض ٖباعاث ظغاصو، مدؿا٦جي مً ٖضص بظاباث في جىاجغث

٘ ال٣غي  ؾاثغ ًٖ جمحزها بؿماث ؤلا٢غاع مً هٕى بلى ؤلاعجباٍ  ؤزبدذ ومىيٗت قامست ٢غيت" يٗضوجها بط مىٓغهم، في م٩اهتها وجٞغ

خضاءاث ؤق٩ا٫ ٧ل ونض الخدضياث مىاظهت ٖلى ٢ضعتها " ؤلٖا

 والؼعيبت ج٨غوهت ٢غي  ماؾسخي الشالزت ؤلازىان ٢هت مً مؿخجىبيىا ؤخض ؾا٢ه ما ظغاصو ؤهالي ؤطهان في الهىعة هظه وجشلذ
. وظغاصو

غة َبيٗت طاث مىا٤َ في ج٣٘ ؤعاضخي بدياػة ٢امىا ؤلازىة ؤن بلى ال٣هت هظه و٢اج٘ وحكحر  ،(ظغاصو الؼعيبت، ج٨غوهت،) ٖو

. وألاقغاع اللهىم ٖهاباث َاثلت جدذ الى٢ٕى مً ج٣حهم ٖؿاها

 ٢ىامها ٖهاباث مً لهجىم ج٨غوهت مى٣ُت حٗغيذ( جاظغ ؾىت، 82 ط، ٖشمان سخي لىا عواها)ال٣هت عواة ؤخض وبدؿب

.  وجسغيبها لؿلبها ٖمضوا ، ٞاعؽ وزمؿماثت ؤلٟان

 مدؿا٦جي جدظيغ مداوال مظٖىعا ال٣غيت ٞٛاصع ج٨غوهت، في خيجها ٧ان ظغاصو، ابىاء وهىؤخض خمىصة ؾالم الىا٢ٗت، وقهض

. الضاهم الخُغ مً ظغاصو

: ييكض وهى يضع٦ها، ي٨ض لم ؤهه ختى بلضجه، بلى َغي٣ه في ؾالم وج٣ضم
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  مهضوصة وعواًبى ًجغي  خمىصة ؾالم              

 وفاث ألامت قُغ عاهي لىكاث بضٌ عبي ًا                                     

 جيبه و٢ض ظغاصو، مً ٢غيب مى٢٘ في وماث والجهب، الخ٣خيل ٖملياث مً قهض ما هى٫  يخدمل لم ؤهه بلى ال٣هت هٟـ وحكحر
ىض وال٣ىاث، الخغاؽ بخٗبئت ٣ٞامىا ؾالم، خملها التي للغؾالت ؾ٩اجها  مً البلضة، خغاؽ جم٨ً الٛاػيت، ال٣ىاث صهى ٖو

 بك٩ل ؤٖضث ٞخداث وهي ال٣غيت، مضزل في ظؿغ خى٫  قيض ؾىع  ٖلى زانت ٞخداث  ومً" الىاْىع " مً هبالهم بَال١
. ال٣غيت صازل مً اإلا٣اجلت الٗىانغ مىه جهاب مىٟظا ج٩ىن  ؤن صون  الٗضو، بنابت يًمً ، مىدً

 الؿماث طاث" ٢غيتهم، نىعة مً مجهم، ال٨شحر يؿدبُىه ما ٖىض جى٢ٟىا ظغاصو، مدؿا٦جي وؾِ اؾخلياهىا في ج٣ضمىا وم٘
ه الظر خالها مً ب٨شحر ؤًٞل إلا٩اهت جبىئها ٧اهذ التي اإلامحزة والخها٫ اإلاخٗضصة  حٗغيذ ما لىال ألازحرة، الؿىىاث زال٫ حٗٞغ

.   وتهميكها وج٣ٟحرها ٖؼلتها في ؾاهمذ ؾياؾيت وبظغاءاث ٢اؾيت مٗاملت مً له

 :بلضتهم ويُٗت وجمشلهم حغاصو مدؿاهىى 2.3

 والخجهحزاث اإلاغا٤ٞ ه٣و" يغوهه إلاا يؿدىضون  مى٢ٟهم ولخبريغ( مؿخجىبا 18) مهملت مى٣ُتهم ظغاصو ؾ٩ان مٗٓم يٗخبر

" . اإلاىا٤َ باقي ًٖ الخام، قبه اإلاى٣ُت وإلوٗؼا٫ الخىميت، وؤؾباب ألاؾاؾيت

 ظاء بيىما ،" بها البُالت وؿبت واعجٟإ ظغاصو تهميل"  هخاثجها مً ٧ان" زاَئت جىمىيت ؾياؾت" يغاه ما آزغ مؿخجىب وؤوعص

غة الُبيٗيت اإلاىاعص اؾخٛال٫ ي٠ٗ"٫ بقاعة  مؿخجىب بظاباث في ".  باإلاى٣ُت اإلاخٞى

 اإلاغ٦ؼيت الؿياؾيت الؿلِ مً لها ٣ٖابا مهملت، ْلذ ظغاصو ؤن مؿخجىبيىا بٌٗ بيىه ٦ما ، ظغاصو ؤبىاء مً ٖضص ويٗخ٣ض

 لخغ٦ت زًغاء، وع٢ت) مٗاعيت ٢اثمت لٟاثضة 1989 لؿىت الدكغيٗيت ؤلاهخساباث في نىجىا ظغاصو ؤبىاء ؤن وهى وخيض لؿلب
 ٖىضما البدض، هظا في الخ٣ا ؾىدبيىه ما ظغاصو، مدؿا٦جي مً ٖضص لىا بيىه ما ال٣ى٫  هظا ويا٦ض(. ؤلاقترا٦يحن الضيم٣غاَيحن

 مىظ ٢غعث الؿلِ ؤن مؿخجىبيىا بٌٗ يغي  خيض والهىاٖيت، الخانت الىٟاياث مغ٦ؼ جغ٦حز عا٣ٞذ التي الٓغوٝ ؾىدىاو٫ 

 ظغاصو في( الخُغة الىٟاياث مهب) جغ٦حز ٢غاع وؤن اإلاى٣ُت، هظه مٗا٢بت ؤلاهخساباث، جل٪ هخاثج بٖالن بٗض ار الٟترة، جل٪
. الدؿٗييياث مُل٘ للبرهامج ألاولى اإلاغخلت مىظ اجسظ

ت ؤجها وخيض مؿخجىب اٖخبر بيىما  اإلابدىزحن ؤخض ويكحر غ مى٢ٟه مٗلال ، مدْٓى  اليكاٍ إلاؼاولت مىاؾب مجا٫ بخٞى
غ واؾدكهض الخىميت، َغي٤ في ظغاصو ؤن بلى آزغ مؿخجىب وؤقاع الٟالحي،  ؤصع٧ىا ممً ظغاصو ؤبىاء مً ٦بحرة ؤٖضاص بخٞى

.  هامت ومهىيت بظخماٖيت مغا٦ؼ يدخلىن  وظلهم ٖليا، حٗليميت مؿخىياث

 ٖضص ومدضوصيت اإلا٣اَ٘، ًٖ الىاظم الخلىر في الٗيىت، لهظه اؾخجىابىا بيىه ما خؿب ظغاصو، ؤهالي مك٨الث ؤبغػ  وجخمشل
 َغي٤ وظىص واوٗضام بالى٣ل، جخٗل٤ نٗىباث بلى باإلياٞت البُالت، وؿبت واعجٟإ اإلاى٣ُت، في اإلاكٛلت واإلااؾؿاث اإلاهاو٘

. لها اإلاجاوعة واإلاضن الخجمٗاث ب٣يت م٘ ٦شاٞت ؤ٦ثر ٖال٢اث في اهسغاَها جًمً ؤن قإجها مً البلضة، حك٤

: ألاػمت إلاؿاع وجلُُمهم باإلاغهؼ الٗماٌ ٖالكت 3.3

بيٗت  اإلاغ٦ؼ ٖما٫ هٓغ وظهاث ٖىض للى٢ٝى  مً ٖضص بٖالن ًٖ الىاظمت ألاػمت ألؾباب جٟؿحرهم وؤوظه به، ٖال٢تهم َو

يٟيت/ مهىيت لضعظاث ييخمىن  باإلاغ٦ؼ، ٖاملحن 4 وكاَه،اؾخجىبىا الؾخمغاع وعًٞهم ظغاصو مدؿا٦جي  ٖامل،) مسخلٟت ْو
. مىاْغة بٗض الشالض اهضمج بيىما اإلاباقغ ؤلاهخضاب َغي٤ ًٖ باإلاغ٦ؼ مجهم ازىان ومخٗا٢ضان،الخد٤ مىخضب، وهم( ج٣جي ٖىن،
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 ؤٖماال آلازغان ؤلازىان ماعؽ بيىما للٗمل، ؤزغي  ٞغم لٛياب ؤر" للًغوعة" باإلاغ٦ؼ للٗمل اؾخجىبىا مؿخجىبيىا ظل

. باإلاغ٦ؼ ؤلالخدا١ ٢بل( اإلاضهيت الخمايت في ؤخضهما) مسخلٟت

مل ،2001 ؾىت اإلاكغوٕ ب٨ٟغة ٖلم ؤهه بلى( ٞجي ٖىن ) الٗاملحن هاالء ؤخض بياهاث وحكحر ضاص ٖلى الخاعيش طل٪ مىظ ٖو  ؤلٖا

. وكاَه اهُال١ ٖىض به للٗمل للترشر

 خامال اٖخباعه  خى٫  الشالزت مبدىزىها يلخ٣ي ، وبيئي نخي زُغ مً ، ؤلاخخجاط ٖليه اهبجى وما اإلاغ٦ؼ مً مى٢ٟهم وخى٫ 

 وإلاؼيض" البُيء اإلاىث ومهضع"و" الغصرء"بـ وونٟه" ال٩اعزت"بـ ونٟه مً بيجهم ومً وؾ٩اجها، اإلاى٣ُت ٖلى ؤ٦يض لًغع 

 مً بظل٪  يٗلمىن  ٧اهىا وؤجهم ظاهٟي، 14 بٗض  للمغ٦ؼ الؿلبي الىظه ي٨دكٟىا لم اجهم بلى يكحرون هجضهم مى٢ٟهم، جىييذ
ٌ الؿلِ بٖالم جم ؤهه يا٦ضون  طل٪ وم٘ اليكاٍ، بخى٢ي٠ واإلاُالبت مى٢ٟهم، بٖالن ٖلى يجغئوا لم ؤجهم ٚحر ٢بل  بٞغ

. ٢غيتهم مديِ في اإلاغ٦ؼ الهخهاب ظغاصو ؤهالي

. زُىعة ؤيت يك٩ل وال همىطجي مكغوٕ نىعة مً جغويجه جم ما باٖخباع  الٓاهغر  و٢بىلهم نمتهم البٌٗ ويٟؿغ

 ؾاالهم يخم لم ألهه ،2011 ظاهٟي 14 ٢بل ما ٞترة في اإلاىا٠٢ جل٪ ًٖ الخٗبحر لخٗظع ؤلاقاعة ٖلى مؿخجىبيىا بياهاث والخ٣ذ
".  تهميكهم" و٢٘ بل حكغي٨هم، ي٣٘ ولم عؤحهم، ًٖ

: وؤلاخخجاج اإلاغهؼ مً الٗماٌ إلاىكف خىنلت 4.3

 ال
2 

 1                              وٗم
 بها جخجم٘ التي الؿغب ؤخىاى بػالت بكٍغ

 اإلاٗالجت الىٟاياث

 
 فخده؟ وبٖاصة اإلاغهؼ نُاهت ٖلى جىافم هل

اصة في ًىمً الخل ؤن جغي  هل  3  حغاصو مً الٗماٌ ٖضص ٍػ

 3 
 الٗليا الكهاصاث ؤصخاب زانت

 باإلاغهؼ للٗمل جلضمىا حغاصو ابىاء مً هاما ٖضصا ؤن حٗخبر  هل
 ًلبلىا؟ ولم

 البضاًت؟ مىظ  للمغهؼ عفًهم ًٖ ٖبروا هل 1 2

 عصيئت
3 

 الٗمل ْغوف بن هل ظيضة

 هل حاهفي 14 كبل اإلاغهؼ،" خلُلت"ب اإلادؿاهىىن  ٖلم لى 3 
 ًغفًىهه؟ واهىا

 الشاوي الخياع
1 

 ألاو٫  الخياع
2 

 وجىفحر نُاهخه او ، اإلاغهؼ بغلم الٗمل فلضان بحن زحرث لى
 مىكفً؟ ما وكاَه لخىانل يماهاث

 ال٣غاع ؤزظ في اإلاكاع٦ت اوٗضام
1 

 بيئيت صخيت
 
2 

 ؤلاخخجاج بضء وعاء اليامىت ألاؾباب ؤن جغي  هل

 

م ؤهه هالخٔ  مً ٖىه ؤٖغبىا ما في يميلىن  ٞةجهم ، اليكاٍ في اإلاغ٦ؼ باؾخمغاع مبضثيا الٗما٫ إلاهلخت الٓاهغر  ؤلاعجباٍ ٚع
 الخ٤ يغعا هىا٥ ؤن جإ٦يض بلى مؿخجىبيىا اخض ويظهب ظغاصو، ؤهالي صخت ٖلى وؤزُاع ؤ٦يضة ؤيغاع بىظىص ظؼم مً آعاء

 بٌٗ هٟىع  وعاء ٧ان اإلاغ٦ؼ بإن ٢ىاٖت اإلابدىزحن ؤخض ويدمل" الٗمل زال٫ اإلاٗضة جهيب ظغزىمت"  جمشل بالٗامل
ً 1500 خضوص في حكٛل بُا٢ت ، للمهبراث مهى٘ مكغوٕ ٨ٞغة ناخب بيجهم مً اإلاؿدشمغيً  ٨ٞغجه ًٖ وجغاظ٘ قٛل مَى
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ضم للمى٢٘، صعاؾت بظغاء بٗض ٌ وؿ٤ ويمخض الىٟاياث مغ٦ؼ لىظىص اعجياخه ٖو  ؤلاصعا٥ مى٢٘ مً اإلاغ٦ؼ، الؾخمغاع الٞغ
 مؿخجىبيىا بياهاث مً ووؿدك٠ الىٟاياث، في للخهٝغ الىَىيت الى٧الت وجدضيضا الؿلُت ظاهب وزضيٗت مٛالُت لىظىص

. ؤلاهخهاع مً الىاز٣ت اإلا٣اومت ولٛت اإلاىخهغ، خضيض اإلاغ٦ؼ، ٖملت مً

 ،"الى٧الت ٖغف حهؼ ػلؼالا جدضر ال٣اجلت، الؿمىم وؾِ وصٞجها بالخلىر، وونمها ؤهلها،" اؾخٟٛا٫" ؤعاصوا"  التي ٞال٣غيت

 ٞطر" في والىجاح والخٟى١  ، الخمغص عوح ؤظىبخه في وهجض باإلاغ٦ؼ، ز٣يلت قاخىاث ؾاث٤ وهى ف،. ح ٫  بياهاث  في ظاء ٦ما
ه مً الٟغيض اإلاغ٦ؼ بغي٤ زبا ما ٞؿغيٗا ، ٖلحها الدؿتر ٖلى الؿلِ ٖملذ َاإلاا خ٣اث٤  ج٣ىم بط ؤلاٞغي٣يت، ال٣اعة في هٖى

 ولل٣ٗض الكغوٍ ل٨غاؽ الٟاضر ال٣اهىوي والخغ١  والخُحرة الؤلزال٢يت الخجاوػاث مً بالٗضيض للمغ٦ؼ اإلاؿخٛلت الكغ٦ت
 واإلاًغة التر٦حز، ٖالي ال٩لىعؾلٟىهي٪ خامٌ مً َىا 14 بغصم الكغ٦ت  ٢امذ ، ألازحرة هظه بقغاٝ وجدذ الى٧الت م٘ اإلابرم
 الى٢ذ في جدضيضها يهٗب اإلالىزت اإلاؿاخاث ألن باإلاى٣ُت صخيت ٧اعزت بدهى٫  جىظع التي الخجاوػاث لباقي بياٞت ظضا،

 ". الجهت في مؿخٗملحها ٧ل وحهضص ٢اثما اإلااثيت اإلااثضة جلىر زُغ ويب٣ى الغاهً،

: الشإع حغاصو، 5.3

 عصة ْاهغه في يبضو ظماٖيا مى٢ٟا خملذ ، جمٓهغاجةخخجاظيت ا٦دؿذ بظخماٖيت، خغ٦ت ظغاصو مدؿا٦جي جدغ٧اث  ق٩لذ
 خ٨م ػمً" زال٫ ٖىىة ٢غيتهم مديِ في وؤ٢يم به، ال٣بى٫  ٖلى"الجغاصيت" اؾخ٨غه مكغوٕ ٖلى ماظلت ٞٗل

 ظغاصو ؾ٩ان جدغ٧اث  ج٨ً لم ، بغ٧ان ٞىهت مً اإلاىضٞٗت الخمم بٗىٟىان قبحهت" ومضويت ٞجئيت" ،ٞبدغ٦ت"ؤلاؾدبضاص

ٌ ًٖ -َاعيء -بٖالن مجغص الىٟاياث، مغ٦ؼ ٚل٤ و٢غاعهم م" ؤ٢يم إلاكغوٕ بخخجاجي  بك٩ل ظماعي ٞع  وبهما ،"ؤهٟهم ٚع
ت اؾخ٣ُبه، الظر الجماهحرر  ؤلاخدكاص ومضي بدضتها ٨ٖؿذ  مً  َىيلت لخ٣ب الشإع في ٢ىيت وعٚبت ، ٖمي٣ت سخِ هٖؼ

 .  وؤلا٢هاء والخغمان التهميل

 لهم لئلؾخمإ الؿلُت مً ظضيا بؾخٗضاصا ٞحها يلمؿىا لم ؾاب٣ت مغخلت وبٗض الؿلِ، م٘ ال٣ُيٗت ظغاصو مدؿا٦ىى ٢غع 

غى ، الؿلُت خؿاب ٖلى نىتهم بةٖالء اإلاٗاصلت، ٢لب ي٣غعون  هجضهم .  ؤلاهخ٣ام يكبه بما ، بعاصتها ٖلى بعاصتهم ٞو

 الؿلِ، مً" الؿلبيت" واإلاىا٠٢ الخيباث مً الترا٦م طل٪ وؤلاخخ٣ان، السخِ جإظيج في وؾاهم ألاهالي جدغ٥ ٚظي وعبما

 ، يٗضو ال ما وهى ،" زُغة لىٟاياث مهب" في ال٣غيت مديِ في جىجؼه مكغوٕ ؤو٫  وجمشل ، يظ٦غ قيئا للمى٣ُت ج٣ضم لم التي
. ظغاصو في خياة مً جب٣ى ما إلجهاء ؤزحرة مداولت اإلاى٣ُت، مدؿا٦جي مً الٗضيض جمشل في

 وقٗىعا وؤإلاا زيباث الجمٗيت، الظا٦غة في جغؾلذ جغا٦ماث مً مسؼوها حؿخٗيض التي ؤلاخخجاظيت الخغ٦ت هظه وجديلىا
ىصة الظا٦غة، هظه جمغص ػهاص، جغا٧ي الض٦خىعة ؤلاظخماٖيت الباخشت ؤزبدخه ما بلى جديلىا ، بالًيم  اإلاؿدبًُ اإلااضخي قٓايا ٖو

اث، ألاٞغاص طا٦غة في  هظه ٖىانغ( ؤظؿاص) طواث صازل في"ٝ الىا٢٘، باألمغ وال٣بى٫  الؿ٩ىن  ٖلحها بضا التي واإلاجمٖى
اث  1"واإلا٣اومت اإلاماوٗت ق٩ل جدمل ، وخغ٦ت لٟٗل ظظوع  ، للمجخم٘ اإلاك٩لت اإلاجمٖى

 ؾىت ؤظغجه ميضاوي بدض في ػهاص له اهتهذ ما بلى اإلاغ٦ؼ، وكاٍ لخىانل الغاٌٞ ظغاصو مدؿا٦جي مً اإلاى٠٢ هظا يديلىا و٢ض

 الصخغاويت، اإلاىا٤َ بهظه مسىى٢ت مٛلٟت عؾالت" وظىص بلى اهتهذ  بط ، بالكلي٨ت ظبليت مى٣ُت مدؿا٦جي ؤوؾاٍ في 1989

                                                           
1
Zannad(Traki) La ville memoire: Contribution a une sociologie du vecu (Collection "Sociologies au quotidien") 

meridiensklienshzick – January 1, 1994. 

http://www.amazon.com/Traki-Zannad/e/B001K7AEW6/ref=dp_byline_cont_book_1
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ىصها وؿيذ التي اإلاغ٦ؼيت الؿلُت خيا٫ واخخ٣اع خ٣ض، مً انم، سخِ مً ميؿىظت نامخت باألخغي  وهي  إلادؿا٦جي ٖو

"  وط٢خه ٖكخه، ل٣ض والخجل، الخٝى ؤلاظخماعي الباخض يبضر ، هىال٪" الخىوؿيت بالبالص والىاثيت الجبليت اإلاىا٤َ

 الجمٗيت الظا٦غة مسؼون اؾخٗاصة وعجر ، واإلا٨خىمت اإلاستزهت اإلاكاٖغ وػن ٖلى ؤ٦ض وبن ، الجزإ هظا جٟؿحر في ؤلاججاه هظا

 بصاعة مً ؤَغاٝ بٌٗ له يظهب ما  م٘ بالًغوعة يدىا٢ٌ ال ٞةهه الؿلُت، م٘" اإلاغيغة" ججاعبهم مسخل٠ في للمدؿا٦ىحن

 ي٠٣ جدغيطخي ٖمل بلى ؤلاخخجاجي اإلاى٠٢ يغظٗىن  الظيً( البيئت وبىػاعة الىٟاياث في للخهٝغ الىَىيت بالى٧الت) الىٟاياث
ٌ ٢ىبل باإلاغ٦ؼ، بصاعيت مؿاوليت لخ٣لض بُلب ج٣ضم باإلاغ٦ؼ، ٖامل بيجهم ومً ظغاصو، مدؿا٦جي بٌٗ وعاءه  ؤلاصاعة بٞغ

. اإلاُلىبت الٗلميت باإلااهالث جمخٗه لٗضم

يت ؤخض في ز٣ب بةخضار ٢يامه له ييؿب الظر ، الٗامل هظا مً مضبغة ؤخضازا يغوهه إلاا ال٣ى٫  هظا ؤههاع ويؿدىض  ألاٖو
 هظه لدؿغب خ٣ي٣يت مساَغ وظىص ٖلى الى٢ايت، جضابحر ي٠ٗ ٖلى للخضليل ، ال٨يمياويت اإلاىاص بٌٗ بها جسؼن  التي ال٨بري 

 .اإلاىاص

ٗها التي الكٗاعاث ؤبغػ  ؤن وهجض ، اإلادخجحن جظمغاث مدىع  مشلذ ، الصخت ٖلى اإلاساَغ ؤن هيسخى ال و  خى٫  اإلاٗخهمىن  ٞع
. جمىث ؤٚيشىهاظغاصو..ؾمىم مجم٘ ، ظغاصو مهب ، اإلاغ٦ؼ

: اإلالاَ٘ مً اإلادؿاهىحن مىكف

 ممازال بخخجاظيا جدغ٧ا يثر ولم ، الىٟاياث مغ٦ؼ لبروػ  ؾاب٣ت َىيلت ٞترة مىظ حؿخٛل التي اإلا٣اَ٘ مً بٗضص مداَت ظغاصو،

ه الظر لظل٪ ا ظغاصو مدؿا٦جي مً ٖضص ؤْهغ ، ظاهٟي 14 بٗض ألازحر هظا ٖٞغ ٌ مً هٖى  اإلا٣اَ٘ هظه وكاٍ الؾخمغاع الٞغ
 ٢بل ؾاثضا ٧ان إلاا ، اإلاى٠٢ هظا بْهاع بم٩اجهم في ي٨ً لم ظغاصو، مدؿا٦جي جظمغ مهضع مبدىزيىا بٌٗ بدؿب  جمشل التي

ا واٖخماصها الؿلُت هيمىت مً" ظاهٟي 14 زىعة" . ل٣غاعاتها مٗاعى مى٠٢ ألر وؤلاؾدبٗاص الخٗؿ٠ مً هٖى

 مغ٦ؼ ار" اإلاٗغ٦ت ميضان" في اإلاباقغ الخٟاوى ججىب ومداولت اإلاىاظهت، مً بالتهغب الىٟاياث مغ٦ؼ بصاعة مى٠٢ جمحز ولئن

. الخٟاوى طل٪ في اإلاكاع٦ت ؤهالحها مً ٖضص أل٦بر يدؿجى خيض ، ظغاصو مى٣ُت مً ٢غيبا الىٟاياث،

ذ ، اإلا٣اَ٘ بصاعاث ؤن هجض ملذ ، َلباتهم بخل٣ي و٢امذ ، اإلادخجحن م٘ للخداوع  ؾاٖع  ؤصمجذ خيض ، لها ؤلاؾخجابت ٖلى ٖو
. اإلادؿا٦ىحن مً لٗضص ماليت ومؿاٖضاث مىدا ٢ضمذ ٦ما ؤلاهخاط، مغاخل مسخل٠ في وحكٛيلهم ؤبىائهم مً ؤٖضاصا

 جهٗيض مىانلت ًٖ جغاظٗىا خيض اإلادؿا٦ىحن، م٘ بصاعاتها بحن الخٟاوى ٖمليت هجاح بلى اإلا٣اَ٘ وكاٍ اؾخمغاع وياقغ
 وظلهم ، ٖملخه بخالت زم ومً ، اإلا٣ُ٘ ٚل٤ ٢غاعه ليٗلً وخيض، م٣ُ٘ ناخب م٘ اإلادخجحن بحن الخالٝ واؾخمغ اإلاى٠٢،

 ٞخده  َالبحن اإلا٣ُ٘ بةصاعة ؤلاجها٫ ليٗاوصوا مى٢ٟهم، يغاظٗىن  اإلادخجحن ظٗل ما وهى البُالت، ٖلى ظغاصو، مدؿا٦جي مً

. ظضيض مً

 بتهضيض قٗىعا ، بالًغوعة ي٨ً لم ؤلاخخجاجي ؾلى٦هم في اإلاازغ الٗامل ؤن ، ظغاصو ؤهالي  مىا٠٢ في الخٛحراث هظه وجبحن

 ، ب٢خهاصيا و ؾياؾيا" اإلاهيمىت"الجهت ٖلى ٞٗل عصة مشل ما ب٣ضع وبيئتهم، صختهم ٖلى زُغ بىظىص وبخؿاؾا ، الخلىر

.  بالخغمان قٗىعهم في واإلادؿلبت ، ال٣غيت مدؿا٦جي خياة في ما بهىعة اإلاخد٨مت للؿلُت عمؼا حٗخبر والتي

 إلاهلخت" ال٣ٗالوي" الخ٣ضيغ مً بىٕى ، اإلا٣اَ٘ وكاٍ اؾخمغاع يض ؤلاخخجاجي الخدغ٥ ٢غاعهم ًٖ ٖىصتهم جٟؿحر يم٨ً ٦ما

. اإلا٣اَ٘ هظه في ؤبىائها ٖمل مً واعجؼا٢ها الٗاثالث ٖكغاث جمٗل في جخمشل ، ظماٖيت
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 واضر وبؾخٗضاص الخٟاوى، في ليىهت مً اإلا٣اَ٘ بصاعاث به ٢ابلتهم ما ألاو٫، مى٢ٟهم مغاظٗت ٖلى اإلادخجحن شج٘ مما ولٗل
 بلى اإلا٣اَ٘ هظه مؿاولي اهًمام ٖلى وماقغا هاما م٨ؿبا اإلادؿا٦ىحن مٗٓم واٖخبره ٞٗليا، جم ما وهى الخىاػالث، لخ٣ضيم

. وخاظياتهم َلباتهم مً لل٨شحر وبؾخجابتهم ال٣غيت، ؤبىاء ن٠

حر ظغاصو ؤبىاء لخًٟيل اإلادؿا٦ىحن، مى٠٢ في الخدى٫  هظا ويا٦ض  ؤيت ٖلى ، مٗيكهم وجإمحن اليىمي ال٣ىث مؿخلؼماث جٞى

. ؤزغي  مُالب

حن جىنل بد٨م ، اإلا٣اَ٘ خى٫  الخىجغ بىاصع  ٧اصث، ؤو ، اإلاهض في زمضث  يبضون  اإلادؿا٦ىىن  ، اإلا٣ايًت مً هٕى بلى الُٞغ
 جدغ٦هم ويجمضون  الٛباع اهبٗار مً حؿدبٗه وما لل٣غيت، اإلاجاوعة الجبا٫ ظىباث في اإلاخ٨غعة الخٟجحراث بطجيج ال٣بى٫ 

حر طل٪ م٣ابل ج٣ىم اإلا٣اَ٘ وبصاعاث اإلا٣اَ٘، بيكاٍ وي٣بلىن  ؤلاخخجاجي  ُٖايا اإلادؿا٦ىحن وجمىذ الكٛل مىاًَ بخٞى

 ال٣بى٫  مً ألاؾاسخي الخض بْهاع ؤهمها1اؾتزالميت ٢اٖضة ٖلى ،ؤر بكغوٍ ل٨ً ، اإلاىذ بةؾىاص ج٣ىم ؤجها  يٗجي ما وهى.ماصيت
ٌ  هظه لٛل٤ يغمي قٗبي إلخخجاط مهضعا ج٩ىن  ٧اصث التي اإلادخملت الخلىر بمٓاهغ اإلاغجبُت الخظمغ مهاصع ًٖ الُٝغ ٚو

 .اإلا٣اَ٘

 الًمجي ال٣بى٫  يٗجي ، بها لئلهخٟإ والترشر باإلا٣ابل، الغص حؿخضعي عؾالت اإلا٣اَ٘ هظه بصاعاث حؿىضها التي اإلااليت ٞاإلاىذ
يت في ؤلالتزامباإلهسغاٍ ،و٦ظل٪ وكاَها ٞغى زال٫ مً اإلايكأث جل٪ بهيمىت  الظر ؤلاؾخٛال٫ همِ جبجي م٘ الهمذ مً هٖى

. ظغاصو ٢غيت ًٖ البٗيضة ٚحر اإلا٣اَ٘ جل٪ حٗخمضه

ا  اإلا٣اَ٘، وؤصخاب اإلادؿا٦ىحن بحن مًاصة، وهبت هبت اإلاخًمً ، الًمجي الخٗا٢ض هظا ويٟترى  صٖم في اإلاكاع٦ت مً هٖى
 الضعاؾاث ٖضيض لها جُغ٢ذ ٖال٢ت لي٨ٗـ اإلا٣اَ٘، هظه صازل الٗمل في ظغاصو ؤبىاء مً ٖكغاث بمؿاهمت اإلا٣اَ٘ هظه

 حٗخمض التي لل٣باثل اليىمي الخٗامل هامىؽ في ، جدمل والتي 2"الهبت"  ًٖ مىؽ ماعؾا٫ صعاؾت ؤبغػها ومً ألاهتروبىلىظيت

. الغص بلؼاميت ، للخٗامل الىؾيلت هظه

 الهيمىت بهخاط وبٖاصة وبهخاط الهيمىت آللياث هخاظا ، اإلا٣اَ٘ جل٪ لىظىص/ باإل٦غاه/ وال٣بى٫  الٓاهغر  الهمذ لظل٪ ي٩ىن  و٢ض

 3"للمٗاعيت بم٩اهيت أليت مجاال جتر٥ ال التي

 لٗحن ختى جٓهغ ال التي الخٟيت اإلاماوٗت مً هٕى لىظىص وؤقاع ؤق٩الها، ب٩اٞت اإلا٣اومت صعاؾت في بىعصيى بياع حٗم٤ و٢ض
 ج٣ىم التي الخٟيت، آلالياث، ببغاػ ٖلى بالخهىم ويدغم وآلياتها، الهيمىت ؤق٩ا٫ ب٨ك٠ بىعصيىبهخماما ويبضر اإلاش٠٣،

 .4الهيمىت هظه بهخاط بةٖاصة

: البُئي اإلاكيل مً حغاصو ؤهالي مىكف .4

ذ  اإلاىاظهت،-الخٟاوى ومجا٫ ؤلاخخجاط، وجحرة حٛيحر في ؤؾهمذ ومازغاث ٖىامل بخضزل ، جُىعا ، ؤلاخخجاظيت الخغ٦ت ٖٞغ
 والخانت، الهىاٖيت الىٟاياث مغ٦ؼ يض ؤلاخخجاط ؤن بلى نىاٖيت، بماؾؿت مضيغ الكاهض، ٖلي مدمض الؿيض ويظهب

                                                           
 .clientelismeستزالميةإلا 

2
Mauss (Marcel) :Essai sur le don, étude publiée dans l'Année sociologique, 1923-1924, rééd. in Marcel Mauss, 

Sociologie et anthropologie, Puf, coll. « Quadrige », 2001. 
3
Dobre (michele)l’écologie au quotidien, éléments pour une théorie  de la résistance ordinairelHarmattan,2002 

P219. 
4
Bourdieu (pierre) actes de resistance,pierrebourdieu, volume contre_feux,1998. 
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 صٖىة جًمً ، بىٟؿه و٦خبه ؤٖضه(2011 ظاهٟي 28 بخاعيش ظغاصو، إلادؿا٦جي هضاء بخىظيه اهُل٣ذ ، مغاخل زالزت ٖٝغ
ضم اإلا٣اَ٘ وكاٍ ًٖ والىاظمت ، باإلاى٣ُت البيئت ويٗيت مجها  هامت مؿاثل في للىٓغ الكباب صاع ؤمام إلظخمإ  بخترامها ٖو
 اإلااثيت اإلاماثضة) الهىاٖيت الىٟاياث مغ٦ؼ اؾخٛال٫ ًٖ الىاظمت والبيئيت الصخيت اإلاساٝو"و اإلاديِ، خمايت لكغوٍ

  مىايي٘ الىضاء واخخىي  ،..(الٛاػيت وؤلاهبٗازاث

اث) باإلاغ٦ؼ ؤلاهخضاب ٦يٟيت" بيجها مً ىص الخاليحن اإلاؿاولحن بٌٗ جهٞغ  والٖى

ت للهيا٧ل ال٩اطبت   مٗبضة زاهيت َغي٤ وبهجاػ ،( اإلاغ٦ؼ بهظا الٗمل مً ظغاصو بَاعاث ب٢هاء لٛايت الؿاب٤ الىٓام مً اإلاكٞغ

. مجها والخغوط لل٣غيت الضزى٫  مً جم٨ً

خهام في الشاهيت اإلاغخلت وجمشلذ . وكاَه وججميض اإلاغ٦ؼ لٛل٤ ؤصي الظر  ؤلٖا

. اإلاد٨مت بلى اإلاغ٦ؼ، مديِ مً اإلاؿاولت والؿلِ اإلادؿا٦ىحن بحن اإلاىاظهت ؾاخت بخدى٫  الشالشت اإلاغخلت وجمحزث

 :ؤلاخخجاجي اإلاؿاع وجُىع  الغفٌ، قغاعة اهضإل 1.2

 ومٗالجت ظم٘ مغ٦ؼ" جضقحن" ٖلى وهه٠ ٖام خىالي وبٗض الىٟاياث، مغ٦ؼ مكغوٕ باهُال١ ؤلاخخجاجي الخدغ٥ ي٣ترن  لم
 في ظغاصو مى٣ُت مدؿا٦جي مً ٖضص ججم٘" 2011ظاهٟي 14 زىعة" بٗض ٢ليلت وؤؾابي٘ بجغاصو، والهىاٖيت الخانت الىٟاياث

ًهم مٗلىحن ، اإلاغ٦ؼ مضزل خهام الخجم٘ جدى٫  بط لتهضؤ، ؤلاخخجاط وجحرة ج٨ً لم.اإلاغ٦ؼ صا٫ اليكاٍ لخىانل ٞع  مٟخىح اٖل

٘  .ظغاصو ؤهالي ًٖ اإلاًغة وعٞ٘ اإلاغ٦ؼ بٛل٤ جىاصر قٗاعاث اإلادخجىن  زالله ٞع

 له اهخهى ما في ق٪ هىا٥ ي٨ً لم بديض الىيىح مً ٧اهذ اإلاٗل٣اث، ٖلى عؾمذ التي واإلاٟغصاث اإلادخجحن هخاٞاث

 يبضو ما في الؿلِ جتراظ٘ ؤن ٢بل للمغ٦ؼ ألانليت الدؿميت" )الخُغة" الىٟاياث مغ٦ؼ مل٠ م٘ جهاجي ٢ُ٘ مً" الجغاصيت"

( ألاولى مغاخله في اإلاكغوٕ ٨ٞغة ًٖ الخضيض اهُال١ ٖىض يبضو، ما ٖلى والهىاٖيت، الخانت بألي وحٛحرها

خهام، بضء م٘ للؿلِ ألاولى الٟٗل عصة  ٌ ظىبهذ ول٨جها َغي٣ت، بإيت ٨ٞه إلاداولت اججهذ ؤلٖا  و٢ض اإلادخجحن، مً ٢اَ٘ بٞغ

ل٣ه اإلاغ٦ؼ وكاٍ جى٢ي٠: الىخيض مُلبهم ًٖ جىاػ٫  ؤر وعًٞىا جاما، جماؾ٩ا ابضوا . جهاثيا ٚو

اث جىاوبذ ؤلاخخجاط، بضء جلذ ؤقهغ زال٫  مضزل يدغؾىن  وؤٖىاهه، ٖماله مً ٖضص ٞحهم بمً اإلاغ٦ؼ مدؿا٦جي مً مجمٖى
. صازله بلى الىٟاط مً شخو ؤر ويمىٗىن  اإلاغ٦ؼ،

 خاولىا جبريغاث الصخٟيت وجهغيداتهم ؤخاصيثهم في جغصصث ، اإلاٗخهمىن  ظغاصو ؤبىاء ؤبضاه الظر اإلاخىامي الخهٗيض زًم في
يت بيٟاء زاللها مً  ٖمضث وجمىيه اإلاغ٦ؼ، ٖليه ٢ضم بما اهسضإ بلى بقاعاث ألاخاصيض جل٪ في وجىاجغث ، جدغ٦هم ٖلى لكٖغ

. ٖاإلايت بيئيت مىانٟاث طر مخُىع  مغ٦ؼ ؤهه ٖلى ٢ضمخه وؾامت، زُغة لىٟاياث مسهو مغ٦ؼ إلوكاء الؿلِ له

ًهم ٖلى ْلىا ؤجهم هالخٔ اإلادخجحن لؿلى٥ بخدبٗىا خهام مى٠٢ ٖلى واؾخمغوا للمغ٦ؼ، اليكاٍ لٗىصة ٞع  لٟغى ؤلٖا
خهاماث مً لخاثِ امخضاصا ممشلت ، بكغيا ظضاعا اإلاك٩لت ؤظؿاصهم بىاؾُت اإلاغ٦ؼ، خغ٦ت ججميض  اللكغيت والجضعان ؤلٖا

 واقترا٧ا خًىعا يٗلىىن  بظل٪ و٦إجهم ظاهٟي، 14نىعة جلذ التي الٟترة زال٫ البالص مىا٤َ مً ٖضص في اهدكغث التي

. البالص مىا٤َ في اإلاؿخٗغة" الشىعة خغ٦ت" في" الجغصايت"٫
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الوة  الخىانل ومىا٢٘ ؤلال٨تروهيت الكب٩اث ٖبر" ٢ًيتهم" وكغ ٖلى اإلادخجىن  ٖمل ألظؿاصهم، اإلااصر الخًىع  ًٖ ٖو

 ال واخض، واإلاى٠٢ والخلٟؼة، ؤلاطاٖت في البرامج في اإلاكاع٧اث وحٗضصث ،"جمىث ؤٚيشىهاظغاصو"٫ نٟدت وزههىا ؤلاظخماعي،
. الىظىص مً وبػالخه اإلاغ٦ؼ ججميض ًٖ جغاظ٘

 يٟترى ٧ان بط وظهخه، ٖلى َغؤ مٟاظئا حٛيحرا جسو ،ؤخضاها ٢ًيخحن بلى مجهم اإلاخدضزحن يديل اإلاغ٦ؼ، مى٢٘ ًٖ والخضيض

يكت، في ي٣ام ؤن . ظغاصو بلى وظهخه لخدى٫  جضزلذ ما ظهاث ؤن ٚحر بٞى

 مشهال في بها اإلاٗمى٫  الضوليت للمٗايحر يسال٠ ما وهى لجغاصو، الؿ٨جي الخجم٘ مً ظضا ٢غيب اإلاغ٦ؼ ؤن بلى البٌٗ ويظهب

. ؾ٨جي ججم٘ ٢غبؤ ًٖ ٦يلىمتراث زمؿت ؤو 4 ًٖ ج٣ل ال مؿاٞت بتر٥ جلؼم والتي اإلاكغوٕ، هظا

غاث ؤلاخخجاجي الخدغن ؤؾـ 2.5 : اإلادخجحن وجبًر

ٌ في اإلاغ٦ؼ مٗاعيى يؿدىض   اإلاُلىبت ؤلاظغاءاث مؿاع في ٦بري  سٛغاث وظىص جا٦ض ي٣يييت حججا يغوهه ما بلى اإلاكغوٕ ٞع
ٌ خى٫  الخىا٤ٞ مً هٕى ظغاصو مدؿا٦جي مً ٖضص اؾخجىاب زال٫ مً لىا ،جبحن اإلاكغوٕ لبٗض  الخانت الىٟاياث مغ٦ؼ ٞع

. والتربت والهىاء اإلااء ويلىر صختهم حهضص الغاسخت، ٢ىاٖتهم في ألهه والهىاٖيت،

 الجمعي ألاها في اإلاؿدبًُ الكٗىع  هظا هستز٫  ؤن ويم٨ً وباإلهاهت بالٓلم عاسخ لكٗىع  جإ٦يض مبدىزيىا ؤظىبت مً ووؿدك٠

 بإن والخٗلل الىٟاياث، مغ٦ؼ لتر٦حز ل٣غيتهم مجاوع  مى٢٘ بزخياع في" ججاهلهم"و ظغاصو مدؿا٦جي" حٛييب"ظغاصوفي ألهالي

. الؿ٩ان مً زاليت اإلاى٣ُت

ؼي٠ ٖضم مً جظمغ ٖباعاث َالب، ف، ػهحر بياهاث في ووعصث  اإلاكٛلحن وا٦خٟاء ال٣غيت، قباب نٟٝى مً بَاعاث جْى

ي٠ . الٗما٫ بخْى

 ٖلى ظغاصو مديِ في ؤعاى ٢ُ٘ بةهضائها اإلاى٣ُت، زاعط مً ألٞغاص اإلادابيت الؿلُت  مماعؾاث ٞالح، ط، ٞغخاث ويؿى١ 

. ظغاصو ؤبىاء ٚحر مً الصخهياث مً ٖضص

 م٨شٟت نىاٖيت مكاعي٘ بوكاء م٣ابل ظغاصو، في ؤهجؼث التي اإلاكاعي٘ مدضوصيت جاظغ، ؽ بىعاور  مدضزىا قهاصاث وسجلذ

 مجم٘" هى هام، مكغوٕ ؤو٫  ببرمجت وؤلا٦خٟاء اإلاٗخمضيت، إلا٣غ جدىلذ مجاوعة، بلضة وهي بالؼعيبت، الهىاٖيت باإلاى٣ُت
". والخُغة الؿامت للىٟاياث

لىا الؿلِ، مً مى٣ُتهم ل٣يتها التي باإلاٗاملت يخإزغوا لم ظغاصو ؤهالي ؤن بلى مبدىزيىا بياهاث وحكحر  ز٣تهم بغوح مخمؿ٨حن ْو

. الخياة في وباإلؾخمغاع بالب٣اء ؤخ٣يتهم في

 ظؼاع الكهغيت، بغب٘ هسضم" و" لخض يضها جمضف ما ٖٟيٟت ظغاصو" مجها صاللت طاث ٖضيضة ٖباعاث ، ؤلاظاباث هظه في وهجض

 مما ،وهي"ال والىٟاياث وماء زبز ،"يخدل ما واإلاغ٦ؼ ال٩ل الىاؽ همىجى"و ،"صيىاع 500 الؿم مغ٦ؼ في ه٣بل وما زًاع، وبال
 الجمٗيت، الظا٦غة وفي اإلاكتر٥ اإلاسيا٫ في ٖمي٤ إلاسؼون حؿدىض ، ظمٗيت بعاصة م٘ يلخ٣ي الظر ، اإلاكتر٥ الكٗىع  هظا يا٦ض

. وؤلاجهؼام الخًٕى وعٌٞ ، الظاث في الش٣ت عوح يٛظر

٤ بهخساب،)لدك٨يل" الخًامً"مً بغوح ليخدغ٧ىا باإلهاهت، الٗمي٤ الكٗىع  هظا مً بؾخٟاصوا ظغاصو، مدؿا٦جي ان وهجض  ٞو
 ٖلى و٢٘ و٢ض اإلاغ٦ؼ، وكاٍ و٠٢ مداولت في ال٣اجي للخدغ٥ مهىضؾان، بيجها مً ٖىانغ 6 يمذ لجىت( اإلابدىزحن ؤخض حٗبحر

. ظغاصو مدؿا٦جي مً 800 اللجىت حٗيحن ٖغيًت
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الم  ٖمىمي جد٣ي٤ بظغاء ٖضم ٖلى اإلاغ٦ؼ مً مى٢ٟهم جبريغ في اإلاؿخجىبىن  ويا٦ض  ٨ٞغة خى٫  واؾدكاعتهم اإلادؿا٦ىحن إٖل

 زُغة نبٛت طاث ظضيضة نىاٖيت وخضة ٧ل  إلهجاػ ؤؾاؾيا ؤلاؾدكاعة هظه جىٓيم ويٗخبر. enquête publique اإلاكغوٕ

incommodes et insalubres، ٣ض قٟىيت بؾدكاعة بدىٓيم مؿخجىبيىا ؤخض بياهاث خؿب ، ؤلاصاعة وا٦خٟذ ، يخم لم ما وهى   ٖو
. اإلاؿاولحن بظاباث في وعص بما مجهم ؤر ي٣خى٘ ؤن صون  ، الخايغيً بٌٗ واؾخٟؿاعاث مضازالث جسللخه بظخمإ،

 خًغوا ألامً،الظيً ؤٖىان مً تهضيضاث بًٗهم وجل٣ى جضزلىا الظيً اإلادؿا٦ىحن مً ٖضص بزغاط الجلؿت زال٫ وسجل

 بٖخبرجه الخؼبيت، ظغاصو قٗبت ٖام ٧اجب زُت ويكٛل ،(ػيض ب م) الُبيب جضزل  ٦ما الؼعيبت، مٗخمض ظاهب بلى ب٨شاٞت

. الكٗبت هيئت نلب مى٢ٗه مً ٖؼ٫  ٦ما للخىبيش، ؤلاظخمإ بٗض وحٗغى بؾخٟؼاػيا، الؿلِ

 ؤعبٗت اؾخضٖاء مً الؿلِ بليه ٖمضث ما اإلاؿخجىبحن، ؤخض مىٓىع  في ، وب٢ىاٖهم اإلادؿا٦ىحن مىاظهت ًٖ عجؼها يا٦ض ومما
ىان واليت م٣غ بلى الكٗبت ؤًٖاء مً  ٖلى حكهض وزي٣ت الىٟاياث،ٖلى في الخهٝغ و٧الت مؿاو٫ صخبت ، و٢ٗىا خيض ٚػ

. اإلاغ٦ؼ بهجاػ ٖلى ظغاصو مدؿا٦جي مىا٣ٞت

ٌ ْل في اإلاغ٦ؼ، جضقحن مى٦ب ليكهضوا ؤزغي  مىا٤َ مدؿا٦جي مً آلاالٝ بجلب الؿلِ هظه ل٣يام يؿدىضون  ٦ما    ٞع

. 2009 ؾىت ظىان 5 يىم اإلاغ٦ؼ لخضقحن ال٣اصمحن اإلاؿاولحن الؾخ٣با٫ ظغاصوؤلاخدكاص ؤهالي

ٌ واضر مى٠٢ جبلىع  لبضايت ليكحر اإلاى٦ب، خًىع  ًٖ ظغاصوؤلامخىإ مدؿا٦جي لجل الجماعي اإلاى٠٢ ظاء و٢ض  ال٣بى٫  يٞغ
اث بالخ٣اء ؤلاخخجاجي الؿلى٥ وجهاٖض اإلاغ٦ؼ، بىظىص  ، اإلاكغوٕ هظا مً زيبتهم ًٖ مغاعا ٖبروا ، اإلادؿا٦ىحن مً مجمٖى

ىص آلاما٫ لهم يدمل ؤن وواؾخٗضوا ، ابىائهم مً هامت وؿبت يكٛل لم الظر . اإلاؿاولىن  بها بكغ التي والٖى

 1"اإلاك٩ل لىٟـ مسخلٟت جمشالث ًٖ ظماٖيا يٗبرون بيئي ه٣اف في الٟاٖلحن" بن اإلاىا٠٢ هظه وجبرػ

 ؟"الخاَىء الٗىىان" للمغهؼ، مىكٗا بزخُاعحغاصو:اإلاىك٘ ازخُاع ؾااٌ 3.5

 وهٟاياتها البالص ؾمىم الؾخ٣با٫ ظغاصو ازخياع جم إلااطا ؤلاخخجاظاث، امخضاص ٖلى ظغاصو، ؤهالي ٦شحرا عصصه ؾاا٫

 ؾمىما ٧ان بن ختى الؿلِ لها جىظهه ما ب٩ل وال٣بى٫  الغضخى ٚحر مجها يخى٢٘ ال هاصثت ومى٣ُت هاثيت ٢غيت ؤألجها..الخُغة
 اٖخماصها جم ٞىيت وبظغاءاث ومغاخل ٞىيت صعاؾاث مً م٣خُٟاث ق٩ل في ؤلاظابت ج٣ضيم ؤلاصاعر  الُٝغ خاو٫  و٢ض ٢اجلت؟

. ألاقٛا٫ اهُال١ ٢بل

خباعاث وجخلخو  ار ، ؤلا٢خهاصيت والجضوي  الجيىلىظيت، الٟحزياثيت الخهاثو في الضعاؾاث هظه في مغاٖاتها جمذ التي ؤلٖا

خباع في ؤزظ صون  . ظغاصو مدؿا٦جي ٢بل مً اإلاكغوٕ م٣بىليت ومضي ؤلاظخماعي للجاهب ؤلٖا

يت الٟىيت لئلٖخباعاث بالغظٕى والخضليل الخبريغ بلى اإلادخجحن، م٘ اإلاىاظهاث مسخل٠ زال٫ اإلاغ٦ؼ مؿاولى  ولجإ  ، اإلاىيٖى

غ الظر الجٛغافي للمى٢٘ و٦ظل٪( َبيٗيا الٗاػلت الُيييت الُب٣ت مً متر 80)  ظيىلىظيت زهاثو مً  اإلاغصوصيت يٞى
 وػٚىان وؾىؾت هابل ووالياث ال٨بري  جىوـ مىا٤َ مً ٢غبه زانت نىاعي وؿيج لىظىص بالىٓغ للمكغوٕ ؤلا٢خهاصيت

( 2011ؾلخمبر 1 الىٟاياث في للخهٝغ الىَىيت الى٧الت بجغاصو، والخانت الهىاٖيت الىٟاياث مٗالجت مغ٦ؼ ج٣غيغ.)وال٣حروان

٤ جم اإلاى٢٘ بزخياع"ٝ خباع في ؤزظث صعاؾاث ٞو يت الكغوٍ ؤلٖا ".  ٖلحها اإلاىهىم اإلاىيٖى

                                                           
1
Dumas (Brijitte) ,les sciences sociales de  l environnement. P 137. 
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" ألاػمت"امخضاص ٖلى والؿلُت اإلادخجحن مىكف وجُىع  ؤلاخخجاج، مؿاع اإلادخجحن وؾلىن الغفٌ وجحرة جُىع  .5

: اإلاغهؼ وحىص ٖلى ؤلاخخجاحاث اهضإل 1.3

ذ في  ٖلى قهغ مً ؤ٦ثر مغوع بٗض  حٛيحر ٖجها هجم و"ظاهٟي 14 زىعة" ،2011 ؾىت مً الشاوي ألاؾبٕى جهايت في جىوـ جىوـ،ٖٞغ
 وؤلايغاباث ؤلاخخجاظيت الخدغ٧اث مً ٖضصا الخىوؿيت البالص مىا٤َ ٖضيض ٖاقذ الؿاب٤، الغثيـ بهغوب الؿلُت عؤؽ ٖلى

خهاماث، حر بالدكٛيل اإلاُالبت خى٫  مٗٓمها جمدىع  وؤلٖا  اإلاىخهبت ال٨بري  باإلااؾؿاث للٗمل الٗاَل للكباب ٞغم وبخٞى

. البالص ظهاث مسخل٠ في

 "2011ظاهٟي 14 زىعة" جلذ التي ألاؾابي٘ زال٫ ظغاصو إلادؿا٦جي ؤلاخخجاجي للمى٠٢ بخدبٗىا

 هظه اإلاغ٦ؼ،ول٨ً وكاٍ الؾخمغاع عاٌٞ ججم٘ ؤو٫  اهُال١ جاعيش ،2011 ٞيٟغر  28 يىم" الجغاصيت"جمٓهغاجةخخجاط حٗضصث

. اإلاغ٦ؼ بٛل٤ اإلاُالبت ٖلى الشابذ جىظهها في جلخ٣ي ؤلاخخجاظيت ألاق٩ا٫

  والخانت، الهىاٖيت الىٟاياث مغ٦ؼ اٖخباع ٖلى جبريغاتهم وجتر٦ؼ اإلاغ٦ؼ، ٚل٤ بمُلب جمؿ٩ا مؿخجىبيىا بياهاث مً وهدبحن

 وؤشجاعا وماقيت وصوابا ٖباصا ألاعى ٖلى واهخهب وصب ماهب ل٩ل بُيء مىث مكغوٕ ؤهه ٖىه ي٣ا٫ ما ؤ٢ل عثاسخي مكغوٕ"

ا (. اإلاؿخجىبحن ؤخض بياهاث مً")والهىاء اإلااء جلىر بؿلب وػٖع

غاث 2.6 المُت الفًاءاث في ؤلاخخجاج جبًر : ؤلٖا

الميت الًٟاءاث ق٩لذ ل٣ض  غى اإلادؿا٦ىحن، حجج لخمغيغ ؤصاة ومشل ، ؤلاخخجاظيت الخغ٦ت ال٦دسخخش مجاال ؤلٖا  ٖو

. ومُالبهم مىا٢ٟهم

الميت الًٟاءاث مً ٖضص في ؤلاخخجاجي الخدغ٥ جهاٖض و٢ض  هٓغهم وظهت بُغح ظغاصو ؤهالي ممشلي مً ٖضص و٢ام ، ؤلٖا

. للمغ٦ؼ الغاًٞت

 في وه٣غؤ والبيئت، الٟالخت لىػاعة عؾمي بيان في ظاء ما  ٖلى  اإلادؿا٦ىىن، وكغه عص  ٖىض الهضص هظا في هخى٠٢ ؤن ويم٨ً 

 ال٣غيت ؤَغاٝ مً حجغ مغمى ٖلى الؿامت الىخضة هظه مشل جغ٦حز ؤن في ازىان يسخل٠ ان يم٨ً ال ؤهه"  الغصوص هظه ؤخض
ى١  الؿ٨جي، الخجم٘ مً ٦يلىمتر هه٠ بٗض ٖلى وبالخدضيض  الهالر باإلااء ألاهالي يؼوص الظر الاعجىاػر  للبئر اإلااثيت اإلااثضة ٞو

 لل٣غيت الُبيعي للمديِ والٟىاء الهال٥ ٚحر يدخمل ال الظر الخُغ وبالخالي بٗيىه ٣ِٞ زُغا يك٩ل ال ؤهه في للكغاب
 البلضة، مدؿا٦جي بدًىع  زبراء ٞغي٤ م٘ مباقغ ل٣اء بغمجت الى يدخاط ال اإلادضر الخُغ بان الي٣حن ٖلى يدمل بما بإ٦مله

 الُبيعي ومديُها اإلاى٣ُت مدؿا٦جي ٖلى جٓهغ واإلابيضة الٟخا٦ت َالجٗها بضؤث الؿامت الىخضة لهظه الؿلبيت آلازاع ألن
 بسُىعة الجاػم والا٢خىإ ٖاإلايحن، ؤو ٧اهىا مدليحن زبراء بىاؾُت الؿلبيت آلازاع هظه مً للخإ٦ض مٗها هدخاظىا ال بهىعة

( م500)متر زمؿماثت مؿاٞت ٖلى" اإلاكاومت" الىخضة هظه جغ٦حز  في جخمشل زابخت ماصيت مُٗياث مإجاه الؿامت الىخضة هظه

 هٟـ جغ٦حز  ٖلى جدخىر  ٦ما الٗاإلايت اإلاٗايحر خؿب( 2م5000)متر ؤالٝ زمؿت ًٖ ٖىيا ظغاصو ل٣غيت الؿ٨جي الخجم٘ مً
 إلاُٗياث حؿدىض للكغاب٨ما الهالر باإلااء ظغاصو ٢غيت يؼوص الظر الاعجىاػر  البئر بها ي٣٘ التي اإلااثيت اإلااثضة ٞى١  الىخضة
 ما٧ان ب٣ضع الظر الخبر وهى مى٣ُتهم ًٖ ٖىيا ظغاصو مى٣ُت الى الخُغة الىٟاياث وخضة ه٣ل ٢غاع في ويخمشل مٗىىيت

يكت مضيىت مدؿا٦جي ٖلى هؼوله  ؤ٦ثروجإ٦ض ؤو اإلاضمغة ٧الها٣ٖت ظغاصو ٢غيت مدؿا٦جي ٖلى هؼوله ما٧ان ب٣ضع وؾالما بغصا بٞى
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 الىخضة جغ٦حز و اإلاى٢٘، الزخياع جبريغا  بًٗها جًمً صعاؾاث ؤٖضث عؾميت ظهاث ؤن لىا، بياهاجه بدؿب ظغاصو، ؤهالي لضي

. ؤهلها مً مهجىعة ٧اهذ ظغاصو ٢غيت ؤن بضٖىي  بها

 ججاهلذ" التي الؿلُت مً وسخُهم امخٗاْهم  يٟؿغ ما وهى الؿلِ، في الش٣ت ٣ٞضوا اإلادؿا٦ىحن ؤن ج٣ضم، مما ويخطر

ًهم ًٖ اإلادؿا٦ىىن  ٖبر و٢ض. والخُغة الؿامت للىٟاياث مهب لبىاء بال للمى٣ُت جلخٟذ ولم مكاٚلهم  بٗضم للمكغوٕ، ٞع

". ؤزغي  مىا٤َ مً مؿخ٣بلحن ظمهىع  لجلب اإلاىٓمىن  وايُغ آهظا٥ الضولت عثيـ ٖليه ؤقٝغ الظر للخضقحن الخًىع 
حن، مً مىاوعاث لئلخخجاظاث ألاولى الٟترة وقهضث  ٖبر الٗام، الغؤر جإييض ٦ؿب بداولىن  ظهتهم مً اإلادخجىن  الُٞغ

الم وؾاثل مسخل٠ في الخضزل  الخىانل قب٨ت ٖلى ؤَل٣ىها نٟدت جًمىتها التي ٦خل٪ ،"بؾخٛازت"هضاءاث وبعؾا٫ ؤلٖا
 مً وؤلا٢تراب الًٛب، امخهام جداو٫  باإلاكغوٕ اإلاٗىيت والؿلُت زُغ، في ظغاصو الىجضة ؤؾمىها ؤلاظخماٖيٟايؿبى٥،

. اإلادخجحن

الميت،" اإلاىاظهاث" هظه زال٫ اإلادؿا٦ىحن، مىا٠٢  وبخدليل  اإلاى٣ُت بمهالر ايغث لؿلُت بصاهت ٞيه هدبحن  ؤلٖا

. ومماعؾاتها ؾياؾتها م٘ وال٣ُ٘ ، اإلاخٗمض الٓلم مً ٧املت خ٣بت م٘ خؿاب لخهٟيت وؾٗيا ومخاؾ٨ىحها،

 ٧اجب)والبيئت الٟالخت وػاعة مً مؿاو٫ ؤصاها ػياعة و٢اج٘ بالليل وهى اإلادخجحن ؤخض ه٣ل  الىٓغة،ما هظه ٖلى يضلل ومما  

 الكغاب بئر مى٢٘ ٖايً ٦ما الىخضة ع٦ؼث خيض ال٩اعسي الجٛغافي اإلاى٢٘ ٦شب ًٖ ٖايً ل٣ض" ب٣ىله ،(بالبيئت اإلا٩ل٠ الضولت
ت الٟاخكت الخجاوػاث اإلاجغصة بالٗحن قاهض ٦ما الؿ٨جي الخجم٘ مً اإلاى٢ٗحن و٢غب للمى٣ُت اإلااثيت اإلااثضة ٞى١   اإلا٨كٞى
 والهالخت الؼعاٖيت والخ٣ى٫  والىصيان بالجضاو٫  ألاخىاى، مً ؾهىم ق٩ل في والؿاثبت التربت، جدذ ازٟائها واإلاخٗمض مجها

 الؿياخيت وزانت والا٢خهاصيت والُبيٗيت اللكغيت وم٩ىهاتها ظغاصو مى٣ُت ٖلى مد٤٣ ؾلبي جإزحر له ؾي٩ىن  بما للغعي،
جي الؿياحي بالُغي٤ ظغاصو ٢غيت عبِ جم ان بٗض مجها اط مً يىُل٤ الظر الَى  بالٟدو الغوماوي وباإلاغ٦ؼ بإوطهت ليمغ ٢َغ

 بال٩امل ؤٚل٣ذ آٞا١ وهي واٖضة ؾياخيت آٞا٢ا ؾيٟخذ ٧ان بما الاؾالميت، البربغيت ظغاصو ب٣غيت ييخهي الغمل وواصر وػٚىان

ذ و٢ض 1."اإلاظ٧ىعة الؿامت الىخضة جغ٦حز بؿلب  ممشلي بٌٗ وج٣ضم  جماؾ٩ا، اإلادخجىن  واػصاص جهاٖضا، ؤلاخخجاط وجحرة ٖٞغ

ضم ، الشباث خخميت مىا٢ٟهم لخا٦ض الخدغ٧اث، الىسبت . جىاػ٫  بإر ال٣بى٫  ٖو

ٌ بمٟغصاث اإلادخجحن، جضزالث وجؼزغ  ؤخض ٟٞي ظغاصو، مدؿا٦جي ٖلى ؾلُذ" مٓلمت"و" ٧اعزت" يٗخبروهه إلاا وؤلاهخ٣اص الٞغ

 ٢غيت ؤهالي ٧امل ًٖ  هيابت"  ؤلاخخجاط، ٢اصة ؤبغػ  ؤخض وهى الٗحر، الُيب  خضيض في ظاء اإلاٗخهمحن، خكض  بحن الخضزالث

 الباب ؤمام صاثم اٖخهام في ظٗلتهم بهىعة جمخل٨هم التي والٟٕؼ الهل٘ خالت ًٖ ظميٗا اٖخظاعهم ًٖ" اؾخصىاء صون  ظغاصو
 والٗمل ال٩اعزيت الىخضة هظه ٚل٤ الى وانغاع ويىح وب٩ل الهاصٝ مُلبهم لؿمإ مؿخٛيشحن بل مدخجحن للىخضة الغثيسخي

 الى ظغاصو ٢غيت مىار عظٕى في الضولت مً بؾهاما اإلاؿممت ظظوعها واؾدئها٫ لها، اإلا٩ىهت البىاءاث وهضم مٗضاتها ه٣ل ٖلى
خياث وؤَٟاال وقبابا قيبا ووؿاء عظاال مخمؿ٨حن اإلااثيت مىاعصه ونٟاء هىاثه بى٣اوة يمخاػ الظر ٖهضه ؾال٠  وعي٘ ٞو

. قاثبت والماءه هىاءه حكىب ال َبيعي مديِ وؾِ الخياة في بد٣هم امهاتهم بُىن  في ؤظىت وختى

 الًماهاث ٧اهذ مهما آزغ ا٢تراح ألر" عاًٞا اإلادؿا٦ىحن مى٠٢ بضا للخٟاوى، مىاٞظ ٞخذ الؿلُت مداوالث ج٨غاع وعٚم 
ٌ لل٣بىع  مكغوٕ ٞهى وبالخالي ظغاصو ٢غيت إلادؿا٦جي بُيء مىث مكغوٕ هى الىخضة مكغوٕ ألن والخٗالث  له ال٣بى٫  هٞغ

                                                           
ىل تشكل وحدة جمع ومعالجة النفايات الصناعية الخاصة بجرادو : مقاؿ بعنواف 0 صفحة    20مارس  4بتاريخ يـو اجلمعة « الشركؽ»صحيفة  

 ؟خطرا على صحة المتساكنين ومحيطهم الطبيعي
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 نٗىص يخجكم لم ومً: الكابي اإلالهم الكاٖغ ل٣ى٫  مهضا٢ا الخٟغ، ٖيل الٗيل وهإبى الجبا٫ نٗىص ججكم حٗىصها ألهىا

 1"الخٟغ بحن الضهغ ؤبض يٗيل ـ الجبا٫

: اإلادؿاهىحن ؾلىن  مدضصاث .6

 الخٟاوى إلاداوالث وجهضحهم جىاػ٫، ل٩ل الغاٌٞ ، والخهلب الشباث مً ؤلاخخجاط،بىٕى ٞترة زال٫" الجغاصيت" مى٠٢ احؿم

 بم٣ا٫  والبيئت، الٟالخت وػاعة وكغجه بيان ٖلى عصهم في وظاء اإلاى٠٢، طاث ٖلى وزباث بهالبت مىا٢ٟهم ًٖ وزىحهم مٗهم

" لل٣بىع  مكغوٕ بلى اليؿىع  و٦غ مً ظغاصو يدى٫  الىٟاياث مغ٦ؼ" ٖىىان جدذ 2بل٨ترووي مى٢٘ ٖلى وكغوه

ًهم ظغاصو،في ؤهالي مى٠٢ ويديل  جغؾب ظماٖيت،ومسؼون" هٟؿيتبظخماٖيت"لخالت الىٟاياث، مغ٦ؼ حكٛيل الؾخمغاع ٞع
 قٗىع  مً ظغاصو ؤهالي يؿدبُىه ٖما صالت بغمؼيت ظغاصو، مدؿا٦جي مً مؿخجىبيىا بيىاث الجمٗيت،وجؼزغ الظا٦غة في

يٗت، اإلاجزلت(واإلاٗىىر  الجٛغافي، اإلااصر) والٗلى بالكمىر  الخإنيل في جبيىا ٦ما اإلاغجٟ٘، اإلاى٢٘ ٚغاصو،)ظغاصو جمخل٨ها التي الٞغ
 ججاهال اإلاغاخل ٧ل في ؤبضث التي الؿلُت ؾلى٥ مً جىظـ ٖلى ييبجي للمكغوٕ، مىاهٌ ومى٠٢ ،( ؤلايخمىلىجي

 في ال٣غيت هظه بججاه في ججلى ٦ما ، للؿلُت مٗاعيتها ؤهمها، مً الؾباب اإلاى٣ُت، هظه ؤهالي مٗا٢بت في وبخخ٣اعاوعٚبت

 َالبىا الكباب، مً لٗضص بخخجاجي بخدغ٥ ؤولى مغخلت في ؤَل٤ ؤهه هالخٔ ؤلاخخجاط، جُىع  وبخدب٘ 1989 ؾىت اهخساباث
ضهم جم اإلاؿاولحن م٘ الخٟاوى وزال٫ اإلاغ٦ؼ، في قٛل مىاًَ ٖلى بالخهى٫   مغخلت في مجهم 10 بلى 6 بحن ما بدكٛيل ٖو

. ٢غيبت

ان ؤجهم ٚحر  اإلاغ٦ؼ ٚل٤ وخيض، مُلب بلى اإلاُالب وجخدى٫  الخدغ٥ وجحرة لخخهاٖض ؤٖضاصهم، جؼايض م٘ للخدغ٥ ٖاصوا ما ؾٖغ

ضم هٟىؾهم، في بالٛبن صٞحن بكٗىع  ٦ظل٪ ، اإلادؿا٦ىحن ؾلى٥ جٟؿحر ويم٨ً. اليكاٍ ًٖ جهاثيا وجى٢يٟه  ًٖ الغضخى ٖو
 والؼعيبت الخاعيذي، ؤلا٢خهاصر اإلاىاٞـ ج٨غوهت مى٣ُت جٟى١  م٣ابل اإلادغوم،-اإلاهؼوم مى٢٘ في ظغاصو ٞيه ْلذ ، وا٢٘

ذ ، مٗخمضيت مغ٦ؼ مىدذ التي ، اإلاجاوعة ٞغ  مى٣ُتها في واإلاؿدشمغيً الياٖشحن ٖكغاث اهخهاب م٘ الخىميت مٓاهغ ٖو

.  الهىاٖيت

م ال٣غيت، ٖلى خ٨م ،" بالخي٠ ظماعي قٗىع " جغا٦ماث في ال٩امً ؤلاخخجاط و الًٛب قٗىع  بخجظع ؤلا٢غاع ووظب  ٚع

.  الخىميت مً خٓها وب٠ًٗ ، ؤلاهخمام مً مىسٌٟ بمؿخىي  ظبلي، مغجٟ٘ في الجٛغافي مى٢ٗها

:  اللًاء مىكف .7

:   للمىاحهت زالشت ؾاخت ، اإلادىمت.1.8

خماص الؿلِ بها ٢امذ التي اإلاداوالث ٞكل بٗض خهام بٌٟ ألامجي الخل إٖل  حؿاهضه لم ما وهى ال٣ىة، الؾخسضام باللجىء ؤلٖا

 لخلبيت باللجىء ًٚبهم، وامخهام اإلادخجحن م٘ للخىانل. ألاػمت وجطخم الىي٘ جٟا٢م مساٞت والٗؿ٨غيت، ألامىيت الجهخان
. م٣ترخاتهم وصعاؾت و لهم، وؤلانٛاء" اإلاكغوٖت" اإلاُالب بٌٗ

                                                           
  ."الشركؽ أكف الينككر النسور، الطيب العَت، موقع " 
  ."ككر النسور، الطيب العَت، موقع الشركؽ أكف الين"2
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 مديِ في ؾىاء الؿاخاث ب٣يت في مخٟاوجت بىجئر اإلاىاظهت اؾخمغث ، لها ؾاخت اإلاد٨مت مً اجسظث التي اإلاغخلت هظه زال٫ 
الم وؾاثل في ؤو اإلاغ٦ؼ،  إلاا بخالت هجض بجغاصو، البيئت خمايت ظمٗيت َغي٤ ًٖ البلضة مدؿا٦ىى بها جىظه مغاؾلت وفي ، ؤلٖا
غ و٦غ ، مىاوعاث مً يجغر  حن بحن ٞو (  واإلادؿا٦ىحن ؤلاصاعة،) الُٞغ

ٌ ،2011ؤٞغيل 8  بخاعيش والبيئت الٟالخت لىػيغ وظهذ التي اإلاغاؾلت وح٨ٗـ  ٖلى الًِٛ خاوالث اٖخبروه إلاا اإلادؿا٦ىحن ٞع

ت ال٣ًيت في مى٢ٟهم ٖلى والخإزحر ٖلحهم للًِٛ بعاصة ح٨ٗـ ، اإلادخجحن بٌٗ ٖى . اإلاغ٦ؼ ٚل٤ ب٢غاع بٛايت اإلاد٨مت في اإلاٞغ

 م٣ابلت مشل ، الٟترة جل٪ زال٫ جم بما الجمٗيت، مىٓىع  مً" ملخىيت َغ١ "  اؾخسضام هى ، اإلاغاؾلت هظه زال٫ مً جبحن ومما

ما٫ الؿ٩ان مً بٗضص( الىٟاياث في الخهٝغ و٧الت) باإلصاعة مؿاولحن  مً ؤقي٘ مما اإلادؿا٦ىىن  وجبرؤ اإلا٣اهي، في اإلاغ٦ؼ، ٖو
يت بٌٗ ز٣ب بيجها مً اإلاغ٦ؼ، صازل زُحر جلىر خىاصر اٞخٗا٫ اإلاغ٦ؼ ؤٖىان مً ٖضص حٗمض  قضيضة مىاص وؾ٨ب ألاٖو

. اإلاغ٦ؼ صازل الخلىيض

غاٝ حٗامل َغي٣ت وفي ، ؤلاؾخٛال٫ َغ١  في بزالالث اٖخبر ما بد٨م لئلصاعة اهخ٣اصاث اإلاغاؾلت واخخىث  لئلصاعة اإلامشلت ألَا

(. هحهلؿىن ) اإلاؿخٛلت ألاإلااهيت وللماؾؿت

 ؤٖىان ٖلى ؤلاصاعة قيخه هجىما اٖخبروه ما ل٨ٗـ ظغاصو، ؤهالي مً مداولت جمشل ؤجها هلخٔ اإلاغاؾلت إلاًمىن  وبخٟدهىا
غاٝ بٌٗ حٗامل َغي٣ت وفي ، اإلاغ٦ؼ صازل ؤلاؾخٛال٫ َغ١  في بزالالث ٞحها عؤوا إلاا اهخ٣اصا وجًمىذ اإلاغ٦ؼ،  اإلامشلت ألَا

. للمغ٦ؼ اإلاؿخٛلت ألاإلااهيت وللماؾؿت لئلصاعة

 ،" اإلااؾؿت ز٣اٞت"ب اإلاغ٦ؼ ؤٖىان جدلي ٖضم ، ؤهمها لٗل والتهم، الكاجٗاث مً ٖضص ٖلى عصوصا الغؾالت مًمىن  في وهجض
 مماعؾاث بضليل ،" قبهت"ا٫ هظه ٖلحها جىُب٤( اإلاؿخٛلت واإلااؾؿت ؤلاصاعة)اإلا٣ابل الُٝغ ؤن بلى بقاعة الغؾالت في وظاء

" اإلااؾؿت ز٣اٞت" ٚياب ًٖ الجمٗيت هٓغ في جىم ، اإلاؿاولحن مً لٗضص الغؾالت ؾا٢تها

ت مداولت وفي بتهم وجإ٦يض بعاصتهم ٞغى ، اإلادؿا٦ىحن مجمٖى  وؤؾاليب الٗمل ْغوٝ َبيٗت في ق٩ى٦هم خ٣ي٣ت بزباث في ٚع

يت" ميضاهيت ج٣ي٤ لجىت لدك٨يل والبيئت  الٟالخت لىػاعة صٖىة الغؾالت اخخىث ، ؤلاهخاط  واإلاغا٢بت ألابدار إلظغاء"  مىيٖى
. اإلاغ٦ؼ ويٗيت مً للخدغر  اإلاُلىبت

 اإلاغهؼ؟ بفخذ ؤلاصاعة صٖىي  عفٌ في اإلادىمت اؾدىضث ماطا ٖلى.2.8

ٗتها التي ، ؤلاؾخعجاليت ال٣ًيت ظىلت اإلادؿا٦ىحن م٘ ألاولى ظىلتها" ال٣ًاثيت اإلاٗغ٦ت"  في ؤلاصاعة زؿغث  مً للخم٨ً ٞع

 اإلاىجؼ ؤلازخباع بحن و٢ض ،" صازله اإلاسؼوهت الخُغة واإلاىاص اإلاٗضاث نياهت ٢هض" ٞخده، بٗض ، اإلاغ٦ؼ وؾِ الخضزل
: بالخهىم

 لؤلعى الٟالخيت( الهبٛت)الهلىخيت لخٛيحر الٗمل بها الجاعر  والتراجيب ال٣ىاهحن م٣خًياث بخترام صون  قيض اإلاغ٦ؼ ؤن .

 الخُغة اإلااؾؿاث مً الىٕى هظا مشل واؾخٛال٫ بٟخذ يخٗل٤ ٢اهىوي جغزيو ؤو ٢غاع ؤر ٖلى ؤلازخباع ٞغي٤ يٗثر لم لم .

 ظهت ؤيت اإلاغ٦ؼمً ليكاٍ مغا٢بت ؤو مخابٗت ج٣اعيغ ٖلى اإلاد٨مت ٖيىتهم الظيً الخبراء يٗثر لم .

 ذ (. 2009 لؿىت 1064 ٖضص ألامغ م٣خًياث بدؿب) واإلالؼم ال٣اهىوي الترزيو بضون  اإلاغ٦ؼ اؾخٛال٫ في الى٧الت قٖغ
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 ٖباعة هي والتي الُيجي للصخغ الٗابغة الٟىال٤ مً الٗضيض وظىص ًٖ ً  اإلاغ٦ؼ ؤؾٟل اإلاخىانلت والك٣ى١  ، ي٠ٗ مَى
 الدجاعة م٣اَ٘ ًٖ الخضيض صون  وهظا ، والبٗيض اإلاخىؾِ اإلاضي في اإلااثيت اإلااثضة جلىر زُغ مهاصع مً  مهضعا جمشل والتي

لى اإلاديِ ٖلى جإزحرها ومضي للمغ٦ؼ اإلاالن٣ت الشالزت  ألاعى َب٣اث ٖو

ٗها و٢ض ، اإلاد٨مت بلى الىٟاياث مغ٦ؼ ٚل٤ مل٠ ؤخيل  ٖلى ظضيض ههغ لخد٣ي٤ مجهم ؾٗيا اإلادؿا٦ىىن، و٧لهم مدامىن  ٞع
. اإلاغ٦ؼ بٛل٤ مى٢ٟهم ٞغى بٗض ، الؿلِ

 وظىص مً  وجظمغهم اإلادؿا٦ىحن مساٝو صخت مضي مً للخشلذ مدايضيً زبراء بخ٩لي٠ ج٣جي لخل اللجىء اإلاد٨مت وازخاعث  

 والهىاء، واإلااء التربت واليابـ،وجٟؿض ألازًغ ٖلى ؾخ٣طخي ؾامت مىاص حؿغب مً ومساٝو مديُهم تهضص خ٣ي٣يت مساَغ"

. "  والصخت البيئت زمت مً وجضمغ

ت ؤلاصاعة وممشل الؿلُت ٢غاءة في وطل٪ ، ألازُاع هظه لىظىص هاٞيا الٗضليحن الخبراء ج٣غيغ ظاء و٢ض  اإلاغ٦ؼ، ٖلى اإلاكٞغ

حن ٢غاءاث في جبايً وظىص بدشىا، مً مخ٣ضمت مغخلت في ٞؿجري  ؤلازخباع لىخاثج  ج٣غيغ في وعص إلاا واإلادخجحن الؿلُت: الُٞغ

. اإلاغ٦ؼ بٛل٤ ومىاصاتهم جدغ٧اتهم في لها اؾدىضوا مساَغ مً اإلادخجىن  ؤٖلىه ما في للخد٣ي٤ اإلاد٨مت مً اإلا٩لٟحن الخبراء

 لئلنالح الخلى٫  مً ظملت م٣ترخا بكإجها، بظاباث ج٣ضيم وخاو٫  اإلادخملت اإلاساَغ هظه بالخٟهيل الخبراء ج٣غيغ ٖغى و٢ض

 بقٗإ ه٣ُت مىه ليجٗل اإلادليت الخىمىيت اإلاىٓىمت في اإلاغ٦ؼ إلصماط ٖملي بغهامج وي٘" ب جىنيت زخامها في ظاء ، والٗالط
خباع بٗحن جإزظ حكاع٦يت بهٟت الخانت، الهىاٖيت الىٟاياث مٗالجت ٖلى م٣خهغا والمغ٦ؼر  مدلي جىمىر   ال٣ىة ٖىانغ ؤلٖا

 الٗضليحن، الخبراء ج٣غيغ مً")الُبيٗيت مىاعصها ٖلى والخٟاّ ظغاصو بجهت الخىميت لضٞ٘ زميجها واإلام٨ً للمى٣ُت اإلامحزة
( ألازحرة الهٟدت الباوهضر، ال٣اصع ٖبض الىٟؼر، َاع١ 

 ؤلاخخجاج ًٖ زاعج" الجغاصًت" مً قم .8

م  ٞخىع  بىاصع ؤيت اإلاغ٦ؼ مضزل في اإلاٗخهمحن اإلادخجحن مى٠٢ يٗٝغ لم خهام بضء ٖلى قهىع  مغوع ٚع  واؾخمغث ، ؤلٖا

 جم التي الكٗاعاث حٗضصث و٢ض.وكاَه ججميض  اؾخمغاعيت وجإمحن ، اإلاغ٦ؼ بىابت خغاؾت ٖلى الخىاوب في اإلادؿا٦ىحن خكىص
 الهمىص ٖلى والٗؼم ظغاصو، بؿ٩ان اؾتهان إلاً والخهضر اإلاى٠٢ ٖلى الشباث خى٫  وجلخ٣ي اإلاٗل٣اث، ٖلى وعؾمها جضاولها

 زغواث ٖلى الهيمىت ؾاب٣ا خاو٫  زاعجي َٝغ م٘ ٢ضيم خؿاب لخهٟيت بعاصة الٛايبحن مً ال٨شحر هبرة وفي عم٤، آزغ ختى

 .ؤبىائها بإخالم والخالٖب وجبضحها، اإلاى٣ُت

 ؤٖىان مً هام ٖضص ؤبضاه مسخل٠ مى٠٢  اإلاغ٦ؼ،بغػ  مضزل ؤمام اإلاٗخهمحن اإلادخجحن ٖمىم الغاسخ اإلاى٠٢ هظا وم٣ابل
 ال ؤهىا مٟاصها، للؿلِ عؾالت مً ؤ٦ثر ووظهىا الؿاثض، ؤلاخخجاط ًٖ" مغو٢هم" ًٖ مسخلٟت بإق٩ا٫ ٖبروا الظيً اإلاغ٦ؼ

ٌ بسِ هلتزم . جمشلىا ال ؤ٢ليت واإلاٗخهمىن  الٗمل، في بد٣ىا وهخمؿ٪ الٞغ

 مً و٢٘ ما بن" 2011ماعؽ 14 بخاعيش والبيئت الٟالخت لىػاعة وظهىها ؤلاخخجاط، زِ ًٖ الخاعظحن لهاالء ٖغيًت في ظاء و٢ض

الم وؾاثل جىا٢لتها وباَلت مٛغيت بصاٖاءاث  هىويت هٟاياث و٢بى٫  باإلاٗالجت ججاوػاث لىظىص وؤهىاٖها ؤ٧الها بمسخل٠  ؤلٖا
ٌ ما ، الصخت مً له ؤؾاؽ ال وؾامت  لهظا ؤخضا هٟىى لم ؤهىا وٗلم٨م ، اإلاغ٦ؼ بٛل٤ الٗما٫ لؿان ٖلى َالب مً ٧ل هٞغ

" الٛغى
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 ٦ما..لهم ٢اع عػ١ مىعص ؤنبذ الظر باإلاغ٦ؼ الٗاملحن ٖاثالث َمإهت" بًغوعة اإلاٗىيت للؿلِ هضاء الٗغيًت هٟـ في وظاء

 لئلخخجاط، الغاٌٞ مى٢ٟه التزام الك٤ هظا وانل و٢ض" اللجىت ج٣غيغ خحن بلى اإلاغ٦ؼ حكٛيل بٖاصة ل٠ُ ب٩ل هُالب
ت هظه ؤن وهجض اإلاغ٦ؼ، ٞخذ بةٖاصة واإلاُالبت  مى٢ٗت وهي ، الٟالخت لىػاعة ؤوث 16 بخاعيش زاهيت ٖغيًت جىظيه ؤٖاصث اإلاجمٖى

ت هٟـ مً  مً اإلاكخ٨حن جظمغ ًٖ حٗبحرا وجًمىذ( الخٗغي٠ بُا٢ت ؤع٢ام بياٞت م٘) اإلاغ٦ؼ وؤٖىان ٖما٫ مً ألاولى اإلاجمٖى
. ؤظىعهم نٝغ في اإلاسجل والخإزحر اإلاغ٦ؼ ٚل٤ اؾخمغاع ظغاء

ت ؤن الٗض٫ ٚحر مً" وؤهه"  الُغي٤ ب٣ُ٘ الٗمل مً مىٗىا"  ؤجهم الٗغيًت في وظاء  ظغاصو ؤهالي جمشل ال يالت مجمٖى
.. ٢ىجىا ًٖ للضٞإ بال٣ىة ٖملىا إلاباقغة ؤؾاليبهم هٟـ باجبإ اليىم مجبرون بهىا..ٚاب ٢اهىن  باؾم وعػ٢ىا ٦غامخىا يؿلبىهىا

 الٗغيًخحن ؤصخاب ي٨خ٠ ولم" باإلاغ٦ؼ والخىاظض ٖملىا مباقغة مً يمىٗىا ٢اهىوي مبرع ؤر وظىص ٖضم مً مخإ٦ضون  بهىا"

 ؤوث 20 يىم ظلؿت واو٣ٗضث البيئي ال٣ُإ ًٖ ألاو٫  اإلاؿاو٫ م٣ابلت ٖلى وؤنغوا الىػاعة، ٢مغ ؤمام وخلىا ، باإلاغاؾلت
هم ًٖ ٖبروا اإلاغ٦ؼ ٖما٫ مً 40 لخضيض اؾخم٘ الظر للبيئت الضولت ٧اجب ٖلحها ؤقٝغ  هديجت ؤعػا٢هم ٢ُ٘ مً" مساٞو

خهام اؾخمغاع م ؤظىعهم، زالم باؾخئىاٝ جُميىاث جل٣ي ٢بل يٛاصعوا ولم" ؤلٖا  ويلٟذ. اليكاٍ ًٖ اإلاغ٦ؼ جى٠٢ ٚع
ىن  بَاع بحن 70 خىالي) اإلاغ٦ؼ ٖما٫ ٖضص هه٠ حجمهم يجاوػ  الظيً ؤلاخخجاط مٗاعضخي مً الٗضص هظا مى٠٢  ؤهه بط ،(ٖو
 مىا٠٢ ج٩ىن  و٢ض والبيئت، الصخت ٖلى مساَغ مً مساٝو بالًغوعة ج٩ىن  ال ٢ض اإلادخجحن مُالب ؤن بلى ياقغ

. اإلاغ٦ؼ في قٛل مىاًَ ٖلى الخهى٫  بلى بًٗهم جىنل ٖضم بخخجاظيتمىُل٣ها

ًهم بلى مبدىزيىا بياهاث وحكحر  ما بٗض ،" الخُغ"ب ؤخـ ٖىضما ، الٗملت ؤخض وجغاظ٘ اإلاغ٦ؼ، وكاٍ الؾخمغاع ال٣ُعي ٞع
.  اظىعهم ؾضاص حٗلي٤ بم٩اهيت ًٖ جغصص

 ابىاثه ؤخض وؤن ظغاصو، إلادؿا٦جي ؤ٦يضة مهلخت يجؿض اإلاغ٦ؼ ؤن يغي  مً ٞمجهم مؿخجىبيىا بحن مُل٣ا اإلاى٠٢ طل٪ ي٨ً ولم

.  وألؾغجه له عػ١ مىعص ٞيه  وظض َىيلت لؿىىاث الٗاَل

غاث لٗىامل ملخو .9 (: ؤلاؾخبُان بدؿب)اإلاغهؼ وكاٍ الؾخمغاع الغافٌ إلاىكفهم حغاصو مدؿاهجي وجبًر

 مالخٓاث/الٗىامل َبُٗت    

اعاث     يٛاصعون ال ؤلَا
 ظغاصو وابىاء ، م٩اجبهم
ما٫ ب٩امل ي٣ىمىن   ألٖا

 ٦ٗملت ظغاصو ؤبىاء حكٛيل
 مجمٕى مً باإلااثت 10)

 (باإلاغ٦ؼ الٗاملحن

 مهىُت بحخماُٖت

 الخبراء بٌٗ ؤن بلى بقاعة 
 ؤولى في ٚشيان انابهم

 ػياعاتهم

 حٛحر بجغزىمت، بنابت خاالث

  وجإزغ ،(ػع٢ت)اللكغة لىن 
 ٚهابخه لضي ال٣ماف

 .اإلاىاص ببٌٗ

 صخُت باإلاغ٦ؼ زُغة مىاص وظىص

 م٣ُ٘ مً اإلاغ٦ؼ ٢غب  

 متر 100بىدى

 بىدى ال٣غيت مً اإلاغ٦ؼ ٢غب

 متر 800

 بُئُت

 الضوليت ألاعاضخي ؾلب
 مً اإلا٣غبحن لبٌٗ ومىدها
 الجهت ؤبىاء ٚحر مً الؿلُت

 الدكاوع  ٚياب/ي٠ٗ
 والخىاع

 ؾاٖت في للمغ٦ؼ مىاص بصزا٫
 الليل مً مخإزغة

ىص  اإلااء بجلب جد٤٣ لم ٖو
ىان مً  وججاهل لجغاصو، ٚػ

 إلاىا٠٢ اإلادليت الؿلِ
ضم الؿ٩ان  للؿلِ ه٣لها ٖو

 وؤلاصاعة الؿلِ ؾلىن
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 اإلاغ٦ؼيت
ٌ ًٖ مٗلىماث  ظهاث ٞع

 ظغاصو، ،ٚحر ؤزغي  ومىا٤َ
 بها اإلاغ٦ؼ ب٢امت

 بظغاءاث في الكٟاٞيت ٚياب

 مٗامل) اإلاى٢٘ بزخياع

 coefficient  de الىٟاطيت

permeabilite 

 ٖلى بو٩ٗاؽ صعاؾت ٚيب
 البيئت

ضم  بؾدكاعة بظغاء ٖو
 ٖمىميت

 في  مؼوعة َغي٣ت بٖخماص
 جخًمً وزي٣ت بٖضاص

 بىاء ٖلى اإلادؿا٦ىحن مىا٣ٞت

 مً ٖضص جى٢ي٘)اإلاغ٦ؼ
 ؤًٖاء مً للؿلُت اإلاىالحن

 (الخؼبيت الكٗبت

 مىهجُت بحغاثُت

 مً" ٣ٖابي" لؿلى٥ جى٢٘ 

 "مٗاعيت" لبلضة الؿلِ

 والخجاهل باإلهما٫ قٗىع 
 الؿلِ مً اإلاؿخمغ

 لٟغى باإلهاهت قٗىع 
 ؤجها ٖلى مى٣ُت في اإلاكغوٕ

 الؿ٩ان مً زاليت

 بؿُىىلىحُت

٘ اإلادؿاهىحن اكتراخاث .10 : باإلاىُلت جغهحزها اإلالترح للمكاَع

 ، نىاٖيت مى٣ُت وبخضار للكباب مكٛلت مكاعي٘ ؤيت بٗض جسو مُالب الاؾخليان بدؿب اإلادؿا٦ىحن ا٢تراخاث جًمىذ

ي٠ وا٢تراخاث يت مكاعي٘ في( الخلٟاء وزانت)الُبيٗيت اإلاىاعص بخْى . وجدىيليت خٞغ

 وهجض. بيئيت ؾياخيت ٢غيت اإلا٣ترخاث ومً ، بيئيت ؾياخيت مكاعي٘  الخضماث هى زان ل٣ُإ اإلاؿخجىبحن بٌٗ واججه
٠ ب، مىحر ٚغاع ٖلى ، مؿخجىبيىا بٌٗ اهخم بط ، ؤلاظاباث ٖضيض بحن مكتر٧ا ٢اؾما بالبيئت، الاهخمام  مهاو٘ بتر٦حز  مْى

. اإلاى٣ُت ألبىاء بالبيئت،مكٛلت ياعة ٚحر

حر يغوعة ظغاصو، ؤبىاء مً آزغ ٖضص ويغي  يت بهخاط وخضاث وبوكاء للباٖشحن الٟغم جٞى . الىٟاياث عؾ٩لت باٖخماص خٞغ

": الخُغة الىفاًاث مغهؼ ؤػمت"بـ ٖغف الظي اإلاكيل جىغاع لخجىب اإلادؿاهىحن بكتراخاث .1.11

 اجساط ٢بل وبؾدكاعتهم اإلادؿا٦ىحن بدكغي٪ ألاخاصر، ال٣غاع م٘ ج٣ُ٘ التي الخلى٫  مً لىٕى ظغاصو ؤهالي ا٢تراخاث احؿمذ

. ال٣غاع

 مك٩ل" ج٨غاع ججىب يدؿجى لً ؤهه وجغي  ٖاملت، ث، ػهغة ؤوعصجه إلاا ؤلاقاعة يم٨ىىا الٗمليت، الهبٛت طاث اإلا٣ترخاث ومً
". الىاؽ بمُالب تهخم ظمٗيت ببٗض" بال" الىٟاياث مغ٦ؼ

ل مداولت .2.11 : اإلادخجحن ؾلىن جإٍو

 الىٟاياث مغ٦ؼ  يض بخخجاجي لؿلى٥ وجلىحهم ،2011 ظاهٟي قهغ ؤوازغ مً بضايت ، ظغاصو مدؿا٦جي مى٠٢ حٛحر يُغح
 مى٠٢ بلى ، والغضخى الهمذ ؾلى٥ مً الخٛحر هظا وعاء ال٩امً الخ٣ي٣يت الٗىامل يسو ؾاالا ، والهىاٖيت الخانت

ٌ . اإلاغ٦ؼ وكاٍ اؾخمغاع يض وؤلاخدكاص الٞغ

ًهم واٖلىىا بالهمذ، يلىطوا لم ظغاصو ؤهالي ؤن ٖلى مؿخجىبيىا مً ٖضص ويهغ  ؤبىاء ؤن ؤخضهم وؤ٦ض اإلاغ٦ؼ، إل٢امت ٞع

ٌ هظا ؤٖلىىا ظغاصو  ، ؤؾاؾيحن ٖاملحن وظىص بلى اإلابدىزحن بياهاث وحكحر" 2004 ؾىت بظل٪ الضولت عثيـ ؤقٗغوا"و الٞغ
الن مىظ اإلاغ٦ؼ بهظا واضر ٢بى٫  بٗضم ألاو٫  يخٗل٤  ٧اهذ التي الؿلُت َبيٗت الشاوي وحهم ظغاصو، في جغ٦حزه ٨ٞغة ًٖ ؤلٖا

. والتهضيض وال٣هغ الخٗؿ٠ حٗخمض
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 اإلادؿا٦ىحن ؾلى٥ حك٨يل في جضزله إلم٩اهيت جغظيدىا ول٨ً ، بىظىصه اإلاؿخجىبىن  ي٣غ لم ز٣افي، ٖامل لخإزحر ؤلاقاعة ويم٨ً

 14 زىعة"ب يٗٝغ باث إلاا الؿاب٣ت الخ٣بت في الخىوسخي، اإلاجخم٘ م٩ىهاث ظل يكمل الخ٨م مً همِ لؿيُغة بالىٓغ ،
يت ،مخهلت مسخلٟت ٖىانغ م٘ جضازل ؾياسخي ٖامل وهى" ظاهٟي  ٖلى الٛالبت والٗاصاث واإلاخىاعزت الؿاثضة الخ٣اليض بىٖى

اثيت الش٣اٞت خٟئ، الىهاب ٖبض الباخض ٖليه يُل٤ ما ،وؾياصة الٗام الؿلى٥  جديلىا الُاٖت،والتي وبيضاٚىظيا الٖغ

بيٗت مجخم٘ لش٣اٞت  الخظ٦غر  التربىر  الىمِ صوع  هىا الخ٣ى١،ويلٗباإلاسياالإلظخماعي ز٣اٞت خؿاب ٖلى" مخىاعزت ٖال٢اث َو
ٌ ٣ِٞ،وبهما الُاٖت ولتربيت للُاٖت ياؾـ ال ٧ان،بهه ؤيا الخجضيض مىاظهت في ؤلاظخماعي الغباٍ ٖلى اإلاداٞٔ  ؤن يٞغ
 للب٣اء الًامً اإلاجخم٘ عباٍ ال٨بري،بهه التهضيضاث ؤو واإلاىاظهاث ؤلاظخماعي الٛليان ػمً في هٟؿه ٖلى اإلاجخم٘ يى٣ؿم
 الٗيىت بياهاث في ؤٖلىىه وما ؤلاخخجاط مؿاع زال٫ ظغاصو، مدؿا٦جي مىا٠٢ وجديلىا 1"الخغيت ٞش ؤيًا لل٣ٗل،وهى اإلااظل

ٗذ التي الكٗاعاث مسخل٠ ويمً اإلاؿخجىبت، خهام، زال٫ ٞع  يك٩له ٢ض الظر  بالخُغ بكٗىعهم مى٢ٟهم جبريغ بلى ؤلٖا

. وبيئتهم صختهم ٖلى اإلاغ٦ؼ هظا

 باٖخباع بالخُغ، الكٗىع  خاالث صعاؾت البيئت ؾىؾيىلىظيا يمً جىضعط م٣اعباث يمً ، ؤلاظخماٖيىن  الباخشىن  خاو٫  و٢ض
ت الٓىاهغ مً ؤهه  اهخمام ؾىؾيىلىظيي٨ٗـ بدثي لجهض الؿيا١ هظا في ووكحر الخضيشت، اإلاجخمٗاث في اإلالخْى

الم اللكغيت اإلاجخمٗاث بحن جٟهل ؤو جهل التي الٗال٢ت بمؿإلت الؿىؾيىلىظيا  الُبيٗت ؤزغ خى٫  بدؿائلها" ٞـ الُبيٗت، ٖو

، مً ؤ٦ثر الخ٨ٟحر الؿىؾيىلىظيا جخىلى اإلاجخمٗاجاللكغيت،ؾٝى ٖلى . الٗالم وب٣يت اإلاجخمٗاث بحن الخٟاٖالث خى٫  اإلاإلٝى

 اإلاجخمٗاث يمىه جىضعط الىؾُالظر  يٗجي الُبيٗت مٟهىم ؤن بلى يديل خيض مً هٟؿه، البيئت مهُلر يٟغى وه٨ظا
 2"الهىع  مً بهىعة

 حٗض ٞحها جغصث مأػ١   –خاالث ؤن ،خيض بي٪ والغيل بحن ٦ما" اإلاساَغ مجخم٘" حؿميت ٖلحها يىُب٤ اإلاخ٣ضمت الخضازت بن
 و بىؾاَتها جخهىع /ج٨ٟغ التي الُغي٣ت مالخٓت ًٖ عجؼها ٖلى جديل يٗياث ،وهي بالٗالم ٖال٢تها ًٖ هاظمت ويٗياث

 .الٗالم

بت ٢اصتها مخىانلت جُىعاث ًٖ هاظمت هي وألاػماث اإلاساَغ هظه  للخى٢٘ ال٣ابليت ٖضم خض ونلذ ؤلا٦دكاٝ في ؤلاوؿان ٚع

ضم والكمىليت . 3الخضوص حٗٝغ ال مساَغ ،وهي التراظ٘ بم٩ان ،ٖو

 خؿاب ٖلى الٟغصر الخ٨ٟل زم ،ومً الجماٖيت الهىيت جمشل خؿاب ٖلى الٟغصاهيت جطخم اإلاجخمٗاث هظه ؾماث ومً

 .ؤلاظخماعي الخماؾ٪

 طل٪ وجالفي لخجاوػ  مداولت في البيئي الٟٗل في لئلهُال١ واإلاىُل٣اث الٗىامل مً واخضا وألاػماث باإلاساَغ الكٗىع  هظا ويٗض
 باأليغاع الجمهىع  لخدؿيـ مداولت في الخاالث، ٖضيض في البيئي الٟٗل  يبرػ" البيئيت" مساَغه مً والخ٣ليو الىا٢٘

 بحن جىاٚم لٗضم حكحر مٓاهغ الٟٗل ؤق٩ا٫ ،وجدمل الٗيل همِ لخٗضيل الهاصٞت الٗمليت اإلاٗلىماث ووكغ والخلىزاث

ضم اإلاؿاثل في اإلاضوي اإلاجخم٘ ٢ىي  اهسغاٍ  .ملمىؾت ؤوكُت بلى ال٣ل٤ جدىيل ٢ضعة البيئيت،ٖو

                                                           
،التربية والمواطنة في العالم  "هتافت الثقافة الرعائية كمأزؽ بيداغوجية الطاعة، مالحظات حوؿ الًتبية على ادلواطنة يف العامل العريب"عبد الوىاب ( حفيظ) 

 .72ص 2005إلجتماعية، تونس،منشورات مركز البحوث اإلقتصاديةا"العربي
2
florence( Rudolf)L’environnement une construction sociale , pratiques et discours sur l’environnement en 

Allemagne et en France , , presses universitaires de Strasbourg 
3
ibid p 79. 
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 قإجها مً التي اإلاىيٗتؤلاظخماٖيت مٓاهغ ؤو ؤق٩ا٫ في الجماعي اإلاكٛل ججظيغ وؾاثل خى٫  ٦خ٨ٟحر البيئي الٟٗل هظا ويبضو

.  البيئي الهاظـ اؾخضامت

 في البيئت لها جخٗغى التي الًٍٛى ج٣ليو زم ،ومً البيئت خى٫   الؿ٩ان جش٣ي٠ جُىيغه و البيئي الٟٗل هظا ويؿتهضٝ

. اإلاؿاثل هظه خى٫  الؿاثض ال٨ٟغ مؿخىي  بلى الٟٗل يخسظها التي ألاق٩ا٫ وجديل.الخضيشت اإلاجخمٗاث

 الُبيٗت جىاظه التي اإلاجخم٘،والتهضيضاث صازل اهدكاعه مضي جسو بق٩الياث البيئي الٟٗل هظا زهىنياث جُغح ٦ما

 .واإلاماعؾت الىٓغيت بحن ؤلاهٟها٫ ،و٦ظل٪ وؤلاوؿاهيت ؤلا٢خهاصر اليكاٍ زم ،ومً

 ٖمليت زال٫ يُغح ؤلاق٩ا٫ ال٨يمياثيت،ٞةن الٟحزياثيت بالٗىامل عبُه يم٨ً مىيىعي ٧ىا٢٘ مدضصة الُبيٗت ٧اهذ وبطا

. وا٢عي همىطط بلى الخمشالث جدىيل

ًال  في ٖمليا وألاؾغ ألاٞغاص مؿاهمت ٦يٟيت بيان والخجاعة،جىظب الهىاٖت ًٖ الىاظمت البيئيت ألايغاع ًٖ ال٨ك٠ ًٖ ٞو

 الخضابحر ًٖ ٦بضاثل ؤخياها ،جبضو  بضيلت ومماعؾاث لؿلى٧اث ا٢تراخاث ج٣ضيم الؿيا١ هظا في البيئي،ويخم الىي٘ جدؿحن
. الؿياؾيت

 صازل اإلاسخلٟت الٟئاث في الخإزحر بخ٩ام لًمان اإلاالثمت اإلاىهجيت والهيٜ الُغ١  يبِ ٖلى الؿىؾيىلىجي البدض ويٗمل

 ؾيخسظون  ألجهم اإلاؿدكاعيً،/اإلاىخسبحن بلى ؤوال الخدؿيـ يخجه"بط البيئت ججاه ؾلى٦ها ٖلى الخإزحر في اإلاجخم٘،وؤلاؾهام
 الىخاثج حُٗي وؤن اإلاكاعي٘ ظل حؿيحر يدؿجى ؤن ؤعصها ،وبطا ،ول٨ً ؤولى بضعظت  ؤلا٢ىإ  ؾيخىلى مً ٞهم ،وبالخالي ل٣غاعاث

 1"الىاؽ ظمي٘ حٗبئت مً بض اإلاىخٓغة،ٞال

 ٣ٖبت جمشل ال الخمايت هظه ؤن ٦ي٠ ببغاػ ٖلى الخغم ،ويخم البيئت خمايت ،يؿتهضٝ مباقغ ٦خدغ٥ البيئي الٟٗل يبرػ ٦ما

. الخىميت  خغ٦ت ؤمام

 يخدغ٧ىن  ٖاصة الىاؽ ؤن  باٖخباع ،وزانت ألاٞغاص م٘ اإلاباقغ ،وبالخىانل الٗملي بالُاب٘ البيئي الٟٗل ٖملياث وجدؿم
ت جخدغ٥ ،خيض مباقغة مٗىيىن  ؤجهم يكٗغون ٖىضما اث إل٢ىإ الىاؽ مً مجمٖى  في آلازغيً وحكغي٪ ؤزغي  مجمٖى

. ججاهها باإلاؿاوليت الخدلي وبًغوعة للبيئت يجغر  بما مٗىيىن  ظميٗا ب٩ىجهم ؤلاخؿاؽ

اث حٛيحر بلى الغاميت ألاوكُت وج٨دسخي  ، والدكٗب الخ٣ٗيض مً خالت اإلاجخم٘ في الؿاثضة والخهٝغ الخ٨ٟحر وؤؾاليب الخهٞغ
ها همِ ًٖ بالخسلي والٟئاث ألاٞغاص بٌٗ ب٢ىإ بلى الخىنل بًمان ال٨ٟيلت الٗىامل ٖضيض جىاٞغ جخُلب بديض  جهٞغ

 ألامغ  يخٗل٤ ٖىضما الهٗىبت ٚايت في ألامغ ي٩ىن  ،وبالخالي البيئت خمايت خؿاؾيت  لضحهم ليـ ؤهاؽ يىظض"ٝ ، وؾلى٦ها
ىض بؿاَت وب٩ل ييبػي ؤهه ،وؤٖخ٣ض ؤلا٢ىإ يخٗظع خيض ٖمليت، بؾدكاعاث بخ٣ضيم ب٣يامهم  اؾدكاعة بؾضاء اإلاغء اٖتزام ٖو

 ؤن الخاالث هظه في آزغ،ويخىظب ؤمغ ؤر ،ؤو الؿلى٥ لخٛيحر خىاٞؼ وج٣ضيم البيئت ًٖ مٗلىماث ه٣ل ٢غاع لضي ؤو بيئيت

 2"ؾيهض٢٪ ؤخض ال ،بطن ججؿضه لم ،بطا هام ظض ألامغ ؤن يجؿضوها،ؤٖخ٣ض ؤن بض اإلاؿاثل،ال بخل٪ الىاؽ يامً

 لها الغاًٞحن مً ٖضص ا٦بر ججمي٘ زم ،ومً جلىر خاالث ٖلى الٟٗل لغص ٦مداوالث  البيئيت ألاٞٗا٫ مً الٗضيض اهُل٣ذ و٢ض

. للخإزحر خّٓى ؤ٦بر ججمي٘ ٢هض
                                                           

1
florence( Rudolf)L’environnement une construction sociale , pratiques et discours sur l’environnement en 

Allemagne et en France , , presses universitaires de Strasbourg.p 33. 
2
florence( Rudolf)L’environnement une construction sociale , pratiques et discours sur l’environnement en 

Allemagne et en France , , presses universitaires de Strasbourg.p 26. 
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 يُغخىن  الظيً آلازغيً، بىاؾُت جإزحر بلى جخدى٫   ؤن يم٨ً الخاالث، جل٪ مشل مً وهٟىع  مٗاهاة خاالث ؤجها البٌٗ يغي  و

 ؟ ٞٗله يم٨ىىا الظر ما:  ؾاا٫

ٌ مٗجى جدمل التي الجماٖيت والؿلى٧اث اإلاماعؾاث بٌٗ ا٢تراح يخم وهىا بيٗت اؾتهال٥ همِ مجاعاة ًٖ وؤلامخىإ الٞغ  َو
 ٚغاع ٖلى وؤلاؾتهال٥ الؿلى٥ مً ألق٩ا٫ الجمٗىر،واللجىء الٗمل بَاع يمً الخُٕى يخىلض زم الؿاثضة،ومً الخياة

. الجماعي الى٣ل ٖلى ؤلا٢با٫

. ؾياؾيت اؾخ٣الت لخالت او٩ٗاؾا مجها ؤ٦ثر ؤلالتزاماإلظخماعي ًٖ ٦خٗبحر البيئي الجمٗىر  الخىٓيم ْاهغة وجبضو

اث واهخماء الىٟىط مىا٢٘ بمؿإلت زانا اهخماما الضعاؾاث مً الٗضيض وجىلي غاٝ اإلاجمٖى  ٖمليت جدب٘ زال٫ اإلاضعوؾت وألَا

 هىا ومً ، ال٣غاع بإصخاب يخٗل٤ ما في ؤلاهخماء،وزانت هظا ؤهميت ،باٖخباع والجمعي الٟغصر للؿلى٥" ؤلاي٩ىلىجي"  الخٛيحر

 ي٨مً ألامغ ؤن ؤجسيل ٦ىذ ألهجي لجىت، بَاع في الخضزل بلى ؤهٕؼ ٦ىذ ، البضء ،في بؾتراجيجيت مىا٢٘ ٖلى اللٗب مً بض ال" 
 بً اإلاؿدكاع/اإلاىخسب اججاه في ليـ آزغ بك٩ل الخضزل اإلاؿخدؿً مً وؤهه ال٣غاع م٩ان ليـ ؤهه بلى هىدبه ؤهىا بيض هىا٥،

 يخىظه خيض مً ؾياؾيا ،مىخى طل٪ يدمل،م٘ الجماعي الٟٗل مً الك٩ل هظا ؤن بيض1.. "اإلاٗىيت ؤلاصاعة مؿخىي  ٖلى
 مىا٠٢ خى٫  اإلاىاَىىن  يخجم٘ ،وهىا اإلاجخم٘ في البيئي الىي٘ ججاه وؾياؾاتهم مىا٢ٟهم لخ٣ييم الؿياؾيحن للمؿاولحن
امهم والؿياؾيحن ال٣غاع ؤصخاب ٖلى يُٛا يك٩ل ،بما ومماعؾاث  مٗيىت ؤهماٍ واٖخماص الخياعاث بٌٗ اجساط ٖلى ،إلٚع

حرها والُا٢ت الى٣ل وؤؾاليب اإلاىخىظاث مً  ..ٚو

 واإلاشلى اإلايكىصة الٗيل ؤهماٍ" في لئلهسغاٍ ألاٞغاص يىلحها التي باألهميت مغجبُت الجمٗىر  البيئي الٗمل خيىيت وجٓل
اٖلحها  ؤًٖائها ا٢خىإ إلاضي مغتهىت بجها ،٦ما"بي٩ىلىظيا . ؤلا٢ىإ ٖلى و٢ضعتهم ٞو

لى الىاؽ ي٣خى٘ ؤن بض ،ال ؾلى٦هم بخٛيحر ،وب٢ىاٖهم الىاؽ ٖلى الخإزحر مداولت ٟٞي   ،ٖو

يت بياٞت ،ج٣ضيم يُغخىجها التي ألاهضاٝ زال٫ مً يًمىىا ؤن ٖلحهم بن ،٦ما الخياع طل٪ ججؿيض الٟاٖلحن هاالء  لىٖى

. الىاؽ خياة

 الخٟاٖل يٗخمض اإلاجخم٘،وهى صازل وؤلاهخاط الخياة و٢ُاٖاث اليكاٍ مجاالث مً هام ٖضص بلى البيئي الٟٗل هظا ويىهٝغ

 ؤلاوؿان  حٛيحريكمل إلخضار جغمي اليىمي الخٟاٖل زال٫ ججغر  التي اإلاماعؾاث هظه بن اليىمي،٦ما اإلاٗيل مٓاهغ بَاع في

 الجمٗىر  البيئي الٟٗل هظا ويغ٦ؼ .conversion ecologique du quotidien لليىمي البيئي الخدىيل ،باٖخماص اإلاجخم٘ زم ،ومً
 اإلاىخسبحن،٦ما اؾتهضاٝ زال٫ مً ٞيه الخإزحر وؾبل بم٩اهاث جدضيض زم ومً ومؿاعه ال٣غاع اجساط َغي٣ت بصعا٥ مداولت ٖلى

ال٢تهم جمشلهم يسو ما في ،وزانت ؤهٟؿهم الجمٗىيحن للٟاٖلحن ؤلاظخماٖيت الخيكئت بمجا٫ حهخم  . البيئت ؤو بالُبيٗت ٖو

ٌ الىعي مً هٕى بخضار يؿتهضٝ البيئيت،همِ اإلاؿإلت م٘ الجمٗىر  الٟٗل حٗاَي مً همُحن ؤمام ٞىدً  الجمعي والٞغ
 ؤلاصاعاث في الخإزحر بلى الشاوي يغمي بيىما اإلاُلىب الخٛيحر بخضار اججاه في والًِٛ للؿاثض اإلاًاص ؤلاظخماعي ،والخدغ٥

. اإلاالثمت ال٣غاعاث الجساط ال٣غاع وؤصخاب

                                                           
1
ibid p32. 
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ٗلهم الىاؽ وعي بلى اإلاُلىبت اإلاؿاٞت ول٣ُ٘  ما وهى ألاوؾاٍ مسخل٠ مً باإلا٣بىليت الجمٗىر  الٟٗل يدؿم ؤن جىظب ، ٞو
ت يخم ؤن يدخم  باٖخماص ب٢ىاٖها ومخُلباث الٟئاث هظه زهىنياث مغاٖاة زم ومً اإلاٗىيت الٟئاث ومكا٧ل ْغوٝ مٗٞغ

 .اإلا٣ترح" البيئي" الؿلى٥

الم ٞةن الخضيض اإلاجخم٘ لخهاثو وهٓغا  الجمٗىيخدغ٦ه،في الٟٗل ٖلحها ييبجي التي ألاؾـ مً واخضا يمشل وؤلاجها٫ ؤلٖا

. الٟاٖلحن مسخل٠ وحٗبئت لخدؿيـ مداولت

 اإلاُغوخت اإلاك٨الث لبٌٗ بظابت الىا٢٘،وا٢تراح و٢غاءة حصخيو ٖلى ي٣ىم الجمٗىر  البيئي الٟٗل يخسظه الظر ٞالخىظه
 خغ٦ت بلى للخدى٫  يغمي الظر الٟٗل ،ٞهظا اإلاىاَىحن وجظمغ ال٣ل٤ ومهاصع الدك٨ياث بٌٗ ٌٞ مداولت ختى وعبما

 .اإلاىاَىحن بلى يؿدىض بظخماٖيت

ا اإلاغ٦ؼ، وكاٍ بخى٢ي٠ واإلاىاصيً اإلادخجحن مً ٖضصيا الهام الخكض ؾلى٥ في ه٣غؤ ؤن ويم٨ً  ٞغصيت بعاصاث جالقي مً هٖى
 وهي مىخضة ب٣ًيت ؤلالتزام مً هٕى بلى  ظغاصو مدؿا٦جي مً هاما ٖضصا ٢اصث واإلاباصيءاإلامكتر٦ت، ألا٩ٞاع مً ظملت خى٫ 

 ٞهم يم٨ىىا ٦ما. 1"مٗها هخىا٤ٞ ؤن بزترها ز٣اٞت مً ظؼء بجها ، زانت هيت ليـ ليـ ؤلالتزام بن" طل٪ ، اإلاغ٦ؼ بٛل٤ اإلاىاصاة
ٝغ ألازحرة، ال٣ٗىص زال٫ اللكغيت اإلاجخمٗاث صازل بغػ  الظر الخياع ؾيا١ في  بةصعاظه ظغاصو ؤهالي ؾلى٥  اهدكاعا ٖو

 الى٣ض" ٞـ الخضيشت، للخ٣ىياث اإلاتزايض ولئلٖخماص للخهيي٘ ؾلبيت جبضو التي آلازاع بٌٗ ه٣ض ٖلى ي٣ىم وهى ، مخٟاوجا وجىؾٗا
 ؤلاظخماعي الخدى٫  مكغوٕ زٍُى وجغحؿم الخضيشت، وال٣ٗلىت للخهيي٘ اإلاجخمٗيت لآلالم واؾ٘ بهضي يخمشل ؤلاي٩ىلىجي

 ٖال٢ت بابخ٩اع  الخدى٫  ٢لب في ج٣٘ وهي والاؾتهال٥، لئلهخاط ؤلاي٩ىلىجي الى٣ض زال٫ مً" البضيل اإلاجخم٘"  ٖلحها هُل٤ التي
ً ، ؤلاؾخ٣الاللظاحي ًٖ البدض ٖبر يمغ ما وهى آلازغ، وم٘ الُبيٗت م٘ ظضيت  للٗمل، باليؿبت والخدغع  ، الخهىنيت ٖو

 اإلاغاظٗت ٢لب في اإلا٨ش٠ الاؾتهال٥ ه٣ض ويٗخبر ، اليىمي الؿلى٥ ؤزال٢يت وجغ٦حز اإلادليت، والضيم٣غاَيت الظاث، وجد٣ي٤

 2الٗيل ألهماٍ ؤلاي٩ىلىظيت

: الؿلُت مىكف .11

 ًٖ والبدض اإلادخجحن، ممشلي م٘ الخٟاوى ٖبر الًٛب امخهام ؤلاخخجاجي، الخدغ٥ مً ألاولى اإلاغخلت في الؿلِ خاولذ
ا١، مً هٕى  بلى والخؿم الخٟاوى ميضان وجدىيل اإلاغ٦ؼ ٚل٤ اؾخمغاع ٞغى مى٢ٟهم ٖلى اإلادخجحن زباث ؤن ٚحر الٞى

 مُالب مً ظاهب جلبيت مً جم٨ً خلى٫  بيجاص بم٩اهيت بلى الؿلِ اؾدىضث الخٟاوى، مً ألاولى اإلاغخلت وزال٫.ال٣ًاء

 مهىضؾحن بحن شخو 54 حكٛيل الهضص هظا في جم و٢ض ؤوال اإلاى٣ُت ؤهالي حكٛيل ٖلى الٗمل"ب ؤ٢غث ؤجها بط اإلادؿا٦ىحن،

ملت وج٣ىيحن وبصاعيحن  مضيىت مً 6 ، مجاوعة ٢غي  وهي الؼعيبت مً 5و ال٨جز واص مً 2 ظغاصو، مى٣ُت مً 37: ٧اآلحي مىػٖحن ٖو
ىان، غ لٗضم هٓغا الجهت زاعط مً اهخضابهم جم ٣ِٞ 4و ٚػ  مي٩اهي٨يت، ٦يمياثيت، هىضؾت) باإلاى٣ُت اإلاُلىب الخ٩ىيً جٞى

ىص جل٪ مشل جم٨ً ولم( بل٨تروهيت حر مجغص مً ٖم٣ا ؤ٦ثر اإلاك٩ل ان واٖخبروا اإلادخجحن، مى٠٢ حٗضيل في الٖى  مىاًَ جٞى
. الٗاَلحن مً لٗضص قٛل

                                                           
1
florence( Rudolf)L’environnement une construction sociale , pratiques et discours sur l’environnement en 

Allemagne et en France , , presses universitaires de Strasbourg.p26. 
2
ibid p 32. 
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: ؤلاخخجاجي الخدغن لُبُٗت الؿلُت جمشل 1.10

الميت مٗغ٦ت"الـ مؿاع وبخدب٘ اإلاغ٦ؼ، ًٖ اإلاؿاولت والؿلُت ؤلاصاعة، مى٠٢ اؾخ٣غاء إلاداولت  امخضاص ٖلى جخى٠٢ لم التي"  ؤلٖا

. ؤلاخخجاط مؿاع

 لها صعي وبطاٖيت جلٟؼيت بغامج في وقاع٥ الخهغيداث، مً بالٗضيض ٢ام الىٟاياث مغ٦ؼ مضيغ ،بىؾاإلاي ٌؿحن الؿيض ؤن هجض 
 صوليا اإلادضصة واإلاٗايحر للمىانٟاث مسالٟا اإلاغ٦ؼ ي٩ىن  ؤن هاٞيا اإلادخجحن لخُاب جإييضه ٖضم ًٖ يٗبر للمدخجحن، ممشلىن 

. الؿامت الىٟاياث مٗالجت في اإلاسخهت اإلايكإة هظه إلاشل

اث جل٣ى بط( ظغاصو ؤنيلت ػوظخه)ظغاصو بإهالي ججمٗه التي اإلاهاهغة ٖال٢ت اؾخٛال٫ في اإلاغ٦ؼ مؿاو٫ يىجر ولم  يَٛى
. ال٣ًيت هظه في ظغاصو ؤهالي إلاى٠٢ مًاص بمى٠٢ جمؿ٨ه ظغاء" ؤلاهاهاث"و اإلاًاي٣اث مً لل٨شحر وحٗغى

 قباب مً ٖضص مى٠٢ يا٦ضه بظخماعي، َاب٘ مً جُىع  ؤهه البىؾالمي يغي  للمٗخهمحن، ؤلاخخجاجي للؿلى٥ ٢غاءجه وفي

 للٗمل باهخضابهم الكبان هاالء مً 6 َلباث جلبيت جم و٢ض للكٛل، َلبا" ظاهٟي 14 زىعة" بٗض للمغ٦ؼ خًغوا الظيً ظغاصو
 الكٛل مىاًَ ٧اٞت في ظغاصو ألبىاء ألاولىيت بُٖاء بًغوعة يُالبىن  وؤنبدىا مى٢ٟهم، ٚحروا اإلادخجحن ؤن بال باإلاغ٦ؼ،
غص باإلاغ٦ؼ، ت ًٖ يٗبر باٖخباعه ، اإلاى٠٢ هظا ٖلى البىؾالمي ويٗل٤ ،"الجهت ًٖ الٛغباء"َو . إلا٣اومتها الشىعة ظاءث ظهىيت هٖؼ

حرها اإلااثيت واإلااثضة التربت ٖلى زُغا حك٩ل ؾامت مىاص وظىص مً اإلادخجىن، به يلىح ما ٖلى الغص البىؾالمي وخاو٫   مً ٚو
 وظىص بةم٩اهيت م٣غا ؤلاظخماٖيٟايؿبى٥، الخىانل قب٨ت ٖلى وكغ ٞيضيى قغيِ ٖبر اإلادخجىن  ٢ضمها ظغاصو،والتي مديِ
 ٢بل مً ٚل٣ه بٗض للمغ٦ؼ الضزى٫  ٖلى ٢ضعتهم ٖضم بؿلب مٗالجتها، مً الٟىيىن  يم٨ً لم التي اإلاىاص مً مدضوصة ٦مياث

. اإلاٗخهمحن

: ألاػمت زالٌ الؿلُت مىكف جُىع  2.10

 مً بضءا اإلاكغوٕ بىاء في اإلاخسظة وؤلاظغاءاث اإلاىهجيت" ؾالمت"ب الخظ٦حر زال٫ مً مى٢ٟها جبريغ بمداولت الؿلِ عص جمحز عص
.. اإلاى٢٘ بازخياع الخانت ؤلاظغاءاث

 ٖلى ؤلاخخجاط، لى٠٢ الٗامت ال٣ىة باٖخماص اإلاٗخهمحن مىاظهت ،ٖلى ؤلاخخجاظاث الهضإل ألاولى ألاؾابي٘ في الؿلِ ٖملذ

 اإلااولحن مً ولٗضص ألاو٫  للىػيغ مغاؾالث(  والبيئت الٟالخت)اإلاغ٦ؼ ًٖ اإلاؿاولت الىػاعة ووظهذ"لل٣اهىن  مسال٠" ؤهه ؤؾاؽ
خهام وبجهاء ؤلاخخجاط إلاىاظهت الخاؾم الخضزل لُلب والضازليت الضٞإ وػعاء بيجهم مً . ؤلٖا

ليىا  الىبرة ج٣ى٘ لم اإلاغ٦ؼ، ًٖ اإلاؿاولت الجهت لىجضة يخدغ٥ لم والٗؿ٨غر  ألامجي الُٝغ ؤن بلى هىا وكحر ؤن ٖو

 يمً)عصها في اإلاشا٫ ؾليل ٖلى الضازليت وػاعة وا٦خٟذ بال٣ىة، للخضزل ألامىيت الجهاث اإلاغاؾالث جًمىتها التي ؤلاؾخعجاليت

 الخداوع  بيجها مً الٟىعيت وؤلاظغاءاث الخضابحر مً لٗضص بضٖىتها باإلاغ٦ؼ اإلاٗىيت البيئيت ؤلاصاعة َلب ٖلى( ؾغيت عاؾلت
. اإلاغ٦ؼ وكاٍ ظغاء مً البيئت ؤو الصخت حهضص" زُغ"٫ ق٩ل ؤر وظىص بٗضم ب٢ىاٖهم ٖلى للٗمل باإلادؿا٦ىحن وؤلاجها٫

( بالبيئت اإلا٩ل٠ الضولت ٧اجب) ؤلاصاعة في مؿاو٫ بخدى٫  اإلاباقغ الخٟاوى ٖبر اإلاى٠٢ لخؿم مب٨غة مداولت سجلذ و٢ض
ى٢ا ماعؽ، قهغ زال٫ باألهالي ؤلاجها٫ مً جم٨ً الظر  قضيض،لم بٗؿغ الضزى٫  مً جم٨ىه وبٗض الجيل، مً ب٣ىاث مٞغ
خهام، بٟ٪ ألاهالي ب٢ىإ في وجظمغاتهم، اإلادؿا٦ىحن إلخخجاظاث اإلاُى٫  وبههاجه مداولخه جىجر  اإلاٗخهمىن  ؤبلٛه بط ؤلٖا

ًهم ضم اإلاغ٦ؼ وكاٍ لخىانل الخام ٞع . اإلاى٢٘ هظا مً وجدىيله بػالخه ٚحر خل ؤو ٢غاع بإر ٢بىلهم ٖو
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٤ جا٦ض مٗلىماث ٖلى الل٣اء زال٫ اإلادخجىن  واؾدىض  ٢ضمذ التي اإلاُٗياث مً بال٨شحر الخالٖب جم ؤهه بلٛهم، ما ٞو

٤ ؤهجؼ وؤهه وزُغة، ؾامت هٟاياث إلاٗالجت مسهو اإلاغ٦ؼ  ؤن طل٪ مً للمدؿا٦ىحن،  بٌٗ ٞحها جىعٍ مكبىهت ن٣ٟت ٞو
. الخاعط مً مؿخىعصة ؾامت هٟاياث يؿخ٣بل وهى الؿاب٤، الغثيـ ؤنهاع

يكت بمى٣ُت آزغ مى٢٘ في يىجؼ ؤن يٟترى ٧ان اإلاغ٦ؼ بإن جإ٦يضا مىا٢ٟهم جًمىذ ٦ما  ؤصث مٗيىت جضزالث وؤن ، بٞى

. اإلاغ٦ؼ هظا لبىاء ظغاصو ازخياع جغجر بإجها وؤوهمىا ، الٟىيت الضعاؾاث ػوعوا اإلاؿاولحن وؤن إلاى٣ُتهم، لخدىيله

 الٟىيت الضعاؾاث طل٪ مً ،"اإلاكغوٕ جغ٦حز ؾب٣ذ ؾليمت بظغاءاث"ب جخٗل٤ مٗلىماث بيكغ باإلاغ٦ؼ، اإلاٗىيت الؿلِ و٢امذ
الن وحٗلي٤ ظغاصو بمى٣ُت ازخياعه جم الظر باإلاى٢٘ ألاهالي وبٖالم اإلاى٢٘، بازخياع الخانت  زالزت إلاضة البلضيت بم٣غ ؤلٖا

. اٖتراى ؤر اإلاٗىيت الجهاث زاللها جخل٤ لم اقهغ،

 الٗلميت بالضعاؾاث لل٣يام ، والجامٗيحن الخبراء مً ٖضص بخ٩لي٠ ؤلاصاعة ٢امذ اإلادخجحن، اإلادؿا٦ىحن،"  ب٢ىإ" مداولتها وفي
 اإلادؿا٦ىحن ؤن ٚحر للمغ٦ؼ، اإلادخملت اإلاساَغ بػاء" ق٩ى٦هم جبضيض" ٢هض للمدؿا٦ىحن الًغوعيت الخىييداث وج٣ضيم

 خًغها الىػاعة بم٣غ ظلؿت ب٣ٗض ؤلا٦خٟاء وجم بلحهم، للخدضر الىٟاط مً الٗلمي الٟغي٤ مىٗىا اإلاغ٦ؼ مضزل في اإلاخجمٗحن

غي٤ الىػاعة ًٖ ومؿاولحن اإلاٗخهمحن، ممشلي مً ٖضص  ٖلى و٢ضمتهم( والبيئت الٟالخت) الىػاعة ازخاعتهم الظيً الجامٗيحن ٞو
. ومٗالجتها( الخُغة)الخانت الىٟاياث مجا٫ في اإلاسخهحن ؤبغػ  مً ؤجهم ؤؾاؽ

 مؿخ٣ل ٞغي٤ لخٗيحن لل٣ًاء اللجىء بلى وصٖىا الٟغي٤، هظا مهضا٢يت في ق٩٨ىا بط ألاهالي، ب٢ىإ في الخُىة هظه جٟلر ولم

 مدؿا٦ىحن ؤعبٗت و٢ام" واإلاديِ الصخت ٖلى اإلاغ٦ؼ وكاٍ يك٩لها التي اإلاساَغ"ا٫ خ٣ي٣ت لخدضيض الخسههحن الخبراء مً
٘ ظغاصو مً . اإلاغ٦ؼ ويٗيت في اإلاىيىعي الخد٣ي٤ حؿتهضٝ ٢ًيت بٞغ

ىان، ؤلابخضاثيت للمد٨مت اإلال٠ بخالت وم٘  واهخٓاع ال٣ًاء ؾلُت اخترام( ومدام ٢اهىن، عظل الىػيغ) الىػاعة ٢غعث بٚؼ

. مى٢ٟهم لخٗضيل مداولت ؤيت ؤو ، اإلاٗخهمحن ٖلى الًِٛ بججاه في ظضيض جدغ٥ ؤر وججىب ٧لمخه،

 ال٣ايئي الجزإ في لخمشيلهم الٗحر، ٦ما٫ اإلادامي مى٣ُلتهم البً" الجغاصيت" للمد٨مت،وجٟىيٌ اإلاٗغ٦ت ؾاخت اهخ٣ا٫ وعٚم

ت الؿلِ م٘ ٣ا الًغوعيت باإلظغاءاث لل٣يام مداميحن بخٗيحن ألازحرة هظه و٢يام  اإلاكغوٕ، ٖلى اإلاكٞغ . ال٣ًيت إلاخُلباث ٞو

(: البِئت وػاعة) ؤلاصاعة/  الؿلُت مىكف 3.10

 مضيغ باؾخجىاب ٢مىا ، اإلاغ٦ؼ ٚل٤ بلى ؤصث ج٩ىن  ٢ض التي وألاؾباب ؤلاخخجاط مؿإلت في ؤلاصاعة مى٠٢ جبحن مداولخىا في
 ٚل٤ واؾخمغاع ؤلاخخجاط، وجحرة جؼايض بزغ ؤلاؾخ٣الت، ٢غع  الظر ب ر الؿاب٤ اإلاضيغ جسلي بٗض حٗييىه جم و٢ض ف، ٝ اإلاغ٦ؼ

. اإلاغ٦ؼ

 ، اإلاغ٦ؼ بهجاػ ٢بل ظغاصو مدؿا٦جي ؤوؾاٍ في ٖمىميت اؾدكاعة جىٓيم بٗضم اٖتراٞا للمغ٦ؼ الجضيض اإلاضيغ جهغيذ في هجض
 ا٦خٟذ البيئت ووػاعة ، الؿاب٣ت ؤلاصاعة ؤن ألامغ في ما و٧ل الخاالث، هظه مشل في بها اإلاٗمى٫  ؤلاظغاءاث ج٣خًيه ما وهى

ًهم، ٞإبضوا باإلاكغوٕ اإلادؿا٦ىحن بةقٗاع الن جم زم ومً ٞع الم وؾاثل ٖبر اإلاكغوٕ ًٖ ؤلٖا . ؤلٖا

 اإلاكغوٕ ؤهضاٝ قغح زالله وجم ، اإلاؿاولحن مً ٖضص خًغه بظخمإ، ل٣ٗض الىػاعة صٖذ ؤلاخخجاط وجحرة جؼايض وؤمام
. اإلادؿا٦ىحن لٗامت مدخىاه وج٣ضيم
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 وػاعة جل٣ذ و٢ض الًٛب، وامخهام للترييت زُىاث ٖبر اإلادؿا٦ىحن، لترييت ؾٗحها الؿلُت، مىا٠٢ بٌٗ مً ويخطر

 لهم، جد٤٣ ما وهى ،(صيىاع ؤلٟي ب٣يمت) اإلاهغظان صوعة مالي صٖم بؾىاص يخًمً َلبا ظغاصو مهغظان ظمٗيت مً البيئت
حر طل٪ م٘ ؤلاصاعة و٢امذ  بىػاعة اإلاؿاولحن ؤخض وحٗهض ، التربىيت اإلااؾؿاث بخضي لٟاثضة ٢ضمتها الخىاؾيب مً ٖضص بخٞى

ىان ماء وبةيها٫ الُغي٤، بخٗبيض البيئت . ٞٗليا بخلبيتها  الؿلِ ج٣م لم مُالب وهي ظغاصو، ٢غيت بلى ٚػ

ىص" مىذ"ا٫ جل٪ م٣ابل سجلىا، ٦ما ًهم ؤٖلىىا خيض اإلادؿا٦ىحن، مى٠٢ في ٞجئي جدى٫  ، اإلاىٟظة ٚحر" السخيت" والٖى  ٞع

م" اإلاكغوٕ جىٟيظ ٢غعث اإلاٗىيت الؿلِ ؤن ٚحر ال٣غيت، مً ٢غيب مى٢٘ في(  يؿمى ٧ان ٦ما -الغثاسخي) اإلاكغوٕ ب٢امت  ؤه٠ ٚع
. اإلادؿا٦ىحن مً ا٢خىإ ؤر ٚياب في ألاقٛا٫ ،واهُل٣ذ"ألاهالي

": الشىعة"بٗض الجضًضة والٓغفُت اإلادؿاهىحن ؾلىن

خه وما ،( ظاهٟي 14 زىعة ٖليه يُل٤ ما) 2011 ظاهٟي 14 بزغ ، ظغاصو مدؿا٦جي بٌٗ بهدبه  ، ظضيضة ْغوٝ مً البالص ٖٞغ

. اإلاغ٦ؼ يض جدغ٥ بدىٓيم يؿمذ ؤن يم٨ً بما الؿياؾيت الٓغوٝ في حٛحر لخهى٫ 

يت لخىاٞغ اإلادؿا٦ىحن بصعا٥ م٘ ؤلاخخجاط، مؿاع بهُل٤  ٖلى ٢هحرة ٞترة مغوع بٗض  ، ظاهٟي قهغ آزغ مالثم وؾيا١ ْٞغ

 في للخهٝغ الىَىيت بالى٧الت) اإلاٗىيت ؤلاصاعة ٢ابلتها ، اإلاغ٦ؼ ًٖ للمؿاولحن عؾاثل اإلادؿا٦ىىن  ووظه" ظاهٟي14 زىعة"

. بالخجاهل(  الىٟاياث

ىصها، وبزالٞها الؿلِ بٛضع بخؿاؾهم اإلاغ٦ؼ،بؿلب بٛل٤ اإلاُالبت ٖلى وؤنغوا جهلبا، اإلادؿا٦ىحن مى٠٢ واػصاص  وإلاا لٖى

 اإلادخجحن، وب٢ىإ الخىجغ خضة جسٟي٠ باإلم٩ان ٧ان بط مٗهم، الخىاع باب ؾض في جمشلذ" ٞاصخت هٟىة" اإلاغ٦ؼ، مضيغ يٗخبره

٤ ؤهجؼ"  اإلاكغوٕ ألن  و٧الت بَاعاث بٌٗ مؿاعي جٟلر لم" مسخهت صوليت ماؾؿت وجضيغه الٗاإلايت، البيئيت اإلاىانٟاث ٞو
 وخحن اإلادخجحن مال٢اة خاو٫  ٦ي٠ اإلاغ٦ؼ، مضيغ قهب، ٝ الؿيض يغور. )اإلادؿا٦ىحن مى٠٢ حٛيحر في ، الىٟاياث في الخهٝغ
يكت، إلاى٣ُت ونل  مً وم٨ىه اإلاغ٦ؼ، ؤمام ألاهالي مً آالٝ زالزت هدى باٖخهام وابٟاصه الخغؽ، ؤٖىان ؤخض به بجهل بٞى

 الىػيغ بجها٫ بٛحر ه٣بل لً آلان َلبىا٦مىخ٣غجىها،"م٩اإلاخه في وظاء ف، ٕ م ،وهى اإلاٗخهمحن ألخض الهاج٠ ٖبر الخدضر

"(. جٟاوى ؤر ٢بل لئلٖخظاع شخهيا

  اإلادؿا٦ىحن  ؤن ٚحر ،(والبيئت الٟالخت) وػاعة بم٣غ ح٣ٗض ؤن ٖلى اإلادخجحن، ممشلي م٘ جٟاوى ظلؿت جىٓيم ؤلاصاعة خاولذ
ًىا  اإلاغ٦ؼ، مضيغ بدؿب زُغة، لىٟاياث ومهب ؾمىم مغ٦ؼ ألهه ليـ اإلاغ٦ؼ، ٚل٤ ٖلى بنغاعهم وظضصوا  ، اإلا٣ترح هظا ٞع

. وبخخ٣اعا ججاهال ٞحها عؤوا مماعؾاث مً الؿلُت به واظهتهم إلاا هٓغا له، آزغ جىني٠ بإر ي٣خىٗىا لً اإلادؿا٦ىحن ألن ول٨ً

: اإلادلُت الؿلُت مىكف .4.12

(. 2011ظاهٟي ٢بل ما ٞترة في)الخا٦م الخؼب قٗبت وهيئت ال٣غور، واإلاجلـ الٗمضة، في اإلادليت الؿلُت جخمشل

 له جسى٫  التي الهالخياث يمل٪ ال ٞهى ومىٗؼال، ؾلبيا مؿخجىبيىا، ظل ويٗخبره البلضة، وا٢٘ في ٦بحر جإزحر للٗمضة ي٨ً ولم

.   واإلاغ٦ؼيت الجهىيت للؿلِ م٣ترخاتهم وه٣ل مىا٢ٟهم ًٖ والخٗبحر  اإلادؿا٦ىحن جمشيل

خماص هٓغا لهم، خ٣ي٣يا ممشال يٗخبروهه ي٩ىهىا لم ؤجهم ٚحر ال٣غيت، مدؿا٦جي يمشل ؤهه يٟترى ، ال٣غور اإلاجلـ ؤما  َغ١  اٖل
 ال اإلادؿا٦ىحن ظٗل ما وهى اإلاجلـ، لهظا اإلاترشخحن جؼ٦يت في الخؼبيت الكٗبت ومً الجهىيت الؿلُت مً الًٍٛى ٖلى ج٣ىم

. ؤوياٖهم حٛيحر في آماال ٖليه يٗل٣ىن  وال بمٗيكهم، اإلاغجبُت ٢ًاياهم في ٖليه يٗىلىن  وال ؤًٖاثه، في يش٣ىن 
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يت، مٟخ٣غا بةٖخباعه اإلاجلـ لهظا ظغاصو مدؿا٦جي جمشل ويبضو  الؿلُت إلعاصة وزًٕى ؾلبيت، مً ٖليه يبضو إلاا للكٖغ
ت الجهىيت،  ألاؾاؾيت اإلاُالب ؤخض يجؿم اإلايضان ٖلى ٞٗل ؤر مٗايىت ٖضم الؿلبيت، الهٟت هظه يشلذ ومما لها، والثيت وهٖؼ

غوٞهم ظغاصو ؤهالي بمٗيل اإلاغجبُت وؤلاخخياظياث .  الخيىيت ْو

ىن  ظٗلتهم للمجلـ، ظغاصو ؤهالي مً ٖضص يدملها التي الىٓغة هظه  ؤًٖاثه ٖلى آما٫ ؤيت وحٗلي٤ مٗه، الخٗامل ًٖ يىهٞغ

.    الجهىيت الؿلِ لضي مى٢ٟهم ًٖ والخٗبحر مكاٚلهم، ه٣ل في

 الخؼب قٗبت هى ،(ال٣غور اإلاجلـ) واإلاىخسبت( الٗمضة)ؤلاصاعيت الؿلُت مى٢٘ جغاظ٘ م٣ابل ، زالض َٝغ بغوػ اهدباهىا ولٟذ

( ال٣غور اإلاجلـ")اإلاىخسبت"و( الٗمضة) ؤلاصاعيت الؿلُخحن خؿاب ٖلى  ،2011ظاهٟي 14 ٢بل ما ٞترة زال٫ جطخم، الخا٦م،
 اإلاجخم٘ بحن الخمٟهل جًمً التي ، الٟٗليت الؿلُت ليهبدىا صوعهم وجطخم الؿلُاث، بإهم الكٗبت مؿاولى اؾخإزغ بط

 الخانت اله٣ٟاث جغجب زالله مً الظر واإلاىٟظ ، الؿلُت بعاصة ح٨ٗـ التي الىاظهت حك٩ل وباجذ الجهىيت، والؿلِ اإلادلي

اث٠ في اإلاهىيت ؤو ؤلاهخساباث، في مجها الؿياؾيت ؾىاء للمىانب، اإلاترشخحن بتز٦يت .  الٗمىميت ؤلاصاعيت باإلااؾؿاث الْى

: ألاإلااوي الُغف مىكف .12

 في الخانت، الىٟاياث مغ٦ؼ إلاكغوٕ ألا٦بر اإلامى٫  بخىوؿباٖخباعه ألاإلااوي الٟجي الخٗاون  و٧الت)ألاإلااوي الُٝغ ٞٗل عص ظاء
 ؤإلااهيا ؾٟاعة وظهتها مضوهت قٟىيت عؾالت)ظغي  إلاا وال٣ل٤ اإلاغ٦ؼ، وكاٍ ججميض مً ظغي  ما ٖلى ؤلاؾدياء، ًٖ حٗبحر نىعة

 اإلادخجىن  قىه الظر" الهجىم"٫ اإلاتزايضة اإلااصيت وألايغاع لئلٖخهام ألاوليت الىخاثج مً لٗضص وؤقاعث الىػعاء مً ٖضص بلى

 (.اإلاغ٦ؼ ٖلى

 ٖلى ؤيغاع لخجىب ؤلا٦دؿاح لهظا خض لىي٘ جضزلها يغوعة"٫ الخىوؿيت للؿلِ نغيدت صٖىة الكٟىيت الغؾالت في وهجض

 مىٟظ ٚل٤ اؾخمغاع خا٫ في خضوثها اإلاخى٢٘ للمساَغ ص٢ي٣ا ونٟا الغؾالت وجًمىذ" والبيئت اإلاٗىيحن ألاشخام صخت
. 1ٖملهم مباقغة مً الٗما٫ ومى٘ اإلاغ٦ؼ

 مى٢ٟه صٖم ألاإلااوي الُٝغ وخاو٫ . الغثيسخي اإلامى٫  باٖخباعها مى٢ٟها ًٖ الضٞإ ٞيه خاولذ بياها الؿٟاعة وؤنضعث 

 الدصخيهىالجضوي  صعاؾاث اإلاغ٦ؼ بىاء في الكغوٕ و٢بل 1994 ؾىت مىظ ؤظغث صوليت صعاؾاث م٩اجب  ؤن بلى باإلقاعة
 .للمكغوٕ البيئيت الاو٩ٗاؾاث خى٫  وصعاؾاث والخىٟيظ اإلاى٢٘ وازخياع

 باٖخماص والخانت الهىاٖيت الىٟاياث مٗالجت مً بخم٨يىاإلاغ٦ؼ اإلاكغوٕ هظا جمىيلها لخبريغ اإلااهيا مى٠٢ اؾدىض
 في الىٟاياث هظه ال٣اء ٞحها يدؿلب ٢ض التي الصخيت اإلاساَغ مً والخض ٞياإلاجا٫ ج٣ضما ألا٦ثر الخ٨ىىلىظياث

.  الىؾُالُبيعي

                                                           
للمركز، كادلزكد لو بأحدث تقنياهتا، كركزت يف ىذا (حصلت عليها حبكم متابعيت للملف خالؿ عملي بالوزارة ادلعنية)  20أفريل  مراسلة شفوية بتاريخ  

التابعة لوالية " جرادك"دبنطقة  البياف الذم نشرتو كسائل اإلعالـ يـو قالت سفارة مجهورية أدلانيا الفدرالية بتونس إف مركز معاجلة النفايات الصناعيةكاخلاصة
الف ما يعتمده من تكنولوجيات ال تسمح ذلبمعاجلة ىذه األنواع من " النفايات ادلشعةكادلتفجرة أك نفايات االنشطة الطبية"زغواف ليس سلتصا يف معاجلة

 .النفايات
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: 21وألاحىضا حغاصو في اإلادلُت الخىهمت .13

ذ  مدليت 21ؤظىضا" بخضار مؿإلت  بدشىا ؾيا١ في وهُغح ،2006مىظؾىت اإلادليت 21لؤلظىضا مؿاع بخضار ظغاصو مى٣ُت ٖٞغ

خباعاث بجغاصو،"  : مجها إٖل

 ت يمً ألاٞغاص بحن والدكاع٧ي الجماعي والخسُيِ الدكاوع  جٟترى اإلادليت 21 ألاظىضا  وب ، اإلادلي اإلاجخم٘ ؤو اإلاجمٖى

ت، هظه بعاصة جىا٤ٞ " اإلادليت 21 ألاظىضا لجىت" يمً اإلامشلت اإلاجمٖى

 والجهىيت اإلاغ٦ؼيت ؤلاصاعاث لضي مخٗضصة ج٣اعيغ وظىص+  ال ومكاعي٘ ٢غاعاث بةجساط ، 21 ؤظىضا وظىص يؿمذ ؤن يخى٢٘ ال طل٪
ضاص ٞحها بهُل٤ التي الٟترة زال٫ ، ظغاصو في مدليت 21 ؤظىضا لبٗض حكحر ، البيئيت باإلاؿإلت اإلاهخمت  مغ٦ؼ إلهجاػ ؤلٖا

. بجغاصو" الخُغة"الىٟاياث

  في اإلاكاع٧ىن  بها اهخم التي والخىظهاث الخُِ يمً ، الخانت الىٟاياث مغ٦ؼ مكغوٕ َغح ٖضم ؾغ خى٫  الدؿائ٫ 

. ألاظىضا هظه

 ٞئاث مسخل٠ مً اإلادؿا٦ىحن مً ٖضص بهسغاٍ جٟترى ؤجها وبما ، 2006 ؾىت بجغاصو 21ألاظىضا لتر٦حز ألاولى اإلاغاخل اهُل٣ذ
. مجها مى٢ٟهم َبيٗت ٖلى للخٗٝغ اإلادؿا٦ىحن مً ٖضص ٖلى 21باألظىضا زانت اؾئلت َغح ، اؾخلياهىا يمً خاولىا اإلاجخم٘،

: بجغاصو 21 ألاحىضا مؿاع 1.14

 مغ٦ؼ بهجاػ بضايت ؾب٣ذ التي الجهاثيت الٟترة م٘ جتزامً وهي ،2006 ؾىت زال٫ حك٩له بضايت اإلادليت، 21ألاظىضا مؿاع سجل

. بجغاصو والهىاٖيت الخانت الىٟاياث

 الكباب صاع في الخىاعر  الل٣اء الهيئت هٓمذ" اإلاىؾ٘ للخىاع يىم" جىٓيم جٟترى اإلادليت، 21ألاظىضا مؿاع مىهجيت ؤن وبما

ٟىن، بيجهم مً  اإلاى٣ُت مدؿا٦جي مً 21 مكاع٦ت بلى الخًىع  بُا٢ت حكحر ظغاصو،  جىميت مجم٘ وعثيـ قغ٧اث مضيغو  مْى
الب ومخ٣اٖضون، مدليت ظمٗياث وممشلى ٞالخيت ت)البيئت لىػاعة ممشل ظاهب بلى الغيٟي للى٣ل ٖغبت وناخب َو  ٖلى اإلاكٞغ

مضة( 21ألاظىضا مؿاع  .الخا٦م بالخؼب قٗبت وعثيـ ٖو

ىان للبيئت الجهىيت اإلاهلخت ؤٖضجه والظر ؤلاظخمإ، بهظا الخام الخ٣غيغ في وظاء  ال٣ىي  و٧ل اإلاىاًَ مكاع٦ت ؤن"بٚؼ
 ؤلاؾخضامت لٗىهغ ويماها الدكاع٦يت للم٣اعبت ج٨غيؿا حٗض ، ؤخياء ولجان وظمٗياث ومىٓماث بصاعيت ماؾؿاث مً الٟاٖلت

 مً بجملت الخىاع، في اإلاكاع٧ىن  وج٣ضم". وب٢ليميا صوليا اإلاُغوخت الغاهىت الخدضياث ؤمام الكاملت الخىميت وجد٣ي٤
ضم الخ٣ليضيت الٟالخت ٖلى ي٣خهغ الظر ؤلا٢خهاصر اليكاٍ جىٕى ٖضم بيجها مً واإلاكاٚل اإلا٣ترخاث  وخضاث وظىص ٖو

 في الٟالخحن اهسغاٍ ل٠ًٗ بياٞت الكباب، لٟاثضة بال٣غيت اإلاديُت الضوليت الٟالخيت ألاعاضخي هي٩لت ٚياب نىاٖيت

. البيىلىجي ؤلاهخاط مىٓىمت

ضم ؤلاهخاط ج٨شي٠ هٓم الؾخٗما٫ للٟالخحن الٟجي الخإَحر ه٣و اإلاصخهت الى٣اثو وقملذ . مسخهت ٖاملت يض وظىص ٖو

 مسخل٠ بحن الخيؿي٤ في وه٣و الترابي اإلاجا٫ هٟـ في الخىمىيت البرامج جضازل ٖىض اإلاك٨الث حصخيو في اإلاكاع٧ىن  وجى٠٢

. وهيا٧ل ومىٓماث ظمٗياث مً اإلاخضزلحن
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يت والبيئيت الخاعيسيت ؤلام٩اهياث اؾخٛال٫ لٛياب الخىليه الاظخماٖبحن ج٣غيغ في اإلاصخهت اإلاالخٓاث ب٣يت وجىػٖذ  في والخٞغ

. والبيئيت الش٣اٞيت الؿياخت جشمحن

غافي الىي٘ ؤن بلى مجهابقاعة ٢ؿم في بالخ٣غيغ اإلاضوهت اإلاالخٓاث وجًمىذ  الٗمىصر، البىاء بم٩اهيت مً يدض لل٣غيت الُىبٚى
 ٖلى اإلاداٞٓت ٖضم الى٣اثو، بحن مً  وسجلذ ال٣ضيمت ال٣غيت ٖلى مىٟهلت بهٟت لبىاء ظضيضة م٣اؾم وظىص ٖضم و

. الجضيضة البىاءاث في لجغاصو اإلاٗماعر  الُاب٘

 مكاٚل جىٕى ،2006 ٞيٟغر  20 بخاعيش البيئت لىػاعة بجغاصو ال٣غور اإلاجلـ عثيـ وظهها مغاؾلت زال٫ مً لىا ويدبحن
 مً جظمغ وبىاصع والخغفي، الٟالحي اإلاجالحن في باإلاى٣ُت الخىميت مجاالث لخىىي٘ آٞا١ ًٖ الؾخ٨كاٝ وؾٗحهم ، اإلادؿا٦ىحن

. الخلىر مكا٧ل

 ،بخضار اإلادليت 21 لؤلظىضا اإلاىؾ٘ الخىاع يىم في اإلاكاع٦حن ًٖ هيابت اإلاجلـ، عثيـ ؾا٢ها التي اإلا٣ترخاث هظه وجخلخو 

. باإلاغجٟٗاث جىظض الٟالخيت ألاعاضخي ؤن باٖخباع الخهىنيت الٟالخحن مكاٚل وببدض اإلااثيت اإلااثضة لخٛظيت ظبليت بدحراث

 الٟالخيت اإلاؿال٪ وتهيئت َاعيء ألر ومىظىصة بخخياَيت ج٩ىن  ٖمي٣ت بئر في الخ٨ٟحر  خى٫  اإلا٣ترخاث ب٣يت وجمدىعث

 الكغوٍ ب٨غاؽ الدجاعة م٣اَ٘ التزام بلى بالضٖىة البيئت إلاىيٕى اإلا٣ترخاث بٌٗ وزههذ.الضوليت ألاعاضخي واؾخٛال٫

يت ظمٗيت بخضار" الخلٟاء نىاٖت ٢ُإ جىٓيم ويغوعة " خٞغ

 3 بلى اإلانهي اهخمائهم في يخىػٖىن  شخها، 11 وجًم اإلادليت 21ألاظىضا لجىت لتر٦يبت بؾميت ٢اثمت اإلاغاؾلت جًمىذ و٢ض

ٟحن،  .ميضاهيت وميكُت مخجغ ناخبت ، بمٗهض ٢يمت مداؾب، ٞالح، قباب، صاع مضيغ قغ٦ت، مضيغ مْى

: 21لؤلحىضا حغاصو مدؿاهجي جمشل 2.14

ت ي٠ٗ صعاؾدىا بييذ  وال 21ألاظىضا ًٖ يؿمٗىا لم مبدىزيىا ٞجل  ب٣غيتهم، 21لؤلظىضا مؿاع بىظىص ظغاصو مدؿا٦جي مٗٞغ
ت وا٢خهغث. ٨ٞغة ؤيت ٖجها يمل٩ىن  الم وؾاثل بٌٗ جلشه ما ٖلى( بمهى٘ مهىضؽ وهى)21 باألظىضا اإلاؿخجىبحن ؤخض مٗٞغ  ؤلٖا

 اإلادؿا٦ىحن مً ظم٘ وظىص يىما الخٔ بط ، الهضٞت َغي٤ ًٖ ٖجها ؾم٘ بإهه( بكغ٦ت مضيغ) زان مؿخجىب ؾم٘ بيىما ،

 وللمجلـ الخؼبيت للكٗبت ممشلىن  له صعي 21 باألظىضا زام الظخمإ مضٖىون ؤجهم له وجبحن الكباب، صاع ٢غب اخدكضوا
ضص اإلاغؤة اجداص اإلادلي وللٟٕغ ال٣غور يحن، والخجاع الٗما٫ مً اإلادؿا٦ىحن مً ٖو . لئلَاعاث خًىع  ؤر صون  والخٞغ

اعاث ٚياب ي٨ً لم مؿخجىبيىا، بياهاث وبدؿب  صؤب بط الهضٞت، ٢بيل مً ؤلاظخمإ ًٖ باإلاى٣ُت اإلاش٣ٟت والىسبت ؤلَا
 الؿلِ بدغم ، ف ٕ م الؿيض ويؿدكهض الغؾميت، ؤلاظخماٖاث في ومكاع٦تهم خًىعهم وججىب حٛييبهم، ٖلى اإلاؿاولىن 

اعاث مٗٓم ي٩ىن  خيض ، الهباح في ٢غيتهم بلى الىػعاء وزانت اإلاؿاولحن ػياعاث جىٓيم ٖلى  ؤٖمالهم، في ميكٛلحن ؤلَا
 الؼياعاث جل٪ زال٫ اإلادليت الؿلِ له جغجب ٖما زاعظت بمىا٠٢ وبخغاظها الؿلُت عمىػ  مىاظهت ٞغنت ٖلحهم جٟىث وبظل٪

. الغؾميت

لى الن الخام ؤلاظخمإ جىٓيم يسغط مؿخجىبىا،لم هٓغة وفي ألاؾاؽ، طل٪ ٖو  ًٖ بجغاصو 21 ألاظىضا مكغوٕ بضايت ًٖ باإٖل

. اإلاكغوٕ اهُال١ في  ألاهالي حكغي٪ بٛايت  ي٣ٗض ولم ، اإلاؿاع طل٪
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: بجغاصو الىفاًاث مغهؼ ٖلى الاخخجاج مؿاع مً بؾخيخاحاث: زالنت -15

غاٝ، مسخل٠ إلاىا٠٢ وجدبٗىا الىٟاياث مغ٦ؼ خى٫  ظغاصو  بلضة قهضجه الظر ؤلاخخجاط إلاؿاع ٢غاءجىا جديلىا  مً ٖضص بلى ألَا

م ؤهمها مً ؤلاؾخيخاظاث " و" اإلادلي" ٖلى بالتر٦حز جخمحز الٗمىميت، الؿياؾت في م٣اعبت بٖخماص بجضوي  الىعي مً هٕى جبٖر

٣خهاصيت اإلاى٣ُت زهاثو ٖلى بىاء ال٣غاعاث وبجساط البرامج وبٖضاص ال٣اٖضة مً ؤو" ألاؾٟل مً جىميت  وز٣اٞيت الؿىؾيٚى
. اإلادليت للمىاعص بدصخيو و

.  الٗمىميت الؿلِ جخسظه ٢غاع ٧ل في والبيئي ؤلاظخماٖيىؤلا٢خهاصر الجاهب ي٨دؿحها التي ألاهميت جبحن مً صعاؾدىا وم٨ىدىا

 الخىميت له ؤصث ما اإلادؿا٦ىحن، ٢بل مً وعًٞها ، اإلاكاعي٘ مً ٖضص بظهاى جٟؿغ التي الٗىامل مً ٖضص يبِ وبةم٩اهىا
 ٖلى جغ٦حزها جم الهىاٖيت الىخضاث ظل ؤن بييذ اإلاخبٗت الؿياؾاث ؤن زانت ، البيئي مٓاهغالخضهىع  مً اإلا٨شٟت الهىاٖيت

. زهبت ؤعاى طاث مىا٤َ وفي الؿاخلي الكغيِ

اث بحن الجماعي والدكاوع  للخ٨ٟحر مؿاع بهُال١ مً ؤلاخخجاظيت الخغ٦ت م٨ىذ ل٣ض  يىحي بما ، اإلادليحن والٟاٖلحن اإلاجمٖى

. اإلادليت الخى٦مت،والخىميت مؿاع حك٩ل بضايت بةم٩اهيت

 مخاهت  قبابها ظغاصو ٦باع ويؿخدًغ الاخخجاط، ٞترة َىا٫ ومىا٢ٟهم اإلادؿا٦ىحن ؾلى٥ محزث مٗالم ٖىض هخى٠٢ ؤن ولىا

 وألاويإ اإلاكتر٥ اإلااضخي مجها ٖىامل ججمٗها communaute ظماٖت يك٩لىن  وؤجهم ظغاصو، ؾ٩ان  جغبِ التي الٗال٢اث

. اإلاغ٦ؼ مكغوٕ وعٌٞ الهٗبت

 مدؿا٦جي بحن اإلاكتر٦ت ؤلا٢خهاصيتوؤلاظخماٖيت ألاويإ زهىنيت ججاهلهم يٗجي ال الهىيت، ؤٖما١ في الٛىم هظا ؤن ٚحر

.  ال٣غيت

 ألاؾالٝ لهىعة واؾخٗاصة للبلضة،( ٖغي٤) زهىصخي لخاعيش و مخىاعزت، مكتر٦ت ل٣يم جمشال ظغاصو ؤبىاء لؿلى٥ ٢غاءجىا بييذ

.  وؤلاباء بالصجاٖت اإلادؿمحن

غاٝ م٘( ٢ُيٗت) اإلاخىجغة للٗال٢ت ؤلاقاعة الجغاصيت بظاباث في  وعصث جىاجغث هيسخى وال  الؿلِ وجدضيضا الخاعظيت ألَا

. اإلاغ٦ؼيت

ٌ ومشل ا  الىٟاياث إلاغ٦ؼ مكغوٕ ظغاصو مدؿا٦جي ٞع  و اإلاغ٦ؼيت للؿلِ يغمؼ ما بمٗا٢بت ، ال٣غاع ؾلُت بؾخٗاصة مً هٖى

. اإلادليت الؿاخت مً بؾدبٗاصه وبعاصة مغ٦ؼر  ب٣غاع ظاء ؤهه يغون مكغوٕ ٖبرجى٢ي٠ يمشلها ما" َغص" في ججؿضث

. اإلاغ٦ؼيت الؿلُت إلعاصة وبمخضاص ؤصاة مجغص و وؾلبيت ٚاثبت ٧اهذ اإلادليت الؿلُت ؤن الخٓىا ل٣ض

 :الؿلِ ؾلىن ٖلى بجغاصو،/ الىفاًاث مغهؼ/ ؤػمت بوٗياؾاث 1.15

غاٝ، مسخل٠ مىا٠٢ لخُىع  صعاؾدىا زال٫ جىنلىا      و٢ض ، وجضبحرها بصاعتها ق٩ل في الؿلُت ؾلى٥ في حٛحراث لخهى٫  ألَا

 ٖمىميت اؾدكاعة لخىٓيم اللجىء ب٣غاعها جمٓهغ  اإلاغ٦ؼيت الؿلُت مى٠٢ في  حٛحر" ظغاصو ؤػمت" ولضتها التي  آلازاع مً ي٩ىن 
 يٟؿغه  ما وهى بهجاػه، نىاعي باٖض  ؤو زام، ؤو ٖمىمي َٝغ ؤر يٗتزم ظضيض مكغوٕ بإر اإلاٗىيحن اإلادؿا٦ىحن ؤوؾاٍ في

غ٢ىب، مى٣ُت في 2011 ؾىت مً الشالشت  الشالزيت زال٫ ؤلاؾدكاعة هظه جىٓيم ٢غاع  ٖلى اإلاٗىيت الؿلُاث مىا٣ٞت ٢بل بٖى

 .الؼظاظيت ألالياٝ لهىاٖت ظضيض وخضة جغ٦حز
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 ٧اٞت بخترام يمان ٖلى جدغم ؤجها اإلاكغوٕ، الهُال١ الخدًحر مغخلت  في مكاع٦تها يمً( البيئيت ؤلاصاعة) الؿلُت وؤ٦ضث

. 1باإلاكغوٕ اإلادؿا٦ىحن وجغخيب ألاهالي مىا٣ٞت مً جإ٦ضها بٗض وطل٪ بيئيت، ؤيغاع وظىص ٖضم لًمان البيئيت ؤلاظغاءاث

 لخ٨غيـ ممحزا مجاال الٗمىميت الؿياؾاث حك٩ل بط الخى٦مت، همىطط بَاع في الٗمىميت الؿياؾاث الؿيا١ هظا في وجُغح
 الخجغبت هظه مشل مشلذ ٞهل الكٟاٞيت اإلاضوي، اإلاجخم٘ قغا٦ت ، ؤٖما٫ جيؿي٤ ، الٟاٖلحن بحن والكغا٦ت الخٗاون  مجها مباصيء
غاٝ مكاع٦ت ٖلى ج٣ىم لخى٦مت ٞٗلي مؿاع إلعؾاء مداولت ا وجخًمً ، اإلادليحن والٟاٖلحن ألَا  الخضماث المغ٦ؼيت مً هٖى

 الٗمىميت؟

غ مً ٖضص جُاب٤ بؿحروعة البدض، مً مخ٣ضمت مغخلت في بيىا ٦ما ، جخدضص وهي ، الخى٦مت وجخُلب  ال٣غيبت اإلااؾؿاجيت ألَا

 مكغوٕ بهجاػ ؤو ؤلاهخاط مك٩ل خل بهضٝ ظٛغاٞيا واإلاخ٣اعبت..( بظخماٖيحن ماؾؿاجيحن، ب٢خهاصيحن،) للٟاٖلحن اإلاىخضة
.   مدلي  جىمىر 

امحن زانحن) ٞاٖلحن بحن وؾُى خلى٫  بلىاء اإلادليت الخى٦مت وجخجؿم  مسخل٠ بحن وبهضماط جمٟهل بضعظت وجخمحز( ٖو

غاٝ . الترابي للًٟاء اإلامحزة اإلاخ٣اعبت اإلااؾؿاجيت ألَا

اث٠ مً ٖضص المغ٦ؼيت ؤؾاؾا وحؿخضعي يغوعيت  الخى٦مت هظه ؤن  اإلايضاوي، بدشىا زال٫ اإلادؿا٦ىىن  ؤ٦ض و٢ض   الخ٩ىمت ْو

. والخىميت والتهيئت الخسُيِ مجاالث في

غ ٖضم ، اإلاؿخجىبت الٗيىت بياهاث ؤبغػث ٦ما  وي٠ٗ ال٣غاع، اجساط مؿاع في للمكاع٦ت اإلاُلىبت ألاؾاؾيت الكغوٍ جٞى

 اإلاخٗل٣ت ال٣غاعاث واجساط الخسُيِ في الٟاٖلحن بب٣يت اإلادؿا٦ىحن ٖال٢ت في الٛاثب وؤزغها" اإلادليت 21ألاظىضا" ججغبت
. بلضتهم في والخىميت التهيئت بمؿخ٣بل

ت  15-2 ت، هٖؼ : الؿلُت ومٗاكبت زإٍع

ذ ل٣ض  ت ٖال٢ت ٖٞغ  بلى و٢غاعاتها، بهيمىتها ال٣بى٫  مً حٛحرا" الشىعة" بٗض ما  ٞترة زال٫ بالؿلِ، بجغاصو، الؿ٩اهيت اإلاجمٖى

. ٢غاعاتها وعٌٞ ؾلُتها، مغاظٗت

 مً لخ٣ب والشإع الؿلُت مٗا٢بت وبةعاصة م٨ش٠ ظماعي باخدكاص ظغاصو في ؤلاخخجاظيت الخغ٦ت  ؤن ال٣ى٫  وبةم٩اهىا

".  الخىميت صوعة مً وب٢هاءها تهميكها حٗمضث"و اإلاى٣ُت، مُالب جلبيت في  ٞكلذ التي وألاخاصيت، اإلاغ٦ؼيت الؿياؾاث

:  اإلاغاح٘ كاثمت

اثُت الشلافت تهافذ" الىهاب ٖبض خٟئ.1 ٌ  مالخٓاث الُاٖت، بُضاغىحُت ومإػق  الٖغ  في اإلاىاَىت ٖلى التربُت خى

 .2005جىوـ ؤلا٢خهاصيتؤلاظخماٖيت، البدىر مغ٦ؼ الٗغبي،ميكىعاث الٗالم في واإلاىاَىت ،التربيت" الٗغبي الٗالم

 endanger.netwww.jradou.tn"ؤلال٨ترووي الكغو١ بمى٢٘ وكغ" يمً"..اليؿىع  وهغ" بٗىىان م٣ا٫ ، الُيب الٗحر.2

 الىفاًاث ومٗالجت حم٘ وخضة حكيل هل:" بٗىىان م٣ا٫ 10 نٟدت 2011 ماعؽ 4 الجمٗت يىم بخاعيش« الكغو١» صخيٟت.3

 ".الُبُعي ومدُُهم اإلادؿاهىحن صخت ٖلى زُغا بجغاصو الخانت الهىاُٖت

 .(اإلاٗىيت بالىػاعة ٖملي زال٫ للمل٠ مخابٗتي بد٨م ٖلحها خهلذ)2011ؤٞغيل 1 بخاعيش قٟىيت مغاؾلت.4
                                                           

 .دلصاٌف كزاريت البيئة كالصناعةكجهت نسخ منو ،   20أكتوبر 8زلضر جلسة انعقدت بفضاء خاص ببوعرقوب بتاريخ  

http://www.jradou/
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غ٢ىب زام بًٟاء او٣ٗضث ظلؿت مدًغ.5  .والهىاٖت البيئت وػاعحي إلاهالر مىه وسخ وظهذ 2011ؤ٦خىبغ 8 بخاعيش ببٖى

7.Bourdieu (pierre) actes de resistance,pierrebourdieu, volume contre_feux,1998 

8.Dobre (michele)l’écologie au quotidien, éléments pour une théorie  de la résistance 

ordinairelHarmattan,2002 

9.Dumas (Brijitte) ,les sciences sociales de  l environnement.  

10.florence( Rudolf)L’environnement une construction sociale , pratiques et discours sur 

l’environnement en Allemagne et en France ,  presses universitaires de Strasbourg 

11.Mauss (Marcel) :Essai sur le don, étude publiée dans l'Année sociologique, 1923-1924, 

rééd. in Marcel Mauss, Sociologie et anthropologie, Puf, coll. « Quadrige », 2001. 

12.Zannad(Traki) La ville memoire: Contribution a une sociologie du vecu (Collection 

"Sociologies au quotidien") meridiensklienshzick – January 1, 1994. 

 

 

http://www.amazon.com/Traki-Zannad/e/B001K7AEW6/ref=dp_byline_cont_book_1
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 الججاهاث مُضاهُت صعاؾت - للماؾؿاث ؤلابضاُٖت الغوح ٖلى وؤزغها الخىُٓمُت الشلافت

ماٌ اإلادضوصة اإلاؿاولُت طاث الكغهت في الٗاملحن - MARINA CIE مغاخله مسخلف في البىاء أٖل

 ٖىابت،الجؼاثغ مسخاع باجي حامٗت/ؾلُماوي مىحرة.ؤ

 

:  ملخو

 مدل اإلااؾؿت في والابخ٩اع ؤلابضإ لغوح حصجيٗها ومضي الؿاثضة الخىٓيميت الش٣اٞت اؾخ٨كاٝ بلى الضعاؾت هضفذ   
  اؾخٗاصة جمذ ٞغصا، 70 ٖضصها بلٜ ٖيىت ٖلى وػٖذ اؾخماعة جُىيغ جم الضعاؾت ؤهضاٝ جد٣ي٤ ؾليل وفي. الضعاؾت

ىلجذ ،%67.7 وؿلخه ما ؤر 65ؤلاخهاجي للخدليل وزً٘ اؾخماعاث 03  اؾدبٗاص جم. اؾخماعة67  باالؾخٗاهت البياهاث ٖو

. 19 ع٢م بنضاع SPSS الاظخماٖيت للٗلىم ؤلاخهاثيت الغػمت بغهامج زال٫ مً بخهاثيت بإؾاليب

 التي الخىٓيميت لش٣اٞتها بيجابي جىظه جمخل٪ الضعاؾت مدل اإلااؾؿت ؤن مٟاصها هخاثج بلى الضعاؾت زال٫ مً الخىنل جم
غ  بيالء يغوعة مٟاصها جىنياث الضعاؾت جًمىذ ٦ما والابخ٩اع، ؤلابضإ صٖم في وحؿاهم حؿمذ مخٛحراث ٖلى جخٞى

 ؤلابضإ  ٖلى مصجٗت ٢يم ٚغؽ ٖلى حٗمل التي زانت وجٟٗيلٗىانغها اإلاىٓمت ز٣اٞت إلاىيٕى اإلاىاؾبت ألاهميت اإلااؾؿاث

.  ألازغي  اإلااؾؿاث ًٖ جمحزها محزة ٢ىة ج٨ؿبها ألجها وجغؾيسها والابخ٩اع

 .اإلاكتر٦ت وال٣هو اإلاكتر٦ت،اللٛت الغئيت ؤلابضإ، عوح الخىٓيميت، الش٣اٞت: اإلافخاخُت اليلماث

اع: ؤوال : للضعاؾت الٗام ؤلَا

 اإلالضمت :

 جُىعاث ظلبتها اإلاىهغمت ال٣ٗىص في جىاظهها ٧اهذ التي جل٪ ًٖ مسخلٟت ظضيضة جدضياث الخالي ال٣غن  مىٓماث جىاظه

ه مض الظر الٗىإلات ؤزُبٍى هى ؤبغػها مً ٦بحرة، وجدضياث  البيئت حٗض لم طل٪ بلى بياٞت. ٖضيضة ومياصيً هىاحي في ؤطٖع
 مً والضيىامي٨يت الخغ٦يت ؤنبدذ بل  -٧اهذ ٦ما  -ملخّى زباث وطاث مؿخ٣غة اإلاىٓماث مٗها جخٗامل التي الخاعظيت

ما٫ مىٓماث ٖلى بٓاللها ؤل٣ذ ومدكاب٨ت م٣ٗضة مك٨الث بٞغاػ ٖىه هخج الظر ألامغ الىاضخت، ؾماتها  ٖلى خخم بالخالي ألٖا

. اإلاك٨الث جل٪ إلاىاظهت خلى٫  ابخ٩اع اإلاىٓماث هظه

حر يخُلب الابخ٩اع ؤن ٚحر خذ ؤلابضاٖاث لخل٤ مىاؾبت بيئت جٞى  والابخ٩اع باإلبضإ الاهخمام ؤنبذ لظا للخياالث، آلاٞا١ ٞو

 همى اإلاىٓماث جًمً وختى. اإلاخالخ٣ت الخاعظيت البيئت حٛحراث ومىاظهت الب٣اء ٖلى ل٣ضعتها وؾلبا اإلاىٓماث، لىجاح يغوعة
 الش٣اٞت ألن والابخ٩اع، ؤلابضإ ٖلى ومصجٗت صاٖمت جىٓيميت ز٣اٞت حك٩ل ؤن ٖلحها يخىظب مديُها في ؤلابضاٖيت ال٣ضعاث

. الٗمل بيئت في ججىبه ؤو ٞٗله يجب ما بلى ألاٞغاص ؾلى٥ جىظه التي هي ومٗخ٣ضاث ٢يم مً جخًمىه وما الخىٓيميت

 حؿاٖض التي اإلاهمت الؿبل ؤخض ل٩ىهه ؤلابضإ ومجها اإلاىٓماث ؤوكُت ٖلى جإزحرا الخىٓيميت للش٣اٞت ؤن مالخٓت يم٨ً هىا مً

٘ ٖلى  ٖلى ؾيازغ طل٪ ٞةن بهم زانت ومٗخ٣ضاث ؤ٩ٞاع يدملىن  ألاٞغاص ؤن وبما. اإلاىٓماث في والٟٗاليت ال٨ٟاءة وجدؿحن ٞع
.  الخىٓيميت بالش٣اٞت الاهخمام بلى ؤصي ما وهظا بها، يٗملىن  التي اإلاىٓمت صازل والش٣افي وؤلابضاعي الاظخماعي الخٟاٖل
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 الضعاؾت بقيالُت : 

 ٦ما وكاَها َبيٗت في مٗها اإلادكابهت زانت اإلاىٓماث مً ٚحرها ًٖ مخمحزة شخهيت لها ج٩ىن  ؤن بلى مىٓمت ٧ل جدخاط

 مً لها إلاا هٓغا جىٓيم ألر جدضيا حك٩ل الخىٓيميت الش٣اٞت ؤن ٦ظل٪ ويخطر. ألازغي  اإلاىٓماث بحن مى٢ٗها جدضيض بلى جدخاط

اصاتهم الٗاملحن ؾلى٥ في جإزحر . ٖام بك٩ل اإلاىٓمت ؤوكُت ٧اٞت ٖلى بيجابا ؤو ؾلبا يى٨ٗـ مما وجى٢ٗاتهم و٢يمهم ٖو
ب التي ٞاإلاىٓماث ٘ بلى للىنى٫  جٚغ حر ظهىص جبظ٫ ؤن ٖلحها وظب ؤصائها مؿخىي  ٞع  ٖلى ومصجٗت مالثمت جىٓيميت ز٣اٞت لخٞى

 لئلبضإ الضاٖمت الش٣اٞت هظه مشل ٞٛياب. الٗاملحن لضي ؤلابضاٖيت ال٣ضعاث اؾخٛال٫ ٖلى حؿاٖض ل٩ي والابخ٩اع، ؤلابضإ

. ألاصاء ٦ٟاءة ٖلى زم مً للٗاملحن ؤلابضاعي الخ٨ٟحر ٖلى ؾلبا يى٨ٗـ

: ٧اآلحي مٟاصه الظر الغثيسخي الدؿائ٫  زال٫ مً بق٩اليت هشحر ؤن يم٨ً ط٦غه ؾب٤ ما يىء في

 الضعاؾت؟ مدل اإلااؾؿت في الٗاملحن هٓغ وحهت مً ؤلابضإ عوح ٖلى الخىُٓمُت الشلافت ٖىانغ جإزحر مضي ما

يت ألاؾئلت ٖلى ؤلاظابت بلى الضعاؾت حؿعى الدؿائ٫  هظا ٖلى ولئلظابت : الخاليت الٟٖغ

 الٗاملحن؟ الججاهاث باليؿبت الخىٓيميت الش٣اٞت ٖىانغ ؤهميت مؿخىي  ما-1

 الٗاملحن؟ اججاهاث خؿب ؤلابضإ وعوح الخىٓيميت الش٣اٞت ٖىانغ بحن الٗال٢ت َبيٗت ما-2

يٟيت الصخهيت باإلاخٛحراث يٗؼي  ازخالٝ يىظض هل-3    ؤلابضإ؟ لغوح الضاٖمت الخىٓيميت الش٣اٞت لٗىانغ للٗاملحن والْى

 والابخ٩اع؟ ؤلابضإ صٖم في الخىٓيميت جازغالش٣اٞت مضي ؤر بلى-4

 الضعاؾت ؤهضاف: 

 اإلااؾؿت في والابخ٩اع ؤلابضإ هدى جىظهها ومضي الخىٓيميت الش٣اٞت ؾماث ا٦دكاٝ بلى ؤؾاسخي وبك٩ل الضعاؾت هظه تهضٝ

: يلي ما بلى الىنى٫  ؾىداو٫  للضعاؾت  ألاؾاسخي الهضٝ بَاع وفي. الضعاؾت مدل

. اإلاىٓمت في الخىٓيميت الش٣اٞت ؤهميت جىييذ-1

. ؤلابضإ ٖلى مصجٗت ٢يم ٚغؽ ٖلى اإلاىٓمت ٢ضعة مضي بيان-2

 وجضٖم حصج٘ ٢ىيت جىٓيميت ز٣اٞت بيجاص ٖلى للمؿاٖضة الضعاؾت هخاثج يىء في واإلا٣ترخاث الخىنياث بٌٗ ج٣ضيم-3
. والابخ٩اع ؤلابضإ

 الضعاؾت ؤهمُت: 

 ؤهميت ومً الٗاملحن، لُا٢اث وألاؾاسخي الضازلي اإلادغ٥ ؤجها بط هٟؿها الخىٓيميت الش٣اٞت ؤهميت مً الضعاؾت ؤهميت ج٨مً

 ؤخض مً واخضة ،ٖليه .اإلاىٓماث عقي زاللها مً ج٣اؽ ؤنبدذ التي والخ٣ضم الخميحز ؾماث مً له وإلاا والابخ٩اع ؤلابضإ
ا باٖخباعه الخىٓيميت الش٣اٞت مىيٕى الضعاؾت ؤهميت ظىاهب  ًٖ اإلاىٓمت جمحز التي الغثيؿيت بالؿماث يخٗل٤ خيىيا مىيٖى

 ٦ما.ألاٞغاص مً اإلاخى٢ٗت الؿلى٦يت باالؾخجاباث الخيبا في واإلاؿاٖضة ال٣غاع اجساط ؤَغ وي٘ في الؿماث هظه حؿهم بط ٚحرها
 في الٓىاهغ م٘ الخٗامل في واإلاغوهت الخجضيض ٖلى يا٦ض الظر والابخ٩اع ؤلابضإ جبجي ؤهميت مً ؤهميتها ؤخض الضعاؾت ج٨دؿب

. اإلاٗانغة الخٛحراث ْل في هجاخا ؤ٦ثر يجٗلها ؤن يم٨ً ؤلاصاعيت الخُىيغيت الٗمليت
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 الضعاؾت فغيُاث: 

: الخاليت الٟغيياث نياٚت جم ٣ٞض وؤهضاٞها الضعاؾت مك٩لت ٖلى بىاءا

 مدل اإلااؾؿت في ؤلابضإ عوح صٖم في الخىٓيميت الش٣اٞت لضوع  بخهاثيت صاللت طو ؤزغ يىظض ال: ألاولى الغثِؿُت الفغيُت
. الضعاؾت

ُت الفغيُاث ألاولى الغثيؿيت الٟغييت مً ويخٟٕغ : الخاليت الفٖغ

ُت الفغيُت . الضعاؾت مدل اإلااؾؿت في ؤلابضإ عوح ٖلى اإلاكتر٦ت لبٗضالغئيت بخهاثيت صاللت طو ؤزغ يىظض ال: ألاولى الفٖغ

ُت الفغيُت  مدل اإلااؾؿت في ؤلابضإ عوح ٖلى الخىٓيمي لبٗضالهي٩ل بخهاثيت صاللت طو ؤزغ يىظض ال: الشاهُت الفٖغ

. الضعاؾت

ُت الفغيُت  اإلااؾؿت في ؤلابضإ عوح ٖلى الٟغقي الٗمل هدى لبٗضالخىظه بخهاثيت صاللت طو ؤزغ يىظض ال: الشالشت الفٖغ

. الضعاؾت مدل

ُت الفغيُت  اإلااؾؿت في ؤلابضإ عوح ٖلى اإلاكتر٦ت وال٣هو لبٗضاللٛت بخهاثيت صاللت طو ؤزغ يىظض ال:  الغابٗت الفٖغ

. الضعاؾت مدل

ُت الفغيُت  مدل اإلااؾؿت في ؤلابضإ عوح ٖلى الٗاملحن لبٗضجم٨حن بخهاثيت صاللت طو ؤزغ يىظض ال :الخامؿت الفٖغ
. الضعاؾت

 حٗؼي  ؤلابضإ عوح صٖم في الخىٓيميت الش٣اٞت ٖىانغ هدى بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض ال: الشاهُت الغثِؿُت الفغيُت

يٟيت الصخهيت باإلاخٛحراث . الضعاؾت مدل اإلااؾؿت في للٗاملحن والْى

ُت الفغيُاث الشاهيت الغثيؿيت الٟغييت مً ويخٟٕغ : الخاليت الفٖغ

ُت الفغيُت  الصخهيت اإلاخٛحراث ٖلى الخىٓيميت الش٣اٞت لٗىانغ بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض ال: ألاولى الفٖغ

يٟيت . الضعاؾت مدل اإلااؾؿت في للٗاملحن والْى

ُت الفغيُت يٟيت الصخهيت اإلاخٛحراث ٚلى حٗؼي  ؤلابضإ لغوح بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض ال: الشاهُت الفٖغ  والْى

. الضعاؾت مدل اإلااؾؿت في للٗاملحن
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 الضعاؾت همىطج: 

 
 

 الخاب٘ اإلاخغحر اإلاؿخلل اإلاخغحر

 

 

 

 

 

. الباخشت بٖضاص مً: اإلاهضع

 
ً
اع: زاهُا : للضعاؾت الىٓغي  ؤلَا

 :الخىُٓمُت الشلافت مفهىم/1

ذ الخىٓيميت، الش٣اٞت مىيٕى جىاولذ التي اإلاٟاهيم حٗضصث     ل٨ً. اإلاجا٫ هظا في اإلاهخمىن  مٗها حٗاَى التي ألاؾاليب وجىٖى
 هظا في والضعاؾاث وألابدار ألاصبياث زال٫ مً ْهغ ما وهظا وبيجابيت ٢ىيت جىٓيميت ز٣اٞت وبىاء ؤهميت ٖلى بظمإ هىا٥

ىض. 1الخ٣ل : 2الباخشحن لؿان ٖلى ظاءث التي الخٗاعي٠ بٌٗ وؿخٗغى الخىٓيميت الش٣اٞت مٟهىم ًٖ البدض ٖو

ها ت بإجها E.Schein 1985 ٖٞغ  في جٓهغ التي ألاٞغاص جٟاٖالث ًٖ الىاظمت الؿلى٦يت واإلاٗايحر والاٞتراياث اإلاٗخ٣ضاث مجمٖى

. 3اإلاىٓمت صازل واإلاىار اإلاىٓمت جىظه التي والٟلؿٟت الؿاثضة وال٣يم الٗمل، ظماٖاث

ت Joh.N Newtom & Keith Davis مً ٧ل ونٟها  واإلاٗخ٣ضاث وال٣يم والٟلؿٟت ال٣ٗيضة مً جدك٩ل التي ألاقياء بمجمٖى
غ١  والخى٢ٗاث  ألاٞغاص ؾلى٦ياث ٖلى ٦بحر بك٩ل جازغ مٗايحر زاللها مً ييخج اإلاىٓمت في لؤلٞغاص ٦ضليل حٗض والتي الخ٨ٟحر َو

اث . 4اإلاىٓمت صازل واإلاجمٖى

. 5آلازغيً ًٖ يمحزها ما ٧ل و٦ظل٪ مماعؾاتها في اإلاىٓمت يىخض ما ٧ل هي الخىٓيميت الش٣اٞت بإن MoriceThèvent اٞترى

                                                           
 
تأثير االختالفات المحتملة للقيم الثقافية في أداء العاملين، دراسة ميدانية التجاىات العاملين في مدينة الحسين بن عبد اهلل :" صالح الدين اذلييت 

 .24، ص 2005،  ، العدد ، اجمللة األردنية يف إدارة األعماؿ، اجمللد "الثاني الصناعية
2
 .229، ص 2009، عماف،  ، دار احلامد، ط"السلوك التنظيمي في منظمات األعمال:" شوقي ناجي جواد 

3
 lise chrétien, Isabelle Létournean : la culture organisationnelle et les préocupations des parents 

travailleurs consernants le soutien de l’employeur en matière de consiliation travail-famille, revue 

multtidisciplinaire sur l’emploi, le syndicalisme et le travail (REMEST), 2010, vol 05, N01, P71 
4
دور الثقافة التنظيمية في إدارة التغيير في المؤسسة االقتادية الجزائرية، دراسة ميدانية بالمؤسسة الوطنية ألجهزة : "زين الدين بركش ،حلسن ىدار 

 .55، ص 2007، جواف  0، أحباث اقتصادية كإدارية، جامعة زلمد خيضر بسكرة، العدد "بالعلمة ENAMCالقياس والمراقبة 
5 Armand Dayan : manuel de gestion, ellipe édition marketing, SA , vol01, 1999, p113. 

 :عناصر الثقافة التنظيمية
 الرؤية المشتركة-
 الهيكل التنظيمي-
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 تمكين العاملين-

 

 روح اإلبداع

المتغيرات الشخصية 
 والوظيفية للعاملين



 
 
 

 

 
 

    2015 –  هىفمبر    : 13الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغهؼ  

223 

 

 ًٖ البدض في اإلاىٓمت بصاعة حؿاٖض ؤؾاؾيت مٗخ٣ضاث جخًمً مكتر٦ت ٣٦يم اإلاىٓمت ز٣اٞت Peters&Welteman 1982 اٖخبر
. 1الخمحز

 الجماٖت حُٗي التي ألاؾاؾيت الاٞتراياث مً الىمىطط طل٪ بإجها الخىٓيميت للش٣اٞت آزغ مٗجى في E.Schein 1986 ٖٝغ
 الضازلي، والخ٩امل الخاعجي الخ٨ي٠ مك٨الث م٘ الخٗامل ٦يٟيت حٗلم زال٫ مً والخُىع  والا٦دكاٝ الابخ٩اع ٖلى ال٣ضعة

ًاء م٘ والخٗامل الش٣ت ٖلى مبجي بىجاح الٗمل ٦ظل٪ وحؿخُي٘  والكٗىع  والخ٨ٟحر باإلصعا٥ صخيدت بُغي٣ت الجضص ألٖا

 .2اإلاكا٧ل جل٪ م٘ مباقغة بٗال٢ت

 ويىظه يد٨م بَاع" هي الخىٓيميت الش٣اٞت ؤن ال٣ى٫  يم٨ً الخىٓيميت ألاصبياث في ويُغح َغح ما بلى وبياٞت ج٣ضم مما
ت زال٫ مً اإلاىٓمت، صازل ألاٞغاص ؾلى٥ ويٟؿغ غاٝ والاٞتراياث واإلاٗخ٣ضاث ال٣يم مً مجمٖى  اإلاكتر٦ت واإلاٗايحر وألٖا

". اإلاىٓمت ؤًٖاء بحن ما جغبِ

اثف/2  : الخىُٓمُت الشلافت ْو

اث٠ جهيي٠ يم٨ً ُفخحن بلى الخىٓيميت للش٣اٞت ْو :  هما ؤؾاؾيخحن ْو

غ١  الجماعي الٗمل هٓام جإؾيـ في اإلاىٓمت ز٣اٞت حؿهم بط: الضازلي والخيؿُم الخيامل بخضار-1  وبيان الاجها٫ َو
حر اإلا٣بى٫  الؿلى٥ . 3اإلاىٓمت صازل لؤلٞغاص الغئيت جىييذ في حؿاهم ٦ما اإلا٣بى٫  ٚو

 م٘ الخٗامل آلياث زال٫ مً ؤهضاٞها جد٣ي٤ بلى اإلاىٓمتلىنى٫  الخىٓيميت الش٣اٞت حؿاٖض بط: البِئت م٘ الخاعجي الخىُف-2
. 4مٗهم الخٗامل َغ١  واإلاىاٞؿحن وجى٢ٗاتهم اخخياظاتهم م٘ والخجاوب ٧الٗمالء الخاعظيت البيئت

 :والابخياع ؤلابضإ صٖم في الخىُٓمُت الشلافت ؤهمُت/3

ملياتها اإلاىٓماث ؤوكُت في الجىاهب مخٗضص جإزحر طاث زٟيت ٢ىة ٧ىجها مً الخىٓيميت الش٣اٞت ؤهميت جإحي  في وبضوعه ٖو
 مكٛل بىنٟها الخىٓيمي الؿلى٥ ٖلى الخإزحر في الخىٓيميت الش٣اٞت ب٣ىة الخ٨ٟحر جىامى بط ؤصائها، ومؿخىياث اإلاىٓمت ٞاٖليت

 للمحزة مهضع ج٩ىن  ؤن يم٨ً ال٣ىيت اإلاىٓمت ز٣اٞت ؤن الباخشحن مً الٗضيض ؤقاع ٣ٞض ال٩امىت، الخىٓيميت ال٣ضعاث

يما. الخىاٞؿيت :  5الخىٓيميت بالش٣اٞت الاهخمام بلى ؤصث التي ألاؾباب ٖغى يم٨ً يلي ٞو

                                                           
1 John wo’neil, Laura L.Bevuvais, Richard W.Scholl : the use of organizational culture and structure 

to guide strategic behavior, an information processing perspective, the journal of behavioral annd 

applied management, winter, spring, vol 02, 2001, p136. 
2 Michel Baradel, Olivier Meier: manageor, les meilleurs pratique du management, Dunod, Paris, 

2006,p 121. 
3 Stephen Robbins, Timothy Judge, Philipe GABILLIET : comportements organisationels, 12 eme 

édition, person education, France, pp 592-593. 
4 Michel Barabel, Olivier Meier : manageor ,les meilleurs pratique du management, dunod, pars, 2006 , 

pp 127-129. 
5
، "العامة لصناعة الزجاج والسيراميك، دراسة تطبيقية في الشركة  ISO 14001 تأثير الثاقفة التنظيمية في تبني نظام اإلدارة البيئية:" مخيس ناصر 

 .5 2، ص 2 20، 8، العدد4رللة جامعة األنبار للعلـو االتصادية كاإلدارية، كلية اإلدارة كاالقتصاد، اجمللد 
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 مٗا والٗمل اججاهاث بٗضة ومٟخىخت ٞٗالت اجها٫ ؤهٓمت ج٩ىيً زال٫ مً اإلاىٓمت ؤٞغاص بحن الضازلي الخ٩امل حٗؼيؼ-1

. 1بٟاٖليت

 البييت بَاع في  البىاء الخىٓيمي والؿلى٥ للٗمل مكتر٦ت وج٣اليض ومباصت ٢يم تهيئت زال٫ مً الجماعي الالتزام حؿهيل-2

. 2مؿخىياتها ومسخل٠ الخىٓيميت

. 3وعؾالتها اإلاىٓمت ؤهضاٝ جد٣ي٤ هدى والجهىص ال٨ٟغ لتر٦حز وجىظحههم اإلاىٓمت في وألاوكُت ألاٞغاص بعقاص-3

 ؤٞغاص لضي ؤلابضإ ٖىانغ جشمحن ٖلى والٗمل ألاصاء وج٣ىيم والدؿإع الخُىع  مىا٦بت ٖلى والٗمل الخٗلم ؤهماٍ ٢هىع -4
.  4اإلاىٓمت

. 5الهلت طاث الخاعظيت والبيئت اإلاىٓمت صازل الٗاملحن بحن الخ٨ي٠ جد٣ي٤-5

مل لخهىع  الخانت الُغي٣ت وهي اإلاىٓمت، في الؿاثض ؤو الٛالب الاججاه هي الخىٓيميت الش٣اٞت بن  جمحز التي ألاقياء ٖو

 الش٣اٞت ج٣ىم ما وب٣ضع.6اإلادخمل وجُىعها ألاؾاؾيت وؤخضاثها اإلاىٓمت ماضخي ًٖ صاللت طو َابٗا وحُٗي ٚحرها ًٖ اإلاىٓمت
 مً ٞةجها اإلاٗىىيت والغوح الاوسجام جدؿحن بالخالي اإلاىٓمت وخضة لخد٣ي٤ ال٣ىر  الٛغاء ؤو الٟٗا٫ الغابِ بضوع  الخىٓيميت

. 7والابخ٩اع ؤلابضإ وبخباٍ ال٣اثمت الخالت ج٨غيـ ٖلى حٗمل ؤزغي  ظهت

 جد٤٣ ؤن اإلاىٓمت ٖلى لهظا. 8ؤلابضإ ٖلى يصجٗىن  واإلاؿاولحن اإلاضعاء ٣ٖى٫  في جسخمغ ٢ىيت جىٓيميت ز٣اٞت يخُلب ٞاإلبضإ 
يٟت بحن الخىاػن  مً ٢ضعا جد٤٣  مً اإلاىٓمت في والؿلى٦ياث والخ٨ٟحر الخىظه ووخضة هىيت بيجاص في الخىٓيميت الش٣اٞت ْو
 إلاىاظهت بالجضيض ؤلاجيان زال٫ مً جىاٞؿيت ومحزة اإلاىٓمت لخجضص مهضعا باٖخباعه الابخ٩اع بلى اإلاتزايضة الخاظت وبحن ظهت

. 9ؤزغي  ظهت مً اإلاك٨الث وخل

                                                           
جاج ، دراسة تطبيقية في الشركة العامة لصناعة الزISO 14001 تأثير الثاقفة التنظيمية في تبني نظام اإلدارة البيئية:" مخيس ناصر-  

 .5 2، ص 2 20، 8، العدد4، رللة جامعة األنبار للعلـو االتصادية كاإلدارية، كلية اإلدارة كاالقتصاد، اجمللد "والسيراميك
2
 . 20، ص 2004،  دار ادلسَتة، ط ،"اإلدارة االستراتيجية، إدارة جديدة في عالم متغير:" عبد العزيز صاٌف جبتور 
3
 .94، عماف، ص 2002دار اليازكرم،  ،"االستراتيجيةاإلدارة : "سعد غالب ياسُت 
4
 .78، ص 2008، الدار اجلامعية، االسكندرية، "الموارد البشرية ، مدخل لتحقيقي الميزة التنافسية: "مصطفى زلمود أبو بكر 

5
، رللة "لثقافية وكفاءة األداءدراسة في طبيعة العالقة بين المحددات ا: ثقافة المؤسسة كمدخل أساسي للتنمية الشاملة: "بوحنية قوم 

 .73،ص2003، 02الباحث،جامعة كرقلة، عدد 
6
 .5 2مخيس ناصر، مرجع سابق، ص  
7
 .78-77ص ص  2003،  ، دار كائل، عماف األردف، ط"إدارة االبتكار، المفاىيم والخصائص والتجارب الحديثة:" صلم عبود صلم 

، دار ادلريخ، الرياض، "السلوك في المنظمات: "كمراجعة رفاعي زلمد رفاعي، امساعيل علي بسيوينتأليف جَتالد جرينربج، ركبرت باركف، تعريب  8
 . 626، ص ص 2004

9
 .79صلم عبود صلم، مرجع سابق، ص  
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 ألن الابخ٩اع، ؤلابضاٖى ٞحها يؼصهغ التي الش٣اٞت وجىمي لخٛغؽ الٗاصر الىُا١ ًٖ اإلاىٓماث جسغط ؤن البض ؤهه بلى هخىنل ه٨ظا
 حٗؼػ  التي وال٣يم الجضيض وألا٩ٞاع الخٛيحر و٢بى٫  اإلاغوهت مً اإلاؼيض هدى بش٣اٞتها جخدغ٥ ؤن اإلاىٓماث ٖلى يٟغى ألازحر هظا

. 1والابخ٩اعر  ؤلابضاعي اليكاٍ

 ومىاظهت ال٣غاعاث اجساط في اإلاساَغة وخب  اإلاباصعة عوح بلى باإلايل جدؿم والابخ٩اع ؤلابضإ ٖلى اإلاصجٗت الش٣اٞت بن

 بلى والىٓغ والخ٨ٟحر ،2اإلاديُت البيئت في للخٛحراث الؿغيٗت والاؾخجابت الٟغي٤، عوح ٖلى ال٣اثمت الٗمل و٢يم الخدضياث
غ١  واإلاٟاهيم لؤل٩ٞاع ج٣بال ؤ٦ثر يجٗلها مما للىي٘ مالءمتها ومضي الش٣اٞت  ؤيت لخ٣بل مٟخىخت عئيت م٘ الجضيضة الٗمل َو

تراياث مً ٢ضع بإ٢ل ظضيضة ٨ٞغة ٟىن .  ومباصعاجه الابخ٩اع جدبِ التي الٖا  الضٖم مً ٖالي ب٣ضع يكٗغون الظيً ٞاإلاْى
.  3وؤلابضإ جضٖمغوخاإلاباصعة التي الؿلى٦ياث جل٪ زانت الايجابيت الؿلى٦ياث الخىٓيميىجدٟحز

يما : ؤلابضإ ٖلى اإلاصجٗت الخىٓيميت الش٣اٞت وحٗؼػ  جضٖم التي الٗىانغ ألهم مىظؼ ٖغى يلي ٞو

 وجُلٗاث ؤهضاٝ في ألاٞغاص يكتر٥ ٞديىما مؿخ٣بال، اإلاىٓمت بليه جهل ؤن جإمل التي الىي٘ هي الغئيت: اإلاكترهت الغئٍت-1
 اٖخباع يم٨ً وه٨ظا. 4وؤلابضإ اإلاباصعة عوح لدصجي٘ اإلام٨ىت ألاهميت جهىع  في يؿاهم هظا ٞةن ظماٖيت ومهالر ومضع٧اث

 وجُلٗاث عئيت وظىص ؤن ٦ما.  ألا٩ٞاع ويم الخ٩امل ٖلى اإلاىٓمت في اإلاسخلٟت ألاظؼاء حؿاٖض عبِ آليت بمشابت اإلاكتر٦ت الغئيت
 وزبراتهم آعائهم لخباص٫ ؤ٦بر ٞغم لضحهم وجهبذ الاجهاالث في الٟهم ؾىء ججىب ٖلى ألاٞغاص يؿاٖض مكتر٦ت وؤهضاٝ

. 5بدغيت

ت ماؾؿت ألر الخىٓيمي الهي٩ل يك٩ل:الخىُٓمي الهُيل-2 يٟت بإصاء مسخهت الخىٓيميت الىخضاث مً مجمٖى  مٗيىت ْو
غ ٧ان ٞةطا واإلاغ٦ؼيت الغؾميت مً مخضهيت صعظت يخًمً ٧ان بطا بيجابا الهي٩ل يازغ. 6البٌٗ ببًٗها يغبُها  و اإلاغوهت يٞى
 والخيؿي٤ الخ٩امل حصج٘ التي الش٣اٞيت ال٣يم يٗؼػ  ؤن يم٨ً ٦ما ،7الابضاٖاث جبجي يؿهل ٞةهه اإلاخٛحراث م٘ بالخ٨ي٠ يؿمذ

                                                           
1 Laird D.Mclean : organizational culture’s influence on creativity and innovation, a review of the 

literature and implications for human resource development, advances in developement human resource, 

vol 07, N02, MAY 2005. 
2 Reid Bates & Samer Khasawneh: organization learning culture learning transfer climate and 

perceived innovation in Jordanian organizations, international journal of training and development , 

2005, p99. 
3 Miha Skerlavaj, Jihoon Song, Youngmin Lee: organization learning culture, innovative culture é 

innovations in south Korea firms, el sevier, journal homepage, expert systems with applications , N37, 

2010. 
4 Don Hellriegel, John W.Slocum: management des organizations, 2eme edition, edition de Boeck 

université, 2006, 1er tirage, pp 555-556. 
5 Olivier Meirer : diagnostique stratégique, évaluer la compétitévité, 3eme edition, dunod, paris, 2011, 

p26. 
6 Poernard Garrette, Pierre Dussange, Rodolphe Durand : stratégor, toute la stratégie d’entreprise, 5eme 

édition, dunod, paris, 2009, pp 786-788 
7 Stéphene Robbins, David Decenzo : management l’essentiele des concept et des pratique , 6eme 

édition, nouveaux horizons, ARS, paris, p211 
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 وحؿٕغ اإلاٗلىماث حكىيل وجمى٘ الاجها٫ مك٨الث جسٟيٌ ٖلى حؿاٖض التي وال٣ىاٖض ال٣يم مً ٦شحر وهىا٥. الجيض

. 1جض٣ٞها

 ألاٞغاص ؾلى٥ جىظه ظماٖيت ز٣اٞت بلى يدخاط ؤلابضإ ٖلى حصج٘ جىٓيميت ز٣اٞت بىاء بن :الفغقي الٗمل هدى الخىحه-3
 الجماعي الٗمل بلى الٟغصر الٗمل مً ٞاالهخ٣ا٫. 2لخد٣ي٣ها الجماعي والٗمل ظماٖيت ؤهضاٝ وي٘ ؤهميت ٖلى جا٦ض ٞالش٣اٞت

 التي الجماٖت مً 4لئلبضإ ميال ؤ٦ثر هي اإلايسجمت ٞالجماٖت ،3الٗمل يخُلبه الٟغقي الٗمل هدى للخىظه مضزال يٗض الجماعي

 اإلاىٓمت بصاعة ٖلى يخٗحن لظا. للٗمل ووكاَا وخماؾا اؾخٗضاصا ؤ٦ثر اإلاخماؾ٨ت والجماٖت اوسجام ؤٞغاصها بحن ليـ التي
. 5ألاصاء مً مغجٟ٘ مؿخىي  ٖلى الخهى٫  بٛيت الٗمل ٞغي٤ ؤًٖاء بحن والخٗاون  الخالخم مً هٕى بخضار

 لى٣ل يؿخسضمىجها ،6اإلاىٓمت ؤًٖاء بحن اإلاكتر٦ت اإلاٗاوي مً ومىٓىمت اجها٫ ؤصاة هي اللٛت :اإلاكترهت واللهو اللغت-4
 لآلزغيً الىنى٫  ٖلى ألاٞغاص م٣ضعة مً جؼيض 8ز٣افي اظخماعي ماقغ ؤجها في ؤهميتها ج٨مً. 7الش٣اٞيت واإلاٗاوي ألا٩ٞاع

. 9وؤ٩ٞاعهم

 عوح جيكغ اإلاىٓمت يمً لل٣يم الخمشيلي للىٓام جغؾيش وؾاثل ٞهي اإلاىٓمت في الهامت الغمؼيت الدك٨يالث حٗض ال٣هو ؤما

يت جمىذ ٦ما اإلاىٓمت وظىهغ  للٗاملحن مٗيىت عؾالت ح٨ٗـ مجهما ٧ل ؤن ٦ما.10ؤزغي  وجمى٘ الؿلى٦ياث لبٌٗ الكٖغ

. 11اإلاىٓمت ؤهضاٝ لخد٣ي٤ الٗمل في والابخ٩اع والخجضيض ؤلابضإ عوح صٖم ٖلى لدصجيٗهم

:  الٗاملحن جمىحن-5

 م٘ الظاجيت والغ٢ابت  بدغيت والخهٝغ والٗمل الخغيت مً اإلاؼيض وبُٖائهم ال٣غاعاث اجساط في الٗاملحن مكاع٦ت بلؿاَت هى
 ومىاظهت الٗمل مؿاوليت جدمل ٖلى يصجٗهم بما بالخٛيحر للبضء الالػم الخٟىيٌ مىذ ٦ظل٪ ومهاعاتهم، ٢ضعاتهم صٖم

                                                           
قياس أثر عوامل الثقافة التنظيمية في تنفيذ إدارة المعرفة في مجموعة االتصاالت األردنية " :سامي ادلداف، صباح زلمد مرسي، شوقي ناجي جواد  

 .0 20، 44رللة علـو إنسانية، العدد، "-دراسة حالة -أورانج 
2
دور الثقافة التنظيمية في التنبؤ بقوة الهوية التنظيمية، دراسة ميدانية على أعضاء ىيئة التدريس في :"ةعبد اللطيف عبد اللطيف، زلفوظ أمحد جود 

 .26 ، ص0 20، 2، العدد26، رللة دمشق للعلـو االقتصادية كالقانونية، اجمللد "الجامعات األردنية الخاصة
التنظيمية وتأثيرىا في بناء المعرفة التنظيمية، دراسة تطبيقية في القطاع المصرفي األردني، المجلة األردنية في  الثاقفة:" حسُت حرمي كرشاد الساعد 3

 .232،  ص2006، 3، العدد2اجمللد ، "إدارة األعمال
4
 .2004، 03حث، عدد ، رللة البا"ثقافة المؤسسة كموجو للسلوكات واألفعال في المنظمة االقتصادية الحديثة: "بن عيسى زلمد اذلادم 
5
 .75مرجع سابق، ص :بوحنية قوم 

6 Stéphene Robbins, David Decenzo : OPCIT, p262. 
7
 .267، عماف، األردف، ص2003،  ، دار احلامد، ط"إدارة المنظمات، منظور كلي: "حسُت حرمي 
8
 .332، عماف، األردف، ص2004،  دار احلامد، ط، "السلوك التنظيمي، سلوك األفراد والجماعات في منظمات األعمال:" حسُت حرمي 
9
 .27 عبد اللطيف عبد اللطيف، زلفوظ أمحد جودة،مرجع سابق، ص   

 0
 .233حسُت حرمي كرشاد الساعد، مرجع سابق، ص 

11 Gérry Johnson, Kevan Scholes, Richard Wittington : stratégor, 7eme édition, pearson éducation, 

France, 2005, p242. 
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 الهجاػ الُغ١  ؤًٞل اٖخماص لهم يديذ بما الٗاملحن لضي الش٣ت مؿخىي  وعٞ٘ ؤلابضاٖيت ٢ضعاتهم جدغيغ ًٖ ًٞال. اإلاك٨الث

ما٫ . 1الالػمت والخدؿيىاث ألٖا

 
ً
: الضعاؾت مىهجُت:  زالشا

 خماص جم :الضعاؾت في اإلاؿخسضم الٗلمي البدث مىهج  في اإلايضاوي ألاؾلىب اؾخسضام يخًمً الظر الىنفي اإلاىهج ٖلى الٖا
 وطل٪ اإلا٨خبي اإلاسر بلى بياٞت الضعاؾت، ٞغيياث صخت الزخباع بخهاثيا وجدليلها الاؾخماعة بىاؾُت البياهاث ظم٘

اع لبىاء الٗلميت والضوعياث ال٨خب مً لالؾخٟاصة غافي والبدض الىٓغر  ؤلَا  الضعاؾاث ًٖ الخاؾىب بىاؾُت البيبليٚى

. الؿاب٣ت

 ٘في جيكِ وهي ٧ىمباوي ماعيىا ال٣ٗاعيت التر٢يت ماؾؿت في الٗاملحن ٧اٞت مً الضعاؾت مجخم٘ يخ٩ىن : الضعاؾت مجخم 
 مجا٫ هٟـ في مٗها اإلاخىاظضة ألازغي  للكغ٧اث باليؿبت عاثضة قغ٦ت حٗض خيض مغاخله مسخل٠ في البىاء مجا٫

: 1 ع٢م الجضو٫  في مىضر هى ٦ما ٖكىاثيت ٖيىت ازخياع وجم ٖامل 96 ٖضصهم يبلٜ وكاَها،والظر

 ٌ  الضعاؾت مدل اإلااؾؿت في اإلاىػٖت الاؾخماعاث: 1 عكم الجضو

 الٗماٌ ٖضص
 الىلي

 الاؾخماعاث ٖضص

 اإلاىػٖت 

 الاؾخماعاث ٖضص

 اإلاؿترحٗت 

 الاؾخماعاث ٖضص
 اإلاؿدبٗضة

 للخدلُل الخايٗت الاؾدباهاث

 اليؿبت الٗضص

96 70 67 03 65 67.7 %

  الاؾخماعة هخاثج ٖلى بىاءا  الباخشت بٖضاص مً: اإلاهضع

 إل بٗض: البُاهاث حم٘ وؾُلت  والىخاثج الؿاب٣ت الضعاؾاث بٌٗ و٦ظا الضعاؾت بمىيٕى الهلت طاث ألاصبياث ٖلى ؤلَا
  واإلا٣اييـ بلحها اإلاخىنل

ًا
غ مضي ل٣ياؽ اؾخماعة بخُىيغ الباخشت ٢امذ طل٪ مً اإلاؿخسضمت،اهُال٢ا  الش٣اٞت ٖىانغ جٞى

: الاؾخماعة ألظؼاء ٖغى يلي ٞيما وهىضر. ؤلابضإ لغوح الضاٖمت الخىٓيميت

ٌ  الجؼء  الخٗليمي اإلاؿخىي  الٗمغ، الجيـ، في مخمشلت الٗاملحن، خى٫ ( ووْيٟيت شخهيت) ٖامت مٗلىماث ٖلى يكخمل :ألاو

يٟي . الخبرة ؾىىاث بلى بياٞت والْى

: الخالي الىدى ٖلى مىػٖت الاؾخماعة بمداوع  جخٗل٤ التي ؾاا٫ 28 مً يخإل٠ :الشاوي الجؼء

:  يلي ٦ما مىضخت الخىٓيميت الش٣اٞت بٗىانغ جخٗل٤ ؾاا٫ 23 مً يخ٩ىن : ألاو٫  اإلادىع -

. اإلاكتر٦ت بالغئيت وجخٗل٤  5-1 مً الٗباعاث

. الخىٓيمي بالهي٩ل وجخٗل٤  9-6 مً الٗباعاث

. الٟغقي الٗمل هدى بالخىظه وجخٗل٤  14-10 مً الٗباعاث

. اإلاكتر٦ت وال٣هو باللٛت وجخٗل٤  18-15 مً الٗباعاث
                                                           

1 Gérry Johnson, Kevan Scholes, startégique, publi union édition, paris, 2000. 
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. الٗاملحن بخم٨حن وجخٗل٤  23-19 مً الٗباعاث

: يلي ٦ما مىضخت ؤلابضإ بغوح مخٗل٣ت ؤؾئلت 04 مً يخ٩ىن :الشاوي اإلادىع -

. ؤلابضإ بغوح28-24 مً الٗباعاث

 مىا٤ٞ:  يلي ٦ما صعظاث زمؿت يخًمً الظر الخماسخي likert لي٨غث م٣ياؽ ؤؾاؽ ٖلى الٗباعاث هظه بظاباث نممذ

. 1 بكضة مىا٤ٞ ٚحر ،2 مىا٤ٞ ٚحر ،3 ما خض بلى مىا٤ٞ ،4 مىا٤ٞ ،5 بكضة

لى الخض ألازحر هظا يؿاور  خيض اإلاضي خؿاب جم لئلظاباث اإلاىا٣ٞت مؿخىي  ٖلى وللخ٨م  ألاصوى الخض-للم٣ياؽ ألٖا

ليه للم٣ياؽ، لى الخض/اإلاضي-الخليت َى٫ . 4=1-5=اإلاضي ٖو ليه للم٣ياؽ، ألٖا  بةياٞت ه٣ىم بٗضها ،0.80=4/5=الخليت َى٫  ٖو
: يلي ٦ما للخليت والٗليا الضهيا الخضوص لخهبذ ،1 وهي اإلا٣ياؽ في ألاصوي الضعظت بلى الىديجت

 للمىا٣ٞت ظضا يٗي٠ مؿخىي  ٖلى صالا[ 0.80-1] مً

. للمىا٣ٞت يٗي٠ مؿخىي  ٖلى صالا[ 2.60-1.81] مً

. للمىا٣ٞت  مخىؾِ مؿخىي  ٖلى صالا[ 3.40-2.61] مً

. للمىا٣ٞت  مغجٟ٘ مؿخىي  ٖلى صالا[ 4.20-3.41] مً

. للمىا٣ٞت  ظضا مغجٟ٘ مؿخىي  ٖلى صالا[ 5-4.21] مً

. 19 ع٢م ؤلانضاع SPSS الاظخماٖيت للٗلىم ؤلاخهاثيت الغػمت بغهامج باؾخٗما٫ وجدليلها الىاعصة البياهاث بخٟغيٜ جم و٢ض

 ؤلاخهاثُت ألاؾالُب اؾخسضام جم الٟغيياث وازخباع ؤلاخهاجي الخدليل لٛغى: اإلاؿخسضمت ؤلاخهاثُت ألاؾالُب 
 :الخاليت

 ٖىانغ ؤبٗاص مً بٗض ٧ل ٖباعاث ججاه اؾخجاباتهم ولخدضيض الضعاؾت، ٖيىت زهاثو لىن٠ اإلائىيت واليؿب الخ٨غاعاث-

. ؤلابضإ وعوح الخىٓيميت الش٣اٞت

  ؤلابضإ وعوح الخىٓيميت الش٣اٞت ٖىانغ مً ٧ل ججاه الضعاؾت ٖيىت الؾخجاباث اليؿليت ألاهميت لخدضيض الخؿابي اإلاخىؾِ-

. الاؾخماعة ٖباعاث خى٫  الضعاؾت ٖيىت بظاباجإٞغاص وحكدذ جغ٦حز مضي لبيان اإلاٗياعر  الاهدغاٝ-

. ال٣ياؽ ؤصاة ونض١ زباث مضي ل٣ياؽ الهض١ ومٗاملα ٦غوهباح ؤلٟا ازخباع-

ت ؾمحرهٝى-٧ىإلاىظغوٝ  ازخباع اؾخسضام- .  الُبيعي لخىػي٘ البياهاث بجبإ مضي إلاٗٞغ

. لالزخباع الغثيؿيت الٟغييت نالخيت مضي مً لالهدضاعللخإ٦ض الخبايً جدليل-

يت الٟغيياث الزخباع اإلاخٗضص الاهدضاع جدليل-   الخاب٘ اإلاخٛحر ٖلى اإلاؿخ٣ل اإلاخٛحر ؤبٗاص ؤزغ زال٫ مً وطل٪ الٟٖغ

 ٖىانغ مً ل٩ل الضعاؾت ٖيىت اؾخجاباث مخىؾُاث بحن الٟغو١ لضعاؾتANOVAONE WAY ألاخاصر الخبايً ازخباع-
يٟي، اإلاؿخىي  الخٗليمي، اإلاؿخىي  بالٗمغ، الخانت للمخٛحراث جبٗا ؤلابضإ وعوح الخىٓيميت الش٣اٞت . الخبرة ؾىىاث الْى
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 ؤلابضإ وعوح الخىٓيميت الش٣اٞت ٖىانغ مً ل٩ل الضعاؾت ٖيىت اؾخجاباث مخىؾُاث بحن الٟغو١ لضعاؾت T-TEST ازخباع-
. الجيـ إلاخٛحر جبٗا

 ؤلابضإ وعوح الخىٓيميت الش٣اٞت ألبٗاص الضعاؾت ٖيىت مضع٧اث في الٟغو١ مهاصع لخدضيض البٗضيت للم٣اعهاث LSD ازخباع-
يٟيت للمخٛحراث جبٗا  .الْى

 الضعاؾت ؤصاة وزباث نضق: 

ت بهضٝ : يلي ٦ما الاؾخماعة هظه وزباث نض١ ازخباع جم الضعاؾت إلظغاء الاؾخماعة نالخيت مضي مٗٞغ

 الزخباع ٦ىضا٫ ازخباع جم خيض ويٗها، جم التي اإلاداوع  ل٣ياؽ الاؾخماعة ؤبٗاص نالخيت مضي بها ي٣هض:ألاصاة نضق-1

  .الجضو٫  في  مىضخت ييخمي الظر باإلادىع  واعجباَه ألابٗاص مً بٗض ٧ل بحن الاعجباٍ ٢ىة ٖال٢ت

 التي الاؾخماعة زباث مضي ل٣ياؽ α ٦غوهباح ؤلٟا ازخباع جم خيض، الاؾخماعة، اؾخ٣غاع مضي ٖلى الشباث يٗبر: ألاصاة زباث-2

 :02 ع٢م الجضو٫  في مبيىت هي ٦ما الىخاثج و٧اهذ الضازلي، احؿا٢ها خيض مً الضعاؾت هظه في لل٣ياؽ ٦إصاة اؾخٗملذ

 ٌ  الضعاؾت ؤصاة ونضق الشباث مٗامل هخاثج: 02عكم الجضو

 الهضق مٗامل هغوهبار ؤلفا الشباث مٗامل ألابٗاص

 1.000 0.964 اإلاكترهت الغئٍت

 0.523 0.963 الخىُٓمي الهُيل

 0.413 0.963 الفغقي الٗمل هدى الخىحه

 0.474 0.963 اإلاكترهت واللهو اللغت

 0.418 0.963 الٗاملحن جمىحن

 0.403 0.963 ؤلابضإ عوح

 0.827 0.965 الاؾخماعة ألبٗاص ؤلفا مٗامل كُمت

خماص الباخشت بٖضاص مً: اإلاهضع  SPSS 20 مسغظاث ٖلى بااٖل

 التي الضهيا ال٣يمت وهي 0.60 ًٖ جؼيض الاؾخماعة ؤبٗاص مً بٗض ل٩ل ٦غوهبار ؤلٟا ٢يمت ؤن الؿاب٤ الجضو٫  زال٫ مً هالخٔ
 مٗامل ٢يمت بلٛذ ٦ما.الاؾخماعة إلاداوع  الضازلي الاحؿا١ صعظت ي٨ٗـ مما الاؾخماعة ألبٗاص الضازلي الاحؿا١ مضي ح٨ٗـ

 لجم٘ وؾيلت ج٩ىن  ألن جاهلها الشباث مً مٗخبرة صعظت لالؾخماعة يُٗي ما وهظا ٩٦ل لالؾخماعة α =0.965 ٦غوهبار ؤلٟا
.   اإلاٗلىماث
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: ومىاككتها الىخاثج جدلُل: عابٗا

 الُبُعي الخىػَ٘ ازخباع: 

 الُبيعي الخىػي٘ البياهاث بجبإ مضي الزخباع ؾمحرهٝى-٧ىإلاىظغوٝ ازخباع زال٫ مً الُبيعي الخىػي٘ ازخباع اؾخسضام جم

 الُبيعي للخىػي٘ البياهاث بجبإ ٖلى يض٫ مما ،0.05 الضاللت مؿخىي  مً ؤ٦بر مخٛحر ل٩ل باليؿبت اإلاٗىىيت ال٣يمت ٧اهذ خيض

: يلي ٦ما 03 ع٢م الجضو٫  في مىضخت والىخاثج. اإلاٗلميت الازخباعاث اؾخسضام ويجب

 ٌ  ؾمحرهىف-هىإلاىحغوف الُبُعي الخىػَ٘ ازخباع: 03عكم الجضو

ت مؿخىي  Z  الازخباع كُمت البٗض  اإلاٗىٍى

 0.124 1.179 اإلاكترهت الغئٍت
 0.065 1.468 الخىُٓمي الهُيل

 0.336 0.943 الفغقي الٗمل هدى الخىحه
 0.073 1.287 اإلاكترهت واللهو اللغت

 0.248 1.021 الٗاملحن جمىحن
 0.146 1.144 ؤلابضإ عوح

خماص الباخشت بٖضاص مً: اإلاهضع   SPSS 20 مسغظاث ٖلى بااٖل

 للٗاملحن والىُْفُت الصخهُت اإلاخغحراث خُث مً الُٗىت ونف: 

. 04 ع٢م الجضو٫  في الىخاثج جىييذ جم خيض الضعاؾت ٖيىت لىن٠ اإلائىيت واليؿب الخ٨غاعاث اؾخسغاط جم

 ٌ ت واليؿب الخىغاعاث: 04 عكم الجضو  والىُْفُت الصخهُت اإلاخغحراث خؿب الضعاؾت ُٖىت ألفغاص اإلائٍى

ت اليؿبت الخىغاع اإلاخغحر فئت الصخهُت اإلاخغحراث الغكم )%(  اإلائٍى

 الجيـ 1

 93.8 61 ط٦غ
 6.2 04 ؤهثى

 100 65 اإلاجمٕى

 الٗمغ 2

 10.8 7 ؾىت 30 مً ؤ٢ل بلى 20 مً

 40 26 ؾىت 40 مً ؤ٢ل بلى 30 مً

 29.2 19 ؾىت 50 مً ؤ٢ل بلى 40 مً

 20 13 ٞإ٦ثر ؾىت 50 مً
 100 65 اإلاجمٕى

 الخٗلُمي اإلاؿخىي  3

 7.7 5 ابخضاجي
 50.8 33 مخىؾِ
 12.3 08 زاهىر 

 13.8 09 منهي ج٩ىيً
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 15.4 10 ظامعي
- -  ٖليا صعاؾاث

 100 65 اإلاجمٕى

 الىُْفي اإلاؿخىي  4

 1.5 01 مضيغ
 1.5 01 مضيغ مؿاٖض
 12.3 08 ٢ؿم عثيـ

 4.6 3 ٢ؿم عثيـ مؿاٖض
 16.9 11 بَاع
 63.1 63.1 ٖامل
 100 65 اإلاجمٕى

 الخبرة ؾىىاث 5

 36.9 24 ؾىىاث5 مً ؤ٢ل

 26.2 17 ؾىىاث 10 مً ؤ٢ل بلى 5مً

 15.4 10 ؾىىاث 15 مً ؤ٢ل بلى 10مً

 14 21 ٞإ٦ثر ؾىت 15 مً
 100 65 اإلاجمٕى

خماص الباخشت بٖضاص مً: اإلاهضع  SPSS 20 مسغظاث ٖلى بااٖل

 بالجيـ يخٗل٤ ٞيما. ع٢م الجضو٫  في الىخاثج جلخيو جم خيض الضعاؾت ٖيىت لىن٠ اإلائىيت واليؿب الخ٨غاعاث اؾخسغاط جم

 وؿلخه ما ؤر 04 ؤلاهار ٖضص بلٜ بيىما ،%93.8 وؿلخه ما طل٪ ويك٩ل الظ٧ىع  مً هم الضعاؾت ٖيىت ؤٞغاص مً 61 ؤن هجض

 الشاهيت الٟئت ؤن ويخطر ٞئاث، ؤعبٗت بلى اإلاخٛحر هظا ج٣ؿيم جم للٗمغ باليؿبت ؤما. اإلااؾؿت وكاٍ َبيٗت طل٪ ويٗؼي 6.2%
 زم ،% 29.2 بيؿبت(  ؾىت 50 مً ؤ٢ل بلى 40 مً) الشالشت الٟئت جلحها ،% 40 وؿبت ٖلى خهلذ ٢ض( ؾىت 40 مً ؤ٢ل بلى 30 مً)

%. 10.8 بيؿبت( ؾىت 30 مً ؤ٢ل بلى 20 مً) ألاولى الٟئت هي الٟئاث ؤ٢ل و٧اهذ ،% 20 بيؿبت( ٞإ٦ثر ؾىت 50 مً) الغابٗت الٟئت

 بيؿبت اإلاؿخىًالجامعي الٟئت جلحها ،% 50.8 بيؿبت مخىؾِ مؿخىي  مً وؿبت ؤ٦بر ؤن هالخٔ الخٗليمي اإلاؿخىي  خيض مً ؤما

 الٗليا الضعاؾاث ؤن بال ،% 7.7 الابخضاجي واإلاؿخىي %  12.3 الشاهىر  اإلاؿخىي  ،% 13.8 بيؿبت اإلانهي الخ٩ىيً مؿخىي  زم ،% 15.4

. جماما ٚاثبت ٧اهذ

يما يٟي اإلاؿخىي  يسو ٞو يٟيت، اإلاؿخىياث ٧اٞت ٖلى اإلائىيت اليؿب جىػي٘ الجضو٫  مً يدبحن الْى  وؿبت ظاءث و٢ض الْى

اعاث وؿبت جلحها ،% 63.1 بيؿبت اإلا٣ضمت في الٗاملحن  مؿاٖضر وؿبت جلحها  ،% 12.6 ألا٢ؿام عئؾاء وؿبت زم ،% 16.9 ؤلَا

%.  1.5 وؿبت ؤ٢ل ق٩لذ اإلاضيغ ومؿاٖض اإلاضيغ ؤما ،% 12.3 بيؿبت ألا٢ؿام عئؾاء

 الشاهيت الٟئت وق٩لذ ،% 36.9 بيؿبت ؾىىاث 05 ًٖ ج٣ل زبرة لهم الٗيىت ؤٞغاص مٗٓم بالخبرةؤن يخٗل٤ ٞيما الجضو٫  ويبحن

. الخىالي ٖلى%  14 و%  15.4 بيؿبت والغابٗت الشالشت الٟئت جلحها ،% 26.2 وؿلخه ما( ؾىىاث 10 مً ؤ٢ل بلى 5مً)
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 ؤلابضإ عوح و الخىُٓمُت الشلافت ٖىانغ مخغحراث ونف: 

 ٖباعاث ًٖ الٗيىت ؤٞغاص إلظاباث اإلاىػون  الخؿابي والىؾِ اإلاٗياعر  والاهدغاٝ الخؿابي الىؾِ اؾخسغاط جم ل٣ض

 :٧الخالي الىخاثج يلخو 05 ع٢م والجضو٫  الاؾخماعة،

 ٌ ئلحاباث والاهدغاف الخؿابي الىؾِ: 05 عكم الجضو  الاؾخماعة ٖباعاث ًٖ الضعاؾت ُٖىت اإلاُٗاٍع

 الىؾِ الٗباعة الغكم البٗض
 الخؿابي

 الاهدغاف
 اإلاُٗاعي 

 الىؾِ
 الخؿابي
 اإلاىػون 

 مؿخىي 
 اإلاىافلت

ٍت
ئ غ

ال
 

هت
تر

ك
اإلا

 

  1.075 3.95 للماؾؿت مكترهت واضخت عئٍت الٗاملحن لضي 01
 
 

3.76 
 

 
 
 

 مغجف٘

 1.088 4.06 مكترهت ومهالر ؤهضاف الٗاملحن لضي 02

 1.038 3.78 للماؾؿت الجماٖت ؤهضاف م٘ الفغص ؤهضاف جخىافم 03

ٌ  مكترهت ومضعواث ومٗخلضاث كُم الٗاملحن لضي 04  1.269 3.63 الٗمل خى

 مً والٗمل باإلااؾؿت جخٗلم التي وألمىع  لللًاًا الٗاملىن  ًىٓغ 05
 مكترن مىٓىع 

3.38 1.246 

يل
هُ

ال
 

مي
ُٓ

خى
ال

 

ؼ اإلاُلىبت الفغم الخىُٓمي الهُيل ًىفغ 06  الفٗالت الاجهاالث لخٍٗؼ
ت اإلاٗلىماث جباصٌ في للمؿاٖضة الٗاملحن بحن  بؿٖغ

3.51 1.276  
 
 

3.58 

 
 
 

 مغجف٘
 الخضوص وبػالت الاهفخاح ؾُاؾت جبجي ٖلى الخىُٓمي الهُيل ٌؿاٖض 07

م بغوح الٗمل زلافت ٌٗؼػ  مما  الفٍغ
3.78 1.125 

 ٖبر باإلاٗلىماث اإلاكاعهت ٖملُت حؿهل وافُت مغوهت الهُيل ًىفغ 08
 الخىُٓمُت الىخضاث

3.51 1.161 

ؼ في الخىُٓمي الهُيل ٌؿاهم 09  حصج٘ التي واإلاماعؾاث الاججاهاث حٍٗؼ
 الفغصًت واإلاباصعة اإلاساَغة ٖلى

3.52 1.200 

حه
خى

ال
 

دى
ه

 
ل

ٗم
ال

 
قي

فغ
ال

 
 ؤو ألكؿامهم الٗمل زُِ وي٘ في اإلااؾؿت في الٗاملىن  ٌكترن 10

 بصاعاتهم
3.14 1.467  

 
 

3.64 

 
 
 

 مغجف٘
م عوح حؿىص 11  1.215 4.15 اإلااؾؿت في الٗاملحن بحن الفٍغ

م بغوح الٗمل ٌٗض 12  1.199 3.97 اإلااؾؿت ؤكؿام بحن ممحزة ؾمت الفٍغ

م ٖلى اإلااؾؿت في الٗمل فغق  حٗخمض 13  1.172 3.96 ألصائها الظاحي الخلٍى

م ؤًٖاء بحن صوعٍت احخماٖاث ٖلض ًخم 14  1.335 3.25 الىاخض الفٍغ

غت
الل

 
و

ه
لل

وا
 

هت
تر

ك
اإلا

 

  1.210 3.94 الٗاملحن بحن مخباصٌ فهم ٌؿىص 15
 
 

3.55 

 
 
 

 مغجف٘

خداصزىن  الٗاملىن  ًخساَب 16  ومفغصاث بلغت الٗمل ؤمىع  في ٍو
 مكترهت ومفاهُم

3.77 1.389 

اصة كهو ؾغص الٗاملىن  ًدىاكل 17  1.198 3.58 اإلااؾؿت في وؤلابضإ والىجاح الٍغ

ت مىاؾباث في ومغاؾم َلىؽ اإلااؾؿت جلُم 18  جخٗلم مخىٖى
 فيها والٗاملحن باإلااؾؿت

2.91 1.128 

حن
مى

ج
 

حن
مل

ٗا
ال

 

 الٗمل في اإلاازغة اللغاعاث في اإلاكاعهت فغم للٗاملحن اإلااؾؿت جدُذ 19
 اإلاكىالث وخل

3.15 1.333  
 
 

 
 
 1.431 3.83 والٗاملحن اإلااؾؿت بصاعة بحن اإلاخباصلت الشلت حؿىص 20 
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  1.155 3.62 اهجاػها ًٖ اإلاؿاولحن ألاهضاف وي٘ في الٗاملىن  ٌؿاهم 21
3.65 

 
 بحن الاجهاٌ ٖملُت حؿهل فٗالت اجهاٌ كىىاث اإلااؾؿت جمخلً 22 مغجف٘

 وؤلاصاعاث ألاكؿام
4.02 1.111 

 1.165 3.65 للٗمل الالػمت واإلاؿاولُاث الهالخُاث اإلااؾؿت بصاعة جفىى 23

ح
و ع

 
إ

بض
ؤلا

 

  1.187 3.52 اإلااؾؿت في باالبخياعاث مغخب 24
 
 

3.52 

 
 
 

 مغجف٘

 1.276 3.54 الجضًضة ألافياع ًٖ اإلااؾؿت جبدث 25

 1.334 3.31 اإلااؾؿت في اإلاساَغة عوح حؿىص 26

 1.259 3.62 جُبُلها ًىجر لم التي الجضًضة ألافياع ٖلى ٌٗاكب ال 27

ملُاث ؤفياع زلم ٖلى اؾدىاصا اإلااؾؿت حؿحر 28 ت ٖو  1.297 3.60 الابخياٍع

خماص الباخشت بٖضاص مً: اإلاهضع  SPSS 20 مسغظاث ٖلى بااٖل

 الٗاملحن لضي اإلاكتر٦ت الغئيت ؤن جا٦ض ظيضة هديجت ؤجها 3.76 اإلاكتر٦ت للغئيت الخؿابي الىؾِ هديجت ومً الجضو٫  مً يدبحن
 لخد٣ي٤ للٛحر اإلاؿاٖضة وج٣ضيم الجضيضة ألا٩ٞاع جباص٫ ٖلى الٗاملحن ويضٞ٘ يصج٘ مما اإلاكتر٦ت باإلاؿاوليت الكٗىع  جىظض
ليه الجهىص، ج٩امل  لضي الغئيت لىيىح ظيض مؿخىي  ٖلى بخهاثيت صاللت طو ؤزغ بىظىص ألاولى الٟغييت صخت ها٦ض ٖو

. الٗاملحن

 اإلاخىؾِ بلٜ خيض  الخىٓيمي الهي٩ل هدى الٗيىت ؤٞغاص لضي مخىؾُت بضعظت ايجابيت اججاهاث وظىص بلى الجضو٫  يكحر ٦ما

 ومىا٦بت اإلاخٛحراث م٘ الخ٨ي٠ ٖلى اإلااؾؿت يؿاٖض مما الخىٓيمي الهي٩ل بها يخمحز التي اإلاغوهت ليا٦ض ،3.58لئلظاباث ال٨لي
 للماؾؿت الخىٓيمي الهي٩ل نالبت  جإيض التي الشاهيت الٟغييت صخت ٖضم يىضر وهظا اإلاؿخجضاث،

 الجماٖت وعوح ٞالخأػع  اإلاىٓمت ؤًٖاء جغبِ ظيضة ٖال٢ت وظىص ٖلى مخىؾِ بمؿخىي 3.64  الخؿابي الىؾِ هديجت ؤصلذ
 اإلاباصعة ٖلى ي٣ضم وه٨ظا الجماٖت يسضم بما ؾلى٦ه وجىظه الجماٖت ألهضاٝ وؤهضاٞه مهالخه بزًإ ٖلى الٟغص حصج٘

حرها والخٗاون  والدؿامذ والخجغيب واإلاساَغة الاهٟخاح ٦ظل٪ الجضيضة ألا٩ٞاع جباص٫  الشالشت صختالٟغييت يا٦ض وهظا. ٚو
 اإلااؾؿت ؤًٖاء بحن الجماعي والٗمل والش٣ت الٟغي٤ عوح وظىص جضٖم التي

 ؤن مخىؾِ مىا٣ٞت مؿخىي  بلى ونلذ التي 3.55 اإلاكتر٦ت وال٣هو اللٛت بلى باليؿبت الخؿابي والىؾِ الجضو٫  مً يخطر
 وعوح الٟغي٤ عوح وحٗؼػ  حؿهل مكتر٦ت مضع٧اث جُىيغ ٖلى حؿاٖض مكتر٦ت لٛت واؾخسضام مكتر٦ت ٢هو وجىا٢ل جباص٫

  بحن بها اإلاخٗامل اللٛت ٞهم خى٫  الغابٗت الٟغييت صخت ٢بى٫  بلى هسلو ه٨ظا. ؤلابضإ

 مؿخىي  ٖلى ألازحر بهظا اهخمام وظىص الٗاملحن جم٨حن ٖباعاث إلاجمٕى  الخؿابي الىؾِ خؿاب مً ؤيًا يخطر ٦ما

 والؿلب الخم٨حن لخد٣ي٤ هام ٦مخُلب الاجهاالث ؤهميت بلى يكحر وهظا 3.65 الخؿابي الىؾِ ٧ان خيض مخىؾِ اإلااؾؿت
غ لم ما الٗاملحن جم٨حن يم٨ً ال ؤهه  اإلاؿخىياث مسخل٠ بحن اإلاٗلىماث وجباص٫ الخيؿي٤ حؿهل ٞٗالت اجها٫ ٢ىىاث جخٞى

. الضعاؾت مدل الخم٨حن جبجي جايض ال الخامؿتالتي الٟغييت هٟي ٖلى جض٫ الىديجت وهظه الٗاملحن،

 مً وجا٦ض 3.52للمىا٣ٞت مخىؾِ بمؿخىي  خؿابي مخىؾِ هديجت ٦ظل٪ ؤُٖذ  الابضإ ٖلى حصج٘ التي الٗباعاث وهخاثج
. واإلاساَغة اإلاباصعة عوح ٚغؽ ٖلى وحٗمل الٗاملحن حصجي٘  جضٖم اإلااؾؿت ؤن زاللها
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 الفغيُاث ازخباع :

 بخهاثيت صاللت طو ؤزغ يىظض ال" مٟاصها التي ألاولى الغثيؿيت الٟغييت ازخباع ؤظل مً:ألاولى الغثِؿُت الفغيُت ازخباع/1
 للخإ٦ض لالهدضاع الخبايً جدليل هخاثج اؾخسضام جم ،"الضعاؾت مدل اإلااؾؿت في ؤلابضإ عوح صٖم في الخىٓيميت الش٣اٞت لضوع 

ٌ خيض. ألاولى ألاؾاؾيت الٟغييت الزخباع الىمىطط نالخيت مً  .0.05 يؿاور  ؤو ؤ٢ل الضاللت مؿخىي  ٧ان بطا جٞغ

 ٌ  لالهدضاع الخباًً ازخباع: 06 عكم الجضو

 اإلاخغحر
 اإلاؿخلل

 اإلاخغحر
 الخاب٘

 الاعجباٍ مٗامل

R 

  الخدضًض مٗامل

R2 
 مؿخىي  F كُمت

ت  اإلاٗىٍى
 الىدُجت

 الش٣اٞت
 الخىٓيميت

ٌ *0.000 136.445 0.684 0.827 ؤلابضإ  ٞع
 الٟغييت

خماص الباخشت بٖضاص مً: اإلاهضع  SPSS 20 مسغظاث ٖلى بااٖل

 .0.05 صاللت مؿخىي  ٖىض بخهاثيا صالت*

 بغوح اإلاخٗل٤ واإلادىع  الخىٓيميت بالش٣اٞت اإلاخٗل٤ اإلادىع  ٖىانغ بحن ٢ىيت اعجباٍ ٖال٢ت وظىص 06 ع٢م الجضو٫  مً يخطر

خماص وصخت الٗال٢ت همىطط ظىصة بلى F ٢يمت وحكحر. 0.827 الاعجباٍ مٗامل بلٜ خيض ؤلابضإ،  F ٢يمت ٧اهذ خيض ٖليه الٖا

 ٖىض بخهاثيا والضالت 11.681 حؿاور  التي T ٢يمت حكحر ٦ما. 0.05 مٗىىيت مؿخىي  ٖىض بخهاثيا صالت وهي 136.445 حؿاور 
 مٗامل ٢يمت وحكحر. الضعاؾت مدل اإلااؾؿت في ؤلابضإ ٖلى الخىٓيميت الش٣اٞت لٗىانغ جإزحر وظىص بلى 0.05 مٗىىيت مؿخىي 

 ؤلابضإ لغوح اإلاهاخب الخٛحر جٟؿغ الضعاؾت مدل اإلااؾؿت في الخىٓيميت الش٣اٞت ؤن بلى 0.684 حؿاور  التيr2  الخدضيض

ٌ بالخالي 0.05 مً ؤ٢ل وهي sig=0.000  اإلادؿىبت sig  مؿخىي  ؤن وبما%.  68.4 بيؿبت  ؤو ألاولى الغثيؿيت الٟغييت هٞغ

 .الضعاؾت مدل اإلااؾؿت في ؤلابضإ وعوح الخىٓيميت الش٣اٞت ٖىانغ بحن بخهاثيت صاللت طاث ٖال٢ت جىظض لخهبذ الهٟغيت

ُت الفغيُاث ازخباع/2 : الفٖغ

يت الٟغيياث ازخباع جم : يلي ٦ما 07 ع٢م الجضو٫  في مبيىت والىخاثج اإلاخٗضص، الاهدضاع باؾخسضام الضعاؾت لهظه الٟٖغ

 ٌ  الابضإ وعوح الخىُٓمُت الشلافت لٗىانغ اإلاخٗضص الاهدضاع همىطج جلضًغاث:  07 عكم حضو

 الخُإ B اإلاؿخلل اإلاخغحر
 اإلاُٗاعي 

BETA كُمت T  مؿخىي 
ت  اإلاٗىٍى

* 0.000 5.659 0.581 0.121 0.683 اإلاكتر٦ت الغئيت
* 0.000 8.573 0.734 0.088 0.750 الخىٓيمي الهي٩ل

* 0.000 7.388 0.681 0.106 0.780 الٟغقي الٗمل هدى الخىظه
* 0.000 8.769 0.741 0.100 0.881 اإلاكتر٦ت وال٣هو اللٛت

* 0.000 12.550 0.845 0.076 0.953 الٗاملحن جم٨حن

خماص الباخشت بٖضاص مً: اإلاهضع  SPSS 20 مسغظاث ٖلى بااٖل
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 0.05 صاللت مؿخىي  ٖىض بخهاثيا صالت*

ٌ بلى ياصر مما 0.05 الضاللت مؿخىي  مً ؤ٢ل وهى الخىٓيميت الش٣اٞت ؤبٗاص لجمي٘ 0.000 مٗىىيت مؿخىي  حسجيل جم  ٞع
يت الٟغيياث يت الٟغيياث واؾدبضالها الهٟغيت الٟٖغ : يلي ٦ما الخىالي ٖلى جىو والتي البضيلت الٟٖغ

ُت الفغيُت  مدل اإلااؾؿت في ؤلابضإ عوح ٖلى اإلاكتر٦ت الغئيت لبٗض بخهاثيت صاللت طو ؤزغ يىظض:ألاولى البضًلت الفٖغ
 .الضعاؾت

ُت الفغيُت  مدل اإلااؾؿت في ؤلابضإ عوح ٖلى الخىٓيمي الهي٩ل لبٗض بخهاثيت صاللت طو ؤزغ يىظض: الشاهُت البضًلت الفٖغ
. الضعاؾت

ُت الفغيُت  في ؤلابضإ عوح ٖلى الٟغقي الٗمل هدى الخىظه لبٗض بخهاثيت صاللت طو ؤزغ يىظض :الشالشت البضًلت الفٖغ

. الضعاؾت مدل اإلااؾؿت

ُت الفغيُت  في ؤلابضإ عوح ٖلى اإلاكتر٦ت وال٣هو اللٛت لبٗض بخهاثيت صاللت طو ؤزغ يىظض : الغابٗت البضًلت الفٖغ

. الضعاؾت مدل اإلااؾؿت

ُت الفغيُت  مدل اإلااؾؿت في ؤلابضإ عوح ٖلى الٗاملحن جم٨حن لبٗض بخهاثيت صاللت طو ؤزغ يىظض :الخامؿت البضًلت الفٖغ

. الضعاؾت

 عوح) الخاب٘ اإلاخٛحر ٖلى( الخىٓيميت الش٣اٞت ٖىانغ) اإلاؿخ٣ل اإلاخٛحر ألبٗاص مٗىىر  ؤزغ وظىص 07ع٢م الجضو٫  مً يخطر خيض

 ،7.388 ،8.573 ،8.769 ،12.550) الخىالي ٖلى اإلاؿخ٣ل اإلاخٛحر ألبٗاص والبالٛت اإلادؿىبت T ٢يمت بلى اؾدىاصا وطل٪( ؤلابضإ

٣ا الخىٓيميت الش٣اٞت ٖىانغ جغجيب ؤن BETA ٢يمت مً يخطر ٦ما(.5.659 ٤ يإحي ؤلابضإ عوح ٖلى جإزحرها ألهميت ٞو  ٞو

. اإلاكتر٦ت الغئيت الٟغقي، الٗمل هدى الخىظه الخىٓيمي، الهي٩ل اإلاكتر٦ت، وال٣هو اللٛت الٗاملحن، جم٨حن: الخالي الترجيب

يٟيت الصخهيت باإلاخٛحراث حٗؼي  ألجها جإ٦يضها بلى الخاظت صون  :الشاهُت الغثِؿُت الفغيُت ازخباع/2  t-test ازخباع والْى

 الخبرة للىْيٟت باليؿبت one way anova ألاخاصر الخبايً جدليل زم  الجيـ إلاخٛحر باليؿبت للمخٛحريً الٟغو١ لضعاؾت

. والخٗليم

: الجيـ إلاخٛحر باليؿبت للمخٛحريً الٟغو١ لضعاؾت t-test ازخباع*

 ٌ  الجيـ إلاخغحر باليؿبت الابضإ وعوح الخىُٓمُت للشلافت الفغوق لضعاؾت t-test ازخباع: 08 عكم الجضو

 البٗض اإلادىع 
 اإلاخىؾِ

 الىدُجت الضاللت مؿخىي  اإلادؿىبت T كُمت
 ؤهثى طهغ

 ال٣بى٫  0.942 0.389 3.60 3.78 اإلاكتر٦ت الغئيت الخىٓيميت الش٣اٞت

 ال٣بى٫  0.048 1.117- 4.13 3.55 الخىٓيمي الهي٩ل
 ال٣بى٫  0.008 0.91 3.60 3.64 الٟغقي الٗمل هدى الخىظه
 ال٣بى٫  0.052 1.77- 3.63 3.55 اإلاكتر٦ت وال٣هو اللٛت

 ال٣بى٫  0.037 0.904- 4.05 3.62 الٗاملحن جم٨حن
 ال٣بى٫  0.99 1.482- 4.25 3.47 ؤلابضإ عوح ؤلابضإ عوح
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خماص الباخشت بٖضاص مً: اإلاهضع  SPSS 20 مسغظاث ٖلى بااٖل

 ٖيىت مضع٧اث ٖلى الجيـ ؤو الىٕى ؤزغ الزخباع مؿخ٣لخحن ٖييخحن بحن للٟغ١  T-Test ازخباع هخاثج ع٢م الجضو٫  يىضر

 الجضو٫  في ؤلاخهاثيت الىخاثج وحكحر. الجيـ الزخالٝ جبٗا ؤلابضإ عوح وإلاؿخىي  الخىٓيميت الش٣اٞت ٖىانغ ألبٗاص الضعاؾت
 مً ؤ٦بر اإلاٗىىيت مؿخىي  ٢يمت ظاءث خيض الضعاؾت، ٖيىت مضع٧اث في بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ وظىص ٖضم بلى 08 ع٢م

. اإلاخٛحر بهظا يخٗل٤ ٞيما الٟغييت ٢بى٫  ي٣خطخي مما ،0.05

 واإلاؿخىي  الٗمغ إلاخٛحر يٗؼي   ؤلابضإ وعوح الخىٓيميت الش٣اٞت إلادىع  باليؿبتone way anova ألاخاصر الخبايً جدليل*

يٟي الخٗليمي، : والخبرة الْى

 ٌ  واإلاؿخىي  الٗمغ إلاخغحر  ٌٗؼي   ؤلابضإ وعوح الخىُٓمُت الشلافت إلادىع  باليؿبت one way anova ازخباع: 09 عكم الجضو
 والخبرة الىُْفي الخٗلُمي،

 مهضع اإلاداوع  اإلادىع 
 الخباًً

 مجمٕى
 اإلاغبٗاث

 صعحاث
ت  الخٍغ

 مخىؾِ
 اإلاغبٗاث

 F كُمت
 اإلادؿىبت

 مؿخىي 
 الضاللت

 الىدُجت

 مخٛحر
 الٗمغ

 الش٣اٞت
 الخىٓيميت

 بحن
اث  اإلاجمٖى

 صازل
اث  اإلاجمٖى

 اإلاجمٕى

0.717 
39.075 
39.793 

3 
61 
64 

0.239 
0.641 

 ال٣بى٫  0.773 0.373

 عوح
 ؤلابضإ

 بحن
اث  اإلاجمٖى

 صازل
اث  اإلاجمٖى

 اإلاجمٕى

3.883 
64.108 
67.991 

3 
61 
64 

1.294 
1.051 

 ال٣بى٫  0.306 1.232

 اإلاؿخىي 
 الخٗليمي

 الش٣اٞت
 الخىٓيميت

 بحن
اث  اإلاجمٖى

 صازل
اث  اإلاجمٖى

 اإلاجمٕى

11.472 
28.320 
39.793 

4 
60 
64 

2.868 
0.472 

6.076 0.000 ٌ  الٞغ

 عوح
 ؤلابضإ

 بحن
اث  اإلاجمٖى

 صازل
اث  اإلاجمٖى

 اإلاجمٕى

18.267 
49.724 
67.991 

4 
60 
64 

4.567 
0.829 

5.510 0.001 ٌ  الٞغ

 ال٣بى٫  0.420 2.804 1.528 5 7.639 بحن الش٣اٞت اإلاؿخىي 
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يٟي اث الخىٓيميت الْى  اإلاجمٖى
 صازل

اث  اإلاجمٖى
 اإلاجمٕى

32.154 
39.793 

59 
64 

0.545 

 عوح
 ؤلابضإ

 بحن
اث  اإلاجمٖى

 صازل
اث  اإلاجمٖى

 اإلاجمٕى

17.028 
50.963 
67.991 

5 
59 
64 

3.406 
0.864 

3.943 
 

 ال٣بى٫  0.060

 ؾىىاث
 الخبرة

 الش٣اٞت
 الخىٓيميت

 بحن
اث  اإلاجمٖى

 صازل
اث  اإلاجمٖى

 اإلاجمٕى

1.735 
38.058 
39.793 

3 
61 
64 

0.578 
0.624 

 ال٣بى٫  0.433 0.927

 عوح
 ؤلابضإ

 بحن
اث  اإلاجمٖى

 صازل
اث  اإلاجمٖى

 اإلاجمٕى

5.059 
62.932 
67.991 

3 
61 
64 

1.686 
1.032 

1.635 
 

 ال٣بى٫  0.191

خماص الباخشت بٖضاص مً: اإلاهضع  SPSS 20 مسغظاث ٖلى بااٖل

يٟيت الصخهيت اإلاخٛحراث ؤزغ الزخباع one way anova ألاخاصر الخبايً جدليل ازخباع هخاثج 09 ع٢م الجضو٫  يىضر  والْى
يٟي اإلاؿخىي  الخٗليمي، اإلاؿخىي  الٗمغ، في اإلاخمشلت  الش٣اٞت ألبٗاص الضعاؾت ٖيىت مضع٧اث ٖلى الخبرة وؾىىاث الْى

 الش٣اٞت لٗىانغ الضعاؾت ٖيىت مضع٧اث في بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ وظىص ٖضم بلى الجضو٫  ويكحر. ؤلابضإ وعوح الخىٓيميت
 ٢بى٫  ي٣خطخي مما ،0.05 مً ؤ٦بر اإلاٗىىيت مؿخىي  ٢يمت ظاءث خيض والخبرة، الٗمغ إلاخٛحر حٗؼي  الابضإ وعوح الخىٓيميت

. اإلاخٛحراث بهظه يخٗل٤ ٞيما الٟغييت

 الش٣اٞت للمدىعيً الضعاؾت ٖيىت إلاضع٧اث بخهاثيت صاللت طاث ٞغو٢ا هىا٥ ؤن بلى الجضو٫  في ؤلاخهاثيت الىخاثج حكحر ٦ما

 الخىالي، ٖلى 5.510 ،6.076 بلٛذ خيض الجضوليت، ٢يمتها ًٖ اإلادؿىبت F ٢يمت اعجٟإ مً طل٪ ويخطر وؤلابضإ الخىٓيميت
ٌ ي٣خطخي مما ٣ا ؤلابضإ وعوح الخىٓيميت الش٣اٞت مً ل٩ل الضعاؾت ٖيىت اؾخجاباث بازخالٝ يخٗل٤ ٞيما الٟغييت ٞع  ٞو

يٟي واإلاؿخىي  الخٗليمي اإلاؿخىي  إلاخٛحر . الْى

 اإلاؿخىي  مخٛحر بازخالٝ ؤلابضإ وعوح الخىٓيميت للش٣اٞت الضعاؾت ٖيىت إلاضع٧اث بخهاثيا لضالت الٟغو١ مهاصع ولخدضيض

. LSD ازخباع هخاثج 10 ع٢م الجضو٫  يىضر الخٗليمي،
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 ٌ  ؤلابضإ وعوح الخىُٓمُت الشلافت ٖىانغ في بخهاثُا الضالت الفغوق مهاصع لخدضًض LSD ازخباع: 10 عكم الجضو
 الخٗلُمي اإلاؿخىي  مخغحر بازخالف

خماص ٖلى مسغظاث : اإلاهضع  SPSS 20مً بٖضاص الباخشت بااٖل

 ألبٗاص الضعاؾت مدل اإلااؾؿت في الٗاملحن مً الضعاؾت ٖيىت مضع٧اث بحن بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ الجضو٫  مً يخطر
 باليؿبت اإلاخىؾِ ٞئت لهالر بخهاثيا الضالت الٟغو١ و٧اهذ الخٗليمي، اإلاؿخىي  مخٛحر بلى حٗؼي  الخىٓيميت الش٣اٞت ٖىانغ

 الٟغو١ وجا٦ض اإلاخىؾِ، لٟئت الخؿابي اإلاخىؾِ اعجٟإ بلى الؿلب يغظ٘. الابضإ ولغوح الخىٓيميت الش٣اٞت إلاخٛحر
 الٗاملحن، هٓغ وظهت مً الخىٓيميت الش٣اٞت صعاؾت يغوعة ٖلى الضعاؾت مدل اإلااؾؿت في الٟئت هظه مضع٧اث بحن ؤلاخهاثيت

. الخىٓيميت للش٣اٞت بصعا٧ا ألا٦ثر اإلاؿخىي  يمشلىن  ٧ىجهم الخىٟيظيت، اإلاؿخىياث مً الٛالبيت ج٩ىن  ؤن بمٗجى

 والخىنُاث الاؾخيخاحاث : 

: الاؾخيخاحاث

ا ٢هحر الٗاملحن إلاٗٓم الخبرة مٗض٫ بن-  م٘ والخبراث ألا٩ٞاع ٦خباص٫ ممحزة ؾماث الٗمل بيئت ٖلى يًٟي ما وهى ما هٖى

. مكتر٦ت ؾلى٥ وؤهماٍ ومٗايحر ولٛت ٢يم وظىص

غة الخىٓيميت الش٣اٞت اإلاخٛحراث ؤن الضعاؾت ٦كٟذ-  والخ٩امل ألاٞغاص جغابِ يٗؼػ  مما اإلااؾؿت صازل مٗخبر وبمؿخىي  مخٞى
. اإلااؾؿت في الضازلي

 هٓغة وظىص ٖلى يض٫ مما الخىٓيميت الش٣اٞت مخٛحراث خى٫  ٖليه الاجٟا١ جم مغجٟ٘ مصخو مؿخىي  الضعاؾت هخاثج بييذ-
. اإلااؾؿت في الٗمل ؾلى٥ جد٨م مكتر٦ت

 اجساط في اإلاساَغة بدب ؤٞغاصها يدؿم ٦ما  ؤلابضإ عوح زل٤ ٖلى حؿاٖض اإلااؾؿت بيئت ؤن الضعاؾت هخاثج ؤوضخذ-

. الخدضياث ومىاظهت ال٣غاعاث

فغق اإلاخىؾِ  I Jاإلادىع 

الخؿابي 

ت  مهضع الخباًً مؿخىي اإلاٗىٍى

الش٣اٞت 

الخىٓيميت 
ابخضاجي 

- - ابخضاجي 

مخىؾِ 

 0.003* 1.034-مخىؾِ 

 0.000* 1.673-زاهىر 

 0.000* 1.640-ج٩ىيً منهي 

 0.002 1.235-ظامعي 

ابخضاجي عوح ؤلابضإ 

- - ابخضاجي 

مخىؾِ 

 0.032* 0.961-مخىؾِ 

 0.008* 1.415-زاهىر 

 0.000* 2.196-ج٩ىيً منهي 

 0.016* 1.240-ظامعي 
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 والابخ٩اع ؤلابضإ ٖلى اإلاصجٗت الخىٓيميت الش٣اٞت يسو ٞيما بيجابي جىظه وظىص -

: الخىنُاث

. والابخ٩اع الابخضإ عوح حصجي٘ في الخغط وصوعها وؤهميتها الخىٓيميت الش٣اٞت إلاٟهىم وؤلاصعا٥ الىعي ػياصة ٖلى الٗمل يغوعة-

ايت  الاهخمام مً باإلاؼيض وبيالئها واإلا٩اٞأة الخىاٞؼ ؤهٓمت جُىيغ-  حصجي٘ زال٫ مً الخىٓيميت ٞىاثضها بلى هٓغا والٖغ

. والابخ٩اع وؤلابضإ الخال٢ت ألا٩ٞاع ج٣ضيم ٖلى وجدٟحزهم الٗاملحن

 الابخ٩اعيت ألا٩ٞاع وجىليض الٟغصيت الباصعة ٖلى وحصجيٗهم ال٣غاعاث اجساط في بمكاع٦تهم والاهخمام وصاٞٗيتهم الٗاملحن بيالء-
. جُبي٣ها في والدكاع٥

 وللمؿاهمت ألازغي  للمؿاهماث وج٣بال مغوهت ؤ٦ثر يهبذ بك٩ل آلزغ و٢ذ مً الخىٓيمي الهي٩ل في الىٓغ بٖاصة يغوعة -
. واإلاماعؾاث اإلاهاعاث اؾخٛال٫ ٖلى حؿاٖض ز٣اٞت وكغ في ؤ٦بر بك٩ل

 :اإلاغاح٘ كاثمت

 مجلت ،"الخضًشت الاكخهاصًت اإلاىٓمت في وألافٗاٌ للؿلىواث همىحه اإلااؾؿت زلافت:" الهاصر مدمض ٖيسخى بً -1

 2004 ،03 ٖضص الباخض،

 الشلافُت اإلادضصاث بحن الٗالكت َبُٗت في صعاؾت: الكاملت للخىمُت ؤؾاس ي همضزل اإلااؾؿت زلافت:" ٢ىر  بىخىيت -2

. 2003 ،02 ٖضص وع٢لت، الباخض،ظامٗت مجلت ،"ألاصاء وهفاءة

 .ألاعصن ٖمان، ،2003 ،1ٍ الخامض، صاع ،"هلي مىٓىع  اإلاىٓماث، بصاعة: "خغيم خؿحن -3

ماٌ مىٓماث في والجماٖاث ألافغاص ؾلىن الخىُٓمي، الؿلىن:" خغيم خؿحن -4  ٖمان، ،2004 ،1ٍ الخامض، صاع ،"ألٖا
 .ألاعصن

 اللُإ في جُبُلُت صعاؾت الخىُٓمُت، اإلاٗغفت بىاء في وجإزحرها الخىُٓمُت الشاكفت: "الؿاٖض وعقاص خغيم خؿحن -5

ما٫، بصاعة في ألاعصهيت اإلاجلت ،"ألاعصوي اإلاهغفي  .2006 ،3الٗضص ،2 اإلاجلض ألٖا

 الٗامت الكغهت في جُبُلُت صعاؾت  ISO 14001 البُئُت ؤلاصاعة هٓام جبجي في الخىُٓمُت الشاكفت جإزحر: "هانغ زميـ -6

 ،4 اإلاجلض والا٢خهاص، ؤلاصاعة ٧ليت وؤلاصاعيت، الاجهاصيت للٗلىم ألاهباع ظامٗت مجلت ،"والؿحرامًُ الؼحاج لهىاٖت
 .2012 ،8الٗضص

اعي ومغاظٗت حٗغيب باعون، عوبغث ظغيىبرط، ظحرالض جإلي٠ -7 اعي، مدمض ٞع  في الؿلىن: بؿيىوي ٖلي اؾماٖيل ٞع

. 2004 الغياى، اإلاغيش، صاع ،اإلاىٓماث

ت، الاكخاصًت اإلااؾؿت في الخغُحر بصاعة في الخىُٓمُت الشلافت صوع :" هضاع ،لخؿً بغوف الضيً ػيً -8  صعاؾت الجؼاثٍغ

ىُت باإلااؾؿت مُضاهُت  زيًغ مدمض ظامٗت وبصاعيت، ا٢خهاصيت ؤبدار ،"بالٗلمت ENAMC واإلاغاكبت اللُاؽ ألحهؼة الَى
 .2007 ظىان ،01 الٗضص بؿ٨غة،
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 في اإلاٗغفت بصاعة جىفُظ في الخىُٓمُت الشلافت ٖىامل ؤزغ كُاؽ:" ظىاص هاجي قىقي مغسخي، مدمض نباح اإلاضان، ؾامي -9

 .44الٗضص اوؿاهيت، ٖلىم مجلت ،"-خالت صعاؾت  -ؤوعاهج ألاعصهُت الاجهاالث مجمىٖت

ماٌ مىٓماث في الخىُٓمي الؿلىن: "ظىاص هاجي قىقي -10  .2009 ٖمان، ،1ٍ الخامض، صاع ،"ألٖا

 .ٖمان ،2002 الياػوعر، صاع ،"الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة: "ياؾحن ٚالب ؾٗض -11

 .2004 ،1ٍ اإلاؿحرة، صاع ،"مخغحر ٖالم في حضًضة بصاعة الاؾتراجُجُت، ؤلاصاعة: "ظبخىع  نالر الٗؼيؼ ٖبض -12

ت بلىة الخيبا في الخىُٓمُت الشلافت صوع : "ظىصة ؤخمض مدّٟى اللُي٠، ٖبض اللُي٠ ٖبض -13  صعاؾت الخىُٓمُت، الهٍى
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ت الجامٗت في  ص م ٌ وهٓام الجامعي ألاؾخاط  الجؼاثٍغ
ان حامٗت/بىِٖس ى ٖفاف.ؤ  ٖاقىع،الجلفت،الجؼاثغ ٍػ

 

: ملخو

 الىٓام ؤن جبحن ؤن بٗض ص.م. ٌ ظضيضة حٗليميت ؾياؾت بدبجي طل٪ و الخٗليمي هٓامها بنالح الجؼاثغيت الجامٗت قهضث           
ذ ٢ض و ٖضيضة ازخالالث ٖلى يدخىر  ال٣ضيمٌر    الهىضؾت ٖٞغ

ٌر
 باإلاديِ اعجباَها و ٖهغهتها و بديىيتها ، الجضيضة الخٗليميت

ـّ  الخٛيحر هظا ، ٖليه مىٟخدت و الاظخماعي و الا٢خهاصر  لهظا الغثيسخي اإلاُب٤ باٖخباعه الجامعي ألاؾخاط ألاولى بالضعظت م
 ، الىٓام هظا في الخضعيـ ْل في ظضيضة بيضاٚىظيت مهام له ْهغث الظر ألازحر هظا ٞيه اإلاازغ الٟاٖل و الخٗليمي الىٓام
 هظه جداو٫  ؤلاوكٛاالث هظه زًم في و الجضيضة الهىضؾت هظه ٞهم و ج٣بل ٖلى ٢ضعجه مضي في ألازغ هظا يخى٠٢ خيض

 الخ٨ي٠ بلى الغاميت مداولخه في جلىاها التي الىؾاثل هي ما و الىي٘ هظا م٘ الجامعي ألاؾخاط حٗامل ٦يٟيت في البدض الضعاؾت

 .الخٗليمي ُٖاثه ٖلى بإزغي  ؤو بُغي٣ت ؾدى٨ٗـ الخ٨ي٠ ٖمليت ؤن باٖخباع جُبي٣ه وبالخالي

.  الٗلميت اليكاَاث الخ٨ي٠، الجؼاثغيت، ،الجامٗت ص م ٫ ،هٓام الجامعي ألاؾخاط: اإلافخاخُت اليلماث

:  ملضمت

 مجاالث ظمي٘ في حٛحراث وؤخضزذ اإلاؿخىياث ٧ل ٖلى ٖمي٣ت جدىالث بلى ؤّصث وكُت صيىامي٨يت اليىم ٖالم يٗٝغ          
ا هظا باث و٢ض الا٢خهاصيت،الؿياؾيت،الش٣اٞيت،التربىيت الخياة  ،الشىعة الٗىإلات ؤهمها اإلاٟاهيم وؿ٤ حٛحر زال٫ مً واضخًا

ت بمجخم٘ اليىم ٖالم مّحزث والتي...الاجها٫ الخ٨ىىلىظيت،ج٨ىىلىظيا ت يدمل الظر اإلاٗٞغ  حٗخمض وال٣يم اإلاٗايحر مً مجمٖى
 الثروة لخد٣ي٤ واؾخٛاللها اإلاٗلىماث في والخد٨م اإلاٗاٝع بهخاط ٖلى ٢اصعة بكغيت ٢ىي  مً اإلاجخم٘ يمل٨ه ما ٖلى ؤؾاؾا

حر الا٢خهاصيت .   ؤلابضإ ٞغم وجٞى

 زانت جدضياث ؤٞغػ  الظر الجضيض اإلاٗغفي اإلاجخم٘ يمً والخمى٢٘ اإلاكاع٦ت مٟاجيذ اإلاجخمٗاث اإلاٗايحر هظه ؤُٖذ ٦ما      
ا باٖخباعه الخٗليمي بالجاهب  ،الاظخماٖيت الؿياؾيت بيياجه بمسخل٠ الاظخماعي اإلاديِ مً وجىظهاجه ٚاياجه يؿخمض وؿ٣ًا

. ومدىعها الازغي  الىٓم اؾاؽ هى الظر اليؿ٤ لهظا ألاؾاؾيت ال٣اٖضة جمشل التي...،الش٣اٞيت

جي الا٢خهاص هي٩لت بةٖاصة بضءا الخانلت الخدىالث هظه ْل وفي       هدى الخىظه بلىعة يمً الخىٓيم في الىٓغ وبٖاصة الَى
 ًٖ بمٗؼ٫  ؤهضاٞه يد٤٣ ؤن يم٨ً ال باٖخباعه والخُىعاث الخٛحراث هظه بمىاظهت مٗجى الجامعي اليؿ٤ ٞةن الؿى١  ا٢خهاص
غ١  ومىاهجه وؤهضاٞه مىُل٣اجه في الىٓغ بٖاصة زال٫ مً ،وطل٪ ألازغي  ألاوؿا١  هىضؾت ألازحر هظا ،ٞٗٝغ به الخضعيـ َو
 الىٓام ؤن جبحن ،خيض الجامعي بالجاهب الخام التربىيت اإلاىٓىمت إلنالح الىَىيت اللجىت ٢ضمخه الظر الخ٣غيغ بٗض حٗليميت
 اإلاىٓىمت هظه اؾخجابت لٗضم وهظا الؿىىاث ٖبر جترا٦م انبدذ ٦بحرة ازخالالث ٖلى يدخىر  الخضعيـ في اإلاخب٘ الخٗليمي

ضم والٗلىم الخ٨ىىلىظيا مجاالث في الؿغي٘ الخُىع  يٟغيها التي للخدضياث الجامٗيت  واإلاديِ اإلاجخم٘ اخخياظاث جلبيتها ٖو
 هٓام بيجاص مً البض ٧ان بط اإلاجخم٘ لخىميت وؾيلت ؤًٞل هى ال٨مي الخىؾ٘ ؤن يٗخ٣ض ٧ان خيض والاظخماعي ؤلا٢خهاصر

يا ج٩ىيىا لخد٣ي٤ ياهله ما اإلاىانٟاث مً ٞيه بضيل حٗليمي لى الٗاإلايت الٗلميت اإلاٗايحر م٘ ويخماشخى  ال٨م خؿاب ٖلى هٖى  ٖو
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 ال٣ضيم ال٨الؾي٩ي للىٓام ٦بضيل 2004 ؾلخمبر مً ابخضاءًا  (،ص٦خىعاه ،ماؾتر ليؿاوـ) ص م ٌ هٓام جبجي جم ألاؾاؽ هظا

 وجضوم الخضعط بٗض ما ماظؿخحر ؾىىاث 4 لؿاوـ ٖلى هي٩لخه في اٖخمض والظر 1971 مىظ الجؼاثغيت الجامٗت به ٖملذ الظر]
حر ؤظل مً ،وهظا[ ؾىىاث 5 خىالي جضوم و الشاوي الخضعط بٗض ما وص٦خىعاه ؾيخحن  اإلاجخم٘ مخُلباث إلاؿايغة هىعي ج٩ىيً جٞى

 اإلاجخم٘ يدخاظه وما الجامٗت جيخجه ما بحن الالجُاب٤ ويٗيت في اإلاخمشلت و ألازحر هظا ٞحها يخسبِ التي اإلاك٨الث بٌٗ وخل

ياب ال٨يٟي ٖلى ال٨مي اإلاغصوص وؾيُغة . ميسجمت وا٢خهاصيت جغبىيت ٨ٞغيت جىظهاث مً مىلش٣ت اؾتراجيجيت ٚو

 والاظخماعي الا٢خهاصر باإلاديِ ويغجبِ واإلاغوهت بالٗهغهت يدؿم ظامعي بخ٩ىيً يؿمذ ؤهه جبحن الىٓام هظا ٞدىي  بّن        
  ٖليه ومىٟخذ

ّ
حر بمضي مغهىن  هٓام ؤر ؤن ،بال  اإلاُب٤ باٖخباعه ألاؾخاط في ؤؾاؾا ج٨مً والتي لىجاخه اإلاالثمت الٓغوٝ جٞى

 وج٣بل ٞهم ٖلى ٢ضعجه مضي في ألازغ هظا يخى٠٢ ٞيه،خيض اإلاازغ والٟاٖل الجامعي لليؿ٤ الغثيؿيت اإلا٩ىهاث واخض الغثيسخي

ا الجضيضة الخٗليميت الهىضؾت هظه
ًا
. ٩٦ل الجامعي واليؿ٤ الخٗليمي الىٓام صازل ال٨بحرة م٩اهخه مً اهُال٢

غ١  ؤؾاليب لضيه ٧اهذ الظر ألاؾخاط هظا        ٖلى ال٣اثمىن  ٖمض ٞهل الخٗليمي الىٓم م٘ حٛحرث والتي بها يٗمل مٗيىت َو
خباع بٗحن ؤزظه بلى ؤلانالح  ؟خيض خيصياجه ومسخل٠ الخٗليمي الىٓام في الخٛحراث هظه خى٫  ٨ٞغة لضيه ٧اهذ ؟وهل ؤلٖا

ه وجىؾي٘ بدشمحن مُالب الٗلميت الخدىالث هظه ْل في ألاؾخاط ؤنبذ  الهىضؾت هظه واؾديٗاب ٞهم ؤظل مً مٗاٞع

  وملخ٣ياث هضواث مً الٗلميت اليكاَاث زال٫ مً الخانلت الخٛحراث م٘ للخ٨ي٠ ،وطل٪l.m.d الجضيضة الخٗليميت
ّ
 ؤن ،بال

 ،الىنايت الخضعيـ اؾاليب خيض مً الىٓام هظا خى٫  ال٨شحر يجهل يؼا٫ ال الاؾخُالٖيت الضعاؾت خؿب الجامعي ألاؾخاط

غ١  .     ألا٧اصيمي الخ٩ىيً ٚياب في زانت الخ٣ييم ،َو

ت الجامٗت في ص م ٌ هٓام جُبُم الجامعي ألاؾخاط اؾخُإ هل: هدؿاء٫ ٖليه وبىاء  ؟ الجؼاثٍغ

ُت ألاؾئلت :  الفٖغ

 ؟ الجؼاثغيت الجامٗت في ص م ٫ هٓام الجامعي ألاؾخاط جبجى ٦ي٠-

  ؟ ص م ٫ هٓام م٘ الجامعي ألاؾخاط حٗامل ؤؾاؽ ؤر ٖلى-

 ؟ ص م ٫ هٓام م٘ الجامعي الاؾخاط ج٨ي٠ هل-

   : الفغيُاث

ب ٧لما- . الىا٢٘ في جُبي٣ه اؾخُإ ص م ٫ لىٓام الجامعي ألاؾخاط اؾخٖى

. ص م ٫ هٓام في صوعه جٟٗيل في الجامعي ألاؾخاط ٞحها يكاع٥ التي اليكاَاث حؿاهم-

. مٗه الخ٨ي٠ اؾخُإ ٞٗليت بهىعة ص م ٫ هٓام ألبٗاص الجامعي ألاؾخاط مماعؾت ٧اهذ ٧لما-

: اإلافاهُم جدضًض: زاهُا

 بلى يهل الظر ، الظاحي الىمى جد٣ي٤ في َالبه م٘ يكتر٥ الظر الصخو طل٪›› ؤهه ألاؾخاط يٗٝغ»: ألاؾخاط مفهىم2/1
 1.‹‹خياتهم ؤؾلىب بلى وجمخض شخهيتهم ؤٖما١

                                                           
. 97 ، ص 989 ، ديواف ادلطبوعات اجلامعية اجلزائرية، "المهام الحضارية للمدرسة والجامعة الجزائرية"زلمد العريب كلد خليفة،  



 
 
 

 

 
 

    2015 –  هىفمبر    : 13الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغهؼ  

245 

 

 ٖلى الخٗليمي الخُىع  ظضيضة،ؤٞغػها مؿاولياث مً الخضيض اإلاجخم٘ ٖليه ؤل٣اه إلاا الىاعي الصخو››: ؤهه ؤيًا ويٗٝغ       

    1.‹‹مغاخله ظمي٘ في الخٗليم ٖلى اإلا٣بلحن الُلبت ٖضص نٗيض

يٟخه ي٣ىم الظر الصخو طل٪ هى بطن الجامعي ٞاألؾخاط              الجامٗت في الضاثمت والبيضاٚىظيت والبدشيت الخٗليميت بْى
ت يمخل٪ ،والظر  صازل الخانلت الخٛحراث طل٪ في لُلبخه،مىا٦با بيهالها ٖلى يٗمل التي واإلاٗاٝع اإلاٗلىماث مً مجمٖى

. مٗها ج٨يٟه ومضي الٗالي للخٗليم الجضيضة الهىضؾت بَاع في الجامعي،واإلاٗخمضة اليؿ٤

 :ص.م.ٌ هٓام مفهىم2/2

 ٖلى ؤزغ والظر الٗالم، قهضه الظر الؿغي٘ اإلاٗغفي الىمى ًٖ ،هاججت الٗالي للخٗليم ظضيضة هىضؾت هى ص.م.٫ هٓام         
 ،واإلاخٗل٣ت الجؼاثغر  الجامعي الخٗليمي الىٓام قهضها بزخالالث ٖضة هديجت الجؼاثغيت الجامٗت وجبيخه الخٗليميت، ألاهٓمت

. الٗاإلايت واإلاٗايحر ليخماشخى الٗلمي الخ٩ىيً ج٨يي٠ بًغوعة

. 20042 ؾلخمبر مىظ بالصها في به الٗمل ،بضؤصهخىعاه،ماؾتر،لِؿاوـ: زالزت مغاخل خى٫  الىٓام هظا يخمدىع       

ضص واإلاٛغب جىوـ زم جغ٦يا، الهحن،اليابان، الكغ٢يت، وؤوعبا( صولت 27 مً ؤ٦ثر) ؤوعوبا في الىٓام هظا َب٤*       مً مٗخبر ٖو
. ؤلاٞغي٣يت الضو٫ 

. اإلاؿال٪ ٖلى يٗخمض هٓام*.بال٨ٟاءاث الخ٩ىيً*.الازخهاناث مخٗضصة م٣اعبت*:ٖلى الىٓام هظا يغج٨ؼ

. مديُها م٘ الجامٗت بصماط*.هىعي ج٩ىيً يمان*

. 3باؾخمغاع مخٛحر ٖالم في اإلاهىيت الخياة في الخانلت الخُىعاث م٘ الخ٨ي٠ بمي٩اهحزماث الخغظحن جؼويض_

. الض٦خىعاه اإلااؾتر، الليؿاوـ، هي قهاصاث زالر ٖلى ص.م.٫ هٓام يدخىر *     

 ليؿاوـ ٧اهذ وؾىاء( ؾىىاث 3+ب٩الىعيا)الليؿاوـ: بلى ياهله ج٩ىيجي مؿاع في يسجل الب٩الىعيا ٖلى الُالب خهى٫  بٗض

. ؾضاؾياث( 6)ؾخت في ججغر  مهىيت، ؤو ؤ٧اصيميت

. الىاخض الؿضاسخي في ٢غى 30 ؤر ٢غى، 180 ٖلى الخهى٫  وجخُلب

 وجخُلب منهي ؤو ؤ٧اصيمي هٕى مً ج٩ىن ( ؾىىاث 5+الب٩الىعيا)وحٗاص٫ الٗالي للخٗليم الشاوي اإلاؿخىي  مً قهاصة اإلااؾتر*    
. الليؿاوـ ٖلى الخهى٫  بٗض ٢غى 120 ٖلى الخهى٫ 

 ٖمل  بخ٣ضيم ٖلحها الخهى٫  ويخم( ؾىىاث8+  الب٩الىعيا) وحٗاص٫ الٗالي للخٗليم الشالض اإلاؿخىي  مً قهاصة وهي الض٦خىعاه* 

 .اإلااؾتر ٖلى الخهى٫  بٗض ألا٢ل ٖلى ؾىىاث زالر يضوم بدثي

: عجب 3 ٖلى الضعاؾت جبجى وبهظا 

                                                           
. 8 ، ص 970 مطبعة بَتكت، ، ترمجة فؤاد ضلوف، "معلمون لمدارس الغد"جاف توما، (- 
 .20 ، ص 2008، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، بن عكنوف، اجلزائر، "د ليسانس، ماستر، دكتوراه.م.نظام ل"، كماؿ بدارم اهللعبد الكرمي حرز -(2
ية، جامعة الدكتور حيي فارس، العدد ، رللة البحوث كالدراسات العلم"د.م.لماذا إختارت الجزائر نظام التعليم العالي ل "،شبابكي سعداف كآخركف(3)
. 0 20، ادلدية، أكتوبر 4
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(. وبدض صعاؾاث ؾضاؾياث 6)ص٦خىعاه_(ؾضاؾياث 4) ماؾتر_ (ؾضاؾياث6)ليؿاوـ_

. مٟغصة ومؿال٪ مدضصة مؿال٪ هٓم مياصيً في مىٓمت مدخىياث_

. الىخضاث ؤؾاؽ ٖلى الخ٩ىيً جىٓيم_

ف : ؤلاحغاجي الخٍٗغ

يا، ٖلميا ج٩ىيىا الُلبت ج٩ىيً بلى حهضٝ الجؼاثغيت، بالجامٗت وج٩ىيجي حٗليمي هٓام جبجي هى         زضمت مً ليخم٨ىىا هٖى
ُاء الىٓام هظا يؿعى الا٢خهاصيت،٦ما اإلااؾؿاث صازل م٩اهتهم بيجاص زال٫ مً مجخمٗهم  الٗالي للخٗليم الضولي البٗض إٖل

ت ٖلى يدخىر  الكهاصاث، همُيت زال٫ مً  ؾىىاث،( 03)ليؿاوـ الؼمىيت اإلاضة وج٩ىن  الخٗليميت الىخضاث مً مجمٖى
. ؾىىاث( 03)والض٦خىعاه ؾيخحن(02)اإلااؾتر

: الجامٗت مفهىم2/3

ها        جىٓيماث بمشابت ٞهي والٗلميت، والش٣اٞيت الاظخماٖيت اإلااؾؿاث بخضي››: ؤجها ٖلى الغخمان ٖبض مدمض هللا ٖبض يٗٞغ

 1‹‹الاظخماٖيت البيئت يؿمى ما ؤو اإلادلي اإلاجخم٘ َبيٗت م٘ مؿخمغة بهٟت جخٛحر م٣ٗضة،

 ماؾؿاث مً ماؾؿت ؤجها ظاهب ٞةلى وم٩ان، ػمان ٧ل في ٖلحها ج٩ىن  ؤن ييبػي التي للجامٗت نىعة يُٗي الخٗغي٠ هظا      
 الجامٗت بحن بالغبِ ؤر الخاعجي اإلاديِ هظا م٘ صاثم جىانل في شخيء ٧ل ٢بل ٞهي الش٣اٞت، وكغ ٖلى حٗمل اإلاجخم٘

. واإلاجخم٘

ها       يٗت اإلاؿخىياث جدبجى التي اإلااؾؿت جل٪››: ؤجها ٖلى الخمِس ي ؾالمت ؤيًا يٗٞغ  ٖلحها ،ٞخداٞٔ الش٣اٞت مً الٞغ

 2‹‹مهىيا وشخها مش٣ٟا بوؿاها مىه يجٗل ،ما بها يلخد٤ الظر الُالب بلى طل٪ بٗض وج٣ضمها لها وجًي٠

 وكغ في حؿاهم ال٨لي، اليؿ٤ يمً ٖمىميت ماؾؿت ًٖ ٖباعة هي الجامٗت ؤن ال٣ى٫  يم٨ً الخٗغيٟاث هظه ٧ل ومً       
ت اعاث وج٩ىيً الش٣اٞت وه٣ل اإلاٗٞغ يا، ج٩ىيىا الالػمت ؤلَا  الخٗليمي هٓامها زال٫ مً والضوليت اإلادليت اإلاخٛحراث م٘ يخ٨ي٠ هٖى

. اإلا٣ضم

: الخىُف مفهىم: 2/4

 جديِ التي الاظخماٖيت الٓغوٝ م٘ يخالءم ل٩ي ؤلاوؿان ؤن ،بلى والىٟؿيت الاظخماٖيت الٗلىم في الخ٨ي٠ مٟهىم ويكحر       

. 3الخياة مُالب م٘ ،وج٨يٟه الاظخماعي الخٛحر ْغوٝ مىا٦بت مؿخمغة وبهٟت مىه يخُلب ، به

 الخٗليمي الىٓام في الخانلت اإلاخٛحراث م٘ الخ٨ي٠ يؿخُي٘ ؤهه هجض الجامعي ألاؾخاط ٖلى اإلاٟهىم هظا بؾ٣اٍ جم ما وبطا       
لحها وطهىياجه ب٣ضعاجه مغجبُت الخٛيحر ٖمليت ؤن خيض طل٪، جد٤٣ ؤن هى ؤعاص ما بطا ٩٦ل اإلاجخم٘ وفي  ٖمليت جخى٠٢ ٖو

. الخ٨ي٠

                                                           
. 25، ص  99 ، مصر، دار ادلعرفة اجلامعية، "سوسيولوجيا التعليم الجامعي، دراسة في علم االجتماع التربوي "،عبد اهلل زلمد عبد الرمحاف-( 
. 5 ، ص 2003، االسكندرية، دار الوفاء، "مارسة المهنيةالمعلم العربي،بعض قضايا التكوين ومشكالت الم"السيد سالمة اخلميسي، -(2
، جامعة ادللك عبد العزيز، جدة، رللة جامعة أـ "التكيف االجتماعي واالقتصادي والنفسي للمرأة السعودية المطلقة"زلمد سعيد زلمد الغامدم، -(3

. 52 القرل، العدد الثاين، ص 
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ت››: بإهه الخىُف يٗٝغ ٦ما          لكغوٍ ليؿخجيب ؾلى٦ه، ؤو الىٟسخي بىاءه الٟغص بها يٗض٫ التي ألاٞٗا٫ مً مجمٖى

. 1‹مدضوصة ٚحر ؤو مدضوصة مديُت

. به اإلاديُت للخٛحراث والاؾخجابت الخ٨ي٠ في ٢ضعجه ٖلى ليبرهً ألاؾخاط بها ي٣ىم التي اليكاَاث بلى الخٗغي٠ هظا يكحر        

 ؤ٦ثر ٖال٢ت ليدضر ؾلى٦ه يٛحر ؤن بلى الصخو بها حهضٝ التي اإلاؿخمغة الضيىاميت الٗمليت››: ؤهه الخ٨ي٠ يٗٝغ ٦ما       
. 2‹‹بيئخه وبحن بيىه جىا٣ٞا

 خض ٖلى والٟغص اإلاجخم٘ في َبيٗت هى الخٛحر ،ألن زابخت خالت ليـ الخ٨ي٠ ؤن يخطر الؿاب٣ت الخٗاعي٠ زال٫ مً       

اصة صاثما يؿعى ؤن ٖليه لظل٪ الؿىاء، . الخٛحر مخُلباث م٘ ظضيض مً الخ٨ي٠ إٖل

ف : ؤلاحغاجي الخٍٗغ

 ْل في الٗلميت وكاَاجه ومماعؾت ، هٟؿيا وختى وز٣اٞيا ؤ٧اصيميا الجامعي ألاؾخاط بٖضاص هى الضعاؾت هظه في الخ٨ي٠        
 جد٣ي٤، زحر اإلاُلىبت ألاهضاٝ جد٣ي٤ ؤظل الخضعيـ،مً في والٟاٖليت ال٣ابليت له ج٩ىن  ،ختى الجضيض الخٗليمي الىٓام

  .اإلاؿُغة والخٗليميت التربىيت ألاهضاٝ م٘ جخماشخى بديض

:  الؿىؾُىلىحُت اإلالاعبت:زالشا

يٟيت اإلاخُلباث ٦ةخضي الخ٩امل مؿإلت اإلا٣اعبت هظه حٗالج       في وجىاػهه اؾخ٣غاعه ٖلى يداٞٔ ل٩ي واإلاجخم٘ للجامٗت الْى
 الاظخماٖيت ألاوؿا١ هٓغيت ؤصخاب يغي  ،خيض الخىاػن  بَاعاث في اليؿ٤ لها يؿخجيب ؤن يجب والتي الخانلت اإلاخٛحراث ْل

:  كؿمحن بلى جى٣ؿم ألاوؿا١ ؤن

. بيئتها م٘ مباقغة بهىعة جخٟاٖل والتي:اإلافخىخت ألاوؿاق

. بها اإلاديِ البيئت م٘ جخٟاٖل وال ألاولى ٨ٖـ ج٩ىن  التي:اإلاغللت ألاوؿاق

 الخٗليميت اإلااؾؿاث ٖلى جدليالتهم في وجُبي٣ها لضعاؾتها ألاوؿا١ مً ألاو٫  الىٕى ٖلى الىٓغيت هظه ؤصخاب ويغ٦ؼ        
ه ما٦ّضيً والجامٗاث اإلاضاعؽ مشل

ّ
 البيئت م٘ وحٗاملها اهٟخاخها بضون  م٩اهتها حؿخمّض  حٗليميت ماؾؿت ألر يم٨ً ال اه

 ؤهم واإلاضزالث اإلاسغظاث وحٗخبر اإلاجخم٘ م٘ جباصليت ٖال٢ت في الخٗليميت اإلااؾؿت هظه بها،وبالخالي جديِ التي الخاعظيت
 ٖىهغا اإلاسغظاث وجمشل ألاؾاجظة ،الُالب ٧اإلاىاهج الخٗليميت الٗمليت مًامحن ٧ل اإلاضزالث حكمل ،خيض زهاثهها

 وألا٧اصيميت الخٗليميت للٗمليت الخٟاٖل خهيلت وحكمل بال٩ل الجؼء ٖال٢ت ح٨ٗـ التي اإلاخباصلت الٗال٢ت لخىييذ ؤؾاؾيا

يت  .3 الٗاملت واللكغيت الٟىيت اَاعاجه جدؿحن ٖلى و٢اصعة اإلاجخم٘ لخضمت ماهلت ج٩ىن  والّتي مجها الخغيجحن ٞئت وجٖى

 اإلاؿخمغة بالٟاٖليت جدؿم ألازحر هظا خيىيت ٧اهذ ٞةطا الجامعي مديُه خيىيت في ج٨مً الاظخماعي اليؿ٤ ٞديىيت         

 –الخغيجحن ألن بيئخه م٘ جخ٨ي٠ ؤن البض ؤهضاٞه جد٤٣ ٧ي ٞهى ،4مديُه ؤخضار م٘ مخٟاٖل الجامعي اليؿ٤ ؤن يٗجي ٞظل٪
                                                           

، كلية "المتفوقين والمتأخرين تحصيال في مادة اللغة الفرنسية وعالقتو بالتحصيل الدراسي لهذه المادةالتكيف المدرسي عند  "أماين زلمد ناصر،-( 
. 9، ص 2006الًتبية، قسم الًتبية اخلاصة، جامعة دمشق، دمشق، 

. 70، ص  200،  ، دار القاىرة للكتاب، القاىرة، ط"علم النفس والتكيف النفسي واالجتماعي"نواؿ زلمد عطية، -(2
 .  5عبد اهلل زلمد عبد الرمحاف، ادلرجع السابق، ص -(3
 . 95، ص 997 األردف /، أربد"االجتماعنظريات في علم "معن خليل عمر، -(4
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 ؾى١  مخُلباث م٘ الجامٗت مً اإلاجخم٘ جى٢ٗاث جىا٤ٞ يخُلب وبٖضاصهم اإلاجخم٘، في مؿخ٣بال ؾيٗملىن  -٦مسغظاث

: آلاحي ٖلى اليؿ٣ي الخدليل ويا٦ض الٗمل،

اث٠ ٖضة اليؿ٤ ياصر-1 اث٠ ؤعب٘( باعؾىهؼ) خضص و٢ض اؾخمغاعيخه، ٖلى للمداٞٓت ْو : هي لليؿ٤ ؤؾاؾيت ْو

الخاعظيت البيئت م٘ الخ٨ي٠ ٖلى اليؿ٤ ٢ضعة ويٗجي: الخىُف .

ألاهضاٝ لخد٣ي٤ اإلاىاعص وتهيئت اليؿ٤ ؤهضاٝ جدضيض بلى ويكحر :الهضف جدلُم .

يٟي ؤصاثه ٖلى اإلاداٞٓت ويبِ اليؿ٤ اؾخ٣غاع ٖلى ويٗمل: الخيامل . الْى

 لًمان الاظخماٖيت ومٗايحره اإلاجخم٘ و٢يم اليؿ٤ ؤهضاٝ بحن الىْيٟت هظه وجخًمً: الىمِ ٖلى اإلادافٓت ؤو الىمىن 
يت . البيئت يٍٛى ومىاظهت ألاهضاٝ قٖغ

. واإلاسغظاث اإلاضزالث هٓام َغي٤ ًٖ ببيئخه اليؿ٤ ٖال٢ت جخدضص-2

يٟي وؤصاثه جىاػهه ٖلى اإلاداٞٓت صاثما اليؿ٤ يداو٫ -3 .        1جضعيجيا ي٩ىن  ٞيه يدضر الظر الخٛحر ٞةن زمت ومً الْى

ليه     التي اإلاكا٧ل مً للخض وطل٪ الخاعجي مديُها ٖلى باالهٟخاح مُالبت الخٛحراث هظه ْل في الجؼاثغيت ٞالجامٗت ٖو
 في عجؼا سجلذ خيض الجؼاثغيت، الجامٗت اوٛال١ ٖلى صليل زحر اإلاجخم٘ في البُالت ْاهغة جٟا٢م وؤن ٞحها،زانت يخسبِ
يٟت ٖلى للخهى٫  الُالب ياهل هىعي ج٩ىيً ج٣ضيم  ؤن هى٨غ يجٗلىا ال هظا ل٨ً ع٢ّيه، في حؿاهم ؤن قإجها مً اإلاجخم٘ في ْو
 الٗلميت الخسههاث مً الٗضيض بةوكاء ،وطل٪ الاظخماعي اإلاديِ ٖلى الجامٗت اهٟخاح ؤظل مً مبظولت ظهىصا هىا٥

 الخغم الجامٗت ٖلى الخٗليم،وبالخالي ٖلى الىىعي الُاب٘ بةيٟاء تهخم( حٗليميت ؤهٓمت) صعاؾيت مىاهج وألا٧اصيميت،وج٣ضيم
 م٘ جخٟاٖل يجٗلها مٟخىخا خحزا اٖخماصها زال٫ ،مً اإلاجخم٘ في ؤلايجابي صوعها ٞاٖليت لؼياصة مؿاٖحها مىانلت ٖلى

خباع بٗحن الخاعجي اإلاديِ مخٛحراث ؤزظث بطا بال طل٪ ي٩ىن  ٞحها،ولً لخازغ ألازغي  اإلاجخم٘ ماؾؿاث  مسُُاتها في الٖا

.  والبدشيت الٗلميت

:  اإلاىهجُت اإلالاعبت:عابٗا

 في اإلاٗخمضة  الخ٣ىياث بلى بياٞت اإلاىيٕى صعاؾت في اإلاٗخمضة واإلاىاهج الضعاؾت مجاالث ٖلى اإلاىهجيت اإلا٣اعبت هظه حكمل      

:  الخدليل

: الضعاؾت مجاالث1/

. صخلب،البلُضة ؾٗض حامٗت في اإلاخمشل اإلايضاوي اإلاجا٫ اٖخماص جم: اإلاُضاوي اإلاجاٌ:4/1/1

: يلي ٦ما  corpus مضوهت و٦ظا ألاؾاجظة مً ٖيىت اٖخماص زال٫ مً اإلاىيٕى مٗالجت جمذ: البكغي  اإلاجاٌ: 4/1/2

 ججمٗاث ق٩ل في مىظىصة ألانلي للمجخم٘ اإلامشلت الىخضاث ألّن  هٓغا الٗىلىصًت الٗكىاثُت الُٗىت اٖخماص جم:الُٗىت*

. ٖىا٢يض ج٩ىن  التي ٧لياتها زم ومً الجامٗت في الخالت هظه في واإلاخمشلت صعاؾتها اإلاغاص للخانيت باليؿبت ٦بحر خّض  بلى مدكابهت

                                                           
، ص   98 ، ترمجة زلمد اجلوىرم كأمحد زايد، دار ادلعارؼ، القاىرة، "دراسة ألعمال تالكوت بارسونز -علم االجتماع األمريكي  "جي ركشيو،-( 

8 -82. 
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لت ًٖ ؤما*  وبٗض ألاؾاجظة بإؾماء ٢اثمت ٖلى الخهى٫  جم ،خيض مىخٓمت ٖكىاثُت بُغي٣ت الٗيىت ازخياع جم:السخب ٍَغ
 اإلاجخم٘ وخضاث ٖلى الٗيىت وخضاث بخ٣ؿيم حؿخسغط التي الازخياع مؿاٞت جدضيض جم اإلاىاؾب الٗكىاجي الغ٢م جدضيض

  412 اٖخماص جم  ¼ ؾبر وؿبت ٖلى واٖخماصا ألانلي
ًا
 ؤعب٘ يمشل الٗيىت في ؤؾخاط ٧ل ؤن ،ؤر ؤؾخاط 1651 مجمٕى مً ؤؾخاطا

 الخالي الىدى ٖلى الٗيىت وخضاث يجٗل مما ٖكىاجي ٦غ٢م 1 ع٢م ازخياع جم و٢ض البدض مجخم٘ في اؾاجظة

. ؤؾخاط 412 ٖلى الخهى٫  ختى...1.4.8.12.16.20.24

:  الخاليت ألانىاٝ مً خاالث 08 مً م٩ىهت مضوهت اٖخماص جم ٣ٞض اإلا٣ابالث يسو ما في ؤما*

.  ٧ليت ٖميض واخض -

.  ٖميض هاثب3-

.  ؤ٢ؿام عئؾاء 4-

 الدؿائالث ًٖ وؤلاظابت الىخاثج بلى وللىنى٫  وؤهضاٞها، الضعاؾت َبيٗت جٟغيه البدض مىهج ازخياع :اإلاٗخمضة اإلاىاهج:4/2
. 1الخ٣ي٣ت ا٦دكاٞه ٢هض للمك٩لت صعاؾخه في الباخض يدبٗها التي الُغي٣ت جمشل التي مٗيىت مىاهج بجبإ يخُلب

 هظا يدخم خيض بيجها، ويغبِ اإلاخٛحراث مً قب٨ت ٖىض ي٠٣ الظر الخدلُلي اليؿلي اإلاىهج ٖلى الضعاؾت اٖخمضث        
حر ٢ىيت الخٟاٖالث وج٩ىن  ٖىضما ٞٗاليت له وي٩ىن  وؿ٣يت آٞا١ في الىا٢٘، ظىاهب مسخل٠ جىاو٫  اإلاخجضص الا٢تراب  زُيت ٚو

.  2ؤهضاٝ طاث ؤٞٗا٫ وبلى الخسههاث مخٗضص حٗليم بلى ويىنل

 في اإلاٟخىخت لؤلؾئلت ال٨مي اإلادخىي  جدليل اٖخماص جم ٣ٞض وال٨يٟي ال٨مي اإلادخىي  جدليلي مىهج ٖلى الضعاؾت واٖخمضث هظا

 .  اإلا٣ابالث جدليل زال٫ مً اٖخماصه جم ٣ٞض ال٨يٟي الجاهب ؤما الاؾخماعة

:  اإلاُُٗاث حم٘ جلىُاث: زامؿا

 وؾيلت حٗخبر ،خيض بؿهىلت ؤلاظابت مً يم٨ىه ٖلمي بمؿخىي  يمخاػ البدض مجخم٘ ٧ىن  الاؾخماعة اٖخماص جم الاؾخماعة*
 .3 ٢هحرة مضة في اإلابدىزحن مً ٦بحر بٗضص الاجها٫ الباخض ٖلى حؿهل ٖمليت

: بلى م٣ؿمت ؾاالا 39 ٖلى اخخىث و٢ض

ٌ  اإلادىع  . ؤؾئلت 07 ٖلى واقخملذ للمبدىزحن الٗامت البياهاث: ألاو

ب ٧لما:ال٣اثلت ألاولى الٟغييت يُٛي ؾاالا 12 ٖلى واخخىي : الشاوي اإلادىع   اؾخُإ ص م ٫ لىٓام الجامعي ألاؾخاط اؾخٖى

. مٗه الخٗامل

                                                           
. 4 ، ص985 ، ادلكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر، "المنهج العلمي، الخطوات المنهجية إلعداد البحوث االجتماعية"شفيق،زلمد -( 
صص علم ركحة دكتوراه ،كلية العلـو االجتماعية كاالنسانية ،تخ،أط"تأثير سياسة التعليم العالي على عالقة الجامعة بالمجتع الجزائري "،أمينة مساؾ-(2

 .35،ص2007/2008اجتماع ثقايف،جامعة اجلزائر ،
3 - ( Maurice Angers, initiation de la méthodologie des science humaines, dec inc , Québec, 1996 , 
p146. 
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 في صوعه جٟٗيل في الجامعي ألاؾخاط ٞحها يكاع٥ التي اليكاَاث حؿاهم: الشاهيت الٟغييت ؤؾئلت ٖلى اقخمل:الشالث اإلادىع 

. ص م ٫ هٓام

 ص م ٫ هٓام ألبٗاص الجامعي ألاؾخاط مماعؾت ٧اهذ ٧لما: ال٣اثلت الٟغييت يُٛي ؾاالا 15 ٖلى اخخىي  والظر:الغاب٘ اإلادىع 

.     مٗه الخ٨ي٠ اؾخُإ ٞٗليت بهىعة

 الخٟاٖل طل٪ ؤجها ٖلى وحٗٝغ واإلاٗلىماث، البياهاث ظم٘ في اإلاؿخسضمت اإلاىهجيت ألاصواث ؤهم مً اإلا٣ابلت حٗخبر:اإلالابلت*
يت البياهاث مً ظملت ٖلى للخهى٫  آزغ شخو آعاء و مٗلىماث ٖلى الخهى٫  باإلا٣ابلت ال٣اثم ٞيه يداو٫  اللٟٓي  اإلاىيٖى

. 1ما مىيٕى خى٫ 

خماص جم ٣ٞض ؾاب٣ا ط٦غ و٦ما  ؤؾئلت 10 وقملذ الدسجيل ٖلى اٖخمضث و٢ض خاالث 08 مً مخ٩ىهت corpus مضوهت ٖلى الٖا
. ال٨يٟي اإلادخىي  جدليل زال٫ مً ٖلحها اإلاخدهل اإلاُٗياث جدليل وجم

:   الضعاؾت هخاثج ؤهم:ؾاصؾا

 الخىنل جم اإلاُغوخت الٟغيياث ازخباع ٢هض اإلالابلتو الاؾخماعة بىاؾُت ظمٗها جم التي اإلايضاهيت اإلاُٗياث جدليل بٗض    

: الخاليت الىخاثج بلى

  :ص م ٌ لىٓام باليؿبت*

 واإلاٗايحر يخالءم بما الجامٗيت الكهاصاث وجىخيض الخٗليم ظىصة جد٣ي٤ ص م ٌ هٓام جبجي زال٫ مً الجؼاثغيت الجامٗت تهضٝ
يٟيت الخغ٦يت جد٣ي٤ و الضوليت  وصوليا مدليا يدضر ما ٖلى مٟخىخا وؿ٣ا وظٗلها بمديُها الجامٗت عبِ زال٫ ،مً والخْى

 يخدضص الخٗليميت،ٞال الٗمليت في الاعج٩اػ ومدىع  اإلاازغ الٟاٖل باٖخباعه الجامعي ألاؾخاط ٖلى ألاهضاٝ هظه هجاح ،ويخى٠٢
 الجامٗت ؾياؾت بحن ونل خل٣ت ل٩ىهه بل والُالب اإلا٣غعة ألا٧اصيميت البرامج بحن وجىنيل ٣ِٞ جىٟيظ ٧ىؾيلت صوعه

: ؤن هجض ولظل٪ واإلاجخم٘

 ظضيض هٓام هى ص م ٌ ؤهضاٝ،ٞىٓام مً بليه يغمي وما مباصت مً ص م ٌ هٓام به ظاء إلاا ومضع٥ وإ الجامعي ألاؾخاط*    
 م٘ بالخىاػر  جُبي٣ه الٗلمي،جم والبدض الٗالي الخٗليم وػاعة بها ٢امذ التي ؤلانالخاث ْل في ٖاإلايت،ظاء نبٛت يدمل

 الجؼاثغيت الجامٗت اهخهجخه( ؾىىاث4 ؾيخحن،ص٦خىعاه2 ؾىىاث،ماؾتر3ليؿاوـ) ٖلى هي٩لخه في ال٨الؾي٩ي،يٗخمض الىٓام
. الٗاإلايت الجامٗاث في به مٗمى٫  هى ما بَاع في الجامٗيت الكهاصاث لخىخيض

 الجاهب ٖلى الٗملي الجاهب الؿىؾيىا٢خهاصيت،وحٛليب اإلااؾؿاث َلب خؿب الخ٩ىيً ٨ٞغة ٖلى الىٓام هظا يٗخمض*

 والٗضص( جسههاث ٞخذ) الخ٩ىيً ٞغوٕ ٖلى ،يٗخمض مى٣ُت ٧ل زهىنيت اخترام م٘ اإلااؾؿاث هظه م٘ بالكغا٦ت الىٓغر 
.         اإلاجخم٘ ٢بل مً اؾديٗابهم ليؿهل(  ال٨م ال ال٨ي٠) اإلاخ٩ىهحن للُلبت ال٣ليل

 هظا اْهغ خيض واإلاىظه اإلاغقض هى وألاؾخاط الُالب واظتهاص مباصعة هي %70 ؤن خيض الخٗليميت الٗمليت مدىع  الُالب*
... اإلاغا٣ٞت،ال٣غوى،الخ٣ييم:مشل مٟاهيم الىٓام

 

                                                           

 .86 ، ص 2002،  ، دار ىومة للنشر كالتوزيع، اجلزائر، ط"تدريبات على منهجية البحث االجتماعي "رشيد زركايت، )-
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:  لؤلؾخاط باليؿبت 

لؿٟخه ص م ٌ هٓام بها ظاء التي وألاهضاٝ اإلاباصت* حر ٚامًت ٩٦ل ٞو ها التي اإلاكا٧ل ْل في زانت واضخت ٚو  في يٗٞغ
 الخٗليميت الٗمليت في الٟاٖلحن ومؿاهمت  ألاؾخاط لضوع  جٟٗيل صون  ؾياؾيت ٢غاعاث هديجت ظاء الجؼاثغيت،٧ىهه الجامٗت

 ٖلى مىاهجها جبجي الجؼاثغيت الجامٗت ،ألن الجؼاثغيحن واإلاجخم٘ الجامٗت زهىنيت م٘ ج٨ييٟه صون  جُبي٣ه جم ؤهه ٖلى ًٞال
غ لم ألهه مٗه حٗاملهم َغي٣ت ٖلى ؤزغ ،مما بٖالمهم ؤو ألاؾاجظة اؾدكاعة صون  ؾياؾيت اٖخباعاث  ٧اٞيت مٗلىماث لضحهم جخٞى

 الضو٫  في الىٓام هظا ٦ٟكل مجهم البٌٗ يدملها التي الؿلبيت ألا٩ٞاع بٌٗ ،ماٖضا الجضيض الخٗليمي الىٓام خى٫ 
 ؤو ملخ٣ياث و صعاؾيت ؤيام يدًغوا ٞيه،ولم الٗمل َغي٣ت لخىييذ ج٩ىيييت ؤيام لهم جبرمج لم جُبي٣ه بٗض اإلاخ٣ضمت،وختى

ياب البيضاٚىظيت واإلاهام الخضعيـ اعجباَاث ٚياب ؤهمها ؤؾباب لٗضة ٖلميت وكاَاث الم ٚو  ٖلى ؤو ألاؾاجظة بحن خىلها ؤلٖا
 ٚحر ونٟيت بهىعة الٗلميت اإلااصة لىٟـ جخٗغى ؤجها خيض ظضيتها لٗضم بها ؤٚلبهم اهخمام ٖضم بلى ؤلاصاعة،بياٞت مؿخىي 

 في الاهُال١ بضايت في ٧اهذ ؤهه خيض  ؤلاصاعيحن ألاؾاجظة م٘ ؤظغيذ التي اإلا٣ابالث ؤ٦ضجه ما وهظا الىٓام، هظا لىا٢٘ ه٣ضيت
 ٞاٖليتها جشلذ لم ؤجها ،ؤهضاٞه،م٣ىماجه،بال ص م ٌ هٓام خى٫  قغوخاث لخ٣ضيم صعاؾيت وؤيام ملخ٣ياث الىٓام هظا جُبي٤

 الجهاث مؿخىي  ٖلى مُغوح ألامغ ٞةن الخ٩ىيييت لؤليام باليؿبت ؤهه ،بال هٟؿها ماػالذ خيض ألاؾخاط مماعؾاث مؿخىي  ٖلى
 ال٨شحر يجهل ل٩ىهه َلبخه ؤمام الٗاظؼ مى٠٢ ي٠٣ ألاؾخاط ظٗلذ هظه مشل خًىع  ٖضم ،بالخالي الىي٘ لخضاع٥ الىنيت

. اإلاٗض٫ خؿاب -الخ٣ييم -الخضعيـ َغي٣ت ٞهم في ألامىع  مً

لت باليؿبت* ـ لٍُغ :  الخضَع

 ألاؾخاط ؤصع٦ه ألامغ ،وهظا الجضيض الخٗليمي والىٓام ال٣ضيم ال٨الؾي٩ي الىٓام بحن الخضعيـ َغي٣ت في واضر ازخالٝ ٞهىا٥ 
 اإلاسهو الًي٤ الؿاعي الدجم م٘ وبهما الىٓام هظا م٘ للخإ٢لم ليـ ل٨ً جضعيؿه َغي٣ت حٛيحر وخاو٫  الجامعي

 ؤظل مً بًٗهم م٘ ٧الخداوع  الخانلت الخٛيحراث م٘ الخ٨ي٠ اظل مً ٖضيضة بظغاءاث ٖلى اٖخمض للم٣اييـ،خيض
ُاء ٦ٟيلت حٗخبر ال ؤلاظغاءاث هظه مشل ،ل٨ً الخضعيؿيت الٗمليت ي٨خى٠ الظر الٛمىى بٌٗ وقغح ٞهم بلى الىنى٫   إٖل

. مازغ ٦ٟاٖل الٓهىع  هٟؿه يِٗ لم بظل٪ ؤهه خيض الخٗليمي الىٓام صازل صوعه وببغاػ م٩اهخه  ألاؾخاط

: اإلافخىخت للخسههاث باليؿبت*

م ص م ٌ هٓام في للخ٩ىيً جسههاث ٞخذ في يؿاهمىا لم ألاؾاجظة ٞمٗٓم   لهم ألازحر هظا مىدها التي الخغيت مً بالٚغ
 اإلا٣ضمت البرامج ؤن مجخمٗها،طل٪ ًٖ الجامٗت اهٟها٫ مً وػاصث الىٓام لهظا الخ٣ي٣ّيت الهىعة ججؿض لم مجها ،واإلاٟخىخت

 هظه ٧اهذ وبن ٦ما ا٢خهاصيت الؿىؾيى اإلااؾؿاث وبحن بيجها الٟجىة جٟا٢م مً ػاص ما الجؼاثغر  اإلاجخم٘ وا٢٘ ح٨ٗـ ال
ا جخماشخى البرامج ياب يخُلبه وما اإلاجخم٘ خاظت مً جيب٘ لً ؤجها بال الٗلميت اإلاؿخدضزاث م٘ ما هٖى  الكغا٦ت اإلاديِ،ٚو
 الخ٩ىيً ٖلحها يٛلب والخسههاث ال٩لياث مسخل٠ في الخ٩ىيً ؤن ،خيضص م ٌ هٓام ؤهضاٝ مً حٗخبر التي بيجهما

 وؤٚلب والا٢خهاصيت الاظخماٖيت واإلااؾؿاث الجامٗت بحن ٞٗليت قغا٦ت ٣ٖىص بلى يدخاط اإلانهي الخ٩ىيً ألا٧اصيمي،ألن
 ال٨بحر الٗضص ؤن ،٦ما وع١ ٖلى خبر جخٗضي ال مىازي٤ ؤو شخهيت ٖال٢اث ؤؾاؽ ٖلى مبييت ؤما ٖلحها اإلاخٗاٝع الكغا٧اث

به لم ما وهظا ألا٧اصيمي الخ٩ىيً يغا٤ٞ جُبي٣يا ٖمليا ج٩ىيىا الُالب مىذ في ٖاث٣ا ي٠٣ للُلبت  اإلااؾؿاث هظه بٗض حؿخٖى

. ظامٗاجىا في يدضر لم ما وهظا الكغي٪ إلاُالب جسً٘ ؤن يجب البرامج ؤن ،٦ما( الُلب خؿب الخ٩ىيً)

 الُلبت ج٩ىيً مؿخىي  ح٨ٗـ ال ٖاإلايا،ألجها بها مٗتٝر ٚحر ٞهي الجامعي للُالب اإلا٣ضمت الجامُٗت للكهاصة باليؿبت*
ضم  ،٦ما الٛغبيت الجامٗاث في به مٗمى٫  هى ما م٘ يدىافى الخٗليمي الىٓام ج٨يي٠ َغي٣ت ؤن طل٪ الضوليت باإلاٗايحر التزامها ٖو
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 جسً٘ جؼا٫ ال الخ٣ييم ٖمليت الىا٢٘،ألن في بىاصعها جٓهغ لم لخد٣ي٣ه الجؼاثغيت الجامٗت حؿمى الظر الخٗليم ظىصة ؤن
خماص ال٣ضيمت الخ٣ليضيت لؤلؾاليب  م٣ياؾا حٗخبر ال والتي الُالب ٞكل ؤو لىجاح ٦ماقغ الؿضاسخي ٖالمت ٖلى والٖا
  ؤلاوؿاهيت، الٗلىم في زانت لخد٣ي٣ه مٗياع يىظض وال اإلاسخهحن مً الٗضيض هٓغ في ٚامٌ مٟهىم ؤهه ٖمليا،٦ما

 حؿخمغ لم مجها َب٣ذ البيضاٚىجي،والتي بمٟهىمها لخُبي٣ها الجامعي ألاؾخاط يهل لم آلان لخض:الىناًت لفىغة باليؿبت*
يت لٛياب عاظ٘ وهظا والُالب ألاؾخاط مً ٧ل ٖىض الىصخي ألاؾخاط ز٣اٞت ٚياب مجها ٖضيضة ألؾباب وطل٪  ل٩لحهما الخٖى

 مٟهىم بلى جغ١  ال ل٨جها ٖضيضة ؤؾاليب يدب٘ ألاؾخاط ظٗل ،مما الٗمليت هظه لؿحر بيضاٚىظيت زُت ٚياب بلى بياٞت

 . الىنايت

: يلي ما الضعاؾت اؾخسلهذ ٣ٞض للمكاول باليؿبت ؤما

 ال٣اٖضيت الهيا٧ل جىؾي٘ في الجهىص مً الٗضيض بظلذ الجؼاثغيت الجامٗت ؤن خيض: اإلااصًت باإلمياهُاث مخٗللت مكاول*
حر غة للُلبت ال٨بحر بالٗضص م٣اعهت ٧اٞيت ٚحر ؤجها بال اللكغيت اإلاىاعص وجٞى  لخضمت ٣ٖالهيت بُغي٣ت حؿخٛل لم مجها ،واإلاخٞى

. الىٓام هظا اهضاٝ

.  مديُها م٘ بالكغا٦ت الىٓام لهظا الٗملي الُاب٘ مىذ ٖلى الجامٗت ٢ضعة ٖضم-

 الؿضاسخي م٘ ج٨ييٟها لها،و٦يٟيت الؿاعي اإلا٣اييـ،الدجم خيض مً مخإهيت صعاؾت صون  ٖكىاثيت بُغي٣ت جسههاث ٞخذ-

. الُالب ج٩ىيً ٖلى ازغ مما

ت باإلمياهُاث مخٗللت مكاول- : البكٍغ

 مماعؾاث في مغسخا يؼا٫ ال ال٨الؾي٩ي الىٓام ؤن يدملىجها،خيض التي اإلاؿب٣ت وألا٩ٞاع الجامعي ألاؾخاط طهىياث*

. له جُبي٣هم ٖلى ؤزغث يدملىجها التي الدكائميت الىٓغة ؤن ألاؾاجظة،٦ما

يت وظىص لٗضم هٓغا الىٓام هظا م٘ للخٗامل ألاؾاجظة ٦ٟاءة ٚياب*  اإلاماعؾاث ٞهم ؤظل مً واإلاخ٩ىهحن للم٩ىهحن جٖى

. البيضاٚىظيت

. مازغا ٞاٖال ال ٣ِٞ مىٟظا وظٗله ألاؾخاط صوع  وتهميل الخُبي٤ في والهغامت الخسُيِ ٚياب*

 ألاؾخاط بُٖاء صون  جد٣ي٣ها يم٨ً ال ؤهه بال الىٓام هظا ؤهضاٝ جد٣ي٤ ؤظل مً الجهىص حسخغ الىنيت الجهاث جب٣ى و

          .   بهجاخه في الٟاٖل والٗىهغ الغثيسخي اإلاُب٤ باٖخباعه م٩اهخه

 

: زاجمت

 وألهضاٞه الجامعي اليؿ٤ جد٣ي٤ في يلٗبه الظر وم٩اهخه،والضوع  الجامعي ألاؾخاط ويٗيت حصخيو الضعاؾت هظه خاولذ   
 ب٣يذ خيض وؤلايضيىلىظيت ال٨ٟغيت الخبٗيت هى به جمحز ما ،وؤهم الاؾخ٣ال٫ بٗض مخمحزة مؿحرة قهض الظر ألازحر هظا

 هظه جًمىذ بهٗىبت،خيض الٟغوسخي الاؾخٗماع جغ٦ها التي اإلاكا٧ل مىاظهت وخاولذ الُاب٘ ٞغوؿيت الجؼاثغيت الجامٗت

 مخُلباث خؿب الجامٗيت اإلاىٓىمت هي٩لت بٖاصة بلى حهضٝ ٧ان ،الظر1971 الجامعي ؤلانالح ؤهمها بنالخاث ٖضة اإلاغخلت
 اؾخ٣الليت ًٖ الخضيض جم 1990/2000 ؾىت مً وابخضاء ؤهضاٞه جد٣ي٤ صون  خالذ ٖغا٢يل ٖضة قهض ؤهه اإلاغخلت،بال هظه
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 بلى تهضٝ ٧اهذ التي الجؼاثغيت الجامٗت جاعيش في مىٗغط ؤهم 1984 الجامٗيت الخغيُت جُبي٤ مغخلت حٗخبر خيض الجامٗت

ىيت لجىت بوكاء جم 2001 ،وفي2000 ؾىت آلٞا١ الخٗليم جسُيِ ذ والتي الخٗليميت اإلاىٓىمت إلنالح َو  الخٗليم بنالح في قٖغ
  اٖخبرجه الظر ص م ٌ هٓام بظل٪ ،وجبيذ 1971 بنالح زل٣ها التي للمكا٧ل هديجت الجامعي

ًا
  هٓاما

ًا
  قامال

ًا
 جد٣ي٤ ٖلى و٢اصعا

 الىٓام هظا وكإ باإلاجخم٘،خيض الجامٗت عبِ زال٫ مً والاظخماٖيت الا٢خهاصيت البييت جد٣ي٤ في واإلاخمشلت الجامٗت ؤهضاٝ
ذ الخٗليم جدؿحن لضواعي ألاهجلىؾ٨ؿىهيت البلضان في  ،واؾخٗاعجه جىوـ،اإلاٛغب مشل اٖخماصه في البلضان مً الٗضيض وقٖغ

ها التي لالزخالالث للخهضر مجها ٦مداولت الجؼاثغيت الجامٗت  الٗلميت الخُىعاث إلاؿايغة وؤيًا ال٣ضيم الىٓام ٖٞغ
٘ ،وطل٪ الٗالم بلحها ونل التي والخ٨ىىلىظيت  الجامٗاث مه٠ في الجؼاثغيت بالجامٗت للى٢ٝى الخ٩ىيجي اإلاؿخىي  مً بالٞغ

يٟيت الُلبت وخغ٦يت والجامٗيت الكهاصاث جىخيض في واإلاخمشلت ال٨الؾي٩ي الىٓام بلحها اٞخ٣غ بإهضاٝ ال٨بري   مً التي والخْى

. الؿىؾيىا٢خهاصر ومديُها الجامٗت بحن الغبِ قإجها

 مً الخ٣ليل قإجها مً ص٦خىعاه،والتي( ؾيخحن) ماؾتر(  ؾىىاث3) ليؿاوـ مغاخل 3 مً جخ٩ىن  هي٩لت ٖلى الىٓام هظا ويٗخمض
 هظه جد٣ي٤ ،ويخى٠٢ الخياة مضي الُالب جغ٢يت ٖلى بظل٪ الٗمل،والٗمل بؿى١  مباقغة الُالب ليلخد٤ الخضعيـ ؾىىاث

اث٠ زال٫ مً الخٗليميت الٗمليت في الؼاويت حجغ باٖخباعه الجامعي ألاؾخاط ٖلى ألاهضاٝ  يٗخبر والتي بها ي٣ىم التي الْى
 واللظان ؤهميت ي٣ل ال الظر الٗلمي البدض بلى لظل٪،بياٞت يؿخٗملها التي البيضاٚىظيت والىؾاثل ؤهمها،الُغاث٤ الخضعيـ
 في ج٠٣ التي الٗغا٢يل مىاظهت مً جم٨ىه التي الٗلميت اليكاَاث مسخل٠ في مجخمٗه،ومكاع٧اجه لخضمت ال٣ىة يمىداهه

ت ًٖ والبدض ؤ٩ٞاعه وجىميت ألا٧اصيمي جُىيغه زال٫ مً الجضيض،وطل٪ الخٗليمي الىٓام ْل في وظهه  وظضث ؤيىما اإلاٗٞغ
 لضيه ٧اهذ ٩ٞلما ٖاإلايت حٛحراث وليض ٧ان ،والظر الجضيض الخٗليمي الىٓام ٞغيها التي الجضيضة مهامه جُبي٤ بظل٪ ليؿخُي٘

 وم٩اهخه الخٗليميت الٗمليت في صوعه ببغاػ ٖلى ٢اصعا ٧ان ٧لما ٞحها واإلاكاع٦ت ٖلميت وكاَاث جىٓيم مً ٖلميت مؿاهماث

.  به مٗمى٫  هى ما م٘ الخٗليمي الىٓام جُبي٤ وبالخالي الجامعي اليؿ٤ صازل

 اإلاغا٢بت الخ٣ييم -الىنايت -الخضعيـ زال٫ مً الجامعي ألاؾخاط بها يٗمل التي الُغي٣ت ؤن بلى الضعاؾت جىنلذ خيض   
 لم ص م ٌ هٓام جُبي٤ مً ؾىىاث مغوع وبٗض الجامعي ألاؾخاط ؤن ال٨الؾي٩ي،خيض ال٣ضيم بالىٓام مغجبُت الػالذ-اإلاؿخمغة

هم اؾديٗاب بلى يهل  جسخل٠ ٩٦ل الىٓام جُبي٤ َغي٣ت ؤن ٦ما مماعؾاجه حٛيحر ومداولت ٢بىله وختى وؤهضاٞه ٞلؿٟخه ٞو
 اإلاخ٣ضمت الضو٫  في به مٗمى٫  هى ٖما

 بلى بياٞت طاجه خض في للىٓام وعًٞه الجامعي ألاؾخاط طهىيت هى الىٓام هظا لخد٣ي٤ ٖاث٤ ؤو٫  ؤن بلى الخىنل جم خيض  
خباع بٗحن جازظ لم التي ألازغي  اإلاكا٧ل  الجامٗت بحن الخىانل ظؿىع  الٗضص،ٚياب ٦مك٩ل جُبي٣ه ٖىض الٖا

 ظاء الجضيض الخٗليمي الىٓام جبجي ؤن يغي  ألاؾخاط ظٗل ما.الخضيشت الخ٨ىىلىظيت والىؾاثل الخجهحزاث واإلاجخم٘،ي٠ٗ

غاى . حٗليميت ٚحر أٚل
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 : اإلاغاح٘ كاثمت

 الٗلىم ص٦خىعاه،٧ليت ،ؤَغوخت"الجؼاثغي  باإلاجخم٘ الجامٗت ٖالكت ٖلى الٗالي الخٗلُم ؾُاؾت جإزحر"مؿا٥، ؤميىت(-1

. 2007/2008الجؼاثغ، ز٣افي،ظامٗت اظخمإ ٖلم ،جسهو وؤلاوؿاهيت الاظخماٖيت

ً اإلاخفىكحن ٖىض اإلاضعس ي الخىُف"هانغ، مدمض ؤماوي(-2 الكخه الفغوؿُت اللغت ماصة في جدهُال واإلاخإزٍغ  بالخدهُل ٖو

. 2006 صمك٤، صمك٤، ظامٗت الخانت، التربيت ٢ؿم التربيت، ،٧ليت"اإلااصة لهظه الضعاس ي

اء، صاع ؤلاؾ٨ىضعيت، ،"اإلاهىُت اإلاماعؾت ومكىالث الخىىًٍ كًاًا الٗغبي،بٌٗ اإلاٗلم" الخميسخي، ؾالمت الؿيض(-3  الٞى
2003 .

يي الاحخمإ ٖلم"عوقيه، جي(-4 ماٌ صعاؾت-ألامٍغ ، صاع ػايض، وؤخمض الجىهغر  مدمض جغظمت ،"باعؾىهؼ جالىىث أٖل  اإلاٗاٝع

. 1981 ال٣اهغة،

 الٗلميت، والضعاؾاث البدىر مجلت ،"ص.م.ٌ الٗالي الخٗلُم هٓام الجؼاثغ ازخاعث إلااطا" ،وآزغون ؾٗضان قباب٩ي(-5
. 2010، ؤ٦خىبغ اإلاضيت، ،4 الٗضص ٞاعؽ، يخي الض٦خىع  ظامٗت

باث" ػعواحي، عقيض(-6 . 2002 ،1ٍ الجؼاثغ، والخىػي٘، لليكغ هىمت صاع ،"الاحخماعي البدث مىهجُت ٖلى جضٍع

اث" ٖمغ، زليل مًٗ(-7 . 1997 ألاعصن/بعبض ،"ؤلاحخمإ ٖلم في هٍٓغ

 ؤلاؾ٨ىضعيت، الخضيض، الجامعي اإلا٨خب ،الاحخماُٖت البدىر إلٖضاص اإلاىهجُت الخُىاث الٗلمي، اإلاىهج" قٟي٤، مدمض(-8
. 1985 مهغ،

 ٖبض اإلال٪ ظامٗت ،"اإلاُللت الؿٗىصًت للمغؤة والىفس ي والاكخهاصي الاحخماعي الخىُف الٛامضر، مدمض ؾٗيض مدمض(-9
. الشاوي الٗضص ال٣غي، ؤم ظامٗت مجلت ظضة، الٗؼيؼ،

ت صاع مهغ، ،"التربىي  الاحخمإ ٖلم في صعاؾت الجامعي، الخٗلُم ؾىؾُىلىحُا" ،الغخمان ٖبض مدمض هللا ٖبض(-10  اإلاٗٞغ
. 1991 الجامٗيت،

. 2001 ،1ال٣اهغة،ٍ لل٨خاب، ال٣اهغة صاع ،"والاحخماعي الىفس ي والخىُف الىفـ ٖلم" ُٖيت، مدمض هىا٫(-11

- ( 2 Maurice Angers, initiation de la méthodologie des science humaines, dec Inc, Québec, 

1996 . 
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الكخه الؿىصاهُت الجامٗاث َالب لضي بالظهب الكٗىع   حامٗت: اإلاخغحراث ببٌٗ ٖو

  صهلال
ً
- صهلال حامٗت َالب ٖلى مُضاهُت صعاؾت- همىطحا

 صهلال،الؿىصان حامٗت/كمغ ؤخمض مدمض ؤخمض مجظوب.ص

 

:  ملخو

  صه٣ال الؿىصاهيت،ظامٗت الجامٗاث َالب لضي بالظهب الكٗىع  صعاؾت بلى الضعاؾت هظه هضفذ 
ًا
ال٢خه همىطظا  ٖو

البت َالب( 600) مً الضعاؾت ٖيىت ج٩ىهذ ،الخدلُلي الىنفي اإلاىهج اؾخسضم الهضٝ هظا لخد٣ي٤ اإلاخٛحراث وبٌٗ  َو

 بالظهب، الكٗىع  م٣ياؽ الباخض اؾخسضم الٗكىاثيت، الُب٣يت الٗيىت َغي٤ ًٖ ازخياعها جم ، م2015 -2014 الضعاسخي للٗام

  البياهاث مٗالجت وجمذ
ًا
 .(Spss)بغهامج زال٫ مً بخهاثيا

 ووظىص%(. 80.48) ٢ضعه وؿبي بىػن ٖالي بمؿخىي  يخمحز صه٣ال ظامٗت َالب لضي بالظهب الكٗىع  ؤن الباخض وظض 
 ٖىض بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ ووظض ألا٧اصيمي، والخدهيل بالظهب الكٗىع  بحن بخهاثيت صاللت طاث ٨ٖؿيت ؾالبت ٖال٢ت

 . الظ٧ىع  ،لهالر(بهار ط٧ىع،)الجيـ إلاخٛحر حٗؼي  صه٣ال ظامٗت َالب لضي بالظهب الكٗىع  في ( 0.05)  الضاللت مؿخىي 

 اإلااصيت ألاؾباب مىاظهت ٖلى والٗمل صه٣ال، ظامٗت َالب لضي بالظهب الكٗىع  مً الخض بلى الؿعي :جىنُاتها مً
  وطل٪ بلحهم،

ًا
. ٖام بك٩لٍل  الىٟسخي الىمى ٖلى يسلٟها التي الؿلبيت لآلزاع هٓغا

. صه٣ال ظامٗت َالب بالظهب، الكٗىع : اإلافخاخُت اليلماث

 

: ملضمت

ا ﴿ الٗباصة لٛغى بال ج٨ً لم هظا يىمىا ختى "الؿالم ٖلُه آصم" مىظ ؤلاوؿان زل٤ بن    مَد   وَد
ُث

ذ
ْق
ل

َد
ل
َد
ًَّ  ز جِم

ْق
َـد  ال

ْق
و ِم

ْق
ؤلا   وَد

َّ
ال  بِم

ونِم  ضُث بُث ْٗق َُد
 يجٗل مما الخياة وج٣لباث الهٗاب، ومىاظهت الجهض مً ال٨شحر ؤلاوؿان مً جخُلب الٗباصة وهظه ( 56) الظاعياث لِم

  يداو٫  ؤلاوؿان ول٨ً الُغي٤، هظا ًٖ يبٗض ٖىضما بالظهب وقٗىع  خحرة في يٗيل ؤلاوؿان
ًا
 مما عبه هضاء يلبي ؤن ظاهضا

 الىنى٫  بلى يؿعى وهى ؤلاوؿان هللا زل٤ ؤن ٞمىظ و٢ل٤، وؾٗاصة وؤمً زٝى بحن مٗتر٦ها الخياة،ويٗيل هظه ي٩ابض يجٗله

 و الىٟؿيت الغاخت بلى للىنى٫  ؤلاوؿان ؾعي ويمً.الظهب ومكاٖغ اإلاكا٧ل له يؿلب ٖما الخ٣ي٣يت،والبٗض الؿٗاصة بلى
ضم بالظهب الكٗىع  مً خالت له وحؿلب ٖليه جازغ اإلاسخلٟت؛التي واإلاكا٧ل ال٣ٗباث الىظضاهيت،حٗتريه  ويؼصاص الاعجياح، ٖو

 مجخمٗىا في الخانل والؿغي٘ الهاثل اإلااصر الخ٣ضم و الخُىع  هظا وزانت اإلاسخلٟت، الخياة وؾاثل ح٣ٗضث ٧لما الكٗىع  هظا
 جسُحها ٖليه ٞيخٗحن هُا٢ه ًٖ زاعظت بخٛحراث يىاظه ول٨ىه الٗىاث٤، ؤو ال٣ٗباث ٖلى الخٛلب ؤلاوؿان يداو٫  ولظل٪.اليىم

 (.1)جىجغاجه وجسٟي٠ صواٞٗه وبعياء خاظاجه بقبإ إلاداولت ؛ ٖلحها والخٛلب

                                                           
. 32دار النهضة، ص: بَتكت ، 2 ط ، "التوافق ودراسة النفس علم" :(974 )كماؿ دسوقي  
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 في بىاظبهم ل٣يام الخ٣ي٣ت باإلاٗاٝع وجؼويضهم اإلاؿاوليت جدمل هدى ألاٞغاص جإهيل في مهمت مغخلت الجامٗيت اإلاغخلت حٗض   
  اإلاغخمت لهظه ؤُٖذ ألامم ؤن وعٚم والخُىع، البىاء

ًا
  ظاهبا

ًا
 ؤيًا يخجه اهخمامها ل٨ً ألا٧اصيميت بالضعاؾت الاهخمام مً ٦بحرا

  بالظهب الكٗىع  ويٗض(. 1)الىٟؿيت بالصخت وجخمخ٘ الىٟؿيت، الايُغاباث مً زاليت شخهيت زل٤ هدى
ًا
 هظه مً واخضا

  ال٣ٗاب هظا ٧ان ؾىاء الُٟىلت مغخمت في الىالضيً مهضعه ي٩ىن  الظر بال٣ٗاب ويغجبِ الايُغاباث
ًا
  ؤم ماصيا

ًا
 هٟؿيا

 الٟغص ؤزُإ بطا يدؿاهل ال ٞهى الىالضيً مً ٢ؿىة ؤقض وهى اإلاهمت هظه طل٪ بٗض الًمحر يخىلى زم ال٠ُٗ مً ٧الخغمان

(. 2)الاهخداع بلى الكاطة الٗىيٟت الخاالث في ياصر الظر( بالظهب الكٗىع )ب الًمحر ٣ٖاب ويؿمى

لى، وألاها ألاها بحن الهغإ بلى يٗؼيه والظر بالظهب الكٗىع  ًٖ جدضزىا الظيً ألاواثل مً Freud فغوٍض ٧ان ل٣ض  ٞاألها ألٖا
لى   ي٣اوم ألٖا

ًا
  وألاها الهى مً ٦ال

ًا
 ه٣ض مً الخسلو ويداو٫  بالظهب ألاها ٞيكٗغ الىا٢٘، ومبضؤ اللظة مبضؤ يُٗل ؤن ويداو٫  مٗا

لى ألاها (.  3)بالظهب بخؿاؽ ؤر ٞحها يٓهغ ال ٢هغيت ٖهابيت ؤمغاى نىعة في له ألٖا

  البدض هظا يٗض
ًا
  صه٣ال ظامٗت َالب لضي اإلاخٛحراث وبٌٗ بالظهب الكٗىع  بحن الٗال٢ت لضعاؾت ٖلميت مداولت

ًا
 مً وا٢خىاٖا

 .اإلاٗم٣ت بالضعاؾت يدىاوله ؤن قاء الخيىر  اإلاىيٕى هظا بإهميت الباخض

: الضعاؾت مكيلت

 وبالخالي الىٟؿيت  الايُغاباث وخضور الىٟسخي جىاػجهم في جازغ ٢ض التي الخدضياث مً ال٨شحر الجامٗت بُالب جديِ   
  باإلاؿخ٣بل والخ٨ٟحر ألا٧اصيمي الخىا٤ٞ ومجها َا٢اتهم مً وج٠ًٗ ؤصائهم ٖلى جى٨ٗـ

ًا
 ألاؾغيت الٓغوٝ ًٖ ًٞال

 يازغ ؾلبي قٗىع  وهى بالظهب الكٗىع  هى ؤلاوؿان ليا يخٗغى التي الىٟؿيت الايُغاباث ومً بهم، اإلاديُت والا٢خهاصيت
لى الٟغص ٖلى  به ٢ام زاَئ ؾلى٥ ؤو ٖمل بؿلب الكٗىع  هظا وييكإ له، الىٟؿيت الصخت مً وي٠ًٗ به اإلاديُحن ٖو

  وحٗظيليا الظاث ه٣ض في واإلابالٛت بالىضم ؤلاخؿاؽ إلاٟغص يؿلب وهى اإلاجخم٘، ٖىه يغضخى ؤو يمحره يغياه وال الٟغص
ًا
 ج٨ٟحرا

  جازغ واهخ٣اصها الظاث مداؾبت في اإلابالٛت وهظه لآلزغيً، ؤطي مً هى حؿلب ٖما
ًا
 وج٣بل بالُمإهيىت الٟغص ؤخؿاؽ ٖلى ؾلبا

 هىا مً ،(4)له الىٟؿيت الصخت جد٣ي٤ زم ومً آلازغيً وم٘ هٟؿه م٘ الخىا٤ٞ في الٟغص ٢ضعة ٖمى جازغ وبالخالي لضيه الظاث

ليه البدض بمك٩لت الباخض قٗغ : الخالي الؿاا٫ في الضعاؾت مكيلت جدبلىع  ؾب٤ ما يىء في ٖو

غاٞيت اإلاخٛحراث بٌٗ بالظهب الكٗىع  بحن الٗال٢ت َبيٗت ما  الدؿائالث مىه وجخٟٕغ صه٣ال؟ ظامٗت َالب لضي الضيمٚى

: الخاليت

 صه٣ال؟ ظامٗت َالب لضي بالظهب الكٗىع  صعظت ما . 

 صه٣ال؟ ظامٗت َالب لضي ألا٧اصيمي والخدهيل بالظهب الكٗىع  بحن الٗال٢ت َبيٗت ما .2

                                                           
 اجلامعات ارباد رللة ،"الجامعي الوسط في الحياة المتزنة تحقيق في الرياضية األنشطة ممارسة أثر :"(ـ990 ) كآخركف ياسُت التكرييت كديع   

 .55 العامة، ص األمانة،العربية
 .88 ادلعارؼ، ص دار: .القاىرة ،"االجتماعية ثارىاآو وعالجها أسبابها والعقلية األمراض النفسية "(:ـ964 )راجح عزت  محدأ 2
. 65، رسالة دكتوراه غَت منشورة، جامعة دمشق، كلية الًتبية، ص"الشعور بالذنب وعالقتو بمتغيري القلق والثقة بالنفس"(:ـ2 20)رانيا الشبؤكف  3
، ص 36جامعة بغداد، رللة البحوث الًتبوية كالنفسية،العدد،"الشعور بالذنب وعالقتو بالصحة النفسية لدى طالب"(:ـ3 20)ندل رحيم سليماف 4

 65. 
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 حٗؼي  صه٣ال ظامٗت َالب لضي بالظهب الكٗىع  في ( 0.05)  الضاللت مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ هىا٥ هل .3

 (.الٗلمي الخسهو الضعاسخي، الجيـ،اإلاؿخىي  )إلاخٛحراث

: الضعاؾت ؤهمُت

ت ألاهمُت.ؤ  :الىٍٓغ

 الؿليم، الخ٨ي٠ ًٖ ؤلاوؿان حٗي٤ التي الىٟؿيت اإلاك٨الث ؤهم مً بالظهب الكٗىع  يٗض خيض هٟؿه، اإلاىيٕى ؤهميت . 
٣ضان ال٣ل٤ م٣ضمتها في اإلاٗاهاة بلى بضوعه ياصر والظر الُٟىلت بلى ظظوعه وجغظ٘ ن ال واللظان بالىٟـ الش٣ت ٞو

ّ
 في ي٣ال

 .بالظهب الكٗىع  ًٖ ؤهميتهما

ت ؤن .2  الٟغص، ؾلى٥ ٞهم في واضخت ؤهميت لها الضعاؾت ٖيىت لضي اإلاخٛحراث وبٌٗ بالظهب الكٗىع  بحن الٗال٢ت مٗٞغ
ت   وج٣ضيغها الٗال٢ت َبيٗت ٞمٗٞغ

ًا
 في الخد٨م زم ومً الٓاهغة بدضور الخيبا ص٢ت بلى  بضوعه ي٣ىص ؤن يم٨ً ص٢ي٤ بك٩ل ٦ميا

 .اوجٟؿحره بخضاثها

 .الجامعي الكباب ةفئ اإلاجخم٘،وهي مً وخؿاؾت هامت ٞئت ٖلى ججغر  بجها:البدض يضعؾها التي الٗمغيت اإلاغخلت ؤهميت .3

 :الخُبُلُت ألاهمُت.ب

  باٖخباعه الضعاؾت ٖيىت لضي اإلاخٛحراث وبٌٗ بالظهب الكٗىع  بحن الاعجباٍ مضي ٖلى الى٢ٝى الضعاؾت جداو٫  . 
ًا
 مجاال

  ماػا٫
ًا
 .الىنٟيت الضعاؾاث مً الٗضيض إلظغاء زهبا

 مشل ظضيضة مخٛحراث م٘ بالظهب الكٗىع  جدىاو٫  التي الضعاؾاث مً اإلاؼيض بظغاء يغوعة بلى الباخشحن ؤهٓاع جىظيه .2

يت ألاؾاليب  . الخ٨ٟحر وؤؾاليب اإلاؼاظيت وألاؾاليب اإلاٗٞغ

 . بالظهب الكٗىع  آزاع خضة مً الخسٟي٠ قإجها مً التي والخىنياث آلاعاء بٌٗ ا٢تراح في الضعاؾت ؤهميت ج٨مً .3

 الؿلى٦يت لاليُغاباث ٞغيؿت الُالب و٢ٕى صون  جدى٫  و٢اثيت بعقاصيت بغامج بىاء في هخاثجها مً الاؾخٟاصة بم٩اهيت .4
 .بالظهب الكٗىع  قضة ًٖ الىاججت والىٟؿيت

: الضعاؾت ؤهضاف

  يٟهم الضعاؾت مً والهضٝ ٖلميت، ٢يمت طاث يجٗلها ٚغى ؤو هضٝ صعاؾت ل٩ل          
ًا
 ؤظله مً الظر الؿلب ؤهه ٖلى ٖاصة

 صاللت و ٢يمت طاث شخهيت ٚحر ٖامت ؤهضاٝ جد٣ي٤ بلى يؿعى الظر هى الٗلمي البدض و الضعاؾت هظه بةٖضاص الباخض ٢ام

ال٢خه بالظهب الكٗىع  صعاؾت بلى الضعاؾت  هظه هضٞذ ،(1)ٖلميت لى صه٣ال، ظامٗت َالب لضي  اإلاخٛحراث ببٌٗ ٖو  وظه ٖو

ت الضعاؾت هظه خاولذ الخدضيض : آلاحي مٗٞغ

 .صه٣ال ظامٗت َالب لضي بالظهب الكٗىع  صعظت ًٖ ال٨ك٠ . 

 .الضعاسخي والخدهيل بالظهب الكٗىع  بحن الٗال٢ت َبيٗت مً الخد٤٣ .2

                                                           
. 55ادلكتب اجلامعي احلديث،ص: ، اإلسكندرية  "الخطوات المنهجية إلعداد البحوث االجتماعية-البحث العلمي  "( :ـ998 )شفيق زلمد   
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ت .3   الىالضيت اإلاٗاملت ؤؾاليب ؤ٦ثر مٗٞغ
ًا
 .الضامغ بمدليت ألاؾاؽ مغخلت جالميظ لضي اإلاغضخي بالخٝى جيباا

 .الجيـ إلاخٛحر حٗؼي  التي الضامغ بمدليت ألاؾاؽ مغخلت جالميظ لضي اإلاغضخي الخٝى في الٟغو١ َبيٗت  ًٖ ال٨ك٠ .4

ت .5  ظامٗت َالب لضي بالظهب الكٗىع  في ( 0.05)  الضاللت مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١  هىا٥ ٧اهذ ما بطا مٗٞغ

 (.الٗلمي الخسهو الضعاسخي، الجيـ،اإلاؿخىي  )إلاخٛحراث حٗؼي  صه٣ال

 
ً
: الضعاؾت فغوى: زامؿا

ٌ  الفغى . صه٣ال ظامٗت َالب لضي بالظهب الكٗىع  اهدكاع وؿبت جغجٟ٘: ألاو

 :الشالث الفغى. صه٣ال ظامٗت َالب لضي والخدهيل بالظهب الكٗىع  بحن بخهاثيت صاللت طاث ٖال٢ت جىظض :الشاوي الفغى
 إلاخٛحراث حٗؼي  صه٣ال ظامٗت َالب لضي بالظهب الكٗىع  في ( 0.05)  الضاللت مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١

(. ؤهثى ط٦غ،)الجيـ

 صه٣ال ظامٗت َالب لضي بالظهب الكٗىع  في ( 0.05)  الضاللت مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض :الغاب٘ الفغى
. ألاصبي الخسهو لهالر( ألا٧اصيمي اإلايشا١)الٗلمي الخسهو إلاخٛحراث حٗؼي 

 ظامٗت َالب لضي بالظهب الكٗىع  في ( 0.05)  الضاللت مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض :الخامـ الفغى
 .الشاوي اإلاؿخىي  لهالر( الغاب٘ الشالض، الشاوي، ألاو٫،)الضعاسخي اإلاؿخىي  إلاخٛحراث حٗؼي  صه٣ال

 
ً
: الضعاؾت خضوص ؾاصؾا

:  الغاهىت الضعاؾت في ٧الخالي وهى والجٛغافي والؼمجي اللكغي  اإلاجا٫ وهى زالر عثيؿيت مجاالث صعاؾت ل٩ل  

ت به ي٣هض:البكغي  اإلاجاٌ .1  الضعاؾت مجخم٘ الباخض وازخاع الضعاؾت ٖلحهم ؾخجغي  التي الجماٖاث ؤو ألاٞغاص مجمٖى

 .صه٣ال ظامٗت َالب مً

 البدض مجخم٘ مً البياهاث ظم٘ ومغخلت اإلايضاهيت الضعاؾت ؾدؿخٛغ٢ها التي الؼمىيت الٟترة هي:الؼمجي اإلاجاٌ .2
 .م2015 -2014ٖام في البدض مجخم٘ مً بياهاجه الباخض ظم٘  الجهاجي الخ٣غيغ وجٟغيٛها،و٦خابت

  للضعاؾت ظٛغافي ٦مجا٫ الكماليت الىاليت الباخض خضص و٢ض:الجغغافي اإلاجاٌ .3
َ
 الضعاؾت مدل صه٣ال لجامٗت مجها مىُل٣ا

ها بدضوص جخدضص ٦ما الغاهىت، يىتها مىيٖى  .بالظهب الكٗىع  ٢ياؽ في اإلاؿخسضمت وؤصه ٖو

 
ً
: الضعاؾت مهُلخاث: ؾابٗا

اط والًي٤ الخىجغ مً خالت هى" :بالظهب الكٗىع   للبدض الٟغص ٞيه يٗمض والظر ٖليه ويؿيُغ ؤلاوؿان ييخاب الظر والاهٖؼ

 هٟسخي ؤلم هى( 1)لها مؿلبت مٗيىت إلاىا٠٢ الخٗغى ٖىض الٟغص لضي جٓهغ والتي اإلاكاٖغ جل٪ مً ليسلهه ج٨يٟي خل ًٖ
، الٟغص به يكٗغ صازلي

ًا
لى وألاها ألاها بحن خىاع هى الىٟسخي الخدليل وبلٛت طاجه، وبحن بيىه صازلي خىاع ؤر صازليا  ؤهه ٖلى ألٖا

  اعج٨ب ؤو مسُىء
ًا
، طهىبا

ًا
  وآزاما

ًا
  اإلاكاٖغ هظه ج٩ىن  وؤخياها

ًا
  وهميت

ًا
 الٟغص ويىٓغ .وا٢عي ؤو واضر بسُإٍل  جغجبِ ال ٞحها مبالٛا

                                                           
 ، مؤسبر"لديهم الديني االلتزام بمستوى اإلسالمية وعالقتو الجامعة طلبة لدى بالذنب الشعور مدى"(: ـ2005)بشَت إبراىيم احلجار ك عبد الكرمي سعيد رضواف  

.  65الدين،ص  أصوؿ بغزة، كلية اإلسالمية العصر، اجلامعة كمتغَتات اإلسالمية الدعوة
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ًا
  يٗلمىجها به اإلاديُحن ؤن ويخىهم حٛخٟغ ال ٦إجها ؤزُاثه بلى ؤخياها

ًا
  .مجها والاقمئزاػ الظاث جد٣حر بلى ياصر مما .ظيضا

ًا
 وؤخياها

ضم اإلاباالة ٖضم صعظت بلى بالظهب الكٗىع  ي٣ل ؤزغي   جخٗل٤ بإزُاءٍل  بما بالظهب الكٗىع  ويغجبِ اإلاؿاوليت، جدمل ٖو
  ي٣اؽ و(.1)الخانت وخياجه طاجه هدى بإزُاءٍل  وبما بالٟغص، باإلاديُحن

ًا
 م٣ياؽ ٖلى اإلاٟدىم بظاباث زال٫ مً بظغاثيا

 .بالظهب الكٗىع 

اع :  الىٓغي  ؤلَا

: بالظهب الكٗىع .1

 بالظهب الكٗىع  ؤن ٦ما اإلاغاه٤، ؤو الُٟل مجها يٗاوي ؤن يم٨ً التي الىٟؿيت اإلاك٨الث مً مك٩لت بالظهب الكٗىع  يٗض   
 والًٛب الىٟسخي والًِٛ ٧ال٣ل٤ الىٟؿيت وألامغاى اإلاك٨الث مً بالٗضيض ويغجبِ لال٦خئاب، ألاؾاؾيت اإلا٩ىهاث ؤخض

 ال بالظهب الكٗىع  ٖالط ؤّن  ٖلى ظميٗها الىٟـ ٖلم مضاعؽ اج٣ٟذ و٢ض. ال٣هغر  والىؾىاؽ وؤلاخباٍ وال٨بذ والٗضاثيت
ما ٖليه، بال٣ًاء ي٩ىن 

ّ
 زبرة ي٩ىن  ٢ض بالظهب ٞالكٗىع  الؿىر، بالظهب الكٗىع  بلى الٗهابي بالظهب الكٗىع  بخٛيحر وبه

 ؤو لؤلزُاء جطخم صون  الُبيٗيت خضوصها في بها يكٗغ ٖىضما للٟغص والاظخماعي ألازالقي الؿلى٥ حٗؼيؼ في حؿهم بيجابيت
ر خحن ولىمها،في الظاث ٣ٖاب في اإلابالٛت ضم والًٛب الٗضاثيت بلى الؿىر  بالظهب الكٗىع  ٚياب ياّصِ  م٘ الخٗا٠َ ٖو

ـ بلىن هُلحن وحٗض. وال٣ٗليت الىٟؿيت ألامغاى مً ال٨شحر بلى باإلياٞت آلازغيً،  ؤ٦ثر مً Helen Block Lewis،1971 لَى
  الّىٟـ ٖلماء

ًا
 و٢ض الخؼر، مٟهىم ًٖ مؿخ٣ل ٦مٟهىمُم  ببغاػه في ألاو٫  الًٟل وناخبت بالظهب، الكٗىع  بمٟهىم اهخماما

  بظلذ
ًا
 مٗٓم وج٩اص. بالظهب الكٗىع  إلاٟهىم قامل جدضيض بلى ٖياصيت ٖلميت وبُغاث٤ الىنى٫  ؤظل مً َيبت ظهىصا

 بإؾاليب يخإزغ اإلاب٨غة،ٞالظهب الُٟىلت مغخلت في جم٨ً بالظهب الكٗىع  ظظوع  ؤّن  ٖلى جخ٤ٟ الىٟؿيت والبدىر الضعاؾاث
 م٘ وال٣اؾيت الخاػمت التهظيب ؤؾاليب جغجبِ خيض ؤمه، وبحن بيخه الخٗل٤ وهٕى يخل٣اه طرا٫ الىالضر والتهظيب الُٟل جغبيت
ر خحن في الُٟل، ٖىض اوٗضامه ؤو الظهب ه٣و ايت ؤؾاليب جاّصٍل ؼ والتي الىالضيت، الٖغ

ّ
 مؿاوليت ٖلى مٍٟغ بك٩لٍل  جغ٦

ٟا٫ لى. بالظهب الكٗىع  بلى آلازغيً م٘ لضحهم الخٗا٠َ وبزاعة آلازغيً، مكاٖغ بيظا ٖضم ٖلى وخّثهم ألازُاء، ٖلى ألَا  ٖو
م ىا مً الٚغ

ّ
  والخ٨ىىلىظيا، الٗلمي الخ٣ضم ٖهغ في وٗيل ؤه

ّ
ىا بال

ّ
  وٗيل ؤه

ًا
 والخىجغاث والًٍٛى ال٣ل٤ ٖهغ في ؤيًا

غ بضوعها والتي الىٟؿيت،
ّ
  جاز

ًا
  جإزحرا

ًا
 والخالٞاث الهغاٖاث ٞحها ج٨ثر التي ألاؾغ مً ال٨شحر ٞهىا٥ الُٟل، هٟؿيت ٖلى ؾيئا

 وال٠ُٗ الخب مً وخغماهه الىالضيً، ٢بل مً الىٟؿيت الُٟل مٗاملت ؾىء بلى باإلياٞت الىالضيً، بحن الُال١ ؤو الؼوظيت
 الىٟؿيت،وي٠ًٗ صخخه حهضص الظر وال٣ل٤ بالظهب بخؿاؾه مً يؼيض مما الؿليم، الىٟسخي لىمىه الًغوعيحن والخىان

٣ت
ّ
(.  2)بىٟؿه الش

اث بٌٗ هىان  :وهي بالظهب الكٗىع  جفؿغ التي الىٍٓغ

ت .أ   ٖىه يغضخى ال بؿلى٥ ٢يامه ٖىض بالظهب يكٗغ الٟغص ؤن جغي (Psycho- Analysis Perspective ) الىفس ي الخدمُل هٍٓغ
 واٖيت ٚحر زغ١  خالت هى ٞالظهب(. 3)زاَئ بٗمل ٢يامه هديجت بالظهب يكٗغ ويجٗله الُٟل ٖليه ياهب والظر الىالضان

                                                           
 . 4مصر،ص القاىرة، األصللو ادلصرية، مكتبة ،"بالذنب الشعور اختبار"،(2002) مليجي السميع عبد آماؿ  
 التعليم األساسي من التاسع الصف تالميذ لدى ميدانية المراىقين دراسة عند بالخزي بالشعور وعالقتو بالذنب الشعور "(:ـ  20)الشبؤكف  دانيا 2
 .27، رللة جامعة دمشق، اجمللد "الرسمية دمشق مدينة مدارس في
3 Hjelle,L.A&Zigler,D.J.(1976):Personality-theories-basic-asumbtion ,research and application, 1st 

edition, Mc Graw Hill Co, Dogakusha.pp27-28. 
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ىضما لل٣يم  مجخمٗه في الؿاثضة الاظخماٖيت والخ٣اليض ال٣يم جىا٢ٌ وعٚباجه صواٞٗه بإن الىعي مؿخىي  ٖمى الٟغص يضع٥ ٖو

 (1)بالظهب الكٗىع  يؿلب ٞةطا

ت .ب   يم٨ً التي الىٟسخي ألالم ْىاهغ مً ْاهغة هى بالظهب الكٗىع  ؤن جغي : : Existentialism theory الىحىصًت الىٍٓغ
 وييكإ الظاث في الخصخيذ يؿخضعي ما بىظىص جدظيغ هٓام هى ؤو الؿلى٥ في زُإ وظىص ًٖ ويٗبر الجؿضر، باأللم م٣اعهتها
يتها الخياة ٢يمت مً ج٣لل بإٖما٫ الٟغص ٢يام هديجت بالظهب الكٗىع   اخخماالث مً ج٣لل ؤو ولآلزغيً، بليه باليؿبت وهٖى

ليه .الخياة  ومداولت ؤلاؾاءة ًٖ بالخٗىيٌ الٟغص ٢يام يؿخضعي الخل٣ي الىظىص مً عا١ٍل  ق٩ل يمشل بالظهب ٞالكٗىع  ٖو
٤ الخياة (. 2)اإلاشالياث ٞو

: الؿابلت الضعاؾاث.2

الكخه بالظهب الكٗىع : بٗىىان(: م2011)الكباون عاهُا صعاؾت .أ   بلى البدض حهضٝ ،اإلاغاهلحن ٖىض بالخؼي  بالكٗىع  ٖو
 مضاعؽ في ألاؾاسخي الخاؾ٘ اله٠ جالميظ مً اإلاغاه٣حن لضي بالخؼر  والكٗىع  بالظهب الكٗىع  بحن الٗال٢ت ًٖ ال٨ك٠

ت بلى حهضٝ ٦ما الغؾميت، صمك٤ مضيىت   بالخؼر  والكٗىع  بالظهب الكٗىع  في اإلاغاه٣حن بحن الٟغو١ مٗٞغ
ًا
 الجيـ إلاخٛحر جبٗا

 (  655) مً البدض ٖيىت ج٩ىهذ و٢ض(. وبهار ط٧ىع )
ًا
 مً(  303) بلى مىػٖحن ألاؾاسخي الخاؾ٘ اله٠ جالميظ مً وجلميظة جلميظا

ب٤. الغؾميت صمك٤ مضيىت مضاعؽ مً َب٣يت ٖكىاثيت بُغي٣ت ازخياعهم جم ؤلاهار مً(  352) و الظ٧ىع 
ُم
 ازخباع ٖلحهم َو

 اؾخُالٖيت ٖيىت ٖلى بخُبي٣هما الباخشت ٢امذ ؤن بٗض الباخشت، بٖضاص مً اإلاغاه٣حن لضي بالخؼر  والكٗىع  بالظهب الكٗىع 

 في وؤلاهار الظ٧ىع  بحن بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ وظىص جبحن: بلى البدض هخاثج ؤقاعث و٢ض. وزباتهما نض٢هما مً وجإ٦ضث

 (.3)ؤلاهار لهالر بالظهب الكٗىع 

الكخه بالظهب الكٗىع  مكيلت بٗىىان(:  م2001) الكمغي  فُاى حاؾم صعاؾت .ب   َلبت لضي اإلاخغحراث ببٌٗ ٖو

 ؤصبي،-ٖلمي الضعاسخي الخسهو الجيـ،( اإلاخٛحراث و بالظهب الكٗىع  بحن الٗال٢ت ٖلى الخٗٝغ بلى الضعاؾت هضٞذالجامٗت،
 ( 350)مً الضعاؾت ٖيىت ج٩ىهذ( صازلي ٢ؿم -الٗاثلت م٘ الؿ٨ً يٗمل ال يٗمل: الٗمل

ًا
البت َالبا   َو

ًا
 اٖخمضث ظامٗيا

 لضي بالظهب الكٗىع  مؿخىي  ؤن جبحن :آلاجُت الىخاثج بلى الضعاؾت جىنلذ .الباخض ؤٖضاص بالظهب الكٗىع  م٣ياؽ الضعاؾت
  صالت اعجباَيت ٖال٢ت وظىص.للم٣ياؽ الٟغضخي اإلاخىؾِ مً ؤٖلى الجامٗت َلبت

ًا
 والجيـ بالظهب الكٗىع  بحن بخهاثيا

  صالت ٖال٢ت جىظض ٦ما الظ٧ىع، ولهالر
ًا
 (.4)ؤلاوؿاهيت الخسههاث ولهالر والخسهو بالظهب الكٗىع  بحن بخهاثيا

م ٖبض و الدجاع ببغاهُم بكحر صعاؾت .ج   الجامٗت َلبت لضي بالظهب الكٗىع  مضي بٗىىان(:م2005) عيىان ؾُٗض الىٍغ
الكخه ؤلاؾالمُت  َلبت لضي بالظهب الكٗىع  مضي ٖلى الخٗٝغ بلى الضعاؾت هضٞذ ،لضيهم الضًجي الالتزام بمؿخىي  ٖو
ال٢خه ؤلاؾالميت الجامٗت  لضي بالظهب الكٗىع  مضي ٖلى اإلاخٛحراث بٌٗ جإزحر بلى بياٞت لضحهم الضيجي الالتزام بمؿخىي  ٖو

ا( 727)الضعاؾت ٖيىت وبلٛذ الجامٗت َلبت البت،واؾخسضم َالبًا  لضي بالظهب الكٗىع  ل٣ياؽ ألاولى اؾدباهخحن، الباخشان َو

                                                           
1
 O'conner, A. (1997): Inter personal Guilt- the development of anewmeasure, Journal of clinical 

psychology.p85. 
. 58 بغداد،ص جامعة مطبعة ،احلمداين الكربويل كموفق ديل محد ترمجة ،"السميمة الشخصية (1988) :"تيد ,كلندزمن ,سدين 2
. مرجع سبق ذكره(: ـ  20)رانيا الشبؤكف 3
، (37)العدد ،ادلستنصرية آداب ، رللةببعض المتغيرات وعالقتو بغداد جامعة طلبة لدى بالذنب الشعور"(:ـ 200)فياض الشمرم  جاسم  4

. 298-289ص
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 مؿخىي  ؤن :ؤهمها مً و٧ان هخاثج ٖضة بلى الضعاؾت وجىنلذ .لضحهم الضيجي الالتزام مضي ل٣ياؽ الشاهيت والازخباع الُلبت،

 مؿخىي  في الُلبت بحن بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ وظىص الضعاؾت بييذ ،٦ما(% 73.31 )٧ان الُلبت لضي بالظهب الكٗىع 
 (.1)ؤلاهار لهالر الجيـ إلاخٛحر حٗؼي  بالظهب الكٗىع 

 مً ٧ل ٢ياؽ ألامغي٨يت اإلاخدضة الىالياث في ؤظغيذ التي الضعاؾت هظه اؾتهضٞذ(: م1997وهغولي فحرحؿىن )صعاؾت .د 
البت َالب( 282) مً الضعاؾت ٖيىت وجإلٟذ بيجهما الٗال٢ت ٖلى والخٗٝغ بالظهب والكٗىع  بالخؼر  الكٗىع   بخضي مً َو

  البياهاث ومٗالجت الضعاؾت ؤصواث وبخُبي٤ ألامغي٨يت الجامٗاث
ًا
  ؤ٦ثر ؤلاهار ؤن الىخاثج ؤْهغث بخهاثيا

ًا
 بالخؼر  قٗىعا

 (.2)والظهب

: اإلاُضاهُت الضعاؾت بحغاءاث

 الخُىاث وقغح والٗيىت الضعاؾت مجخم٘ جدضيض في الباخض اجبٗها التي وؤلاظغاءاث الُغ١  الضعاؾت مً الجؼء هظا يدىاو٫    
 الازخباعاث ؤهىإ بلى ومخٛحراتها،وؤلاقاعة الضعاؾت جهميم مسُِ قغح وونٟها،زم الضعاؾت ؤصاة بىاء في الٗمليت وؤلاظغاءاث

. الضعاؾت في اؾخسضمذ التي ؤلاخهاثيت

: الضعاؾت مىهج.1

 وظم٘ مٗيىت مك٩لت ؤو خضر ؤو ْاهغة عنض وهى الاعجباَي الىنفي اإلاىهج اجبإ ٖلى الضعاؾت هظه في الباخض ٖمض ل٣ض  

ت بهضٝ بها الخانت الٓغوٝ وون٠ مجها والخ٣اث٤ اإلاٗلىماث . لها خلى٫  بلى والىنى٫  ؤؾبابها مٗٞغ

:  الضعاؾت ُٖىت. 2

ت : الاؾخُالُٖت الُٗىت .أ   ٢ام الضعاؾت مجخم٘ في الخد٨يم بٗض اإلاٗضلت نىعجه في إلا٣ياؽ ال٣ياؾيت الخهاثو إلاٗٞغ
 ( 40) حجمها اؾخُالٖيت ٖيىت ٖلى بخُبي٣ه الباخض

ًا
 ، الضامغ بمدليت ألاؾاؽ اإلاغخلت مً جلميظة( 20)و جلميظ( 20) مٟدىنا

 .اإلا٣ياؽ وزباث نض١ مً الخإ٦ض بهضٝ

% 10بيؿبت صه٣ال ظامٗت َالب مً الُب٣يت الٗكىاثيت الٗيىت َغي٤ ًٖ الضعاؾت ٖيىت ازخياع جم :الفٗلُت الُٗىت .ب 

البت َالب( 600) الضعاؾت ٖيىت حجم بلٜ خيض  والجضو٫   ٧ليت 13 ظملت مً.م2015 -2014الضعاسخي للٗام  ٧لياث( 9)مً َو
 .الضعاؾت ٖيىت جىػيٗاث يبحن الخالي

 ٌ   اإلاسخاعة اليلُاث خؿب الضعاؾت ُٖىت جىػَ٘ ًبحن(: 1)عكم حضو
ً
 ٖكىاثُا

ألاعى الُب اليلُت  

والخٗضًً 

التربُت الؼعاٖت 

ٖلمي 

ٗت التربُت ؤصبي آلاصاب  اإلاجمٕى الاكخهاص الكَغ

 600 100 50 100 100 100 50 50 50الٗيىت 

 

                                                           
. 647مرجع سبق ذكره، ص (: ـ2005)بشَت إبراىيم احلجار ك عبد الكرمي سعيد رضواف  
، رللة أحباث كلية الًتبية األساسية ، "الشعور بالخزي لدى طلبة الجامعة وعالقتو ببعض المتغيرات"(:ـ2007)مذكور يف، عفراء إبراىيم ك شاكر مبدر 2

 .العدد الثاين( 5)اجمللة
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 :الضعاؾت ُٖىت زهاثو.3

. طل٪ يىضر الخالي والجضو٫  والخسهو الضعاسخي واإلاؿخىي  و الىٕى الٗيىت زهاثو جخًمً

 ٌ  الضعاؾت ُٖىت زهاثو جىػَ٘ ًبحن(: 2)عكم حضو

( اإلاُشاق) الخسهو الىٕى الضعاس ي اإلاؿخىي 

% اليؿبت الخ٨غاع الخسهو% اليؿبت الخ٨غاع الجيـ% اليؿبت الخ٨غاع اإلاؿخىي 
 41.7 250 ٖلمي 40.0 240 ط٦غ 32.2 193 ألاو٫ 
 58.3 350 ؤصبي 60.0 360 ؤهثى 26.2 157 الشاوي

 100.0% 600 اإلاجمٕى 100.0% 600 اإلاجمٕى 22.2 133 الشالض
       19.5 117 الغاب٘

       100.0% 600 اإلاجمٕى

: الضعاؾت ؤصاة.4

 :بالظهب الكٗىع  ملُاؽ

م ٖبض و الدجاع ببغاهُم بكحر بٖضاص مً     ٖباعة( 30) مً ألانليت نىعجه في اإلا٣ياؽ يخ٩ىن ( م2005) عيىان ؾُٗض الىٍغ

٤ مضعط وػن ٣ٞغة ل٩ل ؤُٖى خيض ؤبٗاص ؤعبٗت ٖلى مىػٖت ، )زالسي مخضعط ؾلم ٞو
ًا
  صاثما

ًا
،هاصعا

ًا
 مؿخىي  ل٣ياؽ( ؤخياها

 ٖلى الضازلي الاحؿا١ ونض١ الٗاملي الهض١ َغي٤ ًٖ اإلا٣ياؽ نض١ خؿاب جم الجامٗت، َلبت لضي بالظهب الكٗىع 
البت،جغاوخذ َالب( 100) مً م٩ىهت اؾخُالٖيت ٖيىت  ًٖ الشباث خؿاب جم( 0.303)و( 0.924)بحن ما الاعجباٍ مٗامالث َو

غي٣ت( 0.920) بلٜ ٣ٞض الىهٟيت الخجؼثت َغي٤  ؤن الباخض وظض ٣ٞض الٟلؿُيييت، البيئت في( 0.974)٩ٞاهذ الٟا٦غوهبار َو
  ظيضة اإلا٣ياؽ ٖباعاث

ًا
 جىػي٘ يىضر الخالي والجضو٫  الؿىصاهيت، الش٣اٞت يىء ٖلى ازخياعه ٞخم الؿىصاهيت البيئت م٘ ظضا

٣غاث ألابٗاص  اإلا٣ياؽ ٞو

 ٌ  اإلالُاؽ وفلغاث ألابٗاص جىػَ٘ ًىضر(: 3)عكم حضو

الفلغاث ٖضص فلغاث البٗض البٗض 

 3، 5، 6، 7، 8، 9، 20، 23، 24 9الاظخماعي 

. 29، 18،26، 17، 16، 15،  11، 4، 1 9الصخصخي 

 2، 13، 22، 25، 28، 30 6ألاؾغر 

 10، 12، 14، 19، 21، 27 6ألا٧اصيمي 

: اإلالُاؽ وزباث نضق

 ٢ام( اإلادىمحن نضق) ألاو٫  اإلااقغ: اإلا٣ياؽ نض١ ٖلى للضاللت ماقغاث زالزت  الباخض اؾخسضم: اإلا٣ياؽ نض١( ؤ)

 ٖباعاث ،لٟدو الؿىصاهيت الجامٗاث بٌٗ في والتربيت الىٟـ ٖلم في والخبراء ألاؾاجظة مً( 7)ٖضص ٖلى بٗغيه الباخض
. الؿىصاهيت البيئت م٘ يخماشخى ختى الخٗضيالث بٌٗ بظغاء ٖلى اإلاد٨مىن  اج٤ٟ و٢ض  ٖباعة ٧ل ٖلى آعاءهم  وؤبضوا اإلا٣اييـ

 الشباث إلاٗامل التربيعي الجظع  بدؿاب وي٣اؽ ؤلاخهاجي، الهض١ ؤهىإ مً وهى الظاحي الهضق ٞهى الشاوي اإلااقغ ؤما

 ٞهى الشالض اإلااقغ ؤما .(0.88) خىالي اإلا٣ياؽ لهض١ ال٩ليت الضعظت و٧اهذ الشباث خؿاب َغ١  مً َغي٣ت بإر اإلادؿىب
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 ال٩ليت والضعظت ٣ٞغة ٧ل صعظت بحن لبحرؾىن  الاعجباٍ مٗامالث خؿاب ؤٞغػه الظر الفلغاث بحن الضازلي الخجاوـ مٗامل

  :طل٪ يىضر الخالي والجضو٫  للم٣ياؽ

 ٌ   بالظهب الكٗىع  إلالُاؽ اليلُت الضعحت م٘ الفلغاث اعجباٍ مٗامل ًىضر(: 4)عكم حضو

الاعجباٍ الفلغة الاعجباٍ الفلغة الاعجباٍ الفلغة الاعجباٍ الفلغة الاعجباٍ الفلغة 

1 .462 7 .225 13 .457 19 .427 25 .360 

2 .596 8 .380 14 .496 20 .434 26 .301 

3 .523 9 .365 15 .552 21 .311 27 .460 

4 .542 10 .310 16 .475 22 .451 28 .352 

5 .597 11 .232 17 .479 23 .475 29 .494 

6 .157 12 .147 18 .513 24 .509 30 .639 

 الضاللت الخاليت ال٣ٟغاث جد٤٣ لم خحن في ؤلاخهاثيت، صاللت خ٣٣ذ ال٣ٟغاث ظمي٘ ؤن ؤٖاله الجضو٫  مً يخطر   
. الجهاثيت نىعجه في ٖباعة( 28) مً م٩ىن  الجهاثيت نىعجه في الاؾخليان ٞي٩ىن  خظٞها جم وبالخالي( 12و 6)ؤلاخهاثيت

 وطل٪ الىهٟيت الخجؼثت  َغي٣ت هي اإلا٣ياؽ،ألاولى زباث مً لخإ٦ض ماقغان الباخض اؾخسضم: Reliability ٢ياؽالم زباث( ب)
 بلٜ خيض ،(1)لبحرؾىن  الخام الاعجباٍ ٢اهىن  باؾخسضام الؼوظيت والٗباعاث الٟغصيت الٗباعاث بحن الاعجباٍ مٗامل بدؿاب

 م٣ياؽ خؿاب ٞخم الشاهيت الُغي٣ت ؤما.وم٣بى٫  ٢ىر  اعجباٍ مٗامل وهى 0.01 الضاللت مؿخىي  ٖىض(**777.)الاعجباٍ مٗامل

. طل٪ يىضر الخالي والجضو٫ (  781.) ال٩ليت الضعظت زباث مٗامل ونل( الٟا٦غوهبار) بُغي٣ت

 ٌ  بالظهب الكٗىع  للملُاؽ الشباث مٗامالث ًىضر(: 5)عكم حضو

 الشباث مٗامل الفلغاث ٖضص البٗض

 647. 9 الاظخماعي
 807. 9 الصخصخي

 743. 5 ألاؾغر 
 739. 5 ألا٧اصيمي

 781. 28 ال٩ليت الضعظت

 وهظا ، ال٩ليت والضعظت ؤلابٗاص لجمي٘( 821.)مً ؤ٦بر الشباث مٗامالث ظمي٘ ؤن الؿاب٤ الجضو٫  مً الباخض يالخٔ             
 ؤن يٓهغ الؿاب٣ت الضعاؾت بظغاءاث زال٫ مً الخالي، الضعاؾت مجخم٘ في الشباث مً ممخاػة بضعظاث ألابٗاص جمخ٘ بلى يكحر

. ل٣ياؽ الخالي الضعاؾت مجخم٘ في اؾخسضامه جايضان وزباث نض١ صعظخا له اإلا٣ياؽ

 

 

                                                           
 .332دار النهضة،ص :ة القاىر ، "واالجتماعية والتربوية النفسية البحوث في اإلحصاء"(: ـ970 )خَتم السيد   
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 : ؤلاخهاثُت ألاؾالُب. 5

  : البدض ؤهضاٝ لخد٣ي٤ آلاجيت ؤلاخهاثيت الىؾاثل اؾخسضمذ

 Pearson correlation coefficient  بحرؾىن  اعجباٍ مٗامل . 

  (T-Test Two Independent sample) .مؿخ٣لخحن لٗييخحن الخاجي الازخباع .2

 Cronbach – Alpha formula ).) الٟا٦غوهبار مٗاصلت .3

 . اليؿبي والىػن اإلاٗياعر  والاهدغاٝ اإلاخىؾُاث .4

 . البدض هظا في وعصث التي البياهاث إلاٗالجت  (spss) الاظخماٖيت و الىٟؿيت للٗلىم ؤلاخهاثيت الخؼم اؾخٗما٫ .5

: الضعاؾت هخاثج وجدلُل ٖغى

 ؤلاخهاجي، الخدليل زال٫ مً صختها مً والخد٤٣ بلحها جىنل التي الضعاؾت ٞغوى الباخض يٗغى ؾٝى الجؼء هظا في      

. الؿاب٣ت الضعاؾاث يىء في ومىا٢كتها ٖلحها الخٗلي٤ زم ومً

ٌ  الؿااٌ هدُجت ٖغى : ألاو

 الخ٨غاعاث باؾخسضام الباخض ٢ام الؿاا٫ هظا ٖلى إلظابت صه٣ال؟ ظامٗت ب َال لضي بالظهب الكٗىع  مؿخىي  ما
 للكٗىع  ال٩ليت الضعظت و٦ظل٪ بالظهب الكٗىع  ازخباع ؤبٗاص مً بٗض ل٩ل اليؿليت، وألاوػان اإلائىيت واليؿب واإلاخىؾُاث

 طل٪؟ يىضر الخالي والجضو٫  بالظهب

 ٌ ت والاهدغافاث واإلاخىؾُاث الاؾخجاباث مجمٕى: (6)عكم حضو  والترجِب اليؿبي والىػن اإلاُٗاٍع

 ٖضص ن البٗض
 الفلغاث

 الضعحت
 للبٗض اليلُت

 الاهدغاف اإلاخىؾِ
 اإلاُٗاعي 

 الىػن
 اليؿبي

 79.05 4.36382 19.0467 24 8 600 الاظخماعي
 80.79 3.42301 21.8150 27 9 600 الصخصخي
 79.66 2.02831 14.3383 18 6 600 ألاؾغر 

 82.43 2.91134 12.3650 15 5 600 ألا٧اصيمي
% 80.48 12.72648 67.565 84 28 600 اإلاجمٕى

 البٗض طل٪ جال%( 82.43) ٢ضعه وؿبي بىػن ألاولى اإلاغجبت اخخل" ألا٧اصيمي" الغاب٘ البٗض ؤن الؿاب٤ الجضو٫  مً يخطر

 بىػن الشاهيت اإلاغجبت اخخل "ألاؾغر " الشالض البٗض طل٪ جال ،%(80.79)٢ضعه وؿبي بىػن الشاهيت اإلاغجبت اخخل" الصخصخي" الشاوي

 %( 79.66)٢ضعه وؿبي
ًا
 صعظت و٧اهذ ،%(79.05)٢ضعه وؿبي بىػن وألازحرة الغابٗت باإلاغجبت " الاظخماعي" ألاو٫  البٗض ظاء وؤزحرا

%(. 80.48) صه٣ال ظامٗت َالب لضي بالظهب الكٗىع 

 ٢ضعه وؿبي بىػن ٖالي بمؿخىي  يخمحز صه٣ال ظامٗت َالب لضي بالظهب الكٗىع  ؤن ؤلاخهاثيت البياهاث حكحر 

 بمشابت وهي الىٟؿيت الىاخيت مً ايجابيت خالت يٗخبر  صه٣ال ظامٗت َالب لضي بالظهب الكٗىع  مؿخىي  اعجٟإ بن%( 80.48)
 ما ألا٧اصيمي البٗض في واضر بك٩ل طل٪ ألاًٞل،ْهغ ٞٗل ٖلى وخغنهم ألزُائهم الُالب بصعا٥ يٗجي ما ؾىيت، مكاٖغ
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  يؿعى الُالب ؤن ٖلى يضلل
ًا
 لخإزغ ٧ان وعبما الًاُٚت الا٢خهاصيت الخياة الٓغوٝ ْل في مؿخ٣بله جإمحن ؤظل مً ظاهضا

  باإلاى٣ُت والخ٣اليض والٗاصاث الٗام الغر 
ًا
 ٧اهىا التي اإلاشاليت طاتهم م٘ جدىاؾب ال جسههاث ٖلى خهلىا وعبما طل٪، في صوعا

 اإلاغاخل هظه في بالخ٣هحر وقٗىعهم الؿاب٣ت الخٗليميت اإلاغاخل في اإلااضخي بلى بالظهب قٗىعهم يٗىص ٣ٞض بها، يدلمىن 

( م2001)الكمغر  صعاؾت م٘ الضعاؾت اج٣ٟذ اإلاؿخ٣بل في بالخ٨ٟحر جخمحز ٖمغيت مغخلت في الضعاؾت ٖيىت ؤن ٦ما الضعاؾيت،
 ؤن بييذ التي( م2005)عيىان و الدجاع صعاؾت وم٘ الجامٗت َالب لضي بالظهب الكٗىع  مً ٖا٫ مؿخىي  ؤن ؤوضخذ التي

. (% 73.31 )٧ان الُلبت لضي بالظهب الكٗىع  مؿخىي 

: الشاوي الفغى هدُجت ٖغى

  صالت ٖال٢ت جىظض ؤهه ٖلى الشاوي الٟغى يىو
ًا
 َالب لضي الضعاسخي والخدهيل بالظهب الكٗىع  بحن بخهاثيا

 طل٪؟ يىضر الخالي والجضو٫  بحرؾىن  اعجباٍ مٗامل باؾخسضام الباخض ٢ام الٟغى هظا صخت مً ولخد٤٣ صه٣ال، ظامٗت

 ٌ  الضعاس ي والخدهُل بالظهب الكٗىع  بحن الاعجباٍ مٗامل ًىضر(: 7)عكم حضو

 الاؾخيخاج الضاللت الاعجباٍ مٗامل ن م ؽ

 ؾالبت ٖال٢ت جىظض 000. **233.- 600 الخدهيل بالظهب الكٗىع 

( 0.01)اإلاؿخىي  ٖىض صالت

 والخدهيل بالظهب الكٗىع  بحن بخهاثيت صاللت طاث ٨ٖؿيت ؾالبت ٖال٢ت وظض بلى ؤلاخهاثيت البياهاث حكحر 
 هديجت الىديجت هظه جايض الضعاسخي الخدهيل ؤو اإلاٗض٫ في ه٣هان يهاخبه بالظب الكٗىع  اهسٟاى ؤن طل٪ يٗجي ألا٧اصيمي،

 الىديجت جل٪ ؤن الباخض ألا٧اصيمي،يٗخ٣ض اإلاجا٫ في بالظهب الكٗىع  مً ٖا٫ مؿخىي  وظىص بلى ؤقاع الظر ألاو٫  الٟغى
 في ج٣هحرهم اججاه بالظهب الكٗىع  ييخابهم بديض ؛ ؤ٧اصيميت صعظاث ؤ٢صخى بلى الىنى٫  ٖلى الجامٗت َالب خغم جا٦ض

  هى اإلاغخلت هظه في الؿاب٤ ه٣ههم حٗىيٌ يداولىن  ٞهم الضعاؾيت، اإلاغاخل
ًا
  قٗىعا

ًا
  وليـ ايجابيا

ًا
 ٖاصة يٓهغ ٧الظر ؾلبيا

. الهضص هظا في ؾاب٣ت صعاؾت ٖلى الخهى٫  للباخض يدشجى لم الا٦خئاب، مغضخى ٖىض

: الشالث الفغى هدُجت ٖغى

 بالظهب الكٗىع  في ( 0.05)  الضاللت مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض ؤهه ٖلى الشالض الٟغى يىو

 بةظغاء الباخض ٢ام الٟغى هظا صخت مً ولخإ٦ض الظ٧ىع، ،لهالر(بهار ط٧ىع،)الجيـ إلاخٛحر حٗؼي  صه٣ال ظامٗت َالب لضي

خحن( T. Test)ازخباع . طل٪ يىضر الخالي والجضو٫  مؿخ٣لخحن إلاجمٖى

 ٌ  الفغوق لبُان( بهار طهىع،) مؿخللخحن إلاجمىٖخحن( ث)ازخباع ًىضر(: 8)عكم حضو

 اإلاخىؾِ ن الىٕى البٗض
 الخؿابي

 الاهدغاف
 اإلاُٗاعي 

( ث) كُمت

 

 الاؾخيخاج الضاللت

 صالت 000. 13.257 2.30152 21.5917 240 ط٦غ الاظخماعي
 4.58589 17.3500 360 ؤهثى

 صالت 000. 8.337 3.09091 23.1667 240 ط٦غ الصخصخي
 3.33978 20.9139 360 ؤهثى
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 صالت 000. 3.644 1.75484 14.7042 240 ط٦غ ألاؾغر 
 2.15990 14.0944 360 ؤهثى

 صالت 000. 7.197 2.68109 13.3708 240 ط٦غ ألا٧اصيمي
 2.86871 11.6944 360 ؤهثى

 صالت 000. 11.924 7.05131 72.7792 240 ط٦غ ال٩ليت الضعظت
 8.35438 64.9694 360 ؤهثى

ىض( 598)خغيت صعظت ٖىض الجضوليت "ث" ٢يمت (. 0.01)و( 0.05)صاللت مؿخىي  ٖو

  الٟغى صخت جد٣ي٤ يدبحن ؤٖاله الجضو٫  مً 
ًا
  الضاللت مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض ؤهه ؤر ٧ليا

 جل٪ ؤن الباخض يغي  الظ٧ىع، ،لهالر(بهار ط٧ىع،)الجيـ إلاخٛحر حٗؼي  صه٣ال ظامٗت َالب لضي بالظهب الكٗىع  في ( 0.05)
  ؤ٦ثر الُالب ؤن بلى حٗىص الىديجت

ًا
  وؤ٦ثر والاهٟٗاالث باالججاهاث جإزغا

ًا
 جمذ الظر الظ٦غر  ج٩ىيجهم خؿب باإلاؿاوليت بخؿاؾا

 الىديجت هظه اج٣ٟذ والاظخماعي، ألاؾغر  للخإزحر هديجت الظ٧ىع  ٖىض ؤ٦بر بك٩ل يخإزغ بالظهب الكٗىع  ؤن ؤر ٖليه، جيكئتهم

  صالت ٖال٢ت وظىص ؤوضخذ التي( م2001)الكمغر  م٘
ًا
 وم٘ وازخلٟذ الظ٧ىع، لهالر والجيـ بالظهب الكٗىع  بحن بخهاثيا

 التي( م1997و٦غولي ٞحرظؿىن ) صعاؾت م٘ و ؤلاهار، لهالر ٧اهذ الٟغو١ ؤن بييذ التي( م2005)عيىان و الدجاع صعاؾت

  ؤ٦ثر ؤلاهار ؤن وظضث
ًا
. الظ٧ىع  مً والظهب بالخؼر  قٗىعا

: الغاب٘ الفغى هدُجت ٖغى

 لضي بالظهب الكٗىع  في ( 0.05)  الضاللت مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض ؤهه ٖلى الغاب٘ الٟغى يىو
 ألاصبي لهالر(.ؤصبي ٖلمي،) الخسهو إلاخٛحر حٗؼي  صه٣ال ظامٗت َالب

 ٌ  الفغوق لبُان( ٖلمي-ؤصبي) مؿخللخحن إلاجمىٖخحن( ث)ازخباع ًىضر(: 9)عكم حضو

 اإلاخىؾِ ن الىٕى البٗض
 الخؿابي

 الاهدغاٝ
 اإلاٗياعر 

( ث) ٢يمت
 

 الاؾخيخاط الضاللت

 صالت 000. 12.535 3.01802 21.4000 250 ٖلمي الاظخماعي
 4.40278 17.3657 350 ؤصبي

 صالت 000. 7.655 3.43023 23.0240 250 ٖلمي الصخصخي
 3.14965 20.9514 350 ؤصبي

 صالت 000. 3.644 1.89975 14.6240 250 ٖلمي ألاؾغر 
 2.09426 14.1343 350 ؤصبي

 صالت 003. 2.934 2.89833 13.2920 250 ٖلمي ألا٧اصيمي
 2.73840 11.7029 350 ؤصبي

 صالت 000. 12.626 7.02975 72.8320 250 ٖلمي ال٩ليت الضعظت
 8.25702 64.7086 350 ؤصبي

ىض( 598)خغيت صعظت ٖىض الجضوليت "ث" ٢يمت (. 0.01)و( 0.05)صاللت مؿخىي  ٖو
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 َالب لضي بالظهب الكٗىع  في ( 0.05)  الضاللت مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض ؤهه بلى الىخاثج حكحر 

 الٗلميحن الُالب ؤن الباخض هٓغ وظهت مً طل٪ يغظ٘ ٢ض الٗلمي، لهالر(.ؤصبي ٖلمي،) الخسهو إلاخٛحر حٗؼي  صه٣ال ظامٗت
  لخسهو ٧ان وعبما ألاصبيحن للُالب مخاح هى ما مشل مخىاٞغة ٖمل ٞغم لهم جخاح ال

ًا
  ؤيًا

ًا
 لم بطا بالظهب الكٗىع  في صوعا

 في يخسههىن  الُالب مً الٗضيض ٞهىا٥ جسههه، مجا٫ في الٗليا الضعظاث جد٣ي٤ في الٗلميت الُالب ٢ضعاث م٘ يخماشخى

 ؤن بييذ التي( م2001)الكمغر  صعاؾت م٘ الضعاؾت ازخلٟذ. للىالضيً عيا ؤو بظل٪ ٢ضعاتهم لهم حؿمذ ؤن صون  الٗلمي اإلاجا٫

. ألاصبي ؤر ؤلاوؿاوي اإلاجا٫ لهالر الٟغو١

: الخامـ الفغى هدُجت ٖغى

 بالظهب الكٗىع  في ( 0.05)  الضاللت مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض ؤهه ٖلى الخامـ الٟغى يىو 

 صخت مً ولخد٤٣ الشاوي اإلاؿخىي  لهالر( ألاو٫،الشاوي،الشالض،الغاب٘)الضعاسخي اإلاؿخىي  إلاخٛحر حٗؼي  صه٣ال ظامٗت َالب لضي

ت( One Way ANOVA) ألاخاصر الخبايً مٗامل بجغاء الباخض ٢ام الٟغى هظا  في الضعاسخي اإلاؿخىي  مخٛحر جإزحر مضي إلاٗٞغ
: الخالي الجضو٫  في مىضر هى ٦ما بالظهب، الكٗىع  زل٤

 ٌ  بالظهب الكٗىع  ملُاؽ في الهف مخغحر ألزغ ألاخاصي الخباًً جدلُل :(10)عكم حضو

 مجمٕى الخباًً مهضع اإلاخغحر
 اإلاغبٗاث

 صعحت
ت  الخٍغ

 مخىؾِ
 اإلاغبٗاث

 مؿخىي  Fكُمت
 الضاللت

 الاؾخيخاج

 الكٗىع 
 بالظهب

اث بحن  357.666 3 1072.998 اإلاجمٖى

 .003 

 صالت
اث صازل  74.916 596 44649.775 اإلاجمٖى

  599 45722.773 اإلاجمٕى

ىض( 596 ، 3) خغيت صعظاث ٖىض الجضوليت" ٝ" ٢يمت   4.774( = 0.05) صاللت مؿخىي  ٖو

. الضعاسخي اإلاؿخىي  إلاخٛحر جإزحر وظىص بلى يكحر مما

 ٖيىت ؤٞغاص لضي  بالظهب الكٗىع  في بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض ؤهه ؤٖاله الجضو٫  في الىاعصة الىخاثج جبحن
ت الضعاسخي، اإلاؿخىي  إلاخٛحر حٗؼي  الضعاؾت  للم٣اعهاث البٗضر صه٩ان ازخباع بةظغاء الباخض ٢ام الٟغو١ ج٨مً ؤيً وإلاٗٞغ

: الخالي الجضو٫  في مىضر هى ٦ما وطل٪( Duncan test) اإلاخٗضصة

 ٌ   البٗضًت للفغوق صهيان ازخباع هخاثج( 11) عكم حضو
ً
 الضعاس ي اإلاؿخىي  مخغحر جبٗا

 الاؾخيخاط Subset for alpha = 0.05 ن اإلاؿخىي  اإلا٣ياؽ
1 2 

 الكٗىع 
 بالظهب

   65.6154 117 الغاب٘
 
 

 الشاوي اإلاؿخىي  لهالر

 68.0226  133 الشالض
 68.4715  193 ألاو٫ 
 69.5350  157 الشاوي

Sig.  1.000 .162 
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 بالظهب الكٗىع  في ( 0.05)  الضاللت مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض ؤهه بلى ؤٖاله الجضو٫  بياهاث حكحر
 اإلاغاخل ؤن بلى طل٪ جٟؿحر يم٨ً الشاوي الضعاسخي اإلاؿخىي  لهالر الضعاسخي اإلاؿخىي  إلاخٛحر حٗؼي  صه٣ال ظامٗت َالب لضي

  ؤ٦ثر الجامٗيت مغخلت مً الضهيا
ًا
 بالظهب الكٗىع  لضيه ٢ل الٗمغ في ؤلاوؿان ج٣ضم ٩ٞلما الٗليا اإلاغاخل مً بالظهب قٗىعا

اث ٧اهذ وعبما   الخياة لًَٛى
ًا
 مغخلت ٟٞي الؿاب٤ بمؿخىاها جٓهغ ال مىظىص ٧اهذ وؤن الكٗىع  هظا ووؿيان جالشخي في صوعا

 هظا في ؾاب٣ت صعاؾت ٖلى الخهى٫  للباخض يدشجى لم مٗه، الخٗامل في جيكئخه في وؤؾاليبها ألاؾغة بسبراث الٟغص ٞيخإزغ  الضهيا

. ٖلمه خضوص في الهضص

: وجىنُاتها الضعاؾت هخاثج

  الٟهل هظا في الباخض يٗغى
ًا
  ي٣ضم ٦ما بلحها جىنل التي الىخاثج لجمي٘ جلخيها

ًا
  الضعاؾت مجا٫ في الخىنياث مً ٖضصا

. بها اؾخٗان التي اإلاغاظ٘ ٧اٞت بخصبيذ ٢ام الٟهل جهايت الخاليت،وفي

 
ً
: الىخاثج: ؤوال

 %(.80.48) ٢ضعه وؿبي بىػن ٖالي بمؿخىي  يخمحز صه٣ال ظامٗت َالب لضي بالظهب الكٗىع  ؤن . 

 .ألا٧اصيمي والخدهيل بالظهب الكٗىع  بحن بخهاثيت صاللت طاث ٨ٖؿيت ؾالبت ٖال٢ت .2

 إلاخٛحر حٗؼي  صه٣ال ظامٗت َالب لضي بالظهب الكٗىع  في ( 0.05)  الضاللت مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض .3

 .الظ٧ىع  ،لهالر(بهار ط٧ىع،)الجيـ

 إلاخٛحر حٗؼي  صه٣ال ظامٗت َالب لضي بالظهب الكٗىع  في ( 0.05)  الضاللت مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض .4

 .الٗلمي الخسهو لهالر(.ؤصبي ٖلمي،) الخسهو

 إلاخٛحر حٗؼي  صه٣ال ظامٗت َالب لضي بالظهب الكٗىع  في ( 0.05)  الضاللت مؿخىي  ٖىض بخهاثيت صاللت طاث ٞغو١ جىظض .5

 .الشاوي الضعاسخي اإلاؿخىي  لهالر الضعاسخي اإلاؿخىي 

 
ً
: الخىنُاث: زاهُا

: بالخالي الباخض يىصخي الضعاؾت هخاثج يىء ٖلى 

  وطل٪ بلحهم، اإلااصيت ألاؾباب مىاظهت ٖلى والٗمل صه٣ال، ظامٗت َالب لضي بالظهب الكٗىع  مً الخض بلى الؿعي . 
ًا
 هٓغا

 .ٖام بك٩لٍل  الىٟسخي الىمى ٖلى يسلٟها التي الؿلبيت لآلزاع

 .الجامٗت صازل والاظخماعي الىٟسخي ؤلاعقاص ٖمليت في البدض هخاثج مً ؤلاٞاصة .2

الم وؾاثل في التربىيت بالبرامج الاهخمام .3  ؤبىائهم م٘ يؿخسضمىجها التي الخيكئت ؤؾاليب خى٫  وألامياث آلاباء لخىظيه ؤلٖا

  .الىٟؿيت واإلاكا٧ل ال٣ٗض مً زا٫ٍل  صخيذ ظيل إلوكاء

ال٢خه الظهب مً ٧لًا  ل٣ياؽ الؿىصاوي الٗغبي اإلاجخم٘ مً ومؿخمضة م٣ىىت م٣اييـ بىاء يغوعة .4   .ؤزغي  بمخٛحراث ٖو
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: اإلاغاح٘ كاثمت

 .ال٨غيم ال٣غآن . 

الحها ؤؾبابها والٗللُت الىفؿُت ألامغاى (:"م1964) عجر ٖؼث ؤخمض .2  .اإلاٗاٝع صاع: .ال٣اهغة ،"الاحخماُٖت وآزاعها ٖو

 . مهغ ال٣اهغة، اإلاهغيت، ألاهجلى م٨خبت ،"بالظهب الكٗىع  ازخباع(: "2002) مليجي الؿمي٘ ٖبض آما٫ .3

 ؤلاؾالمُت الجامٗت َلبت لضي بالظهب الكٗىع  مضي(:" م2005)عيىان ؾٗيض ال٨غيم ٖبض و الدجاع ببغاهيم بكحر .4

الكخه  ؤنى٫  ٧ليت بٛؼة، ؤلاؾالميت الجامٗت الٗهغ، ومخٛحراث ؤلاؾالميت الضٖىة ماجمغ ،"لضيهم الضًجي الالتزام بمؿخىي  ٖو
 .الضيً

الكخه بغضاص حامٗت َلبت لضي بالظهب الكٗىع (:" م2001) الكمغر  ٞياى ظاؾم .5  آصاب مجلت ،"اإلاخغحراث ببٌٗ ٖو
 (.37)الٗضص اإلاؿدىهغيت،

ايُت ألاوكُت مماعؾت ؤزغ :("م1990) وآزغون الخ٨غيتي ياؾحن وصي٘ .6  ،"الجامعي الىؾِ في اإلاتزهت الخُاة جدلُم في الٍغ

 .الٗامت ألاماهت الٗغبيت، الجامٗاث اجداص مجلت

 . الجهًت صاع: بحروث ، 2 ٍ ، "الخىافم وصعاؾت الىفـ ٖلم(:"1974)صؾىقي ٦ما٫ .7

 اإلا٨خب:  ؤلاؾ٨ىضعيت ،"الاحخماُٖت البدىر إلٖضاص اإلاىهجُت الخُىاث  -الٗلمي البدث( :" م1998) قٟي٤ مدمض .8
 .الخضيض الجامعي

الكخه بالظهب الكٗىع (:"م2013) ؾليمان عخيم هضي .9  البدىر مجلت ،"بغضاص حامٗت َالب لضي الىفؿُت بالصخت ٖو
 .36والىٟؿيت،الٗضص التربىيت

٤ ال٨غبىلي صلي خمض جغظمت ،"الؿمُمت الصخهُت" (1988) :لىضػمً جيض و ؾضوي .0   ظامٗت مُبٗت الخمضاوي، ومٞى

 .بٛضاص
ت الىفؿُت البدىر في ؤلاخهاء(: "م1970) زحرر  الؿيض .    .الجهًت صاع :ة ال٣اهغ ،"والاحخماُٖت والتربٍى

الكخه بالظهب الكٗىع (:"م2012) الكباون عاهيا .2   ميكىعة، ٚحر ص٦خىعاه عؾالت ،"بالىفـ والشلت الللم بمخغحري  ٖو
 .التربيت ٧ليت صمك٤، ظامٗت

الكخه بالظهب الكٗىع (: "م2011) الكباون عاهيا .3   جالمُظ لضي مُضاهُت صعاؾت اإلاغاهلحن ٖىض بالخؼي  بالكٗىع  ٖو

 .27 اإلاجلض صمك٤، ظامٗت مجلت ،"الغؾمُت صمكم مضًىت مضاعؽ في ألاؾاس ي الخٗلُم مً الخاؾ٘ الهف

الكخه الجامٗت َلبت لضي بالخؼي  الكٗىع (:"م2007) ظاؾم مبضع قا٦غ و الٗبيضر ببغاهيم ٖٟغاء .4   ببٌٗ ٖو

 .الشاوي الٗضص( 5)اإلاجلت ، ألاؾاؾيت التربيت ٧ليت ؤبدار مجلت ،"اإلاخغحراث
15. Hjelle,L.A&Zigler,D.J.(1976):Personality-theories-basic-asumbtion ,research and 

application, 1st edition, Mc Graw Hill Co, Dogakusha. 

16. O'conner, A. (1997): Inter personal Guilt- the development of anewmeasure, Journal of 

clinical psychology. 
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ملُاؽ الكٗىع بالظهب (:1)ملخم

 الٗباعة م 
ً
 صاثما

ً
 ؤخُاها

ً
ؤبضا

   ؤْلم ؤٖؼ الىاؽ في خياحي   .1

   ؤظاص٫ والضر بهىث مغجٟ٘   .2

   ؤ٢ىم باعج٩اب ٖمل يغضخي الجمي٘   .3

   ؤحٗمض ٖضم بٖاصة ب٣يت الخؿاب ألخض الباٖت   .4

   ؤ٦ك٠ ًٖ ألاؾغاع الصخهيت لآلزغيً   .5

   في زالٝ ٖاثلي ؤحؿلب   .6

   ؤًَٗ في ؾمٗت ؤخض ألانض٢اء   .7

   ؤهؼؤ باآلزغيً و٢لل مً ٢ضعاتهم   .8

   ؤوظل اإلاظا٦غة لخحن الامخداهاث   .9

 ما بالؿغ٢ت وهى بغرء مجها   .10
ًا
   ؤتهم شخها

   ؤزانم ولضر ؤو والضحي   .11

   ؤخغط اإلادايغ ؤزىاء اإلادايغة   .12

   اإلاؿلمحن الجيإ ؤؾٝغ في جىاو٫ الُٗام وجظ٦غ مٗاهاة   .13

 ما وال ؤعص ٖليه  .14
ًا
   . حهاظمجي شخها

 ما ياي٣جي   .15
ًا
   ؤقخم شخها

   ؤًٚب ٖىضما يخٛحر مٗضلي الترا٦مي   .16

   ؤٚل في ؤلامخدان   .17

   ؤمخى٘ ًٖ مؿاٖضة شخو ما يدخاط اإلاؿاٖضة   .18

   ؤحٛيب ًٖ خًىع اإلادايغاث في الجامٗت   .19

ياص واإلاىاؾباث الاظخماٖيت ؤ٢هغ في ػياعة ؤ٢غباجي ؤيام   .20    ألٖا

ياص واإلاىاؾباث الاظخماٖيت   .21    ؤ٢هغ في ػياعة ؤ٢غباجي ؤيام ألٖا

22.   
ًا
   ؤياي٤ ظحراوي ٖمضا

   ؤياي٤ ؤخض اإلاخدضزحن باإل٦شاع مً الجض٫   .23

   ؤزٟي ًٖ ؤؾغحي بٌٗ ألامىع اإلاهمت   .24

   ؤؾخضيً مً شخو ما و ؤحٗمض ٖضم الؿضاص   .25

   الضعاؾت في ؤقياء ؤزغي ؤه٤ٟ مهاعي٠   .26

   ؤٞكل في جلبيت َمىح ؤؾغحي   .27

   . ؤ٦ظب ٖلى آلازغيً لخبريغ مى٢ٟي  .28

   . ال ؤمض يض الٗىن ألؾغحي ؤزىاء مغى ٞغص مجهم  .29
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 اإلالُاؽ مدىمحن(: 2) ملخم

 اللؿم الجامٗت الىُْفُت الضعحت ؤلاؾم م

 التربىيت والٗلىم الىٟـ ٖلم الضلىج مؿاٖض ؤؾخاط خامض م٩ي مىسخى 1
 الاظخماٖيت الٗلىم صه٣ال مكاع٥ ؤؾخاط اإلاجيض ٖبض مدمض 2
 التربىيت الٗلىم ٦غصٞان مكاع٥ ؤؾخاط الخاط مدمض هللا ٖبيض 3
 التربىيت الٗلىم صه٣ال مكاع٥ ؤؾخاط ٖشمان هللا ٖبض ٖشمان 4
 الىٟـ ٖلم صه٣ال مؿاٖض ؤؾخاط الهضي٤ مذجىب 5
 التربىيت الٗلىم صه٣ال مؿاٖض ؤؾخاط زليٟت ٖمغ 6
 الىٟـ ٖلم صه٣ال مؿاٖض ؤؾخاط الٗبيض ٖلى قاصيت 7
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اعة َلىؽ باوي ؤولُاء  والخبرن الٍؼ
 .الخامـ،الغباٍ،اإلاغغب مدمض الاوؿاهُت والٗلىم آلاصاب ولُت/مدمض قاوف.ؤ

 

:  ملخو

 ؤيغخت لبٌٗ الؼياعة ٣َىؽ في البدض بلى ٢اصجىا ميضاهيت ججغبت ٖلى الًىء وؿلِ ؤن اإلا٣ا٫ هظا في ؾىداو٫ 
 مى٣ُت في ي٣٘ الظر ابغاهيم، بً امدمض ؾيضر للىلي الؿىىر  الضيجي اإلاىؾم ٖلى الاقخٛا٫ ؾيىهب بط اإلاٛغبي، الجىىب
 وٗغى ؤن اإلا٣ام هظا في وؾىداو٫  ؾىت، ٧ل مً قدىبر قهغ آوازغ به يدخٟى والظر َاَا، بة٢ليم باوي واخاث بخضي جمىاعث

 ٖلى ج٣ام والجؼا٫ ٧اهذ التي ال٣ُىؽ ؤهم ٖلى طل٪ بٗض هىٗغط زم له، ٢ضمذ التي التراظيم زال٫ مً الىلي هظا لؿحرة ؤوال

ٌ  جفُض ألاهثربىلىحُت الضعاؾاث بن: "ب٣ىله عقُم خؿً ٖىه ٖبر ما هي طل٪ ٧ل مً اإلاغظىة ٞالٛايت يغيده،  ؤهه اللى
 الُلىؽ، ٖبر الىاؽ مٗغفت مً حؼء ًهل هامكُت، مماعؾت الىخابت خُث ؤو الىخابت حٗغف ال التي اإلاجخمٗاث صازل

. 1"الُلىؾُت اإلاماعؾاث هظه هي مُٗىت جللُضًت كغوٍت لجماٖت اإلادلُت اإلاٗغفت صعاؾت مضزل فةن زم ومً

 :ملضمت

 التي والٗاصاث ال٣ُىؽ بٌٗ جمشله ز٣اٞيا عنيضا ألازغي  اإلاجاالث مً ٦ٛحرها اإلاٛغبيت الىاخيت اإلاجاالث جدخًً
خ٣اص مماعؾتها ٖلى اإلاى٣ُت ؤهل صؤب  ي٣يمها التي الخبر٦يت بالؼياعاث مجها يغجبِ ما هدىاو٫  ال٣ُىؽ هظه ظملت ومً ٞحها، والٖا

 اهدباه قضث التي الٓىاهغ ؤهم مً وال٣ضاؾت ألاولياء ْاهغة حٗخبر بط. الؿىىيت اإلاىاؾم زال٫ ألايغخت لبٌٗ الؼواع

. اظخماعي وجاعيش وؾىؾيىلىظيا ؤهثربىلىظيا مً مسخلٟت، ٖلميت مجاالث في و٦خب ؤبدار خىلها ٞإلٟذ الباخشحن

٣ىؽ ألاولياء ْاهغة في البدض بلى ٢اصجىا ميضاهيت ججغبت ٖلى الًىء ؾيؿلِ اإلا٣ا٫ هظا في  ؤزىاء ج٣ام التي والخبر٥ الؼياعة َو
 الكغقي بالجىىب باوي مى٣ُت في ج٣٘ التي جماهاعث واخت في الخمىاعحي، ابغاهيم بً امدمض ؾيضر للىلي الضيجي الؿىىر  اإلاىؾم
، هٓغر  مضزل بمشابت ؾي٩ىن  ألاو٫  اإلادىع :ؤؾاؾيت مداوع  زالر في ال٣ًايا هظه ٧ل وؾىدىاو٫ .اإلاٛغبي  مً ؾى٣ضم للمىيٕى
 باالؾدىاص جغاظم مً الضعاؾت مىيٕى للىلي ٢ضم ما ٞيه ؾىدىاو٫  الشاوي واإلادىع  الىٓغيت، واإلا٣اعباث الُغوخاث بٌٗ زالله

 الضيجي باإلاىؾم الؿىىر  الاخخٟا٫ ؤزىاء ج٣ام التي ال٣ُىؽ بٌٗ ٖىض ؾى٠٣ ألازحر اإلادىع  وفي الخاعيسيت، اإلاهاصع بلى

. الخمىاعحي ابغاهيم بً امدمض لؿيضر

I. ت وملاعباث َغوخاث  .هٍٓغ

 هٓغياث خىلها ٞإهخجذ الباخشىن، ٖىضها جى٠٢ التي والاظخماٖيت الش٣اٞيت الٓىاهغ ؤهم مً والهلخاء ألاولياء ْاهغة حٗخبر
 ال٩ىلىهياليحن الباخشحن بٌٗ ؤبدار بلحها جىنلذ التي الخالناث بخ٣ضيم الىٓغر  اإلاضزل هظا في وؾى٨خٟي ٖضيضة، وؤبدار

: هماطج زالزت ٖلى م٣خهغيً

 .اإلاٛغبي ؤلاؾالم خى٫   Edmond Doutté صوحي بصمىهض ؤَغوخت .1

                                                           
 ادلغرب الشرؽ أفريقيا مطبعة ضلاؿ، مصطفى ك جحفة اجمليد عبد ترمجة ،"الكبير األطلس في السياسي و الطقوسي شمهروش سيدي"حسن رشيق،   

 .9ص ،0 20
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 الشاهيت والٓاهغة  وألاولياء وألايغخت الؼوايا ْاهغة هما اإلاٛغبي، ؾالمؤلا جُبٗان بٓاهغجحن ال٣ى٫  بلى صوحي بصمىهض يظهب

 مداولخه وفي". السخغ ؤؾلمذ الىزيُت،و البلاًا ؤؾلمذ" خى٫  ؤَغوخخه ظاءث هىا ومً السخغ، اهدكاع ْاهغة هي
 ٞكيئا قيئا لخخسظ اإلاجاهض ٖلى جُل٤ ٢بل ما في ٧اهذ اإلاغابِ ؤر"اإلاىعابى" ٧لمت بإن صوحي ٢ا٫ ٣ٞض الىلي، إلاٟهىم الخإنيليت

اء، يىاٍ اإلاٟهىم هظا ،و٧ان"الىلي" مٗجى  الكغي٠ جبجيل ٞةن صوحي وخؿب. 1"بهغامً" بـ هُلجر بعوؿذ ؾماهم ما ؤو بالكٞغ

 الىلي، لهيمىت ببغاػه وفي.اإلاٛاعبت ٖىض والاظخماٖيت الضيييت الخياة في ٢ىيت م٩اهت للىلي ٞإنبدذ ،"مىالي" مٟهىم ٖلى ياؾـ
ده في: "صوحي بصمىهض ي٣ى٫  فاٌ ٌؿمى وبةؾمه الخهىماث ول جيخهي يٍغ . 2"خماًخه جدذ ًىيٗىن  الظًً ألَا

 ؤقض والشخيء والهلخاء، ألاولياء لضي لىٓحرتها جماما ممازلت الؿاخغ ٢ضعاث" بإن صوحي ي٣ى٫  والىلي الؿاخغ بحن ٞهله ًٖ
 ألاهٓاع ًٖ طاجه يذجب الُبيٗت، ٖلى الخإزحر ٖلى ٢ضعاث للىلي الؿاخغ ٞمشل والؿاخغ، الىلي بحن الخميحز مً ح٣ٗيضا

 الىلي بحن الٟهل في صوحي ٖىض هجضها التي العجيبت اإلاٟاع٢ت ؤن ٚحر ،3"الٗالم في ويؿاٞغ ألاعى يُىر  ومشله بمكيئخه،

َغام|ؤن بيض: "٢ىله في جخجلى والؿاخغ
ْ
٦

َ
 ي٨ً لم الضيجي والكإن السخغر  الكإن بحن الخميحز ألن سخغة وال عهباها ي٩ىهىا لم|ألا

 بالكٝغ اعجبِ" ألاهغام" وظىص ؤن بلى صوحي يىدبه لم ٨ٞي٠  عجيبت مٟاع٢ت وهي 4"ؤلاؾالم يترسخ ؤن ٢بل مىظىصا
 هخدضر ؤن يم٨ً ال اإلاجخمٗاث هظه صازل وؤن الاؾالم، صزى٫  ؤزىاء بال ي٨ً لم اإلاٟهىم هظا بهخاط وؤن الغمؼر  وبالغؤؾما٫

. البيذ آ٫ مً باالهدضاع ؾالليا يغجبِ ٞهى ؤلاؾالم ٢بل" ؤهغام"  مٟهىم ًٖ

 وؤٖاظيب ل٨غاماث ؤن ٦ظل٪ هللا، مً وبغ٦ت ٦غاماث وبهما سخغا، ليـ ٖىه يهضع وما هللا باؾم صاثما يخضزل الىلي"بن
 هللا مً ييكض الهالر زم  الٟغصيت ٣ِٞ وليـ الاظخماٖيت الٛاياث بٌٗ م٘ جيسجم ؤجها بمٗجى ؤزال٢يت َبيٗت الهالر

ايت  الٟهل يم٨ً ال ؤهه ي٣ى٫  هجضه ؤخياها صوحي ؤمغ عجيب. 5..." وخضه ال٣ُـ ب٣ىة وبالًغوعة مي٩اهي٨يا يىالها ؤن صون  الٖغ
خ٣اص بحن خ٣اص ب٣ايا وبحن الصخيذ الاؾالمي الٖا  ألامغ في الٛغيب ل٨ً السخغر، ًٖ الضيجي ٞهل يم٨ً ال وؤهه الىزجي، الٖا

يما  ؤن صون  هللا، مً مباقغة يؿخمضها ٢ىجه وؤن الصخيذ، الاؾالمي باإلا٣ضؽ واعجباَه الىلي ب٨غاماث يؿلم ؤهه ط٦غه ؤه٠ ٞو
 جغجبِ صوحي بخٗبحر اإلاعجؼاث ٧اهذ ٞةطا ال٨غاماث، جل٪ مىده في هللا مٟاويت بلى الىلي هظا بها يهل التي الُغ١  لىا يٓهغ

 جمازل ألاخيان بٌٗ في وؤجها ال٨غاماث هظه في للٗاصة زاع١  هى ما بلى يىٓغ ال ؤهه ٚحر باألولياء، جغجبِ ال٨غاماث ٞةن باألهلياء
 لهظه ٨ٞي٠ ؤخضار، مً ؾيإحي وما ؾل٠ ما وي٣غؤ باإلاؿخ٣بل يخيبإ ٦ظل٪ ٞهى ، الؿاح يماعؾها التي السخغيت اإلاؿخىياث

 يٗىص صوحي ٞهاهى الصخيء، بٌٗ لىتريض ل٨ً صوحي، ٖلى اإلاكغوٕ الؿاا٫ وحٗليل جدليل صون  ه٨ظا جمغ ؤن العجيبت اإلاٟاع٢ت

 يىدى ختى الضيً ًٖ يبٗض ؤن ما السخغ ؤن طل٪ عصيئا، ٞهال ي٩ىن  ؤن يٗضوا ال الٟهل مً اإلاؿخىي  هظا بن:"  بال٣ى٫  بليىا

ضص زاهيت، ٞيه ؤلاهضماط بلى  ج٣هض هل صوحي، يا ٢ىل٪ يٗجي ماطا".  جإؾلمذ ٖلحها ال٣ًاء يم٨ً لم التي اإلاماعؾاث مً ٦بحر ٖو
 ٖلى بطا الباب ولىٟخذ الجضا٫ هخجاوػ  ؤن بإؽ ال والسخغر؟ الضيجي بحن الٟهل طاجه هى ليـ والؿاخغ الىلي بحن ٞهل٪ بإن
 ٖلى جخإؾـ بالضيً السخغ ٞٗال٢ت الىزييت، والب٣ايا السخغ ؤؾلمذ خى٫  مؿلمخه صوحي ٖلحها ؤؾـ التي الٟغيياث جل٪

: صوحي ٖىض ؤؾاؾيت فغيُاث زالر

                                                           
1
 - Ernest Gelner ; les saints de l’atlas» Edition Bouchene ; 2003 ; P : 90 

 كالعلـو اآلداب بكلية مرقونة دكتوراه أطركحة، منوذجا بَتؾ جاؾ ك ماسينوف لوم ،"الفرنسية االستشراقية المدرسة كتابة في اإلسالم"، الصغَت رشيد .2
 . 4ص،923.45 ج.ر بالرباط، اخلامس زلمد اإلنسانية

 .94ص،2009 الشرؽ إفريقيا، أسليم زلمد ترمجة ،"إثنولوجي منظور من السحر "،الباحثُت من رلموعة.3
 .94ص نفسو ادلرجع .4
 .95ص، نفسو ادلرجع .5
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  بضاثيت ٢ضيمت مجخمٗاث هي ؤلاؾالم ه٣اوة ٖلى خاٞٓذ التي بٞغي٣يا قما٫ مجخمٗاث: ألاولى الفغيُت .

 بٞغي٣يا قما٫ في والسخغ الضيً بحن الٟهل يم٨ً ال: الشاهُت الفغيُت. 

 م ؤلاؾالم: الشالشت الفغيُت  وه٨ظا صيجي، بمٓهغ للٓهىع  يؿعى السخغ ٞةن السخغيت، باإلاماعؾاث عؾميا يٗتٝر ال ؤهه ٚع
 .اإلاجخمٗاث هظه في" بؾالمي سخغ" ًٖ صوحي يخدضر

ا صوحي ي٣ى٫  ًٖا م" -السخغ ؤؾلمذ  -ؤَغوخخه ًٖ صٞا  الٗىانغ اؾخمغث  ؤلاله ٖباصة ؤؾاؾا ٧ان الضيً ؤن مً بالٚغ
 ؤؾلمذ ل٣ض. 1"سخغر  َاب٘ طاث مماعؾاث ٧لها والظ٦غ واإلادغماث، والىيىء ألاضخيت... ٞيه الىاٞغ الخبلىع  في السخغيت

 َٝغ مً ٖىىة بصزالها ٖبر ؤو والاؾدبضا٫، الخٗىيٌ ؤو والاخخٟاّ الخبجي َغي٤ ًٖ صوحي خؿب السخغيت اإلاماعؾاث

ٌ الظر" الكٗبي باإلؾالم" يؿمى ما ؤو اإلاجخم٘،  ٧الخطخيت" اإلالضؽ" خحز يمً جضزل وقٗاثغ بمماعؾاث يًخي ؤن يٞغ

 في الىلي بن بل ألاولياء، وػياعة والاخخٟاالث، اإلاىاؾم، في زانت اإلاٛاعبيت اإلاجخمٗاث في اإلاىدكغة( الظبيدت/ألاضخيت ي٣هض)
 ؤزغي  وؤخياها ال٣ضيمت السخغيت ال٣ُىؽ هظه يضٖم ؤلاؾالم ؤن  -صوحي  -مٗخبرا  ؾاخغ بلى يخدى٫  ؤن يلبض ما صوحي هٓغ

 وليؿذ ٢ضيمت قٗحرة وهي الدج، مىؾم في بهخاظها يٗاص التي الكيُان عظم قٗحرة ٢بيل مً طل٪ ًٖ ؤمشلت لي٣ضم يخلىاها،

 . الاؾالم وليضة

ؿترماعن بصواعص .2  .الىزيُت البلاًا وؤَغوخت Edward Westermarck َو

ؿترماعن ٦خب" Ritual and belief ومٗخلضاث َلىؽ" بـ اإلاىؾىم ٦خابه في  في الٗمل هظا زال٫ مً ؤبدض بهجي:" ي٣ى٫  َو
 بليه يىدؿب الظر اإلاال٩ي  لئلؾالم الٗامت وال٣ُىؽ باإلاٗخ٣ضاث ٖال٢تهما يخجاوػ  ٞيما اإلاٛاعبت ٖىض والسخغ الكٗبي الضيً

 وظض طل٪ وفي ، الؿييت الضيييت بالىهىم وم٣اعهتها الكٗبيت ال٣ُىؽ هظه مىب٘ ٞهم هى الىخيض همه ٧ان ٣ٞض ،2" اإلاٛاعبت
 ليكمل احؿ٘ للضيً الكٗبي الٟهم بإن ال٣ى٫  بلى زلو ٣ٞض ٖابغة خًاعاث ؤه٣اى زال٫ مً لها للخإنيل يالخه الباخض

ت خ٣اصيت اإلاىٓىمت مً يخجؼؤ ال ظؼءا حك٩ل ؤنبدذ التي السخغيت اإلاماعؾاث مً مجمٖى  الهٛحرة ٞالؿىت اإلاٛاعبت، ٖىض الٖا

 ٚحر 3مىظًب الغجي ٖبض ٢ضمه الظر الٟلىضر باخشىا ي٩ىن  وبظل٪. للمٛاعبت الىا٢ٗيت الخياة صيً هى الكٗبي الضيً ؤو
ؿترماعن هجض بط ،صوحي بصمىهض ٢ضمها التي والُغوخاث الخالناث ًٖ مسخل٠  ؤلاؾالم جمحز زهاثو زالر ًٖ يخدضر َو

: اإلاٛغبي

 ٝال٣ٟهي ألاعزىصو٦سخي الضيً ًٖ الكٗبي الضيً ازخال. 

 للمٛاعبت الضيييت ال٣ُىؽ في والسخغر  الضيجي بحن الخضازل. 

  بها اإلاغجبُت واإلاماعؾاث الضيييت اإلاٗخ٣ضاث صازل الىزييت للب٣ايا ال٣ىر  الخًىع. 

 (.Ernest Gelner هُلجر بعوؿذ)  والهلخاء ألاولُاء لٓاهغة ؤلاهلؿامُت اإلالاعبت .3

 بها ويدكلذ ٖجها، ويضاٞٗىن  الهلخاء بلحها يغمؼ زانت ومىا٠٢ ٢يما ٦يلىحر بعوؿذ خؿب اإلاٛغبي ال٣بلي للمجخم٘ بن

                                                           
 .44صرشيد الصغَت، مرجع سابق،  .   
 .8 ص، 2006 ، ادلغرب ،"الشرق إفريقيا والمجتمع، الدين"، الغٍت عبد منذيب . 2

 .، ادلرجع أعالهالغٍت عبد منذيب  3
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لـ ٢باثل في الاه٣ؿامي للىٓام صعاؾخه ٟٞي. واؾخمغاعيتها ٦يىىهتهم ٖلى خٟاْا ال٣بيلت ؤًٖاء  ألاوؾِ ال٨بحر ألَا

لـ نلخاء"  خى٫  اإلاىؾىم ٖمله في ؤخىها٫، ػاويت وبالخهىم  ما ٖاصة"  ؤهه هُلجر يغي "   Les Saints de L’Atlas ألَا
لـ وفي للؿاللت، اإلااؾـ الهالر الجض يغيذ مى٢٘ في - اإلادليت(  البربغيت)  باللهجت ب٦غامً - الهلخاء ي٣يم  ال٨بحر ألَا

لي الؼهغاء ٞاَمت ٖبر الغؾى٫  بلى جخجاوػه بل اإلااؾـ الجض ٖىض اليؿب ؾلُت جيخهي ال ألاوؾِ  قيٕى وعٚم ، 1" ٖو

 بط ؤ٦غام، بىْيٟت الجمي٘ يًُل٘ ؤن يجىػ  ٞال - وؿبي شخيء وهى ٦يلجر ٖىض الهالر ألا٦غام ي٣ابل وهىا - ؤ٦غام بلى الاهدؿاب

 في الخمغ٦ؼ وج٣خطخي اإلاٍٟغ الخٗضص م٘ جدىا٢ٌ الاولياء ٞدغمت...  واخض ٞغص وؤخياها  الاٞغاص مً ٢ليل ٖضص ؾىي  بها ي٣ىم ال
 ألا٦غام ْاهغة ؤو صوحي، بخٗبحر اإلاغابىجيت الٓاهغة ألن اليؿليت مً يغب ٚيلجر ي٣ىله ما ٧ل وفي ألاٞغاص، مً مدضوص ٖضص

 الىاليت ل٨ً البيذ، آ٫ بلى جىدؿب قغيٟت ؾاللت مً يىدضع الىلي ؤن صخيذ. الهالر للىلي بالًغوعة جاؾـ ال ٦يلجر بخٗبحر
 بييت هي خيض مً الىاليت بىْيٟت آزغون ؤٞغاص يًُل٘ ٢ض بل جىاعثها، بالًغوعة يخم ال ؤر الؿاللت، ؤٞغاص بحن جيخ٣ل ال

. اإلاتن هظا مً ؾيإحي ٞيما ؾىصبخه ما وهى ألا٦غام ٚحر بها يًُل٘ ٢ض اظخماٖيت،

 صوحي ٞةن باألزحر، والهالح الىاليت ويغبِ وألا٦غام، الكغي٠ بحن يٟهل ؤن بٗيض خض بلى اؾخُإ ٢ض هُلجر بعوؿذ ٧ان بطا
 بحن واإلاىظىصة البٗيضة اإلاؿاٞت جل٪ ألاهثربىلىجي يٗٝغ ال ؤن حٗؿٟي لصخيء الٟهل،وبهه هظا ي٣يما ؤن يؿخُيٗا لم وظامىؽ

اء ٞئتي  بحن زانت اظخماٖيت م٩اهت وجمىده جدميه عوخاهيت ٢ىة له ج٩ىن  الكغي٠ ؤن صخيذ.وؤلا٦غامً الكٞغ

اء بؿاللت الخانت ٞاإلاحزة"الٗىام،  بحن الُبيعي لالججاوـ جاؾـ ؤلالهيت الًٟيلت هظه البر٦ت، هٓام في جىضمج الكٞغ
اء ظيييالىظيا  بيىما ب٦غامً، بٟئت زام ٞهى الؿاللت هظه صازل مً يهضع ؤن يم٨ً ال الهالح ،ل2ً٨" الٗىام وباقي الكٞغ

 بالىؾاَت" حامىؽ عاًمىن  ؾماه ما ؤظل مً الىاؽ ٖىام بليه يلجإ ؤخياها  وهللا الكغي٠ بحن ٖمىصيت ٖال٢ت هىا٥ ج٩ىن 

". اإلالضؾت

 هٓامها بليه يٟخ٣غ الظر ال٣اع وبالهي٩ل باالؾخمغاعيت الٗىام ال٣باثل مض ٖلى هُلىحر خؿب الهلخاء صوع  ي٣خهغ  
غون الؿياسخي،٦ما ت الٗكاثغ جم٨ً التي ألازال٢يت الًماهت يٞى  م٣غ في الاهخساب بٗمليت وال٣يام الاظخمإ، مً اإلاخىاٖػ

 بحن الخد٨يم بضوع  ي٣ىمىن  ٦ما ٞيه، الخىإػ يجىػ  ال خغم ظاوعه وما الًغيذ ٞهظا اإلااؾـ، الجض يغيذ ٢غب الؼاويت

ت ال٣باثل اثٟهم ومً والٗكاثغ، ال٣باثل بحن الخ٩ام بضوع  بطن ي٣ىمىن  وألاولياء الؼوايا بن."اإلاخىاٖػ  ويمان الخضوص حٗيحن ْو
 اإلاغاعي بحن اهخجإ ٢ىاٖض جدضص التي اإلا٣ٗضة الٟهليت اإلاٗاهضاث بعؾاء ٖلى حؿاٖض اإلاٗىىيت ؾلُتهم ؤن خيض اؾخ٣غاعها،

 3".الخجاعيت اإلاباصالث ٦ظل٪ يؿهل الخضوص مىا٤َ في وظىصهم ؤن ٦ما الصخغاويت، واإلاىا٤َ الجبليت

II. ذ  :والهالح الىالًت ؾلم في وؤلاعجلاء الخمىاعحي ابغاهُم بً امدمض ؾُضي يٍغ

ذ 1 : الخمىاعحي الكُش ابغاهُم بً امدمض ؾُضي الىلي يٍغ

 ألاولياء، مً ولي اهدؿاب خى٫  جدا٥ التي الكٟىيت الغواياث ٧ل بإن يجض ؤن مً اإلاٛغب ؤولياء في يبدض وهى الباخض يىٟ٪ ال

                                                           
 األحد عبد ترمجة، رلموعة من الباحثُت، كالتاريخ األنثربولوجيا: كتاب ضمن" المغربية البوادي في الدينية والوظيفة السياسية السلطة" كيلنر إرنست   

 .49ص، 988  األكىل الطبعة ،للنشر توبقاؿ دار، الفلق اللطيف كعبد السبيت
2
  Raymond Jamous ; Honneur  & Baraka ; Les structures sociales traditionnelles dans le RIF ; Edition 

de la maison des sciences de l’homme paris ; p :194. 

 .50ص، كالتاريخ ألنثربولوجياا ـ  3
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ٌ مدمض الىبي"  ٧ان وبن البيذ، آ٫ بلى الاهدؿاب هظا حٗيض ظميٗها ًا ٞع  الىصخي ؤلاؾالم ٧ان بط ،1" وليا هٟؿه اٖخباع باجا ٞع
 بها يضٖم بأيت ل٪ يؿدكهض لٗله ال٣غآن في يبدض مً مجهم ؤن اإلابدىزحن ٖلى الٛالب ل٨ً ألاولياء، ْاهغة م٘ ال٣ُ٘ في نغيدا

خضاص ،(ؾىت 39 ٖابض)والغؾل الىبيئحن زليٟت وهم ألاعى، ٖلى هللا ؤولياء وظىص مكغوٖيت  في ْاهغ شخيء باألوؿاب والٖا

 هظا يسخل٠ و٢ض البيذ، آ٫ ؾاللت مً اهدضاعه زال٫ مً الغمؼر  وعؤؾماله ؾلُخه جمخض بهما 2ٞاأل٦غام الضعاؾت، مجخم٘

 خا٫ ٦ما صخابخه مً بٌٗ بلى اهدؿابا يخسظ و٢ض الؼهغاء، ٞاَمت ؤبىاء خٟضجه مً ؤر طاجه( م) مدمض طعيت مً  الاهدؿاب
 .الهضي٤ بىب٨غ بأ٫ يغجبِ الظر الخماهاعحي ابغاهيم بً امدمض ؾيضر وليىا

 ألاؾخاط بسِ ميؿا٢ا وؿبه وظض خيض الؿىسخي اإلاسخاع ٖىض ظاء بما ٞحها ؾى٨خٟي 3اإلاىاي٘ مً الٗضيض في لكيسىا جغظم
 بً ابغاهيم بً مدمض:" ي٣ى٫  وؿبه وفي الخماهاعحي، الجض بغاهيم بً مدمض الكيش مً الخاملي ؤلايضي٨لي ال٣اضخي بً مدمض

 بً ؾليمان بً مدمض بً َلخت بً ٖمغو  بً ابغاهيم بً مدمض بً ابغاهيم بً الخؿً بً -ٞخدا  -مدمض بً يديا بً ؤخمض

 بً هللا ٖبض بً ابغاهيم بً يدحى بً -م٨غعا -مدمض بً مدمض بً ٖيسخى بً جامىعث بً اإلاىمً ٖبض بً مدمض بً الجباع ٖبض
 ؤبي بً الخؿً بً يىؾ٠ بً الٗغبي بً الىاخض ٖبض بً مدمض بً ال٣اؾم بً الىاؽ ؾيض بً ٖمغ بً مدمض بً ال٣اؾم ؤبي

 الىاخض ٖبض بً مباع٥ بً الٗغبي بً الهاصر ٖبض بً مباع٥ بً مدغاع بً هللا ٖبض بً مدمض بً يىؾ٠ بً الخؿً بً الٛيار

 ٢ىله ٦يلجر ٖلى هى٨غ ختى الىلي وؿب في بطا لىىٓغ. 4"الهضي٤ ب٨غ ؤبي بً الغخمان ٖبض بً هللا ٖبض بً الخؿً بً يؼع، بً
اَمت ٖلي ؤبىاء ٖبر الىبي بلى جمخض الىاليت بإن  هاقم وآ٫ الٗمىمت ؤبىاء ختى لدكمل جخىؾ٘ البيذ آ٫ ٞضاثغة الؼهغاء، ٞو

 آ٫ مً ج٩ىن  ؤن حكتٍر الىاليت بإن ال٣ى٫  وؿليت ٖلى ها٦ض به ما ؾيخ٣ضم ٞيما ؾيإحي الى٣ض مً ظؼء وهظا ٖامت، بهٟت
. البيذ

 ٞإزظ... للخٗلم ظؼولت بالص في ظا٫ زم وبزىجه ؤبىيه بحن ٞحها ووكإ جاهلت، بالص مً الخهً ٞم بلضه"في قيسىا والصة ٧اهذ
يت الٗلىم  هللا عضخي الجؼولي الخملي ٖشمان بً الخؿً ٖلي ؤبي الدجت الٟهامت الخاٞٔ اإلاخٟجن ال٣ٟيه قيسه ٖلى الكٖغ

يت الٗلىم في حٗم٣ه وبٗض. 5"ٖىه ت بالص ابغاهيم بً امدمض ؾيضر الىلي ظاب الكٖغ  و٢بل جامىاعث، في اإلا٣ام به واؾخ٣غ صٖع
ًْق " اؾمه هىا٥ بضواع ؤوال مغ طل٪

ْق
ل مْق

ً
 ؤهل م٘ اج٤ٟ ٢ض الىلي ٧ىن  ًٖ جخدضر الكٟىيت الغوايت بمسجضه،ل٨ً ٞيه قاٍع" ؤ

ه، خغزه به يؿ٣ي اإلااء مً و٢ؿُا لىٟؿه يدغثها ؤعى مً يم٨ىىه ؤن قغيُت  ألاعى مً اإلااء لهم يٓهغ ؤن ٖلى الضواع  وػٖع

ه، ما وا٣ٞىه ٞلما ض، زالٟىا" ؤهملً" ؤهل ؤن ٚحر   ٖيىا ٞاهٟجغث ألاعى ؤمغ اقتَر  الٗحن وؤمغ عخيله الكيش ٞإزظ الٖى
:  ٢اثال والخغاٞت الىهم مً يغبا واٖخبره الؿىسخي اإلاسخاع اهخ٣ضه ما وهى جامىاعث، بلى ٞخبٗخه

 ؤن ال٣بيلت جل٪ ؤهل ٖليه ا٢ترح زم ؤملً ٢بيلت في ؾا٦ىا -الكيش  -٧ان ؤن مً الخانت، ؤٚبياء وبٌٗ الٗامت به يلهج ما ؤما"
ه وله بها ييخٟٗىن  ٖيىا يغحهم   الٗحن ٖلى ٞى٠٢ ًٞٛب الٗهىص، في زاؾىا الجضاو٫  وجض٣ٞذ اإلااء ٖثر إلاا زم ؾ٣حها في قَغ

                                                           
 .22 صعبد الغٍت منذيب، مرجع سابق،  

2
  - Ernest Gelner; les Saints de L’Atlas ; Edition Bouchene; 2003 ; P : 90. 

3
 العادلة سوس ، 44ػ0 :  7 "المعسول" ، 63:  الصفوة ؛  4ص:  الرمسوكي كفيات ، 63 ػ 62:  "الفوائد "، 2  ص :الدكحة:  يف ترمجتو راجع .  
 .  :  سوس رجاالت ،  4ػ4:  3 جزكلة خالؿ ، 56 -27 : 
 .5ص،  96  البيضاء، الدار  النجاح مطبعة، 7اجلزء ،"المعسول"، السوسي ادلختار زلمد . 4
، 2006 األكىل الطبعة البيضاء، الدار اجلديدة النجاح مطبعة بومزكو، أمحد ربقيق األكؿ، اجلزء ،"الحضيكي طبقات"حلضيكي،ا زلمد ابن أمحد . 5
 .253ص
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 مً ٞدؿم٘" ؤملً" ؤعى ٖلى ج٠٣ هظا يىمىا بلى ؤهه  اإلابدىزحن ؤخض وي٣ى٫ . 1"معي ٞاهخ٣ل جماهاعث بلى مىخ٣ل بوي: لها ٣ٞا٫

. ؤملً ؤهل ٖلى خياجه ٢يض وهى الىلي ؤهؼلها لٗىت بمشابت طل٪ ٧ان ٣ٞض ماء، ججض ٞلً ؤمياال خٟغث وبن ل٨ى٪ ماء، زغيغ جدتها

غً" مً بًٗا هىا٥ وظض جماهاعث، ٢ضم إلاا   " يؿخٗبضون  البيٌ مً" بًماَػ
ْق
حن ىكِم

ؾُث  ٞؿاصا، ألاعى في ويؿٗىن " الخغاَحن/بِم
ياله، عخيله بليه يً٘ له مؿخ٣غا مجهم يُلب ٞجاءهم   ٢ضمها ٞلما الجً، يؿ٨جها ٖىضهم مٗغوٝ بيذ بلى بليه ٞإقاعوا ٖو

 ب" مً ٚالم ؤجاه
ْق
ن ُحْق ىكِم

ؾُث  ٞحهم يجٗل ؤن الاظخماٖيت الٟئت لهظه الىلي صٖىة ٧اهذ وهىا٥ اإلا٩ان، طل٪ مً يىبهه" الخغاَحن/ ِم
 اإلابدىزاث بخضي وج٣ى٫  وؿلهم، مً هللا ي٣ل ؤن قغا به قاءوا مً ٖلى وصٖا ؤلاؾالم، ٞحهم ويك٘ اليؿل ٞحهم وي٨ثر بغ٦ت هللا

 زضام وهم وػهضهم وجضيجهم ب٨ثرتهم هىا مٗغوٞىن  الخغاَحن/ٞةؾى٢حن جد٣٣ذ ٢ض الىلي صٖىة ؤن( ؾىت 70 جاهمىث اللت) 

لى ويغيده الىلي : بال٣ى٫  الؿىسخي اإلاسخاع و٠٢ طل٪ ٖو

 ٣ٞض  ابغاهيم بً مدمض الكيش صٖاء ببر٦ت بال الؿ٩ان، ؾىاص ٧اهىا ختى وهمىا ٖٟىا ما ؤجهم بيجهم ٞيخضاولىن  الؿىص وؤما" 

 لهم ٞضٖا البيٌ، مً يغه لم واختراما هصخا الؿىص مً القى  -جمىاعث ؤ٦غى  -ال٣غيت بهظه ٞيه ؤلم الظر الى٢ذ في ؤهه ٢الىا

 ؾىت ٧ل طباثذ يغيده ٖلى يظبدىن  وناعوا الضيً، في والخ٣ٟه ال٣ى٫  هانيت مً وم٨جهم بغ٦خه هللا ٞحهم ظٗل وبظل٪. 2"
 الؿىص مً زضامه الكيش به ون٠ ما اإلابدىزت هٟـ ٖىه ٢الذ إلاا بٖماال زضامه ٞهم بخامىاعث هىا٥ بمىؾمه ويدخٟلىن 

 "  بال٣ى٫  ٖلحهم ؤقاع ٖىضما
ْق
ىن

ُث
ُخ هِم

َد
غْق  ؤ

ْق
ى ي اؾْق بِم

  عْق
ْق
ن ُىْق اقِم مَد ى بِم

ُث
ه  ،"الخانحن زضامي ؤر ٢ُُي مى٨م يجٗل ؤن هللا مً ؤَلب/  بِم

. اإلابدىر خؿب الىلي لضٖىة ناص٢ت اؾخجابت بال طل٪ وما وؿلهم، و٢ل ٚالبيتهم اهضزغ ٣ٞض البيٌ ؤولئ٪ ؤما

ه ًٖ   ؤخض بليه يهل لم مبلٛا ٞحهما وبلٜ واإلاى٣ى٫  اإلا٣ٗى٫  ٖلمي في جبدغ" ٢ض الكيش ؤن بلى الخًي٩ي، يكحر  للخضعيـ جٟٚغ

 اهخ٣ل زم ؾىحن، بيـ واصر ٢غي  مً بلضة الغما٫ ٖى٤ ب٣غيت زم ػماها، بلضجه في وؤلا٢غاء للخضعيـ جهضع...ظؼولت بالص في
 ٖىض و٢ٟىا و٢ض.3"ٖضيضة ؾىحن الٗلىم ووكغ ؤلا٢غاء في واظتهض مؿاظضها، مً مسجض في ؤلامامت وجىلى جماهاعث لىاصر بإوالصه

 ٖٝغ الظر ألازحر هظا بىليه، وجيمىا جبر٧ا الؼياعاث له ج٣ام الػا٫ ل٨ً  الخغاب بٌٗ مىه ها٫ و٢ض جماهاعاث في هىا٥ مسجضه
ه، وج٣ىاه بؼهضه خياجه في ٖىه  الُغ١  يكيض ٧ان ؤهه ٖىه ٖلم ٣ٞض الىاؽ، ومهالر بإمىع  الاقخٛا٫ ًٖ يى٣ُ٘ ولم ووٖع

 وهدً ب٣ٗيلت ببلض( جىؾا) ع٦بت مً الىاػ٫  اإلاىجم َغي٤ إلنالح بإصخابه ٢ضم"و٢ض الخًي٩ي وظضه ٣ٞض اإلاؿال٪، ويؿهل
  . 4" وؾهله ٞدىله له ٞإطن والضواب، الىاؽ ٖلى الهٗبت الُغي٤ بليه يدى٫  ؤن اإلال٪، عب ٞؿإ٫ نليان،

مل وبْهاعه، اإلااء خٟغ الٗامت،مً ومهالر للمؿلمحن الىٟ٘ وحٗميم الخحر بيها٫-ٖىه هللا عضخي-همخه"  ٧اهذ  الىُٟياث ٖو
ا ًٞال به و٦ٟى ال٣ىاَغ، وبىاء  ؤن الىاؽ مً ييخٓغ البيذ مجزور بظل٪ الىلي ي٨ً ٞلم. 5"ؤلٛاؽ واصر ٢ىُغة بىاءه وقٞغ

 الىلي نىعة ؤن هجض الكٗبي اإلاسيا٫ ٟٞي بم٣امه، ؤ٦ثر الىاؽ اعجباٍ ًٖ يؼيض ما وهظا مجخمٗه، في ٞاٖال ٧ان بل  يسضمىه
 ياؾـ ؤن لؼام الىلي بىاليت ؤ٦ثر الاعجباٍ يؼصاص وختى ألاؾىا١، في ويمصخي الُٗام يإ٧ل ألازحر هظا ٧ان وبن الىبي نىعة جمازل

ض ٢يمخه بظل٪ ألاعضخي،ٞتزصاص الٗالم في الغؾل مً يسلٟهم بمً مكابهت لخها٫  اؾدكٟىاه ما وهظا به، ألاٞغاص اعجباٍ ويخَى

 يٟٗله ٧ان بما ٞإقاص ظضهم، جاعيش قظعاث مً بًٗا يدضزىا وهى( ؾىت 58 ٖابض ؾيضر) الىلي خٟضة ؤخض ظالؿىا ٖىضما
                                                           

 .6 ص سابق، مرجع السوسي، ادلختار زلمد.   

 .5  ص ادلغرب، تطواف، ،3 اجلزء ،"جزولة خالل" ، السوسي ادلختار زلمد.  2
 .254ػ253 ص ساؽ، مرجع احلضيكي، زلمد بن أمحد . 3
 .4 ص  ،7، ج"المعسول "السوسي، ادلختار زلمد . 4

 .254ص سابق، مرجع احلضيكي، زلمد بن أمحد .  5
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 الٗىام، ٖمل مً الٛالب في ي٩ىن  بهما الىُٟياث وخٟغ ال٣ىاَغ وحكييض اإلاؿال٪ ٞخيؿحر الٗىام، ومهالر ؤٖما٫ مً الىلي
ما٫ هظه بمشل الىلي واقخٛا٫  ي٨ً ولم شخيء في ٖجهم يسخل٠ ي٨ً ٞلم  الىاؽ، ٖامت بحن وجىايٗه ؤزال٢ه ؾمى يٓهغ ألٖا

م بيضه، ي٨ؿبها ٖيكه ل٣مت ٧اهذ بل البلض ؤهل مً يٗيله مً ييخٓغ  يدخاط ولً ٖليه جخض٤ٞ ؤن للهضايا يم٨ً وبىاليخه ؤهه ٚع
ت ؤو يؼاولها، ؤٖما٫ بلى اليض مض  في ٦ٛحرهم ٞاٖلىن  مجخمٗاتهم خياة في مىٛمؿىن  ألاولياء، ٚالبيت خا٫ هى ٞه٨ظا يخ٣جها خٞغ

. الىاؽ مً والخانت الٗامت مهالر

٣هاء ٖلماء ابغاهيم بً امدمض ؾيضر الكيش يض ٖلى جسغط  الؿىسخي اإلاسخاع مدمض لهم ٣ٞضم اإلاٛغب، بالص في نيتهم صإ ٞو

حهم ٖلحهم، الى٢ٝى له جيؿغ ما مً ٖكغ حؿٗت مجهم وط٦غ بتراظم  ولضه الخحزو٦يجي، الغخمان ٖبض بً ؤخمض)  مً ٧ل يظ٦غ ٞو

 جالمظجه ٢اثمت في. 1....(مباع٥ بً هللا ٖبض ي٣ٗىب، بً مدمض زاصمه، ب٨غ ؤبي بً ؤخمض الخمىاعحي، ٖشمان بً مدمض  هللا ٖبض
 مباع٥ بً هللا ٖبض ؾيضر  -آزغيً ؤولياء ؤبىاء مً هم جالميظجه بٌٗ ؤن هجض بهىا بل للهالح، اهخ٣ا٫ ٖمليت هىا٥ ؤن هجض

 ًٖ الىاليت يإزظ ختى ؤخضهم ييخٓغ ؤن ي٨ٟي بط وجبجى، جاؾـ اظخماٖيت بييت هي وبهما جىعر ال ٞالىاليت زم ومً  -ألا٢اور 
غاى الضيً ؤمىع  في الخٟاوي ل٨ً ظضه، ؤو ؤبيه  ومً الىاليت، يُلب مً بها يغجبِ ؤن يلؼم قغوٍ ٧لها الضهيا ملظاث ًٖ وؤلٖا

 الاه٣ؿاميحن بٌٗ بها ٢ا٫ الظر الىاليت ٞخىاعر لظل٪ طاجه، الخلميظ قيش َٝغ مً الٛالب في ي٩ىن  ألازحرة هظه يدضص

. الضعاؾت هظه في هدىاوله الظر البدض مجخم٘ ٖليه يا٦ض ما وهى ظضا، وؿليت جٓل(  حامىؽ ،هُلجر)

يت وجمىده ولي واليت ج٣ىر  التي ألامىع  مً   ٧ان وبطا وؤهىائها، ملظاتها مً الضهيا ؤمىع  ًٖ بٖغايه الٗىام، هٓغ في ؤ٦ثر قٖغ

 امدمض ؾيضر ٞةن والؿلُان، ؤلاماعة ًٖ بٖغايه بٟٗل ؤ٦ثر واػصاصث واليخه مخيذ ٢ض 2ألاكاوي  امباعن بً امدمض ؾيضر
م والٟخيت، ال٣ًاء ٖاعى ٢ض الؿٗضيت، بالضولت الٗال٢ت هٟـ جغبُه ٧اهذ الظر الخمىاعحي الكُش ابغاهُم بً  مً ٢غبه ٚع

 ٧ان" خيض الًغاثب ظبي في للمسؼن  والخىؾِ ال٣باثل تهضثت مً الضولت لؿالَحن يًمىه ٧ان ما زال٫ مً الؿٗضر البالٍ

غط ؤخمض الؿلُان  ٣ٞام هاوئوه الصخغاويحن وؤن( ؤ٢ا) هىاحي في هـ 930 ؾىت خىالي الجىىب َغ١  وباء ػمً في هؼ٫  ٢ض ألٖا
 مٗضن مً ٢ؿُا الؿلُان له وهب طا٥ وبط وبايٗىا، ؤطٖىىا ختى الصخغاويحن بإولئ٪ يؼ٫  ٞلم بىهغجه، ابغاهيم ابً الكيش
غاى مً وليىا جمى٘ لم ال٣ىيت الٗال٢ت هاجه. 3" آلان بلى هىا٥ مٗلىم  ٣ٞض الؿلُان، َٝغ مً ٖليه ٖغيذ مىانب ًٖ ؤلٖا

كغيً زمان ؾىت ظبرا ٞخىاله بال٣ًاء، بلي"  ابغاهُم بً امدمض ؾيضر ؤن الخًي٩ي لىا سجل  صولت ابخضاء في وحؿٗماثت ٖو

اء ٟاء يُلب الٗليا الؿضة بلى لكيسىا عؾاثل الؿىس ي اإلاسخاع لىا سجل و٢ض.  4الكٞغ  و٢ض  ال٣ًاء ؤمىع  مً به بلي ما مً ؤلٖا
. الضهيىيت والغياؾت الٗاظلت الخّٓى ٢هضهم وؤن الُلبت، هيت ٞؿاص مً عؤي إلاا ؤلا٢غاء ًٖ وؤٖغى طل٪ بٗض ٖىه ؤ٢يل

 والهضٕ الخ٤ ٢ى٫  في مخهلبا بالىىاظض الؿىت ٖلى قاصا الثم، لىمت الخ٤ ٢ى٫  في يساٝ ال الك٨يمت ب٣ىة مٗغوٞا الىلي ٧ان

 هللا عضخي مال٪ ؤلامام م٣لضا ويإباه اليض وج٣بيل اإلاهاٞدت يى٨غ" الضهغ،٩ٞان بضٕ مً اإلاٛغب بالص في قإ ما ًٖ مٗغى به،

                                                           
 .46ص، 7ج ،"المعسول "السوسي، ادلختار زلمد .  
الدكلة السعدية كقربه يف منطقة تسمى أقا باجلنوب ادلغريب، عرؼ بدكره األساسي يف مواجهة ادلد اإلبَتم كسبكُت السعديُت من  كىو كيل عاش يف صدر. 2

 البيضاء، الدار اجلديدة النجاح بومزكو،مطبعة أمحد ربقيق األكؿ، اجلزء احلضيكي، طبقات ، حلضيكي أمحدا زلمد ابن:ديكن الوقوؼ على ترمجتو يف. السلطة
. 2006 األكىل الطبعة

 .9 ص نفسو، ادلرجع .3
 .254ص سابق، مرجع احلضيكي، زلمد بن أمحد.4
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 ٢ى٫  يى٨غ ٧ان ٦ما 1" ج٣بيل وال مهاٞدت الكغعي الؿالم لٟٔ ٖلى الجؼيض: ؤلاطن ناخب ي٣ى٫  ؤخض ٖليه صزل بطا ختى ٖىه،

 واإلاىا٢ب الخميضة الخها٫ بهظه الىاؽ يظ٦غه مماجه، بٗض وختى خياجه ؤزىاء في مبجال وليىا شخهيت ٧اهذ وه٨ظا ،"ؾيضر"
اجه جاعيش جدضيض في اإلااعزىن  ازخل٠ و٢ض. اإلاخٗضصة اجه ٢ا٫ مً ٞمجهم ٞو  وحؿٗماثت، وؾبٗحن بخضي ؾىت مً نٟغ في بٞى

اة بٗض وحؿٗماثت وؾبٗحن بخضي ؾىت الدجت طر مً الخاؾٗت الشالزاء ليلت جىفي و٢يل  مىسخى بً ؤخمض ؾيضر الكيش ٞو

. الُب٣اث في ظاء ٦ما بكهغيً

: والهالح الىالًت ؾلم في والاعجلاء ؤٖشمان امدمض ؾُضي  2

 يخٟٙغ ٖىضما مسجضه وماطن َلبخه مً ٧ان ،بطالخمىاعحي ابغاهُم بً امدمض ؾيضر بالىلي ؤٖشمان امدمض ؾيضر اعجبِ
 ٧ان و٢ض ،( ؾىت 70 جاهمىث اللت) الكٟىيت عوايتهم في واإلاإزىع  اإلابدىزحن بٌٗ يظ٦غه ما خؿب َلبخه مً ؤلاوـ لخضعيـ

 ألاهلياء مً ظم٘ صخبت ظلؿاجه بخضي في ٧ان ابغاهُم بً امدمض ؾيضر ؤن ٖىه، ؤوزغ ومما وؤؾخاطه، لكيسه َاجٗا َالبا
ه الُٗام لخدًحر الٟغن  يى٢ض بإن وماطهه جلميظه ؤمغ و٢ض لؼياعجه، ٢ضمىا  ؤمغ ؤَإ ؤن ؾىي  للخلميظ ٧ان ٞما  لًيٞى

. قيسه

 مغاث زالر ٖليه يغصص وه٨ظا ظاهؼ، الٟغن  ؤن قيسه يىاصر اإلاجم٘ اٖشمان امدمض ؾيضر ٢ضم للُهي الٟغن  ظهؼ و٢ض 
 ٢ض جلميظه ؤن مٗخ٣ضا بغاهُم بً امدمض ؾيضر ي٨ً لم ٞلخضزله، ظاهؼا الٟغن  ٧ان بن ؤمغه مً مؼاح في مٗلمه ٞإظابه
 ٦ظل٪ ٞىظضوه  الٟغن  صزل ٢ض اإلااطن بإن بالىلي يؿدىجض ؤخضهم ؤحى ٣ٞض ماخضر، وهظا مؼاخا، ٧ان وبن ألمغه يغضخ
 بٌٗ ٖضي ما بالىٟي ٞإظاب جدتر١؟ لم ؤو الىلي وؾإله وؾالما، بغصا ٖليه ٩ٞاهذ ظؿضه الىاع جمـ ولم مىه يسغط ؤن ٞإمغه

. اإلا٩ان هظا بلى يهل ال الىيىء ماء ؤن الىلي ٢اله ٞيما طل٪ وؾلب عظليه ؤناب٘ بحن ما مؿذ التي الىاع

يٟي بٗضها بلى هىٓغ ؤن ٖليىا لؼام ل٨ً الخغاٞاث مً زغاٞت ه٣ى٫  و٢ض ؤؾُىعة هي ٞٗال    ٖلى جيصخئ ٞهي والضاللي الْى
اٖت الاخترام  ؤو بها ٞيؿتهؼت  الكٟىيت الغوايت هظه ؤخضهم يضر بحن ج٣ضم ٣ٞض ؾىا، ي٨بروهىا ومً واإلاغبي والكيش اإلاٗلم َو
 والخيكئت التربيت ٢يم ًٖ ناعر حٗبحر بجها بال٣ى٫  ؾجزيض ول٨ً طل٪ ٖليه هى٨غ لً وهدً والخيا٫ الىهم مً يغبا يٗخبرها

 ومً ومٗلمه، قيسه ألمغ الُاج٘ واإلااطن الخلميظ هظا ٦غاماث مً بٌٗ جد٣٣ذ بمىظبها ؤؾُىعة وهي الؿىيت، الاظخماٖيت
 بالٗاثلت مىاَت حٗض ،لم2" الٗاثالث لبٌٗ م٩اٞإة حٗخبر التي الغباهيت ال٣ضاؾت ْىة"  حٗض ولم الىاليت ؾلم في اعج٣ى زم

 عاًمىن  به ٢ا٫ ما يٟىظ شخيء وهظا الىلي، ٖاثلت بلى ييخمي ال آزغ شخو بلى اهخ٣لذ الىاليت ؤن الخالت هظه في هجض بل الىاخضة

اء ظيييالىظيا بحن الُبيعي لالججاوـ جاؾـ ؤلالهيت الًٟيلت هظه والهالح، البر٦ت"ب٩ىن  R. Jamous حامىؽ  وباقي الكٞغ

اء ٞئت بحن يٟهل ال -ظامىؽ- طاجه وهى ،3"الٗىام ئت الكٞغ  ؤن ،ٚحرE.Gelnerهُلجر إلعوؿذ باليؿبت الخا٫ ٦ما ألا٦غام ٞو
 امدمض ؾيضر ٧ىن  مً الخاعيسيت واإلاهاصع الكٟىيت الغوايت جا٦ضه ما وهى الضعاؾت، مجخم٘ في ناصٞىاها التي الخالت هظه

 بها ي٣ى٫  التي اإلادضصاث جل٪ ٧ل ؤن هجض لظل٪  ؾىصاء بكغة طا ٧ان ؤهه طل٪ مً ألا٦ثر بل اليؿب، بكغي٠ ليـ ؤٖشمان

 بً امدمض ؾيضر ؤمغ ٣ٞض آزغ، بلى مجا٫ مً ومخٛحرة وؿليت جب٣ى الىاليت جدضيض في  -بًٗهم ط٦غها و٢ض  -الباخشحن بٌٗ

                                                           
 مطبوعات سلسلة حجي، زلمد  ربقيق ،"العاشر القرن مشايخ من بالمغرب كان من لمحاسن الناشر دوحة"،الشفشاكين احلسٍت عسكر بن زلمد . 

 .2  ص الثانية، الطبعة كالنشر، كالًتمجة للتأليف ادلغرب دار

 اجلزء ادلغرب، يف الزكايا: كتاب ضمن ،اخلطيب إبراىيم:  ترمجة "المغربي اإلسالم في األولياء زيارة طقوس وطوائف، وزوايا ضرحةأ" غويتيصولو خواف  2
 .430ص، 2009 ادلناىل دار مطبعة ،الثقافة كزارة منشورات،الثاين

3
  Raymond Jamous ; Honneur  & Baraka.op.cit. p :194. 
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. ونالخه بىاليخه طل٪ في ٢اثال إلااطهه ػياعة له ػاثغ ٧ل يٟغص ؤن ابغاهيم

 م٣برة به جديِ باألحجاع مكيض مسجض ق٩ل ٖلى بخامىاعث، ال٣هبت صواع مً بم٣غبت نٛحر يغيذ الىلي لهظا قيض و٢ض
 وؤن الؾيما ٦شحرة خغوبا ٖٝغ اإلاجا٫ بإن ال٨الم هاو٫ ججٗلىا ال٣بىع  و٦ثرة ٢ضيمت صواويغ به ٧اهذ اإلا٩ان بإن جٓهغ قاؾٗت
 جا٦ؼولذ، وخل٠ جاخ٩اهذ خل٠ خيض الٟتن بهما و٢امذ ال٣خا٫ بيجهما اقخض خلٟحن بحن ؤمضه َا٫ نغإ ًٖ يدضزىا الخاعيش

 جداصيه اإلاسخٟحن، واؾخضٖاء البيٌ عمي ٣َـ ٞيه ي٣ام خيض زانت، ٢هت له بئر لىا يدبضي اإلا٣ام، ؤَال٫ مً جب٣ى ما ومً

 بإن( ؾىت 58 ابغاهيم) اإلابدىزحن ؤخض َٝغ مً ؤزبرها و٢ض الُلبت، ؤلىاح ٞحها حٛؿل ٧اهذ بالجبو اإلاكيضة الخٟغ بٌٗ

٨يض ؤيغاؽ) صواعر  ٖلى ٣ٞحها ٧ان اٖشمان امدمض ؾيضر  حكييضها بٖاصة وجم ٢بت، له قيضوا جىفي وإلاا(  ؤمؼعاع صواع) و( ؤٖو
: الهىعة في مالخٔ هى ٦ما باإلؾمىذ مازغا

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؿخلؼماث ظم٘ اليؿىة بةخضي يىاٍ بط الخمىع، ظجي و٢ذ في ؾىىر  بك٩ل الىلي هظا يغيذ بلى 1اإلاٗغوٝ ي٣ام ٧ان ٢بل مً
اث بجم٘  ؤخضهم وي٣ىم الضواع، وؿاء ٧ل مً وزًغ وػيذ ص٢ي٤ مً اإلاٗغوٝ  بها يخم خيض الضواع عظا٫ مً ه٣ضيت جبٖر

 ٣َـ ٞياصيىا اليؿاء ؤما الغظا٫،"لؿل٨ت" الهباح ويسهو اإلاٗغوٝ، مؿخلؼماث مً جب٣ى وما والخبز اللخم ا٢خىاء
 م٣ضؾت، ٣َؿيت بلخٓت بصاها الٗهغ نالة ؤطان بٗض ي٣ام الظر الخىاء ٣ُ٦ـ ؤزغي، ٣َىؽ وجهاخبه مؿاءا اإلاٗغوٝ

 ال٣بلت نىب مخىظهت"الخىاء جدذ/الخىا صو"يؿمى م٩ان في هىا٥ مىهىبت صخغة ؤٖلى ٖلى وج٠٣ بخضاهً ج٣ىم خيض
 وه٨ظا البجها بىْيٟت وألزغي   نالخت بظعيت لخل٪ ٞخىاصر مجهً، واخضة ل٩ل والغظاء وال٣هض الؼاثغاث باقي بإؾماء جضٖىا

 وي٩ىن  ، متزوظاث ٚحر ٞخياث ؤمهاث مً يجم٘ ؤن ٞيه ويكتٍر هىا٥ اإلاىظىصة ألاحجاع ٧ل به ٞخُلى الخىاء ؤما.صوالي٪

. ويٗىصون  اليؿىة جل٨م هضاء يؿمٗىن  لٗلهم الٛاثبحن ؤو اإلاسخٟحن ٖلى والىضاء البئر في البيٌ عمي ب٣ُـ مصخىبا

 ٞٗىض ،2"ؤؾىان هدييض ؤصاؽ" ٣َـ هجض ؤٖشمان امدمض ؾيضر الىلي يغيذ في هىا ج٣ام ٧اهذ التي ألازغي  ال٣ُىؽ مً
٣ت وعييٗها ألازحرة هظه جازظ للمغؤة ألاولى الىالصة  مصخىبت ؤٖشمان امدمض ؾيضر يغيذ بها وياحى الضواع وؿاء باقي ٞع
 وحٗىص ظماعي، بك٩ل اإلاٗغوٝ ٞيدىاو٫  الظعيت إلنالح الىلي ومىاظاة بالىالصة الاخخٟا٫ ٣َـ هىا٥ ٞي٣ام  الخبز مً ببٌٗ

ى٢ت ألام  ألاهل، مجز٫  صازل آزغ ٣َـ مً جمغ ختى الؼوط مجز٫  بلى حٗىص ال ؤن يكتٍر خيض ؤهلها بيذ بلى اليؿىة بخل٪ مٞغ

                                                           
 . مجاعي بشكل تناكذلا كيتم الضريح يف تقدـ -كسكس عن عبارة تكوف ما غالبا - مقدسة كجبة عن عبارة .  
 .بالوالدة خاص طقس كىو الشوؾ، إزالة: كترمجتو . 2

 

. أعثمان امحمد سيدي الولي وقبر ضريح:  صورة
. شخصي تصوير: المصدر
 .4 0  أبريل 4 : التاريخ
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 " في ويىي٘ اإلاىلىص يازظ خيض آزغ ظماعي اخخٟا٫ ي٩ىن  ٞهىا٥
ْق

ُذ ِٗم
بْق اعْق

َد
 ألاصواث مً بٌٗ ٞيه وجىي٘ بال٣مذ يمؤل 1"ج

ت اؽْق :" اليؿاء وجغصص اإلاىلىص ٖلحها ٞيىي٘...( صمالج زىاجم،) الًٟت مً اإلاهىٖى صَد
َد
ضْق  ؤ ُْق ُ دِم

ْق
  ه

ْق
ان

َد
ى ؾْق

َد
 ال٣ُـ ييخهي ؤن ،ٞما"ؤ

. طعيتها في الىلي ببر٦ت مصخىبت وهي الؼوظيت البيذ بلى الٗبىع  بى٢ذ لها بيظاها ألام جهُدب ختى

 جملحها التي الكغوٍ ٞحها جدترم ؤن ييبػي ألاهثربىلىظيا ٖلماء لضي يٗٝغ ٦ما الٗبىع  ٣َىؽ مً ٣َـ ؤو ٣َىؾيت صوعة بجها 
 يٟؿغ ؤوال ألاهل بيذ ٖلى اإلاغؤة و٢بى٫   الؼاثغ، ًٖ جيسخب والبر٦ت يبُل الٗمل ٞةن جسغ١  مغخلت وؤر الىلي م٣ام ٢ضاؾت

 ل٨جها الؿىحن ٞيه ٢ًذ الظر ألاب بيذ مً الؼواط ؤزىاء جسغط وهي الٟخاة مىه جمغ الظر اإلا٣ضؽ للٗبىع  ألاولى اللخٓت جل٪
ان ما٢خت مدُت ؾىي  هى ما ألاهل ٞمجز٫  صاثم، اٚتراب في حٗيل  ٞيه ج٣طخي آزغ مجزال لخضزل الٟخاة مىه جيسخب ما ؾٖغ

 ٣َـ هىا٥ وي٣ام  لها اإلاهاخباث اليؿىة اخخٟا٫ ؤهاػيج ٖلى البيذ جل٪ ظضيض مً ٞخضزل الخياة، مؿحرة مً جب٣ى ما

. اإلا٣ام وبغ٦ت ال٣ضاؾت ٢ىاٖض للخى اؾخضمج الظر باإلاىلىص الاخخٟا٫

لبا ألاولى والصتها في الب٣غة ؤن ٦ظل٪، جماهاعث ؤهل ٖاصاث مً  الضواع، وؿىة ٧ل باؾخضٖاء عبتها ج٣ىم خليبها في للبر٦ت َو
 بلى الب٣غة مً يدلب خليب بإو٫  يظهب خيض ، ؤٖشمان امدمض ؾيضر م٣ام في مجضصا ي٣ام ٣َىسخي خٟل بلى وجضٖىهً

 في هىا٥ اليؿىة ٞخجخم٘ هظا، ال٣ضاؾت لٗالم ولىظه ٢بل ألاو٫  الخليب هظا ؤخض جىاو٫  ٢ض ي٩ىن  ال ؤن ويكتٍر  الًغيذ
 ب٣غة بظل٪ ٞخهبذ الخلىب، الب٣غة جل٨م ٖلى والُٗاء والسخاء البر٦ت لخجز٫  الضٖاء ٣َـ وي٣ضمً الخليب ويدىاولً اإلا٣ام

. خليبها يدىاو٫  ؤن للجمي٘ طل٪ بٗض لياطن مباع٦ت

 للٗىت َغصا هىا٥ والاؾخدمام اإلاالبـ اؾدبضا٫ ٣َـ الًغيذ، هظا في ٖىضها و٢ٟىا التي ألازغي  ال٣ُىؽ ظملت مً

 ؾىاص مغآة،)  التزيحن ألصواث ا٢خىائهً بٗض اإلا٣ام بلى اليؿاء جخىظه بط الخحر، والٟا٫ للبر٦ت واؾخضماظا وألاقغاع، والىدـ

 هظه اليؿىة جإزظ.  به الالتزام الًغوعر  مً ٣َىسخي قٍغ وهظا الشمً في يؿاومً ؤن صون  الُٗاع مً...( اإلاكِ الٗيىن،
 ًٖ الخسلي يخم خيض اإلاالبـ وحٛيحر الاؾخدمام ٣َـ وياصيً اإلا٣ام ٞيهٗضن ، ظضيضة بمالبـ مصخىباث ألاصواث

 ٣ٞض. الخؿً والٟا٫ والخحر للى٣اء ظضيض واعجضاء والكغ للضوـ بػالت هى اإلاالبـ وحٛيحر اإلا٩ان، هظا في ال٣ضيمت اإلاالبـ

حرها" الخابٗت"و" للسخىع " مخًمىت اإلاالبـ جل٪ ج٩ىن   ؤن بال٣ٗم اإلاهابت اإلاغؤة في ويكتٍر الكغ، ٖلى الضالت اإلاٟاهيم مً ٚو
 ٧ل ٖلى َالثه ٖلى وحٗمل الًغيذ بلى به ٞخإحي  الخىاء لها لي٣خجي ٞاَمت ؤو مدمض ؤو ؤخمض اؾمه شخو بلى جظهب

  اإلاتزوظت ٚحر الٟخاة ؤن ٦ظل٪ ٖاصاتهم ومً. ألازغي  اإلاالبـ ٧ل ًٖ وجخسلى ظضيضة مالبـ وجغجضر حؿخدم وبٗضه ظؿضها،
 به وجظهب الخىاء، مجهً ٞخإزظ ٣ِٞ واخض ؤو٫  ػواط لهً ي٩ىن  ؤن قغيُت بٟاَمت مؿمىن  ٧لهم ألاػواط مً ؾب٘ بلى جظهب

ىضما الظ٦غ، آلاهٟت الٗمليت بىٟـ وج٣ىم الًغيذ بلى ٣ت اإلاٗغوٝ وج٣يم هىا٥ بلى وحٗىص ال٨غة حٗيض بالؼواط جًٟغ ٖو  ٞع

. اإلابدىزاث بخضي حٗبحر خض ٖلى الغظاء جد٤٣ ؤن بٗض هلل وق٨غا خمضا نضي٣اتها

 بن ما حؿاءلىا و٢ض ؤٖشمان هللا ٖبض ؾيضر يغيذ وهى آزغ يغيذ في وناصٞىاها ٖىضها جى٢ٟىا التي ألازغي  ال٣ُىؽ مً
 وظضوه ٣ٞض اإلاى٣ُت ؾ٩ان ٖىض ٖليه مإزىع  شخيء هىا٥ وليـ بالىٟي ٞإظبىا ؤٖشمان امدمض بؿيضر ٖال٢ت ألازحر لهظا ٧اهذ

 اظخمإ ٞٗىض" الىضاء ٣َـ" وؿميه ؤن يم٨ً ما ٖىضها و٢ٟىا التي ال٣ُىؽ هظه ومً طل٪، ٖلى ٞضؤبىا الؼياعاث له ج٣ام
 وؾم٘ الضٖاء ناصٝ ٞةن جخمىاه، بما امغؤة ل٩ل وجضٖى بمىضيل وجلىح صخغة ؤٖلى بخضاهً جهٗض الًغيذ في هىا٥ اليؿىة

 الضٖاء ؤ٢يم ؤظلها مً التي الٟخاة ؤن ؤر الضواع زاعط ومً آث الؼواط بإن طل٪ ؤو٫  الُغي٤ ٖلى جمغ قاخىت نىث مشال
 امدمض ؾيضر في هىا٥ الضٖاء ٣َـ بٗض الغظاء لهً جد٤٣ اليؿىة مً ٦شحر بإن ؤزبرث و٢ض اإلاضيىت، بلى مدا٫ ال ؾتٝز

                                                           
 .اخلوص من مصنوع قدر .  
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 ٞغظذ و٢ض الؼمً، مً مضصا زبر ؤر ٖىه حؿم٘ ؤن صون  الٛغبت في ٖجها ٚاب ٢ض ابجها ٧ان امغؤة همىطط طل٪ ومً ؤٖشمان،

 .الغظاء لها جد٤٣ ؤن بٗض بهيجا خٟال لليؿاء ٞإ٢امذ الىضاء ب٣ُـ و٢يامها للًغيذ ػياعتها بٗض ٦غبتها

III. اعة  َلىؽ  :والخبرن الٍؼ

لىؽ بغاهُم بً امدمض ؾُضي  1 اعة َو ت" ٍػ
َد
ل
َد
  ال

ْق
ىة

ُث
ل
ْق
خ

ْق
 ":ال

 

 

 

 

 

 

 

 ي٣هضه الىلي ٧ان ،"الخلىة اللت: "اؾمه مؼاع ي٣٘ الخغاب مىه ها٫ الظر الىلي لبيذ اإلا٣ابل الجبل ؤٖلى هىا٥ م٩ان في   
 و٢ض الجً، مً َلبخه اإلا٩ان طل٪ في يضعؽ ٧ان الىلي بإن ؤزبرها مً ومجهم الىاؽ، ضجيج ًٖ بٗيضا ٞيه والخٗبض للخلىة

 هجض الجبل ؤٖلى وفي هظا يىمىا بلى الؼياعة لها يضاوم بًٗهً والػا٫ اليؿاء مً للؼواع مداط بلى" الخلىة اللت" جدىلذ
ىضما مجها، اإلاغوع للمغء حؿ٘ ال يي٣ت ٞخدت جخسللهما صخغجحن  ظضيض بلباؽ مصخىبت اإلاؼاع هظا بلى الؼاثغة اإلاغؤة جإحي ٖو
 به ؤجذ ما وجغجضر الاؾخدمام ٣َـ ٞخاصر ؤٖشمان، امدمض ؾيضر إلاؼاع باليؿبت الخا٫ ٦ما لالؾخدمام ومياه الؼيىت وؤصواث

 وؤ٢مهت ؾغاويل مً اإلا٩ان طل٪ في مخبٗثرة اإلاالبـ مً ال٨شحر هىا٥ وظضها ٣ٞض اإلالٗىن، بال٣ضيم وجغمي الجضيض اللباؽ مً

٣ي٤ مغايا مً الؼيىت ؤصواث بٌٗ و٦ظا...الهضع وخماالث ٟغها  ومكِ ٖو  ما الؼياعة ؤن يٗجي ما هىا٥، صعاهم زالر بىظىص ْو

 .والجمٗت اإلاىؾم ؤيام زهىنا اإلا٣ضؽ اإلاؼاع لهظا صاثمت ػالذ

 " بهى٘ ؤوال الؼاثغة جبضؤ الاؾخدمام ٣َـ بظغاء ٢بل
ْق
حن ًِم ىصِم

ُث
ى  في والٓاهغة الصخغجحن بحن الٟخدت جل٪ ٖبىع  بلى جلجإ وبٗضه 1"جِم

 جًٗه ال٣ٗي٤ مً ٣ٖض ٦ؿغ بلى لخلجإ اإلاغوع حؿخُي٘ ٞلً الكغ مً شخيء وؤر مـ ؤو سخغ ٖلحها ٧ان ٞةن ؤٖاله، الهىعة
البا الصخغة جل٪ ؤمام الباعو٥ بٌٗ وجً٘ م٣امها مً ٞخ٣ىم الٗبىع، يخد٤٣ ختى ٖى٣ها ٖلى  ه٣ىص، ًٖ ٖباعة ي٩ىن  ما ٚو

 خبت ؤو خكغة ؤو ٣ٖي٣ا بما ما، قيئا بضازلها ججض ٣ٞض ٞحها وجبدض ؾاب٣ا ق٩لتها التي ألا٧ىام جل٪ هضم بلى بٗضه لخلجإ

 الضوـ ٖالم مً للخغوط الٗبىع  ٣َىؽ بأزغ وجسخم قغ، ؤو زحر ٞا٫ يدمل الخانت صاللخه ججضه شخيء ول٩ل الخ،...ػعٕ
دؿا٫ ٣َـ بهه والخحر، الهٟاء خيض اإلا٣ضؽ ٖالم وولىط  الكيُىت ٖلى والضا٫ ال٣ضيم اللباؽ ٧ل ٞتزيل والاؾخدمام، الٚا

(  ؾىت 70 جاهمىث اللت)  اإلابدىزاث بخضي لىا عوث ٦ما ٖيىن  ؾبٗت مً ي٩ىن  ؤن ٞيه يكتٍر بماء لدؿخدم والضوـ والخبض
 ٖالم مً ٞاإلاغوع  ؤقغاعا اإلاليء الضهيىر  الٗالم هظا في لها جخد٤٣ ظضيضة والصة ًٖ مٗلىت وجتزيً الجضيض وجغجضر به ٞدؿخدم
ت مدضصة ٣َىؽ جخُلب مؿاٞت ل٨جها الضهيىر، الٗالم مً ٢ليلت مؿاٞت بال يخُلب ال ٢ض اإلا٣ضؽ  ييبػي ب٣ىاٖض ومًبَى

٣ها يؿل٪ ؤن الؼاثغ ٖلى . بإ٦ملها الٗمليت يٟؿض ال٣ُىؽ مً ل٣ُـ زغ١  ٩ٞل ٞو

                                                           
 .األتربة من أكواـ .  

 
 شخصي تصوير:المصدر

 4 0  أبريل 4 : التاريخ
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 :اإلاىاصاة حجغ ؤو  " هبغظاط ؤػعو"  2

 بهىا بل ؤزباع، ٖجهم حٗٝغ ولم َىيال بالٛغبت م٨شىا مً ؤو الٛاثبحن ٖلى اإلاىاصاة ب٣ُـ يخٟغص مً وخضه الًغيذ هظا ليـ

اعْق " ألاكاوي  امباعن بً مدمض بً هللا ٖبض ؾيضر" بالىلي مغجبِ م٣ضؽ مؼاع في هخى٠٢ غَد
ْق
ه
َد
  ؤ

ْق
ُي كٍش

ْق
 هىا٥، الجبل ؤٖلى في 2"و

ا٫ الؿٗض مىاظاة هي وبهما  اإلاهجغ بالص في به اإلاٛترب ؤو اإلاسخٟي ٖلى ليـ اإلاىاظاة ٣َـ ؤيًا ي٣ام  الٟخياث خيض الخحر، ٞو

 " الهىث نضي ٖاص ٞةن هىا٥، ؤو هىا مً يإجحهً عػ١ ٖلى يىاصيً الدجغ ؤٖلى هىا٥ ي٣ًٟ الٗاػباث
ْق

ذ
ْق
ال

َد
غ

َد
ال

ْق
اغ

َد
 ظهت م3ً"ج

ان الضواع، زاعط ؤر اإلاضيىت بلى ؾتٝز الٟخاة ؤن ٖلى صا٫ زحر ٞا٫ ٞظل٪ الكغ١  م الٟغخت، حٛمغها ما وؾٖغ  ال طل٪ ؤن ٚع
خ٣اص ٢ىة اٖخ٣اص،ل٨ً مجغص ي٩ىن  ؤن يٗضوا  لظل٪ بهضٞه، ؤ٦ثر يغجبِ وججٗله لئلوؿان هٟؿيت شخىت جمىذ طاتها خض في الٖا
 ولى هخى٠٢ ؤن ٦باخشحن ٖليىا لؼام والبضاثيت، الىزييت زاهت في بياها وايٗحن ال٨غام مغاع ٖلحها همغ ؤن ٖىى ال٣ُىؽ ٞهظه

يٟي البٗض وؿخ٣صخي الؼمً مً لىهلت . ٞحها والخىٓيمي الْى

و" بلى لىٗض عُث ْق
ػ

َد
  ؤ

ْق
اط

َد
ظ

ْق
غ بْق

ْق
 ؤو ٖجهً ٚاثب مىاصاة في ٚغى لهً ي٩ىن  ٖىضما اليؿاء بليه وجذج جامىاعث في ي٣٘ الظر" بغظاط حجغ/ ه

 بالىلي ٢هخه اعجبُذ ،( ؾىت 70 جاهمىث اللت ؾىتو 45 بظا اللت) اإلابدىزاث بٌٗ جغويه ٦ما الدجغ هظا و٢هت مسخٟي،

 ؤحى ٢ض ٧ان بغظل جغجبِ مجها ألاولى: الصخغة هظه ًٖ جغويان خ٩ايتن هجض وهىا الخماهاعحي، ابغاهيم بً امدمض ؾيضر الهالر
 جاحي ختى بليه جضزل ال ؤن ال٣ؿم ٖلحها و٢ؿم مالبؿها ٞإزظ للبيذ، اإلاجاوع  اإلاؿبذ في حؿبذ ٖاعيت ػوظخه ٞىظض مجزله

غ٢ذ اإلاجز٫  هدى ٞخىظهذ الليل ٖخمت ؾ٣ُذ ختى بصجغة اخخمذ ؤن ؾىي  للمغؤة ٧ان ٞما مدؿترة،  ٖلحها ٞإه٨غ الباب َو

 يٟتي ٖمً يبدض وؤزظ اإلاغؤة ٦الم مً الغظل ٞخعجب ؾترا، ؤعجضر بهجي: ٞإظابخه مدؿترة وهي بال جضزل لً وؤجها ألامغ الؼوط
 ٞٗل، وه٨ظا اإلاٛغب ببالص ابغاهُم بً امدمض ؾيضر يإحي ؤن ٞإمغ له، يكٟٗىن  مً بلضه ٖلماء مً يجض ٞلم الىاػلت، في له

 ألامغ، ؤو٫  مىه ٞاؾتهؼؤ  ٖىه يبدض الظر الغظل هى طا٥ بإن ٞإزبر اللؿاَت، ٖلى صا٫ بهىضام بغظل الخ٣ى اإلاى٣ُت ؤحى ٞلما

 وهي لباؾا جغجضر ال ول٨ً وٗم: ٞإظاب ليال؟ ؤجخ٪ وهل: الىلي ٞؿإله الجىاب، له يجض ؤن ٖلى ٢ضعجه في قا٧ا هاػلخه ٞإزبره
 ما وهى وليىا مً ؾمٗه مما الغظل الظهى٫  ٞىا٫" لباؾا الليل وظٗلىا" مٟاصها ٢غآهيت آيت الىلي ٖليه ٣ٞغؤ مدؿترة، بجها ج٣ى٫ 

 ٣ٞا٫ صخغة ؤمام به و٢ضم الخمىع  مً ٖغقا ؤوصٖه الهباح وفي اؾخ٣با٫، ؤخؿً الىلي ٞاؾخ٣بله بلضه، ٖلماء لضي يجضه لم

".  بغظاط حجغ/  هبغظاط ؤػعو" الصخغة جل٪ ؾميذ زم ومً ٖؿال، ي٣ُغ اليؼا٫ والخمغ ؤهل٪ ٖىض ؾخ٩ىن  هللا بةطن له

 ٖلحهما ٞمغ ابجها، بصخبت ٧اهذ امغؤة ؤن ٞمٟاصها ولحهم، ٦غاماث اإلاى٣ُت ؤهالي بٌٗ مجها يؿدك٠ والتي الشاهيت الغوايت ؤما
 ؤجها ألامغ مً ٞٗلم ٢هخه، ٖليه ج٣و الىلي ٞإجذ ألام، ؤٖحن ؤمام مً بهغ إلادت في ويإ الُٟل ٞخبٗه ويجغر  يلهض ٧لب

 َلبخه يضعؽ ٧ان ابغاهيم بً امدمض ؾيضر الىلي ؤن ٦غاماث مً سجلىاه مما ؤن ال٣اعت  ٖلى يسٟى وال -الجً قياَحن ؤٞٗا٫

 ٢ض ووظضه هىا٥ بلى ٞظهب الُٟل، ؤمغ يؿخ٣صخي يظهب ؤن ٧لب هيإة ٖلى الجً مً َلبخه ؤخض ٞإمغ -والجً الاوـ مً
 الىلي، ٖلى اإلاغؤة ٢هخه ما طاجه هى ؤهه ٖليه ْاهغ ٧لب بجاهبه ألا٧ل يدىاو٫  ظالـ وهى ألاؾغ بخضي بيذ في البداع ٢ُ٘

 اإلابدىزاث مً بًٗا ؤن وظضها لظا البهغ، إلادت في والبداع ألاجهاع ٖبىع  ٖلى الىلي ٢ضعة طل٪ مً ٞٗٝغ به وؤحى الُٟل ٞازظ
 اليؿاء جإجيه خاله ٖلى الدجغ هظا ٞب٣ي ز٣اٞيا، صالت ول٨جها ق٨ال الخغاٞيت ال٣هت هاجه بلى اإلا٣ضؽ الدجغ هظا ؤنل يٗضن

. مسخ٠ ؤو ٚاثب بٗىصة يخد٤٣ عظاءهً لٗل والهضايا الهض٢اث ببٌٗ مصخىباث م٩ان ٧ل مً

                                                           
 .الغائب على كتنادم ادلنادية عليو تقف حجر .  
 .سنذكرىا اليت الطقوس فيو تتم اجلبل أعلى يقع مكاف . 2
 .الصوت صدل . 3
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ت الجظبت ومداواة هاوي  ٖاصة 3 :  الضعكاٍو

 ؤن وؤنله ،"هاوي " ٣َـ ومجها الخمىاعحي بغاهيم بً امدمض ؾيضر الىلي مىؾم في ٖىضها جى٢ٟىا التي ال٣ُىؽ جل٪ هي ٦شحرة

: جغصيضهم ومجها وألاصٖيت التراهيم مً بًٗا ويغصصون  الهٛحر اإلاسجض في هىا٥ يجخمٗىن  ٩ٞاهىا الُغي٣ت، صع٢اور  ٧ان الكيش
اة وبٗض ،"هللا هى هللا هى"  م٣ضؾت، ؤيام له ج٣ام ٣َـ بلى جدىلذ التي الُغي٣ت هظه ومغيضيه خٟضجه ٖىه ؤزظ الىلي ٞو

غة مً اإلاى٣ُت ؤهل ٖلى هللا به مً وما الؿماء بهباث واٖتراٞا الخهاص ٞإزىاء  وقٟاٖخه بالىلي واعجباَا وظىصجه، اإلادهى٫  ٞو

 ٧ان التي ال٩لماث جل٪ بلى وؿبت" هاوي " ٣َـ ي٣ام طل٪ ل٩ل ألاقغاع، مً وخمايتها ألاعى جسهيب في الضاثم وخًىعه

".  هللا هى هللا هى" الىلي يغصصها

ىن  مترانت نٟٝى في الغظا٫ ٞيجخم٘ وال٣هبت، ؤ٦غى صواع مً ٧ل ؤهل ٖلى ٣ِٞ الٗاصة هظه ج٣خهغ  ألاػ٢ت ب٩ل ويُٞى
 زهيها ي٣ام الظر اإلاٗغوٝ وجىاو٫  طل٪ مً الاهتهاء وم٘ ال٩لماث، جل٪ يغصصون  وجمايلهم مكيتهم في سٗبان ق٩ل مخسظيً

 اإلاىدضعة الٟسظاث بخضي مجز٫  نىب ويظهبن هىا٥ الؿاخاث بخضي في يجخمًٗ خيض اإلاى٣ُت، ٞخياث صوع  يإحي اليىم، لهظا

 مً وجهى٘ اليىم، بهظا الاخخٟا٫ بمىاؾبت الٗاثلت هظه َٝغ مً زهيها نىٗها يخم ٦غة ٞيإزظن ،(بيهي ؤيذ) الىلي مً
 ؾاخت بلى به ٞيظهبن للٟخياث وي٣ضم(  الكغاب مً هٕى/اإلاغيـ)  والض٢ي٤ اإلااء مً زليُا ويدًغون الىسيل، زل مً ٧ىم

ْـق ) الخليِ طل٪ بهب هىا٥ ٞي٣مً الٗحن نىب يخىظهً وبٗضه والٟغخت، البهجت حٗمه ٣َـ في ال٨غة بخل٪ يلٗبن َ غِم
ْق
( اإلا

 ٖلى اخخٟا٫ ي٣ام هاور  ٣َـ مً الاهتهاء بٗض ؤهه ٦ظا٥ ٖاصاتهم ومً. اإلا٣بلت الؿىت مدهى٫  ٖلى زحر ٞا٫ ي٩ىن  لٗله
افْق " ع٢هت ماصيً اليؿاء خى٫  جدىم صاثغة الغظا٫ يهى٘ خيض اإلاؿاء مؿخىي  ىَد خْق

َد
". ؤ

 " الاخخٟا٫ هظا زال٫ ج٣ام ٧اهذ التي ألازغي  الٗاصاث مً
ْق

ذ
ْق

اق ىَد اخْق
َد
ًْق  ج ً حرِم لِم

ْق
ف

ْق
خ
ْق
 ياصيً اإلاى٣ُت مؿىاث ٧ل ججخم٘ ٧اهذ خيض1"ه

 واخضة ٧ل بن بل الاخخٟا٫، هظا ؤزىاء البيذ جالػم ؤن مؿىت ألر واليم٨ً الضواع، ؤهل ٧ل ٞحها يدًغ ؾاخت في جغازيت ع٢هت
 الغ٢هت هظه حؿمى لظل٪ ؤخىاف، ع٢هت في الٟخياث ومدا٧اة الهمىص ٢ضعاث مً لها ما جٓهغ ألن ظاهضة حؿعى

ً جاخىاقذ"بـ  ٧اثً ؤو اإلاجخم٘ ٖلى ٖالت مجغص حٗض ٞلم اإلاؿىت، باإلاغؤة جىاٍ التي الجليت اإلا٩اهت لىا جٓهغ وهىا ،"هخفلحًر
 مً ز٣اٞيت ؤهماَا لىٟؿها ج٣يم اإلاجخمٗاث ٞهظه الاهخاظيت، ٖمليخه باهتهاء الاظخماٖيت الخياة مً اوسخب ٢ض اظخماعي

 هظه اهخاط يٗيض واإلاىؾم  ٞئت ألر ا٢هاء صون  مٗيىت اظخماٖيت ٞئت ب٩ل جىاٍ التي الاظخماٖيت ألاصواع بهخاط يخم زاللها

 ج٣ى٫  -بالخهىم،ل٨ً اإلاضيييت اإلاجخمٗاث باقي في ال٣يمت هٟـ لها ماحُٗى ٢ليال اظخماٖيت لٟئت ٢يمت ويُٗي الخىاػهاث،
. ٚالبيتها واهخٟى الؼمان ٖلحها ؤحى ٢ض ال٣ُىؽ هظه ٧ل -اإلابدىزت

:   زاجمت

 مً يخجؼؤ ال ظؼء بهه ٖابغ، بمىيٕى هى وما الهحن بالصخيء ليـ ومداوعتها ومؿاءلتها ألايغخت ػياعة ٣َىؽ في البدض بن   
ان ل٨ً، بوؿاهيت، طا٦غة ٞهاعث مٗيىت مجخمٗاث ؤهخجتها ز٣اٞت ت الخ٣ىيت ٢ىة ؤمام جًمدل ما ؾٖغ  ٞهاعث الخُىع، وؾٖغ
 جمحزه ٧اهذ ألايام مً يىم في وبإهه ماى له بإن هاؾيا ؤبضيا، اٚترابا يٗيل ؤلاوؿان ججٗل ؤلال٨تروهيت ألاظهؼة جل٨م

 جهايت مٗلىت ألازغي  جلى الىاخضة جىضمج اإلاجخمٗاث ٞهاعث الخام، مجخمٗه مً هابٗت زانت اظخماٖيت وجيكئت زهىنيت

ت ج٣اوم ؾىىيت لخٓاث ٞالػالذ طل٪ ٧ل وعٚم. الش٣افي الخمايؼ ػمً  مً الؿاخ٣ت ألاظيا٫ مً هىا٥ ػا٫ وما الؼمان ؾٖغ
 نغإ في ظضيض مً الىعاء بلى ال٣ه٣غة لخٗيض الؼمان مً لبرهت ولى حٗيل ؤن الش٣اٞيت ألاق٩ا٫ لخل٨م يؿمذ ختى ي٣اوم

                                                           
 
 .ادلسنات رقصة ػ 
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 ٢ىة في واإلاخمشل الهغإ هظا مً الشاوي الُٝغ بظا٥ ؤعخم هاجه ٧اهذ وبن والٗىإلات الخ٣ىيت ٢ىة م٘ ظاهب مً ج٣ىصه مؿخمغ
 الخىٓيم، ل٣ىة ياؾـ الجمي٘ حهابه مجاال ال٣غيب باألمـ ٣ِٞ ٧اهذ وبن خغماث بال ألايغخت ٞإنبدذ والٛلى، الخُٝغ

اث ؾىي  يًم وال خ٣اص ٢ىة ل٨ً ؤشخام ٞع  ؤٞغاص جىٓيم ٖلى ٢اصعة ٩ٞاهذ اليىم، صولت صوع  جلٗب طا٥ بط ٧اهذ الٖا

ان ل٨ً الضاثم، الهغإ يؿمهم ؤخياها وظماٖاث  بطا لىا ٨ٞي٠. م٣ضؽ مؼاع ؤو ولي يغيذ ؤمام الخهىماث ٧ل جيخهي ما ؾٖغ
يٟيت هىٟي ؤن  جُىعيت ؾحروعة هخاط بال هى ما اليىم ٖالم بإن لخٓت ٧ل في يدضزىا جاعيسا هيسخى ؤن لىا و٦ي٠ ألاما٦ً هظه ْو

. ٢ياصتها؟ ٞإخؿىىا ٞاٖلىن  ٢اصها

:  اإلاغاح٘ كاثمت

 الضاع الجضيضة الىجاح مُبٗت بىمؼ٧ى، ؤخمض جد٣ي٤ ألاو٫، الجؼء ،الخًُيي َبلاث"، ؤخمض الخًي٩ي مدمض ابً. 1

. 2006، ألاولى الُبٗت البيًاء،

  جد٣ي٤ ،"الٗاقغ اللغن  مكاًش مً باإلاغغب وان مً إلاداؾً الىاقغ"صوخت، مدمض الكٟكاووي، الخؿجي ٖؿ٨غ بً. 2

اث ؾلؿلت خجي، مدمض  .الشاهيت الُبٗت واليكغ، والترظمت للخإلي٠ اإلاٛغب صاع مُبٖى

لـ في الؿُاس ي و الُلىس ي قمهغوف ؾُضي"خؿً، عقي٤. 3  هدا٫، مهُٟى و جخٟت اإلاجيض ٖبض جغظمت ،"الىبحر ألَا
. 2010 اإلاٛغب الكغ١  ؤٞغي٣يا مُبٗت

 ؤَغوخت همىطظا، بحر٥ ظا٥ و ماؾيىىن  لىر  ،"الفغوؿُت الاؾدكغاكُت اإلاضعؾت هخابت في ؤلاؾالم"عقيض، الهٛحر. 4 
 .923.45 ط.ع بالغباٍ، الخامـ مدمض ؤلاوؿاهيت والٗلىم آلاصاب ب٩ليت مغ٢ىهت ص٦خىعاه
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