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 مغ٦ؼ ظُل البدض الٗلمي

 ظخماُٖتمجلت ظُل الٗلىم ؤلانؿانُت والا

مدىمت جهضع صوعٍا ًٖ مغهؼ حُل البدث الٗلمي صولُت مجلت ٖلمُت 
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فا  :باإلاجلت لخٍٗغ

ا جهضع مدىمت صولُت  ٖلمُت مجلت ًٍ  البدث حُل مغهؼ ًٖ صوع
 َُئت بئقغاف والاحخماُٖت، ؤلاوؿاهُت بالضعاؾاث حٗنى الٗلمي
غ ُئت وباخثحن أؾاجظة مً مكيلت جدٍغ  مً جخألف ٖلمُت َو

ُئت الباخثحن مً هسبت . ٖضص ول في صوعٍا جدكيل جدىُم َو

: أبٗاصَا و اإلاجلت اَخماماث

 مجلت ًٖ ٖباعة والاحخماُٖت ؤلاوؿاهُت الٗلىم حُل  مجلت
 اللُمت طاث اإلالاالث وكغ حؿتهضف الخسههاث، مخٗضصة
 ؤلاوؿاهُت الٗلىم مجاالث مسخلف في الٗالُت الٗلمُت

 مىكٗها ٖبر للٗمىم ملاالتها حمُ٘ اإلاجلت حٗغى. والاحخماُٖت

 أغلب لفهاعؽ إيافتها م٘ ،الٗلمي البدث حُل مغهؼ وهظا
اث إزغاء في اإلاؿاَمت بهضف الجامُٗت، البدث مدغواث  مىيٖى

. الٗلمي البدث

:  باإلاجلت اليكغ مجاالث

: الخالُت اإلاجاالث في ألابدار اإلاجلت جيكغ

لىم الىفـ ٖلم ىفىهُا، التربُت ٖو  الاحخمإ، ٖلم وألاَع
ش،  الفلؿفت الم ٖلىم والخىزُم، اإلاىخباث ٖلم الخاٍع  ؤلٖا

. آلازاع ٖلم والاجهاٌ،

 البدىر والاحخماُٖت ؤلاوؿاهُت الٗلىم حُل مجلت جيكغ 
 صازل مً وافت الخسههاث َظٍ في للباخثحن ألانُلت الٗلمُت

ت الجامٗاث  الٗغبُت باللغت مىخىبت الجؼابغ زاعج ومً الجؼابٍغ

ت أو الفغوؿُت أو  .ؤلاهجلحًز

 

  

 

 الهيئة العلمية االستشارية للعدد
 

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

ُي .ص.م.أ حامٗت )مدمض خؿحن ٖلي حىصة الؿٍى

(. واؾِ،الٗغاق

ٗم .ص حامٗت الٗغبي بً مهُضي،أم )ؾامُت ابَغ

(. البىاقي،الجؼابغ

بيأؾماء .ص ت،لُبُا)ؾالم ٖلي ٍٖغ  (.الجامٗت ألاؾمٍغ

الجامٗت )ٖبض الفخاح ٖبض الغني مهُفى الهمو. ص

(. ؤلاؾالمُت،غؼة،فلؿُحن

(. مهغ)أمحرة ؾامي مدمىص خؿحن .ص

 (.حامٗت بغضاص،الٗغاق)نالح واْم َاصي الٗبُضي .ص

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

ت،لُبُاحامٗت )هىعي مدمض أخمض قلالبى.ص (. الؼاٍو

ُبت،حامٗت ؾُٗضة .ص (. الجؼابغ)فُهل بَى

 (.َغابلـ،لُبُا حامٗت)عقغاف أخمض الهاصي أخمض.ص

ىت . ص  (.،الجؼابغ02حامٗت كؿىُُىت )ؾلُماوي نبًر

(. حامٗت واؾِ،الٗغاق)ٖلي زحر مُغوص الىىاوي .ص

م هضوعلي.أ غان، الجؼابغ)ٖبض الىٍغ (. حامٗت َو

 

 :التدقيق اللغوي
 

 (.الجزائر) لحسن عزوز. د
 (.الجزائر)ىالة عدي .أ

 
 

 

 

 

 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  أن • ا اإلاجلت حٗنى التي اإلاىيٖى   .بيكَغ
خدمل ، هفؿه الىكذ في مؤجمغ أو ، مجلت ألي لليكغ كضم أو وكغ كض البدث ًىىن  أال •  وامل الباخث ٍو

  .لليكغ مٗغويت أو ميكىعة مؿاَمخه بأن اهدكاف خاٌ في اإلاؿؤولُت

 : ٖلى البدث مً ألاولى الهفدت جدخىي  أن •

  .البدث ٖىىان -

ت، وصعحخه الباخث اؾم - َُّ   .إليها ً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 بئخضي اإلالضمت البدىر جىىن  أن •   وؤلاهجلحًز

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

  .واإلاالخم

  أن •
َد
  ًىىن

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

ها بالخُىٍ الباخث ًلتزم أن •   :آلاحي الىدى ٖلى وأحجامِم

 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 الغبِؿُت الٗىاٍو  جطخُم م٘ لىً الغبِس ي الىو مثل مثلها هلُت16  بذجم للفلغاث والفٖغ

  .الخِ

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

فا البدث ناخب ًغفم أن •   .والثلافي الٗلمي ووكاَه بىفؿه مسخهغا حٍٗغ

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

 . اإلادىمىن  ًُلبها التي الخٗضًالث الباخث ًجغي  أن بٗض

   . إليها ًغؾل ما ول بيكغ اإلاجلت جلتزم ال •

 ٖلى ٖىىان اإلاجلت
ً
  :جغؾل اإلاؿاَماث بهُغت الىتروهُت خهغا

 social@jilrc-magazines.com 

 

 

 قغوٍ اليكغ 
 

ُت جلتزم التي واإلا٣االث ألابدار ظلتالم ج٣بل  ٞحها وجخىاٞغ واإلانهجُت، اإلاىيٖى
  :الخالُت النكغ ٢ىاٖض وجدترم والجضًت والض٢ت الٗلمُت ألانالت
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 الفهغؽ

 

   الهفدت

7  الافخخاخُت. 

9  م    1250-571 ) همىطًحا الُاٖىن  اإلاملىهُت الضولت ٖهغ في الكام بالص في البُىلىحُت الىىاعر إصاعة

. َىلىضا عقض، ابً حامٗت ؤلاوؿاهُت والٗلىم آلاصاب ولُت/ؾُض مدمض نالر أقغف. ص ( ٌ  / 922-648

25  ان اإلاهاباث لضي الٗالج جلبل في الاحخماعي الؿىض  ،2 كؿىُُىت حامٗت/ؾامغة زىفاع.أ الثضي بؿَغ

. الجؼابغ

49  ا واإلاىؾُلُت الفىُت ألاوكُت  هللا حاب.أ/  الابخضابُت اإلاغخلت أَفاٌ لضي البُئي الىعي جىمُت في وأزَغ

. ،الجؼابغ2البلُضة حامٗت/زلضومي آؾُا.أ،  ،اإلاضًت،الجؼابغ فاعؽ ًخي حامٗت/ ًىؾف

65  الكخه الىحضاوي الظواء  هؼالء الجاهدحن ألاخضار ٖىض الىفؿُت الًغىٍ م٘ الخٗامل بأؾالُب ٖو

اوي خمؼة.أ   -  مُضاهُت صعاؾت: التربُت إٖاصة مؤؾؿاث . 02 الجؼابغ حامٗت/مٍؼ

85  ٘فاٌ ٖمالت واك فاٌ مً لُٗىت مُضاهُت صعاؾت  -الجؼابغ في ألَا  عػق ؾلمى.أ  -جبؿت بىالًت ألَا

. جبؿت،الجؼابغ حامٗت/هللا

107  فاٌ لضي الٗضواوي والؿلىن اإلاخدغهت الغؾىم فاٌ مً لُٗىت مُضاهُت صعاؾت -ألَا  بغحم.أ -ألَا

. ٖىابت مسخاع باجي حامٗت/ؾمُدت ٖماعي .أ  -  ٖىابت مسخاع باجي حامٗت/ؾمُت

125  ٘الجُاللي حامٗت/فىػٍت مهباًذ.ص  -ؾىؾُىلىحُت ملاعبت -الجؼابغي  اإلاجخم٘ في الُبي الخُأ واك 

. ملُاهت،الجؼابغ بىوٗامت،زمِـ

133  المي البٗض ابي هؼيهت.أ -  اإلاىاَىحن لضي البُئي الىعي لخلم ؤلٖا . 3 الجؼابغ حامٗت/َو

147   ت الٗىامل صوع  بىحمٗت ٖماعة.أ  -النهابُت اإلاغخلت َالب لضي الضعاس ي والخدهُل ؤلاهضماج في ألاؾٍغ

ج، بغج ؤلابغاَُمي البكحر حامٗت/ ٍغ . الجؼابغ بىٍٖغ

167  ٍالاؾدكفابُت باإلاؤؾؿت مُضاهُت صعاؾت - الاؾدكفابُت الٗمىمُت اإلاؤؾؿت في الىُْفي الاهًبا 

. غغصاًت،الجؼابغ حامٗت/َُم بغا ٖمغ خاج.أ -بمخلُلي
 

193  Contribution des énergies renouvelables à la structuration de l'espace 

géographique dans les pays en développement - Dr.Habib HAMZI     

Université du Sud-Sfax (Tunisie). 
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ت  غ اإلاجلت مؿؤولُتها ًٖ أي اهتهان لخلىق اإلالىُت الفىٍغ جسلي أؾغة جدٍغ

 الىاعصة في َظا الٗضص بالًغوعة ًٖ عأي إصاعة اإلاغهؼ ال حٗبر آلاعاء

  2015  © عهؼ حُل البدث الٗلمي لمحمُ٘ الخلىق مدفىْت 

 

 

 ؤلافخخاخُت

  

غ َُئت ٌؿغ     أًضي بحن جً٘ أن«  والاحخماُٖت ؤلاوؿاهُت الٗلىم حُل»  مجلت جدٍغ

ل لكهغ ، لؿاصؽا الٗضص كغائها  .  2015أبٍغ

 التي الؿلؿلت خللاث إلى جًاف حضًضة خللت ، ًهضع حلتالم مً حضًض ٖضص   

ضَا   أوان ؾىاء واللاعا  الٗلمي البدث حُل مغهؼ بحن جىانل أصاة جىىن  أن هٍغ
ً
 جغبىٍا

 
ً
  أو مخسهها

ً
  والاحخماُٖت ؤلاوؿاهُت أوالٗلىم التربىي  بالكأن مهخما

ً
ضَا. ٖمىما  هٍغ

  مجلت
ً
  مفُضة

ً
اولت للمٗلىماث ومهضعا ُغح مؿخضًغة َو

ُث
 وجيخج وجىاكل، ألافياع ٖليها ج

  للخجغبت، كابلت اكتراخاث ٖنها
ً
 ؤلاوؿاهُت الٗلىم مجاٌ في الباخث ًفخدها وهافظة

 والضابم الىاؾ٘ الخلل َظا في واإلاؿخجض الجضًض ٖلى زاللها مً فُخٗغف والاحخماُٖت،

 .الٗالم أهداء ول في وألافغاص واإلاجخمٗاث الخىىماث باَخمام ٌؿخأزغ والظي الخجضص

ؿٗضها    الٗضص َظا افخخاخُت في َو
ْن
 الظًً ألاحالء لألؾاجظة الكىغ إػحاء وُٗض أن

غث  ًىىن  بدث أو صعاؾت أو عأي أو فىغة بيل هغخب  هما الٗضص، نفداث أكالمهم ٖمَّ

 
ً
  وٗمل التي اإلاجلت وزُت وأَضاف مًامحن م٘ مينجما

ً
ا، جدلُلها ٖلى حمُٗا  وجُىٍَغ

 مسخلف مً باعػة أؾماء جًم والٗاصة التي اإلاىكغة الٗلمُت للجىت قىغها هجضص هما

مِم  بضءٍء  في هلل والخمض...  الٗغبُت الاكُاع
َد
خ
َد
خ
ْن
س   .ومُث

غ عبِـ  بلبياي حماٌ. أ/  الخدٍغ
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 اإلاملىهُت الضولت ٖهغ في الكام بالص في البُىلىحُت الىىاعر إصاعة

 (ٌ  / 648-922م    1250-571 ) همىطًحا الُاٖىن 
 َىلىضا عقض، ابً حامٗت ؤلاوؿاهُت والٗلىم آلاصاب ولُت/ؾُض مدمض نالر أقغف. ص

 

: ملخو

  وبهىعة الُبُُٗت ال٩ىاعر ٧انذ
ًة
ت اإلاجخمٗاث له حٗغيذ ما ؤزُغ من البُىلىظُت ال٩ىاعر زانت  الٗهىع  خ٣بت في البكٍغ

ت ال٣ىة وجضمحر ىال٥ بلى جاصي ٞخا٦ت ونخاثج ٦بحرة ؾلبُت آزاع من لها إلاا الىؾُى، . والا٢خهاصي الؿ٩اني نمىىا وحكل البكٍغ
 وحهضٝ ب٨ثرة، الُاٖىو  وباء خضور ْاىغة الىؾُى الٗهىع  خ٣بت في ؤلاؾالمُت الٗغبُت الضولت ؤ٢الُم بٌٗ قهضث و٢ض
ا مغة زمؿحو الكام بالص ؤناب الظي الُاٖىو  وباء ٧اعزت مىاظهت في الضولت صوع  صعاؾت بلى البدض ىظا بًة  الٗهغ زال٫ ج٣ٍغ

 مؿاٖضة ٖلى الضولت خغم بُاو جداو٫  ما ب٣ضع اإلاغاث، ىظو وعنض خهغ بلى الضعاؾت حؿعى وال ،(م1517  –1250) اإلاملى٧ي

 و٢ض. ألاوبئت جل٪ و٢ٕى ج٨غاع لخٟاصي الصخُت و٢اثُتا٫ ؤلاظغاءاث وببغاػ ٖلحهم، آزاعو من والخض الُاٖىو  ظغاء من اإلاخًغعٍن
ذي اإلانهج ٖلى الباخض اٖخمض سُت والغواًاث اإلاٗلىماث بجم٘ الخدلُلي، الىنٟي الخاٍع  اإلاهاصع بلى الغظٕى زال٫ من الخاٍع

 صولت ؤو بلى الضعاؾت جىنلذ و٢ض. ال٩ىاعر بصاعة ٖلم ؤصبُاث ؾُا١ في مىيىعي، بك٩ل اإلاٗلىماث ىظو وجدلُل واإلاغاظ٘،

 الاؾخٗضاص ، الياعزت خضة جسفُف: )هي ؤؾاؾُت مغاخل ؤعب٘ زال٫ من الكام بالص في الُاٖىو  ٧اعزت بصاعة في نجخذ اإلامالُ٪

 (.الخىػان إٖاصة ، اإلاجابهت والخدًحر،

    

: ملضمت

ش في خاؾمت ٞترة( م1517–1250) اإلامالُ٪ صولت ٞترة جمشل  بهٟت ؤلاؾالمُت والٗغبُت ٖامت بهٟت ؤلانؿانُت الخًاعة جاٍع
 ٖلى بهماث لهم جغ٧ىا الظًن الٗٓام الؿالَحو من بالٗضًض خٟلذ ؤجها ٦ما ال٨بحرة، ألاخضار من ال٨شحر ٞبها زانت،

ش نٟداث ا خ٣٣ذ ضخمت بمبراَىعٍت ٌكُضوا ؤو اإلامالُ٪ اؾخُإ ل٣ض. الخاٍع  الٗهىع  في الٗاإلاُت الؿُاؾت في وػنًة

 والًُٟاناث، والؿُى٫  ٧الؼالػ٫، الُبُُٗت ال٩ىاعر من مسخلٟت ؤنىإ خضور قهض اإلامالُ٪ ٖهغ ؤو بال ( )الىؾُى،
هىع  الجغاص، ؤؾغاب وهجماث والشلىط، ألامُاع، وحؿا٢ِ  ال٩ىاعر) والُىاٖحو ألاوبئت، جٟصخي بلى باإلياٞت الٟئراو؛ ْو

(. البُىلىظُت

 و٧او ( )اإلاملى٦ُت، الضولت ا٢خهاص جضمحر بلى ؤصي مما والخجاعة، والهناٖت الؼعاٖت جغاظ٘ في ال٩ىاعر ىظو حؿببذ و٢ض

                                                           

جامعة قناة )رللة الرتاث واحلضارة  ،"1517  -1250سلوك العامة نموذًجا : المملوكي االنحراف االجتماعي خالل العصر"زلمد،  أشرف صاحل ( )
  .294ص  ،4 20نوفمرب ( 4)، العدد (4)اجمللد  ،(السويس

حوليات اآلداب والعلوم  ،"أثر الكوارث الطبيعية على الحياة االقتصادية في بالد الشام في العصر المملوكي"فيصل عبد اهلل بين محد، : راجع( 2)
 .  6   – 3 ص. 2008(/ 28)احلولية  ،االجتماعية 
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ضم ألامن انٗضام في ٦بحر صوع  لخضوثها ا بًٗها خضور وجغ٥ ( )اإلان٣ُت، في الؿُاؾُت ألاويإ اؾخ٣غاع ٖو  جضمحر في بالٛت آزاعًة
 الترار مجا٫ في الٗهىع  ٖبر ؤلانؿاو بنجاػاث من ال٨شحر وانضزاع َمـ ٖنه نخج مما الٗمغانُت، اإلانكأث من ال٨شحر وجسٍغب

 ( ).والكٗبي اإلااصي الخًاعي 

ا ماثت خىالي اإلاملى٧ي الٗهغ زال٫ الكام بالص ؤنابذ التي ال٩ىاعر ٖضص بلٜ ٣ٞض ا، ٧اعزت وزمؿحو وؾخًة بًة  ازنخاو مجها ج٣ٍغ

ا ٧اعزت وؾبٗىو  بًة ا ٧اعزت وزمانىو  وؤعب٘ ،(ىـ784  –648/ م1381  –1250) ألاو٫  اإلاملى٧ي الٗهغ زال٫ الكام ببالص خلذ ج٣ٍغ بًة  ج٣ٍغ

(.  ىـ922  –784/ م1516  –1381) الشاني اإلاملى٧ي الٗهغ في

لى الخُىاو، ؤو ؤلانؿاو جهِب التي الٟخا٦ت اإلاٗضًت ألامغاى ؤنىإ ظمُ٘ ٖلى الىباء ٧لمت ال٣ضماء اإلااعزىو  ؤَل٤ ل٣ض  ٖو
م  واخض الُاٖىو  وؤو الُاٖىو، من ؤقمل وباء ٧لمت ؤو ًضع٥ ٧او ؤٚلبهم ؤو بال الُاٖىو، ٖلى وباء ٧لمت بَال٢هم من الٚغ

سُت اإلاهاصع ّٖغٞذ و٢ض. ألاوبئت ىظو من   آنظا٥، ٖنه قإ ما خؿب الُاٖىو  وباء الخاٍع
ًة
 ًنخج ؾمُت ماصة بإنه بًاو وانٟت

ٓهغ الجؿم، من الغزىة اإلانا٤َ ًهِب ما وؤ٦ثر ( )مالم، ووعم بثر ٖجها بضؤ ازًغاع، ؤو اؾىصاص ؤو اخمغاع ٖلُه ٍو  ز٣ٟاو ٍو

  ألاخُاو من ٦شحر في باالػصًاص ال٣لب
ًة
 Septicemic) الضمىي  ٧الُاٖىو  ؤنىإ زالر ٖلى ننٟخه ؤجها ٦ما الخ٣ُا، ٖن ًٞال

plague)،  والغثىي (Pneumonic Plague )والضبلي (Bubonic plague)، بضو ا ؤ٦ثرىا ألازحر ؤو ٍو  الٗهىع  خ٣بت في اندكاعًة

ا، مغة زمؿحو الكام بالص الُاٖىو  ؤناب ٣ٞض ( ).الىؾُى بًة ا مغة ٖكغة ازنخا مجها ج٣ٍغ بًة  وزماو ألاو٫، اإلاملى٧ي الٗهغ في ج٣ٍغ
ا مغة وزالزىو  بًة .  الشاني اإلاملى٧ي الٗهغ في ج٣ٍغ

:  الُاٖىن  مىاحهت آلُاث

 في واظتهاصاجه الُبُُٗت، ال٩ىاعر ؤزُاع لضعء الهاصٞت ومداوالجه ظهىصو ال٣ضم في ممٗنت ٖهىع  منظ لئلنؿاو ٧او ل٣ض

ٗت اؾخجابت صعظت جد٤ُ٣ ىى ال٩ىاعر إلصاعة ال٨لي الهضٝ بو .آزاعىا خضة من الخس٠ُٟ ٗالت ؾَغ  اإلاخٛحراث لٓغوٝ ٞو
ت  ال٣غاعاث واجساط بالخد٨م ؤو بدضوثها، اإلاخنبإ لل٩ىاعر الالػمت الخدًحراث بةٖضاص ؤزُاعىا صعء بهضٝ لل٩اعزت اإلادؿاٖع

ت حر ؤيغاعىا، وج٣لُو ال٩اعزت إلاىاظهت اإلاهحًر اصة الًغوعي  الضٖم وجٞى   ( ).الُبُُٗت خالخه بلى الخىاػو  إٖل

اث٠ ؤىم من بو  اإلاسخلٟت بإلىاجها الُبُُٗت وال٩ىاعر اإلاساَغ، من وممخل٩اتهم مىاَنحها خُاة وو٢اًت خماًت الضولت ْو

ظع ٞحها جخجؿض
ُ
 وبصاعي  ؾُاسخي ٦خدض ال٩اعزت ْاىغة جبرػ لهظا. بُئخه وم٣ىماث وممخل٩اجه ؤلانؿاو لخُاة ومهضصاث ن

 مساَغىا من الخض ج٣ضًغ ؤ٢ل ٖلى ؤو ال٩اعزت، و٢ٕى صوو  الخُلىلت بها ًم٨ن التي ال٨ُُٟت في والخبهغ الخإمل ٌؿخىظب

ت وآزاعىا ش بو ( ).الخضمحًر  ال٩ىاعر صعء بهضٝ الخًاعاث من الٗضًض في جمذ التي ؤلابضاُٖت، الجهىص من ٦شحر ٖن ًدضزنا الخاٍع

                                                           

: إشراف /"(م1517 – 1097)الكوارث الطبيعية في بالد الشام ومصر "زلمد محزة زلمد صالح، : عن اآلثار السياسية للكوارث الطبيعية راجع(  )
 . 343 – 338ص،( ستريأطروحة ماج)،2009اجلامعة اإلسالمية، : غزة ،خالد يونس اخلالدي

الكوارث الطبيعية وآثارىا في بالد الشام في العصر المملوكي "نافذ زلمد عبد ربو الشوامرة، : عن آثار الكوارث الطبيعية يف الناحية العمرانية راجع( 2)
 . 82  – 68 ص ،(أطروحة ماجستري) ،2 20جامعة اخلليل، : فلسطني ،شوكت رمضان حجة: إشراف /"(م1517 – 1250)
اجمللد  ،(جامعة ادلوصل)رللة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،"وباء الطاعون وأثره على مدينة القاىرة في العصر المملوكي"فتحي سامل محيدي،  (3)
 . 456ص  ،3 20( 4)، العدد (2 )
 (.  99  – 98 ص / 0 ج. )963 ،(ن.د: )القاىرة ،"النجوم الزاىرة في ملوك مصر والقاىرة "مجال الدين أيب احملاسن يوسف ابن تغري بردي،( 4)
  .33، ص   ، ص 7ص  ،992 شركة ميداليت احملدودة، : اخلرطوم ،"إدارة الكوارث"حسن أبشر الطيب،  (5)
 . 25 ص. 992 الطيب، إدارة الكوارث، ( 6)
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 في الُاٖىن  واعزت إلاىاحهت اإلاملىهُت الضولت اجسظتها التي آلالُاث/ لإلحغاءاث ًلي فُما وٗغى وؾىف ؤيغاعىا، وج٣لُو

: الكام بالص

 
ً
:  الياعزت خضة جسفُف/ جلُُف: أوال

َخسظ التي النكاَاث جمشل وهي
ُ
 آزاعىا خضة وجس٠ُٟ مساَغىا، من الخ٣لُل ؤو ال٩اعزت مؿبباث من للخض ال٩اعزت ٢بل ج

ت  اإلاساَغ َبُٗت حُٛحر في جخمشل اإلاغخلت ىظو ؤىضاٝ بو ( ).اإلاخى٢ٗت ال٩اعزت صعء ٞحها ًهٗب التي الخاالث في الخضمحًر
ت، آلازاع من والخض اإلاخى٢ٗت،  ًم٨ن ما وبناء بدكُِض وطل٪(   ).لل٩ىاعر وممخل٩اجه ؤلانؿاو حٗغى ٞغم من والخ٣لُل الخضمحًر

حر اإلاؿدكُٟاث، مشل خضتها، من ًس٠ٟ وؤو صوجها ًدى٫  ؤو  مساَغ تهضصىا التي البِئاث في وممخل٩اتهم للناؽ الخماًت وجٞى

.  ال٩ىاعر

 الخا٦مت والؿلُت الضولت ٞإنكإث الُاٖىو، من اإلاخى٢ٗت ألايغاع لخس٠ُٟ الالػمت الخضابحر اإلاملى٦ُت الضولت اجسظث و٢ض

اث
َ
َماِعؾَخان ُْ ت، َبُت زضماث ج٣ضم ٧انذ والتي ومهغ، الكام بالص ؤنداء ظمُ٘ في( اإلاغضخى صوع ) الب  ؤو الُبُعي ومن مخنٖى

حرو الُاٖىو  إلاغضخى الٗالط ج٣ضًم في ٦بحر صوع  لها ٩ًىو   ٖلى جض٫ اإلااعزىو  ؤوعصىا مخٗضصة بقاعاث ولضًنا ( )ألامغاى، من ٚو

اث ىظو في ؤلام٩او ب٣ضع حٗالج ٧انذ ألامغاى بهظو ؤلانابت خاالث ؤو
َ
َماِعؾَخان ُْ اث مهمت ج٨ن ولم ( ).الب

َ
َماِعؾَخان ُْ  ٢انغة الب

باء مجها ًخسغط الُب، لخٗلُم ومضاعؽ ٖلمُت مٗاىض نٟؿه الى٢ذ في ٧انذ بل اإلاغضخى، مضاواة ٖلى  والجغاخىو  ألَا
لذ وال٨دالىو،

ّ
اث ومش

َ
َماِعؾَخان ُْ ٗالج ٖامت، مؿدكُٟاث الب

ُ
 وعمضًت وظغاخُت باَنُت من والٗلل ألامغاى ظمُ٘ ٞحها ح

٣لُت  .ٖو

اث ىظو ؤقهغ ومن
َ
َماِعؾَخان ُْ  ؤبى الضًن ؾ٠ُ ألامحر ؤنكاو والظي الهالخُت، في "ال٣ُمغي  "البُماعؾخاو الكام بالص في الب

 ؤنكإو والظي الخلُل، مضًنت في "اإلانهىعي" والبُماعؾخاو ( )،(ه653/ م1255.ث) ال٨نضي ال٣ُمغي  ًىؾ٠ بن ٖلي الخؿن

 من اإلاغضخى ًمن٘ ؤال واقتٍر والبؿاجحو، الًُإ من ألاو٢اٝ ٖلُه وؤو٠٢(  )،(ىـ680/ م1281) ؾنت ٢الووو اإلانهىع  الؿلُاو
ج، والؿ٨غ، ألاقغبت، للمغضخى وعجب البُماعؾخاو، صزى٫   ( ).البلضي والخُاع والٟغاٍع

                                                           

 . 229ص.2008ادلكتب اجلامعي احلديث، : اإلسكندرية ،"دراسة تحليلية: والكوارثإدارة األزمات "زلمد نصر مهنا،  ( )
(2) R.W. Perry and A.H. Mushkatel, Disaster Management: Warning, Response and Community 
Relocation, Westport: Conn. Quorum Books, 1984. P.155.   

اجلامعة : غزة ،رياض مصطفى شاىني: إشراف /"(م1258 – 622)البْيَماِرسَتانَات اإلسالمية حتى نهاية الخالفة العباسية "مؤمن أنيس البابا، ( 3)
 . 3ص  ،(أطروحة ماجستري) ،2009اإلسالمية، 

/ 6ج. )997 لكتب العلمية، دار ا: بريوت ،زلمد عبد القادر عطا: حتقيق/ "السلوك لمعرفة دول الملوك "تقي الدين أمحد بن علي،: ادلقريزي (4)
مطبعة دار الكتاب، : القاىرة ،حسن حبشي: حتقيق/ "نزىة النفوس واألبدان في تواريخ الزمان "اخلطيب اجلوىري علي بن داود،: ابن الصرييف(.  49ص

  (.89 ص/ 4ج. )970 
: القاىرة ،زلمد مصطفى: حتقيق/ "في حوادث الزمان الخالن مفاكهة" ،(م546 / ىـ953.ت)مشس الدين زلمد بن علي ابن طولون : طولون ابن( 5)

 .(92 ص/  ج) ،962 ادلؤسسة العامة للتأليف والرتمجة، 
 (. 79ص/ 2ج. )999 مكتبة دنديس، : عمان،"األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل "رلري الدين احلنبلي،: العليمي( 6)
: بريوت ،جنيب مصطفى فواز، حكمت كشلي فواز: حتقيق/ "نهاية األرب في فنون األدب"، (ىـ733/ م333 . ت)أمحد بن عبد الوىاب : النويري( 7)

 ( 7ص /  3ج. )2004دار الكتب العلمية، 
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ا ؤ٢ل الكامُت البالص نىاب ٨ًن ولم اث حكُِض في اىخمامًة
َ
َماِعؾَخان ُْ  الخؿامي جن٨ؼ الضًن ؾ٠ُ ٞالناثب اإلاغضخى؛ إلاٗالجت الب

ؼة ال٨غ٥ وبُماعؾخاو(  )،(ىـ721/ م1321) ؾنت في نٟض مضًنت في بُماعؾخاو حكُِض بلى باصع (ه741/ م1340. ث)  والظي ٚو

ىو  الضًن ؾ٠ُ ألامحر وبُماعؾخاو ( )،(ه745/ م1344. ث) الجاولي ؾنجغ الضًن ٖلم ألامحر ؤنكإىما / م1356. ث) ال٩املي ؤٚع

 ال٣بُي هللا ًٞل بن مدمض الضًن ٞسغ ألامحر الجِل ناْغ ؤنكإىما اللظًن والغملت نابلـ وبُماعؾخاو(  )خلب، في ( )(ىـ758

  ( )(.ىـ760/ م1358. ث)

اث ٧انذ ل٣ض الخ٣ُ٣ت؛ في
َ
َماِعؾَخان ُْ  الٗهغ طل٪ في لها و٧او ٞئاتهم، ب٩اٞت الناؽ اىخمام ٖلى خاػث التي اإلاُاصًن ؤخض الب

ت الناؽ خاظت في نخبُجها زانت ؤىمُت  اندكاع ٦ثرة من الٗهغ طل٪ قهضو ما الخاظت ىظو صواعي ؤوضر ولٗل. بلحها اإلااؾَّ
مَّ  ومن والُىاٖحو، وألاوبئت ألامغاى

َ
باء بلى الناؽ خاظت ٧انذ ز  الُب بلى خاظتهم ؤي ؤنىاٖها بمسخل٠ والٗالظاث ألَا

ت اإلاسخلٟت بمُاصًنه ت ملخَّ . ويغوٍع

اث من زغوظهم بٗض ؤخىالهم وجدب٘ اإلاغضخى مخابٗت بو بل الخض، ىظا ٖنض ألامغ ٠٣ً ولم
َ
َماِعؾَخان ُْ  الخضماث من ٧او الب

 ٌؿخُٗض ٧ي وما٫ ٦ؿىة البُماعؾخاو من زغوظه خحو مٍغٌ ل٩ل ًهٝغ ٧او ؤنه بط الٗهغ، طل٪ بها بغػ  التي ؤلانؿانُت

 الٓاىغ الؿلُاو ؤو ُٞظ٦غ ( ).مٗافى البُماعؾخاو من زغوظه بٗض بالٗمل نٟؿه ؤعى٤ بو اإلاغى ن٨ؿت به جدل وال ٢ىاو

غ اإلاغضخى، ٖلى ألامىا٫ من ال٨شحر ًن٤ٟ والُىاٖحو، ألاوبئت جٟصخي ٞتراث في ٧او( ىـ824/ م1421) َُغ ٞى ت لهم ٍو  ألاصٍو
حر في ٦ظل٪ واىخم والٗالط،   ( ).لهم ما٫ ال الظًن لؤلمىاث ألا٦ٟاو جٞى

ا ٧او ٖلُه؛ وبناءًة  ت الناؽ بداظت اإلامالُ٪ ؾالَحو قٗىع  واضخًة  الصخُت ألوياٖهم ومٗاٌكتهم الٗالط، بلى اإلااؾَّ
اث بناء في واضر اىخمام ٖلُه جغجب ما وىى والاظخماُٖت،

َ
َماِعؾَخان ُْ باء وحصجُ٘ اإلاسخلٟت، بإنىاٖها الب  مؼاولتهم وحؿهُل ألَا

ُٟتهم، مل لْى ت الخنُٓماث ٖو  في مجها اإلاإمىلت ألاىضاٝ جد٤٣ ٧ي وؤوياٖها بكئىجها والاىخمام لها، الالػمت واإلاالُت ؤلاصاٍع

اًت مجاالث .  الصخُت ألاخىا٫ ؾىء ومىاظهت الُبُت الٖغ

ا ؤلاقاعة وججضع  من ٞخنخ٣ل وألان٣إ، ال٣غي  ججىب التي اإلاخن٣لت الٗالظُت باإلانكأث اىخمىا اإلامالُ٪ ؾالَحو ؤو بلى؛ ؤزحرًة

اث وظىص بلى جٟخ٣غ والتي الضولت خايغة ٖن البُٗضة الناثُت اإلانا٤َ في ألاوبئت اندكاع خا٫ في آزغ بلى بلض
َ
َماِعؾَخان ُْ  ( )زابخت، ب

                                                           

عبد : ضبطو وصححو/ "الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة"، (ىـ852 – 773)شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن علي : ابن حجر العسقالين(  )
 (. 309ص/  ج. )997 دار الكتب العلمية، : بريوت ،الوارث زلمد علي

 . 422ص / 3، ج"السلوك "ادلقريزي،( 2)
 .  206 – 205ص /  ، ج"الدرر "ابن حجر،: راجع( 3)
دار إحياء الرتاث العريب، : بريوت ،علي شريي: حتقيق/ "البداية والنهاية "،(ىـ774. ت)أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي : ابن كثري( 4)

 (. 295ص/ 4 ج. )988 
 . 86ص / 4، جالدررابن حجر، ( 5)
جامعة اإلمام زلمد : الرياض ،"(دراسة حضارية)أوضاعها وآثارىا في العصر المملوكي : البْيَماِرسَتانَات "غادة بنت عبد اهلل بن عبد الرمحن القبالن،( 6)

    .   – 0 ص ،( أطروحة ماجستري) ،2006بن سعود اإلسالمية، 
دار إحياء : القاىرة ،ىانس ارنست: حتقيق/ "الروض الزاىر في سيرة الملك الظاىر ططر "،(ىـ855/ م 45 . ت)بدر الدين زلمود : العيين( 7)

 .36ص . 962 الكتب العربية، 
 . 253ص. 988 دار العلوم العربية للطباعة والنشر، : بريوت ،"مقدمة في تاريخ الطب العربي"ماىر عبد القادر زلمد، ( 8)
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ُٟت البالص ججىب والتي الٗالظُت، الُبُت بال٣ىاٞل الُىم ج٩ىو  ما ؤقبه ٩ٞانذ باء من الخالُت الٍغ  ؤو طل٪؛ ٖلى ػص. ألَا

ٗٝغ ص٤ُ٢ نٓام زال٫ من بالصخت ًخهل ما ٧ل ٖلى وؤلاقغاٝ الغ٢ابت ٖلى خغنذ اإلاملى٦ُت الضولت  ( )،"الخؿبت" باؾم ٌُ
 ًخٗل٤ ما ظمُ٘ ٖلى وؤلاقغاٝ للغ٢ابت والهالخُاث الؿلُاث من ال٨شحر للمددؿبحو النٓام ىظا زال٫ من زى٫  خُض

.  ؤلانؿاو بصخت

ا ًُ : والخدًحر الاؾخٗضاص: زاه

ت آزاعىا من والخ٣لُل ال٩اعزت إلاجابهت وال٣ضعاث ؤلام٩اناث حُٗٓم بلى الهاصٞت النكاَاث وهي  من ألاؾاسخي الهضٝ بو. الخضمحًر

 ل٩ل والاؾخٗضاص الخدًحر ُٞجب إلاجابهتها؟ والخدًحر التهُا ًنبػي التي اإلاساَغ هي ما: ىام ؾاا٫ ٖلى ؤلاظابت اإلاغخلت ىظو
ٗالُت ٦ٟاءة الزخباع ٢ضعة ظانب بلى ومدؿٗت، مخ٩املت نٓغة ٌؿخىظب ىضٝ وىى واإلاخٛحراث، الاخخماالث  الخىنل جم ما ٞو

 ( ).اؾخٗضاصاث من بلُه

 في والخمُاث ألامغاى اندكغث إلاا: طل٪ ومن ألاوبئت و٢ٕى ج٨غاع لخٟاصي صخُت و٢اثُت بظغاءاث ٖضة الضولت اجسظث و٢ض

 مُاو بخجضًض ٣ٞامذ ألامغاى، ىظو آزاع إلاٗالجت خلى٫  بًجاص بمداولت الضولت ٢امذ ،(ىـ672/ م1273) ؾنت في وال٣ضؽ الغملت

ٗخ٣ض ٧او التي آلاباع ا ٧انذ ؤجها ٌُ  ٖمضث الكام، بالص في( ىـ726/ م1326) ؾنت وباء خضر وإلاا(  ).ألامغاى ىظو جٟصخي في ؾببًة
ٗخ٣ض ٧او والتي صمك٤، مضًنت في اإلاُاو لكب٨ت جن٠ُٓ بدملت ال٣ُام بلى الضولت  واإلالُئت للكغب الهالخت ٚحر مُاىها بإو ٌُ

ا ٧انذ باألوؾار ا ؾببًة ذ و٢ض وألامغاى، ألاوبئت اندكاع في مباقغًة  خىالي الكب٨ت ىظو ونُانت جن٠ُٓ بٖاصة ٖلى الضولت نٞغ

(  ).صعىم ؤل٠ زالزماثت

 وجن٠ُٓ صمك٤، مضًنت في ألاوؾار بةػالت( جن٨ؼ الضًن ؾ٠ُ الؿُٗض ؤبى) جن٨ؼ الكام ناثب ؤمغ( ىـ739/ م1338) ؾنت وفي
خذ اإلاُاو م٣اؾم لى مناٞظىا، ٞو   ( ).٢بل من بؿببها ألاوبئت من الؿ٩او ٌٗانُه ٧او ما ػا٫ الخُىة ىظو ؤزغ ٖو

بضو  ؾنت ٟٞي ال٨الب، مشل الخُىاناث بٌٗ ووظىص اندكاعىا بحو ًغبُىو  الناؽ ظٗل مخ٨غع  بك٩ل ألامغاى اندكاع ؤو ٍو

ا صمك٤ في الؿلُنت ناثب  جن٨ؼ ؤنضع( ىـ729/ م1329) مَّ  ومن صمك٤، ؤنداء من ال٨الب بجم٘ ؤمغًة
َ
ا وخغ٢ها ٢خلها، ز  اٖخ٣اصًة

لى ألامغاى، جٟصخي في الؿبب ؤجها منه  ( ).٧لب ؤل٠ ٢خل طل٪ ؤزغ ٖو

ا ّض  وخُض ألامغاى، من ؤلانؿاو خماًت في ٦بحر صوع  لها الى٢اًت ألو ونٓغًة َٗ ُ
 ٖضم في ٦بحر صوع  لها ألو الى٢اًت عؤؽ النٓاٞت ح

حر ؤظل من الكام بالص في الخماماث من الٗضًض بةنكاء اإلامالُ٪ وؤمغاء ؾالَحو ؾإع لظل٪ باألمغاى، ألابضاو بنابت  جٞى

                                                           

ادلنظمة العربية للتنمية : القاىرة ،"دراسة تاريخية فقهية في الرقابة على الجودة الشاملة: الحسبة في الحضارة اإلسالمية"ىاشم حيىي ادلالح، (  )
 .53 – 3ص. 2007اإلدارية، 

(2
) Ian I. Mitroff, Paul Shrivastava and Firdaus E. Udwadia, Effective Crisis Management, Academy of 

Management Executive, No. (4) November 1987, P. 291.    
   .87ص / 2، ج"السلوك"ادلقريزي، ( 3)
 .  02 ص / 3ادلقريزي، السلوك، ج( 4)
دار الفكر : بريوت ،علي أبو زيد، وخليل أبو عمشو: حتقيق/ "النصرأعيان العصر وأعوان "،(ىـ764/ م363 . ت)خليل بن أيبك : الصفدي( 5)

 .(20 ص / 2ج. )998 ادلعاصر، 
 ،"اجلزري ابن تاريخ"ادلعروف بـ  ،"تاريخ حوادث الزمان ووفيات األكابر واألعيان من أبنائو"، (م338 / ھ738.ت)إبراىيم  بن زلمد: اجلزري ابن( 6)

 (.32/ 3ج) ،(ت.د)العصرية،  ادلكتبة: صيدا
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 ( ).الناؽ وؤمغاى آالم من الخس٠ُٟ في ؾاٖضث صخُت ٦منكإة صوعىا بلى باإلياٞت اإلاجخم٘، ألٞغاص الجُضة النٓاٞت ؾبل
 في ٦بحر صوع  لها ؤو في الق٪ والتي وزاعظها، اإلاضًنت صازل اإلا٣امت الٗامت الخماماث من بالٗضًض صمك٤ مضًنت خٟلذ و٢ض

ضًضة، ٦شحرة ؤمغاى قٟاء  جن٨ؼ ألامحر ٞبجى الخماماث، بة٢امت اإلاملى٧ي البِذ ؤمغاء اىخم و٢ض. خمام اإلااثت ٢غابت و٧انذ ٖو

    ( ).الكام بالص في ٦شحرة خماماث

 ٖن وزغوظهم الناؽ ٞؿاص يىء في بهم جدل ٧انذ التي وألاػماث ال٩ىاعر جل٪ ًٟؿغوو اإلاٗانٍغن نجض ألاخُاو من ٦شحر وفي

م الخمىع  بةعا٢ت ألاوامغ بنضاع بلى الكضة ؤو٢اث في اإلامالُ٪ ؾالَحو لجإ لظا. اإلاٗاصخي في وبؾغاٞهم هللا َاٖت  حٗاَحها وجدٍغ
ا البالص ؤنداء مسخل٠ في ، ٌؿخمغ ال ٧او ألاوامغ ىظو مٟٗى٫  ؤو اإلاالخٔ ول٨ن للخىبت، بْهاعًة

ًة
ال  الناؽ ٌٗىص ؤو ًلبض ال بط ٍَى

 ( )".ُٞه ىم ٖما ًنتهىا ولم" ويٗهم ؾاب٤ بلى

  –1260) بُبرؽ الؿلُاو ناصع ٣ٞض اإلاجخم٘، في اإلاندكغة والٟاخكت الٟؿاص مٓاىغ إلان٘ بظغاءاث بٗضة الضولت ٢امذ ٦ما
 ظملت من ٧او ٦ظل٪. البٛاء ومن٘ الٟاخكت إلاداعبت ىـ665 ؾنت الخاناث ؤصخاب ومٗضاث ؤمىا٫( ىـ676  –658/ م1277

بت ،(ىـ741  -709/ م1341  –1310) مدمض النانغ ؤلٛاىا التي الًغاثب  من ًجم٘ ما وهي ىـ،715 ؾنت ال٣ُناث خ٣ى١  يٍغ
بت ،"واإلان٨غاث الٟىاخل" ت ٧ل ٖلى اإلا٣غعة والًٍغ  الؿلُاو ؤبُل و٢ض(  ).الٟاخكت لٗمل بالخاناث نؼولهم خحو ٖبض ؤو ظاٍع

. وال٨غ٥ خماة، من ىـ782 ؾنت اإلاٛاني يماو( ىـ783  –778/ م1381 -1377) قٗباو بن ٖلي الضًن ٖالء اإلانهىع  الؿلُاو

 والكام، مهغ من ٖضًضة نىاح في اإلاٛاني يماو بةبُا٫ ؤمغ ٢ض( ىـ791  –784/ م1389  –1382) بغ٢ى١  ال٨بحر ألامحر ؤو وخضر
 ( ).والكىب٪ وال٨غ٥ خماة ٦مضو

ا
ً
:  اإلاجابهت: زالث

ت اإلاخٛحراث في الخد٨م من ًم٨ن الظي بالك٩ل اإلاجابهت ٖملُت حؿُحر وحكمل  ؤيغاعىا، وج٣لُو بال٩اعزت اإلاخهلت اإلادؿاٖع
 الٛظاجي والٗىو  الكٗبُت، والخٗبئت اإلاىا٢٘، بٌٗ من اإلاىاَنحو وبظالء باإلن٣اط، اإلاخهلت النكاَاث ٧ل اإلاغخلت ىظو وحك٩ل

 ( ).والُبي

 ظغث ٣ٞض. اإلاغى م٘ الخٗامل ٦ُُٟت ٖن ٞغصًت ٢غاعاث ًخسظوا ؤو الخا٫ بُبُٗت الٛغباء اإلامالُ٪ ٖلى ٧او الُاٖىو، ػمن في
ا ًسغظىا ؤو البالص في الُاٖىو  جٟصخي ٖنض اإلامالُ٪ ؾالَحو ٖاصة ا الٗانمت ٖن بُٗضًة ا٢ىؽ ٣ُٞهضوو  للنجاة، َلبًة  ؤو ؾٍغ

                                                           

أطروحة ) ،2008جامعة القاىرة،  ،كلية اآلثار: اجليزة ،"والعثماني المملوكي العصرين خالل دمشق بمدينة الباقية الحمامات"عادل زلمد زيادة، (  )
 . 78ص ،(دكتوراه

رياض مصطفى : إشراف/ "(م1517 – 1250)األحوال الصحية والطبية في مصر وبالد الشام في العصر المملوكي  "زلمد عطية أبو ىويشل،( 2)
  .03  – 02 ص ،2 20اجلامعة اإلسالمية، : غزة ،شاىني

 .   340ص ،976 دار النهضة العربية، : القاىرة ،"العصر المماليكي في مصر والشام "سعيد عبد الفتاح عاشور،( 3)
: القاىرة ،زلمد أمني: حتقيق/ "المنصور وبنيوتذكرة النبيو في أيام "، (م377 / ىـ779. ت)احلسن بن عمر : ابن حبيب (4)

 (. 69ص / 2ج. )976 اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، 
اذليئة ادلصرية العامة : القاىرة ،"عصر سالطين المماليك: مصادرة األمالك في الدولة اإلسالمية"البيومي إمساعيل الشربيين،  (5)

 (.   233ص / 2ج. )997 للكتاب، 
 .  8   – 7  ص . 2002دار األمني للنشر والتوزيع، : القاىرة ،"إدارة األزمات والكوارث"ه، السيد عليو( 6)
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ا ٌؿلمىا لم طل٪ م٘ ول٨جهم اإلاىاي٘؛ من ٚحرىا  ألاًٞل من ؤو ألازحرة الؿنىاث في مٗٓمهم ٢غع  طل٪ وم٘ ( ).ألاطي من ؤخُانًة
 الخٔ ٣ٞض الجُضة؛ بال٨ٟغة الب٣اء ٨ًن لم وعبما اإلاناٞؿحو، اإلامالُ٪ يض مهالخهم ٖن للضٞإ ال٣لٗت في الب٣اء لهم

ُاث اإلاٗانغوو  ( ).ال٣لٗت نؼالء بحو ٖاصًت ٚحر بضعظاث الُاٖىو  من مغجٟٗت ٞو

سُت اإلاهاصع زال٫ من لنا ًخطر الكام، ببالص الُاٖىو  جٟصخى ٖنضما( ىـ749/ م1348) ؾنت وفي  الُاٖىو  جٟصخي خضة ؤو الخاٍع
ا ٦بحر بك٩ل صمك٤ مضًنت في ؤزغث الؿنت ىظو في   ألاؾىا١ في وع٧ىصىا النؿاثُت، اإلاالبـ نناٖت جغاظ٘ في ظضًة

ًة
 طاث وزانت

ت، واإلاالبـ الهٛاع، وألا٢بُت والٗغاى، الُىا٫ ألا٦مام ٍغ بضو. واإلاؼع٦كت الخٍغ  اإلاغؾىم لهضوع  ندُجت ٧او طل٪ ؤو ٍو
 ىظو بمشل الٗامت وألاما٦ن الكىإع بلى الخغوط من النؿاء من٘ الظي ٢الووو، بن خؿن النانغ الؿلُاو ٢بل من الؿلُاني
ا اإلاالبـ؛ ا الُاٖىو  ىظا وظاء اإلاجخم٘، في ال٣ُم واندُاٍ ألازال١ ٞؿاص في ؤزغ اإلاالبـ بهظو زغوظهن بإو منه اظتهاصًة  ٣ٖابًة

اث ىظو ٖلى هللا من لى الخهٞغ ا قغائها ٖن الناؽ لٗؼوٝ ؤؾٗاعىا اندُذ طل٪ ؤزغ ٖو
ًة
 اإلاغؾىم ل٣ٗىبت الخٗغى من جسٞى

ا ب٣ي طل٪ ؤو للنٓغ واإلالٟذ الؿلُاو، ٖن نضع الظي  ( ) (.ىـ751/ م1350) ؾنت خلذ ختى مؿخمغًة

 ومن٘ والبىػة، والخكِل النبُظ بُ٘ بمن٘ ؤوامغ الضولت ؤنضعث ومهغ، الكام بالص في( ىـ919/ م1513) ؾنت َاٖىو  خضر وإلاا
بت وزانت اإلاٟغويت واإلا٩ىؽ الًغاثب ظمُ٘ بةبُا٫ ؤوامغ الضولت وؤنضعث(  ).الٟاخكت ٞٗل من الؿا٢ُاث النؿاء  يٍغ

٘ ؤظل من اإلاىاَنحو ق٩اوي  الؾخ٣با٫ الؿلُاو وظلـ(  ).اإلاكاىغة ت بةَال١ و٢ام ٖجهم، الٓلم ٞع  من ٦بحرة مجمٖى
ٟحو وؾاثغ وألامغاء ال٣ًاة الضولت وؤمغث(  ).اإلاؿاظحو  بلى الناؽ الضولت ووظهذ(  ).الخهىم بحو ال٣ًاء في الٓلم بمن٘ اإلاْى

٘ وظل ٖؼ هللا بلى وؤلانابت الخىبت بلى ٘ ؤو عظاء ؤًام زالر بهُام الناؽ وؤمغث البالص، ٖن الىباء ىظو لٞغ  ( ).الىباء ىظا هللا ًٞغ

ٗجى ٖضة ؤما٦ن ب٢امت ٖبر وطل٪ والُىاٖحو، ألاوبئت ىظو في ماث َمْن  وصٞن وججهحز وج٨ٟحو حٛؿُل في ٦بحر صوع  للضولت ٧او
ُ
 ح

 ؤوامغ بةنضاع الكام بالص في الضولت ٢امذ ومهغ، الكام بالص في( ه749/ م1348)  ؾنت وباء خضر إلاا طل٪ ومن ألامغ؛ بهظا

                                                           

أي ارتباك يف قواه العقلية، وصار " ماليخوليا"فحصل لو ( ىـ 84/ م437 )يروي ابن إياس أن السلطان برسباى أصيب يف طاعون (  )
سعيد عبد الفتاح عاشور، العصر : راجع. النساء من اخلروج إىل الطرقات وغريىايصدر أوامر غريبة مثل نفي الكالب إىل اجليزة، ومنع 

    .340 – 339ص  .976 دار النهضة العربية، : القاىرة ،ادلماليكي يف مصر والشام
 . 4  ص. 0 20القومي للرتمجة،  ادلركز: القاىرة ،أمحد زلمود عبد اجلواد: ترمجة/ "المرض والقوة واإلمبريالية: األوبئة والتاريخ"شلدون واتس، ( 2)
شوكت رمضان : إشراف /"(م1517 – 1250)الكوارث الطبيعية وآثارىا في بالد الشام في العصر المملوكي  "نافذ زلمد عبد ربو الشوامرة،( 3)

 . 80 – 79ص ،(أطروحة ماجستري) ،2 20جامعة اخلليل، : فلسطني ،حجة
/ 4ج. )982 اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، : القاىرة ،زلمد مصطفى: حتقيق/ بدائع الزىور في وقائع الدىور، (زلمد بن أمحد: )ابن إياس احلنفي( 4)

 (. 303ص
 . 304ص / 4، ج"بدائع"ابن إياس، ( 5)
 ،دمهان أمحد زلمد: حتقيق/ "الكبرى بدمشق الشام األتراك من نائًبا ولي َبْمن الورى أعالم "،(م546 / ىـ953. ت)علي  بن زلمد، طولون ابن( 6)

 . 8 2ص  .984 الفكر،  دار: دمشق
 .  302ص / 4، ج"بدائع "ابن إياس،( 7)
ُعمر عبد السالم : حتقيق/ "حوادث الزمان ووفيات الشيوخ واألقران"، (ىـ934 –  84)شهاب الدين أمحد بن زلمد بن عمر : ابن احلمصي( 8)

  .63 ص /  ابن طولون، مفاكهة اخلالن، ج ،( 25ص/ 3ج) ،999 ادلكتبة العصرية، : بريوت ،تدمري
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 خضر وإلاا ( ).اإلاىحى ن٣ل لدؿهُل البالص ؤعظاء في ٦شحرة نٗىف وؤو٢ٟذ والخمالحو، واإلاٛؿلحو النٗىف ( )يماو من٘ جخًمن

  ( ).وج٨ُٟجهم اإلاىحى لخٛؿُل ؤما٦ن بٟخذ الضولت ٢امذ الكام، وبالص مهغ في( ىـ919/ م1513) ؾنت َاٖىو 

ا جغ٥ الكام بالص في الُبُُٗت ال٩ىاعر خضور ؤو بلى؛ ؤلاقاعة وججضع  والؾُما واضر، بك٩ل الاظخماُٖت الخُاة في بالٛت آزاعًة

ا الُبُُٗت، ال٩ىاعر خضور م٘ الكام بالص في جؼصاص ٧انذ التي الدؿى٫  ْاىغة  ٧ال٣ٟغاء: الكٗبُت الُب٣اث في وجدضًضًة

خطر. والخغاِٞل سُت اإلاهاصع زال٫ من ٍو  ؤٖضاص ٦ثرة بلى ؤصي( ىـ776/ م1374) ؾنت الكام بالص في الُاٖىو  جٟصخى ؤو الخاٍع
 764/ م1377  –1363) قٗباو ألاقٝغ الؿلُاو وصٞ٘ الٟىضخى، وخضور ألامن انٗضام في ؤزغ مما الكامُت، اإلاضو في اإلادؿىلحو

نُاء، لؤلمغاء، مغؾىم بنضاع بلى( ىـ778 – ٗامهم، بُجهم ُٞما واإلادؿىلحو، والخغاِٞل، ال٣ٟغاء، بخىػَ٘ والخجاع، وألٚا  وؤمغ إَل
بضو ( )طل٪، بٗض الخغاِٞل من ٌصخظ ًجضوو َمْن  بهلب النىاب  بضاٞ٘ ٧او اإلادؿىلحو بهلب الؿلُاني اإلاغؾىم نضوع  ؤو ٍو

 ( ).الكٍغ٠ الٗمل ندى اإلادؿىلحو وجىظُه اإلاتزاًضة، الدؿى٫  ْاىغة ٖلى ال٣ًاء بضاٞ٘

ىان خباعاث بٌٗ َو : وهي اإلاجابهت مغخلت وفٗالُت هفاءة في مباقغ جأزحر لها التي الهامت الٖا

الم -3/1 : والخىحُه ؤلٖا

ت وهي ت ٖلى والؿ٩او الٗام الغؤي ٩ًىو  ؤو يغوعة ٖلى ألاىمُت ىظو وجنبجي ال٩اعزت، مجابهت مغخلت في ؤؾاؾُت ؤولٍى  مٗٞغ
 ؤو ًنبػي التي الى٢اثُت للخضابحر بال٩اعزت اإلاخإزغة اإلان٣ُت ؾا٦جي وجىظُه مساَغ، من حهضصىم وبما خضر بما ٧املت وصعاًت

  ( ).الخُغ صاثغة ٖن إلظالئهم اإلاسخهت الؿلُاث م٘ ٞحها ًخٗاونىا ؤو ًنبػي التي بال٨ُُٟت ؤو ًخسظوىا

ٗل اإلاٗاصخي، ٞٗل وجغ٥ وظل، ٖؼ هللا بلى وؤلانابت الخىبت بٖالو بلى الناؽ اإلاملى٦ُت الضولت وظهذ ٣ٞض  الُاٖاث ٞو

  وال٣غباث،
ًة
بت ٘ ؤو في ٚع  ومهغ، الكام بالص في( ىـ749/ م1348) ؾنت وباء خضر إلاا طل٪ ومن. والٗباص البالص ٖن البالء هللا ًٞغ

٘ والضٖاء الهلىاث، في بال٣نىث الكام بالص في اإلاؿاظض ؤثمت بضؤ  ( )،(ًىنُى/ الشاني عبُ٘)قهغ من 6 الجمٗت ًىم من الىباء بٞغ

ضب
ُ
ىا وؤو ؤًام، زالر لهُام الناؽ ون ٘ هللا بلى ًخًٖغ ىصي( "ًىنُى/ الشاني عبُ٘ 23) الازنحو ًىم ٟٞي الىباء، بٞغ

ُ
 ؤو البلض في ن

ىو  ال٣ضم مسجض بلى الجمٗت ًىم وىى الغاب٘ الُىم في ًسغظىا وؤو ؤًام، زالر الناؽ ًهىم ؿإلىنه هللا بلى ًخًٖغ ٘ َو  ٞع
 ًىم الناؽ ؤنبذ ٞلما عمًاو، قهغ في ًٟٗلىو  ٦ما اللُل وؤخُىا الجام٘ في الناؽ ونام الناؽ ؤ٦ثر ٞهام ٖجهم، الىباء

 والعجاثؼ والكُىر والؿامغة، والنهاعي  والحهىص ٖم٤ُ، ٞج ٧ل من الجمٗت ًىم الناؽ زغط منه والٗكٍغن الؿاب٘ الجمٗت

                                                           

دار الفكر، : دمشق ،دمهان، معجم األلفاظ التارخيية يف العصر ادلملوكي أمحد زلمد: الضريبة اليت كانت تؤخذ من الناس لقاء جتهيز ادلوتى، يُنظر(  )
 . 04 ص . 990 

، بذل ادلاعون يف (ىـ852 – 773)شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن علي : العسقالين ابن حجر ، 26ص / 4 ، ج"البداية والنهاية"ابن كثري، ( 2)
 .238ص ،983 دار الكتب األثرية، : الزرقاء ،أبو إبراىيم كيالين زلمد خليفة: حتقيق/ فضل الطاعون

 .  30ص / 4، ج"بدائع "ابن إياس،( 3)
 الفرنسي العلمي ادلعهد: دمشق ،عدنان درويش: حتقيق/ "تاريخ ابن قاضي شهبة "،(ىـ 85/ م447 . ت)أبو بكر بن أمحد  :ُشْهَبة قاضي ابن( 4)

 (444ص/ 2ج. )977 العربية،  للدراسات
: القاىرة ،اويزلمد الششت: حتقيق/ "تحفة األصحاب لَمْن ملك مصر من الملوك والنواب "،(ىـ 3  / م8 7 . ت)يوسف بن الوكيل : ادللواين( 5)

 .64ص ،999 دار اآلفاق العربية، 
  .95ص  ،992 شركة ميداليت احملدودة، : اخلرطوم ،"إدارة الكوارث "حسن أبشر الطيب، (6)
 .  238ابن حجر، بذل ادلاعون يف فضل الطاعون، ص  ،( 26ص / 4 ج)، "البداية والنهاية "ابن كثري،( 7)
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ا الجهاع حٗالى ختى هللا ًضٖىو  ىنال٪ ػالىا ٞما الهبذ، نالة بٗض من وال٣ًاة وال٨براء وألامغاء وال٣ٟغاء والهبُاو، (  ).ظضًة

ت ابن قهض و٢ض  بضمك٤ مغوعو ؤزناء الخال٤ بلى والغظٕى الخىبت ٖن اإلاٗبرة اللىخت جل٪( ىـ779  –703/ م1377  –1304) بَُى
ا وزغظىا الهبذ، نلىا زم وصإ، وطا٦غ مهل بحو ما الجمٗت لُلت باجىا" الضمك٣ُحو ؤو: ٣ٞا٫( ىـ749/ م1348) ؾنت ًٗة  ظمُ

ا البلض ؤىل ظمُ٘ وزغط. خٟاة وألامغاء اإلاهاخ٠ وبإًضحهم ؤ٢ضامهم، ٖلى ا ط٧ىعًة
ًة
ا وبناز ا، نٛاعًة  بخىعاتهم، الحهىص وزغط و٦باعًة

ىو  با٧ىو  وظمُٗهم والىلضاو، النؿاء ومٗهم بإنجُلهم، والنهاعي  ل ؤو وؤنبُاثه، ب٨خبه هللا بلى مخًٖغ  الىباء ىظا ٖجهم ًٍؼ

دمحهم (  )".الٛاًت لهظو النظوع  ونظعوا وال٣ضؽ ال٨غ٥ في الناؽ ٞٗل و٦ظا منه، ٍو

نضما ن، خاناث ٞإٚل٣ىا الخىبت، ؤىلها ؤْهغ( ىـ841/ م1437) ؾنت الكام بالص في الُاٖىو  ٞصخى ٖو  من البٛاًا ومنٗىا الخماٍع
ُاث ؤٖضاص جنا٢هذ ٦ما ٖنضىم، الىباء اندكاع ٞخ٣لو الٟاخكت، اعج٩اب نضما. بُجهم الٞى  صمك٤ في الُاٖىو  اندكغ ٖو

 ٦ما اإلا٣ابغ، وػٍاعة الصخغاء، بلى والخغوط ؤًام، زالر بهُام وطل٪ الخىبت، ؤىلها ؤٖلن ٞحها، ؤمغو واقخض( ىـ919/ م1513)
ن باؾخصناء ص٧انه ؤخض ًٟخذ ال بإو صمك٤ في نىصي  بلى والخ٨بحر بالتهلُل والهالخىو  الٗلماء ًسغط وؤو والُبازحو، الخباٍػ

ت) اإلاؼة   ( ).الىباء ىظا ٖجهم ًس٠ٟ هللا لٗل( صمك٤ ٚغب ٦بحرة ٢ٍغ

  الُبُُٗت، ال٩ىاعر خضور بؿبب الكام بالص ؾ٩او مجها ٖانى التي الهٗبت ألاويإ ؤصث و٢ض
ًة
 بلى الُىاٖحو جٟصخي وزانت

ا اإلانجمحو وزغاٞاث بضظل ًدكبشىو  ٞإنبدىا واإلاغضخى، الؿ٩او نٟؿُت ٖلى آزاعٍر  جغ٥ ، اإلاغى من للكٟاء َلبًة
ًة
 وحُٛحر ؤوال

ا، الؿِئت ؤوياٖهم ًُة غوٝ اإلاغى اإلانجمىو  واؾخٛل زان  َاٖىو  صمك٤ في اندكغ ٞٗنضما ( ) .ؤىضاٞهم لخد٤ُ٣ الؿ٩او ْو

ُاث ٖضص وػاص( ىـ919/ م1513) ؾنت ٟا٫، نٟٝى في الٞى م ألَا  منامه، في( ) الغؾى٫  عؤي ؤنه" خمؼة ابن" ًضعى شخو ٖػ
لب اعة بلى الناؽ ًضٖى ؤو منه َو ا نضي صٖىجه ول٣ُذ ألاولُاء، وم٣اماث الهالخحو، ٢بىع  ٍػ  اإلاضًنت، نؿاء ٢بل من ٦بحرًة

اعة ٖلى ٦بحرة بإٖضاص بإَٟالهن وؤ٢بلن ا واإلا٣اماث ال٣بىع  ٍػ  ىظو ٖن ًغى لم الكاُٞٗت ٢اضخي ؤو بال ( )للكٟاء، َلبًة
اث، مل الهُام، ٖلى باإلاىاْبت ألامغ طل٪ ٌؿدبض٫ ؤو ألاما٦ن جل٪ بلى ًظىب َمْن  ونصر الخهٞغ  في و٢ا٫ وؤلاخؿاو، الخحر ٖو

ا ٧او ؤبُلخمىو ٞلى الٓلم ٦ثر ٢ض: "طل٪    ( )".خؿنًة

اث -3/2  : الخُىُٖت اإلاجمٖى

ٗالُت ٦ٟاءة بو ا ٢ضعة جؼصاص ال٩اعزت، بمجابهت اإلاٗنُت الغؾمُت ألاظهؼة ٞو ًٖة ب حؿخ٣ُب ؤو اؾخُاٖذ متى واحؿا  وحؿخٖى

                                                           

 .   26ص / 4 ج، "البداية "ابن كثري،(  )
( 3 )تارخيية، العدد  رللة دراسات ،"المملوكي العصر في (وفلسطين األردن) الشام جنوب البيئة على وأثرىما والجفاف الطاعون"غوامنة،  يوسف( 2)

 .  8ص  ،983 األول،  تشرين
حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية  ،"الشام في العصر المملوكيثر الكوارث الطبيعية على الحياة االقتصادية في بالد أ"فيصل عبد اهلل بين محد، ( 3)
   .28ص  ،2008(/ 28)احلولية  –
شوكت رمضان : إشراف /"(م1517 – 1250)الكوارث الطبيعية وآثارىا في بالد الشام في العصر المملوكي  "نافذ زلمد عبد ربو الشوامرة،( 4)

 . 25 ص ،( أطروحة ماجستري) ،2 20جامعة اخلليل، : فلسطني ،حجة
: القاىرة ،زلمد مصطفى: حتقيق/ "الخالن في حوادث الزمان مفاكهة "،(م546 / ىـ953. ت)مشس الدين زلمد بن علي ابن طولون : طولون ابن( 5)

 .(307ص/  ج. )962 ادلؤسسة العامة للتأليف والرتمجة، 
 ،دمهان أمحد زلمد: حتقيق/ "الكبرى بدمشق الشام األتراك من نائًبا ولي َبْمن الورى أعالم"، (م546 / ىـ953. ت)علي  بن زلمد، طولون ابن( 6)

 .9 2ص ،984 الفكر،  دار: دمشق
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اث ظهىص ُت اإلاجمٖى ا وججٗلها الخُٖى ا امخضاصًة ًُة ا بًجاب اث ؾماث ؤبغػ  من ولٗل. نكاَاتها م٘ مدؿ٣ًة ُت، اإلاجمٖى  الخُٖى
 ألامغ اإلاغونت، من ٖالُت بضعظت جدٓى ؤجها م٣ُضة، جنُٓمُت إلظغاءاث جسً٘ وال مدضصة ى٩ُلُت نٓم ٖلى ج٣ىم ال ؤجها بد٨م
ُٟها حك٨ُلها في ٌٗحو الظي   ( ).مٗها ًخٗاعى وال الغؾمُت النكاَاث ًضٖم الظي بال٣ضع وجْى

نُاء من واإلاِؿىعوو  النىاب بٌٗ ٖمض ٣ٞض اث بنكاء بلى الخحر وؤىل ألٚا
َ
َماِعؾَخان ُْ  مضو من مضًنت جسلى ج٩اص ال التي الب

ههذ بُماعؾخاو من الكام
ُ
 ألاوبئت إلاغضخى ٢اٖت بًٗها في ووظض ومٗالجتهم، باألوبئت اإلاهابحو إلاضاعاث ؤ٢ؿامها بٌٗ ز

  ( ).والخّمُاث والُىاٖحو

ُاث ٧انذ ل٣ض  ألاعى ٖلى التراب ًىاعحها َمْن  ججض ال التي الجشض وجغ٥ والُىاٖحو ألاوبئت اندكاع ؤزناء في ظماعي ندى ٖلى الٞى
  ؤًام؛ زالر مضة والُغ٢اث

ًة
ا وصٞنه اإلاُذ ججهحز في ؤلاؾغإ حؿخىظب التي الخن٠ُ ؤلاؾالمي الضًن لخٗالُم واؾخجابت

ًة
 خٟاْ

 ٖمض ٣ٞض صٞن؛ ٚحر من ؤىلها ْهغاني بحو الجشض جب٣ى ؤو ًنبػي ال بط والخٟٗن، الخُٛحر من و٦غامخه ؤلانؿاو خغمت ٖلى
اء الخ٩ام من الخحروو َل٤ وج٨ُٟجهم ال٣ٟغاء من ألامىاث بخٛؿُل تهخم اظخماُٖت ماؾؿاث بنكاء بلى وألازٍغ

ُ
 مٛاؾل ٖلحها ؤ

٨ٟنىو  ٞحها لُّٛؿلىا اإلاٛاؾل جل٪ بلى ًدملىو  اإلاؿلمحو ٣ٞغاء من اإلاىحى ٩ٞاو اإلاىحى، خىانِذ ؤو ا ٍو ٣ًة ٗت ٞو  ؤلاؾالمُت للكَغ

٘ من  ( ).اإلاٛاؾل ؤو الخىانِذ لهظو اإلاسهو الى٠٢ َع

 الٛؿل بترجِباث ال٣ُام الخانت الخىانِذ وؤصخاب ال٣بىع  وخٟاعي  اإلاٛاؾل ؤصخاب بلى ًى٧لىو  اإلا٣خضعوو ٧او اإلا٣ابل وفي

ُحو مىث جغ٥ و٢ض ( ).والضٞن ا الُىاٖحو جٟصخي ظغاء من ال٣بىع  خٟغ في ٌٗملىو  الظًن واإلاهنُحو الخٞغ حر في آزاعًة  ال٣بىع، جٞى
 ظشثهم من الخسلو ؤظل من البٌٗ بًٗهم ٞى١  ٦بحرة بإٖضاص اإلاىحى وبل٣اء ال٨بحرة، الخٟغ خٟغ بلى الؿ٩او ايُغ مما

ا ؤنه بال ( ).خلب مضًنت في الُاٖىو  جٟصخى ٖنضما( ىـ776/ م1374) ؾنت خضر ما طل٪ ومشا٫ جج٠ُ، ال ختى  الؾخمغاع ونٓغًة

ىام في الُاٖىو   ( )ألاو٢اٝ، خىانِذ بلى اللجىء الناؽ من ال٨شحر باقغ اإلاىحى ول٨ثرة( ىـ٧٩٨/ م١٤٩٢) ،(ىـ٧٩٧/ م١٤٩١) ألٖا
ىو  و٦ثر وج٨ُٟجهم، بإنٟؿهم مىجاىم ٚؿل ؤو خدذ اإلاىحى، إلزغاط اإلاخُٖى  ٖٓام وظمٗذ للضٞن، اإلاٗضة ال٣ضًمت ألاما٦ن ٞو

ا ماث َمْن   ( ).الجشض إلاىاعاة ؤما٦ن بًجاص ؤظل من ٢ضًمًة

 

                                                           

 . 98، ص"إدارة الكوارث "الطيب،(  )
 ،مدحية الشرقاويزلمد زينهم، : حتقيق/ "المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار "،(ىـ845/ م 44 .ت)تقي الدين أمحد بن علي : ادلقريزي (2)

 (.406ص / 2ج) ،998 مكتبة مدبويل، : القاىرة
اجمللة األردنية  ،"م1516 – 1382وآثارىا االجتماعية في بالد الشام في عصر المماليك الجراكسة ( الطواعين)األوبئة "مبارك زلمد الطراونة،  (3)

 . 55ص  ،0 20، (3)، العدد (4)اجمللد  ،للتاريخ واآلثار
: القاىرة ،زلمد مصطفى: حتقيق/ "الخالن في حوادث الزمان مفاكهة" ،(م546 / ىـ953. ت)مشس الدين زلمد بن علي ابن طولون : ونطول ابن( 4)

 .(270 ص/  ج. )962 ادلؤسسة العامة للتأليف والرتمجة، 
دار : دمشق ،زلمود األرناؤوط: حتقيق/ "ذىبشذرات الذىب في أخبار َمْن "، (ىـ089 / م678 . ت)عبد احلي بن أمحد : ابن العماد احلنبلي( 5)

 (. 43ص / 8ج. )993 ابن كثري، 
 254ص . ت.مكتبة الكليات األزىرية، د: القاىرة ،"التبر المسبوك في ذيل السلوك "،(م496 / ىـ902. ت)زلمد بن عبد الرمحن : السخاوي( 6)
اجمللة األردنية  ،"م1516 – 1382ية في بالد الشام في عصر المماليك الجراكسة وآثارىا االجتماع( الطواعين)األوبئة "مبارك زلمد الطراونة،  (7)

  .56ص  ،0 20، (3)، العدد (4)اجمللد  ،للتاريخ واآلثار
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: الُبُت الخضماث -3/3

باء من حؿخىظب ال٩اعزت مجابهت ْغوٝ َبُٗت ا، ًدنا٢ٌ ٢ض بل ًسخل٠، ندى ٖلى زضماتهم ج٣ضًم ٌٗاوجهم وَمْن  ألَا  ؤخُانًة
بهم م٘ ت، الٗالط وج٣ضًم الجغحى خاالث بخ٣ضًغ ظانب من مُالبىو  ٞهم اإلاهنُت، وزبراتهم جضٍع  ٖن ًسخل٠ وي٘ وىى بؿٖغ

 ٦شحرة خاالث في بالنٓغ مىاظهىو  ىم بل ٞدؿب، طل٪ لِـ مخإو، لدصخُو خالت ٧ل جسً٘ خُض الٗاصًت، الٓغوٝ

ت .  الى٢ذ طاث في ومخنٖى

 نهاثذ وجىالذ الؿ٩او، نٟٝى في ؤلاناباث ٦ثرث( ىـ 833/ م1429) ؾنت الكام بالص في الُاٖىو  خضة اػصًاص ؤزغ ٞٗلى
باء،  آلاالم، خضة من للخس٠ُٟ الخامٌ الغماو بمسخى١  واإلاسلٍى اإلاُدىو  الؿ٨غ جناو٫  بًغوعة للمغضخى وبعقاصاتهم ألَا

 ( ).٦بحرة ب٨مُاث جناوله ٖلى ٞإ٢بلىا الكٟاء، بم٩انُت في ؤمل بهُو الؿ٩او ٚصخي وبظل٪

اث ج٣ضمها ٧انذ التي الاظخماُٖت الخضماث ومن
َ
َماِعؾَخان ُْ  َمْن  ًجضوو  ال مَمْن  اإلاغضخى من ُٞه ًمىث َمْن  وج٨ٟحو ٚؿل الب

 والُىاٖحو، ألاوبئت اندكاع ٞترة ؤزناء في بىيىح للبُماعؾخاو الاظخماُٖت الخضمت ىظو وجخجلى وصٞجهم، ججهحزىم ٖلى ٌكٝغ

. والٗالظُت الُبُت الخضماث بلى باإلياٞت

ا ًٗ :  الخىاػن  إٖاصة: عاب

نبػي ؤًٞل، ندى ٖلى ؤو ال٩اعزت و٢ٕى ٢بل ٧الىي٘ الُبُعي الىي٘ بلى الٗىصة حٗجي الخىاػو  بٖاصة مغخلت  ىظو ج٩ىو  ؤو ٍو

ت وال٣غاعاث ال٣ًاًا بو. ومدؿىبت ومدضصة منٓمت اإلاغخلت ت ٢ًاًا هي ٞحها اإلاغ٦ٍؼ  بضعظاث حُٗى زُاعاث ٖلى جنبجي مُٗاٍع
 ل٣ابلُت اإلاؿخ٣بلُت الاخخماالث وج٣لُو مم٨نت، ٞغنت بإؾٕغ الٗاصي ويٗه بلى الخىاػو  اؾخٗاصة ٖلى الخإ٦ُض مخٟاوجت

ٌ الاظخماُٖت الٗضالت وجد٤ُ٣ للخُغ، الخٗغى   ( ).اإلاناؾب والخٍٗى

 الخضىىع  إلان٘ ٢ىانحو ٖضة بةنضاع ٢امذ الضولت ؤو بال اإلاغخلت، ىظو خى٫  ٧اُٞت بمٗلىماث جمضنا ال اإلاهاصع ؤو والخ٤

 ىل٪ ومهغ، الكام بالص في( ىـ749/ م1348) ؾنت وباء خضر إلاا طل٪؛ ومن والُىاٖحو ألاوبئت خضور بٗض الخاصر الا٢خهاصي
ت من بالخض الضولت ٣ٞامذ الىباء، ىظا في الٟالخحو من ٦بحر ٖضص  بٗض بال ؤزغي  بلى ؤعى من انخ٣الهم ومنٗذ الٟالخحو خٍغ

ُٖض الشالر الؿنىاث مغوع ٢بل وجغ٦ها طل٪ ٞٗل وبو ؾنىاث، زالر مغوع
ُ
ا ( ).بال٣ىة بلحها ؤ  الُهنإ ل٣لت ألاظىع  العجٟإ ونٓغًة

ام ال٣ىة الضولت اؾخسضمذ الُاٖىو، ىظا بٗض والٗما٫  واؾخسضمذ ( )باىٓت، ٚحر م٣ٗىلت بإظىع  ال٣بى٫  ٖلى الٗما٫ إلٚع

ا ال٣ىة ًًة (  ).إلاؼاولتها الٗىصة ٖلى مهنخه إلاؼاولت ٌٗض ولم الخُاة ٢ُض ٖلى ب٣ي َمْن  إلظباع ؤً

 

 

                                                           

دار الكتب، : القاىرة ،حسن حبشي: حتقيق/ "نزىة النفوس واألبدان في تواريخ أىل الزمان "،(ىـ900/ م494 . ت)علي بن داود : ابن الصرييف(  )
 .( 88 ص / 3ج. )973 

(
2
) J. Eugene Haas, Robert W. Kates and Martyn J. Bowden, Reconstruction Following Disaster, Cambridge: MIT 

Press, 1977. P. xxvi.     

اجلامعة : غزة ،خالد يونس اخلالدي: إشراف /"(م1517 – 1097)الكوارث الطبيعية في بالد الشام ومصر  "زلمد محزة زلمد صالح،( 3)
 . 74 ص ،(أطروحة ماجستري) ،2009اإلسالمية، 

 . 0 2ص / 0 ، ج"النجوم الزاىرة "ابن تغري بردي،( 4)
  .90ص / 4، ج"السلوك "ادلقريزي،( 5)
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: زاجمت

: ألاعب٘ اإلاغاخل ىظو بَاع في الكام بالص في اإلاملى٧ي الٗهغ زال٫ البُىلىظُت ال٩ىاعر إلصاعة اإلاخ٩امل اإلاجهجي الخهىع  بو
 مى٢٘ بلى ًبرػ الُبُعي، ويٗه بلى الخىاػو  وبٖاصة واإلاجابهت، والخدًحر، والاؾخٗضاص ال٩اعزت، خضة جس٠ُٟ ؤو جل٠ُُ

ت خ٣اث٤ الهضاعة : ظىىٍغ

 
ً
 واإلام٨نت اإلاخاخت وألاؾالُب الخُِ ٧ل ٞىيٗذ الُبُُٗت، ال٩ىاعر مٗالجت مؿئىلُت اإلاملى٦ُت الضولت جدملذ ل٣ض: أوال

  ال٩ىاعر ىظو ٖلى للؿُُغة
ًة
ا الضولت جضزغ لٝم مجها، البُىلىظُت زانت ًٗة  الخىايغ في الشابخت الٗالظُت اإلانكأث ب٢امت في وؾ

ا زههذ زم ال٨بري، واإلاضو ًٖة  ٌؿخُُ٘ ال والتي البُٗضة واإلانا٤َ البالص لخضمت وطل٪ اإلاخن٣لت، الٗالظُت اإلانكأث من نى

اث بلى الىنى٫  ؤىلها
َ
َماِعؾَخان ُْ  .الشابخت الب

ا ًُ  وبنضاع الخماماث، وحكُِض الخن٠ُٓ، ٦دمالث والُىاٖحو؛ ألاوبئت اندكاع إلان٘ الى٢اثُت الخُىاث الضولت اجسظث: زاه

 ٧انذ وبظل٪. الٟىاخل مغج٨بي ٖلى اإلا٣غعة الًغاثب وببُا٫ آلازام، م٣ترفي ومٗا٢بت الخمىع، قغب ؤما٦ن بةٚال١ ألاوامغ
 ما الُاٖىو  ٧اعزت و٢ٕى صوو  الخُلىلت بهضٝ اإلاؿخ٣بل الؾدكغاٝ ال٩ىاعر بصاعة منٓىمت يمن اإلاملى٦ُت الضولت بظغاءاث

ا، طل٪ ٧او .    ؤلانؿاو خُاة ٖلى زُغىا خضة جس٠ُٟ ج٣ضًغ ؤ٢ل ٖلى ؤو مم٨نًة

ا
ً
 وجنمُت طل٪ بخجاوػ  بنما وخضىا، الغؾمُت الجهىص ٖلى باالن٨ٟاء جخد٤٣ ؤو ًم٨ن ال بٟٗالُت ال٩ىاعر بصاعة بو: زالث

 الىعي من اإلاُلىبت الضعظت وجد٤ُ٣ الجهىص في الخ٩امل لخإمحو الٗال٢ت طاث البِئت ٞٗالُاث ٧ل م٘ اإلااؾؿُت الٗال٢اث
 وال٣غي  اإلاضو في الؿ٩او ؤبضي خُض اإلاملى٧ي، الٗهغ في طل٪ جد٤٣ و٢ض ال٩اعزت، بِئت ؤو الخُغ مىاَن ٖن للبٗض الاظخماعي
ا الكامُت ا اىخمامًة  إلاؿاٖضة الاظخماُٖت واإلااؾؿاث البُماعؾخاناث ببناء الُبُٗت ال٩ىاعر مجابهت في الضولت ظانب بلى ٦بحرًة
ؿل ال٣بىع  خٟغ في والخٗاوو  ال٣ٟغاء، .   وج٨ُٟجهم اإلاىحى ٚو

: اإلاغاح٘ كابمت

 
ً
:  اإلاهاصع: أوال

ش" ،(م1338/ ھ738.ث) ببغاىُم بن مدمض: الجؼعي ابن - ُان ألاوابغ ووفُاث الؼمان خىاصر جاٍع  ،"أبىابه مً وألٖا
ش" بـ اإلاٗغوٝ ت، اإلا٨خبت: نُضا ،"الجؼعي ابن جاٍع  (.ث.ص) الٗهٍغ

/ "وألاكغان الكُىر ووفُاث الؼمان خىاصر" ،(ىـ934  –841) ٖمغ بن مدمض بن ؤخمض الضًن قهاب: الخمصخي ابن -
مغ: جد٤ُ٣ ت، اإلا٨خبت: بحروث جضمغي، الؿالم ٖبض ُٖ  .1999 الٗهٍغ

ت" صاوص، بن ٖلي الجىىغي  الخُُب: الهحرفي ابن - ش في وألابضان الىفىؽ هَؼ  خبصخي، خؿن: جد٤ُ٣/ "الؼمان جىاٍع
.  1970 ال٨خاب، صاع مُبٗت: ال٣اىغة

ت" ،(ىـ900/ م1494. ث) صاوص بن ٖلي: الهحرفي ابن - ش في وألابضان الىفىؽ هَؼ  خبصخي، خؿن: جد٤ُ٣/ "الؼمان أَل جىاٍع
.  1973 ال٨خب، صاع: ال٣اىغة

ًْن  أزباع في الظَب قظعاث" ،(ىـ1089/ م1678. ث) ؤخمض بن الخي ٖبض: الخنبلي الٗماص ابن -  مدمىص: جد٤ُ٣/ "طَب مَد
 .1993 ٦شحر، ابن صاع: صمك٤ ألاعنائوٍ،

ىع  بضاة٘" ،(ؤخمض بن مدمض: )الخنٟي بًاؽ ابن -  الهُئت: مهُٟى،ال٣اىغة مدمض: جد٤ُ٣/ "الضَىع  وكاة٘ في الَؼ
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ت  .1982 لل٨خاب، الٗامت اإلاهٍغ

: ال٣اىغة ؤمحو، مدمض: جد٤ُ٣/ "وبيُه اإلاىهىع  أًام في الىبُه جظهغة" ،(م1377/ ىـ779. ث) ٖمغ بن الخؿن: خبِب ابن -
ت الهُئت  .1976 لل٨خاب، الٗامت اإلاهٍغ

/ "الثامىت اإلاابت أُٖان في اليامىت الضعع " ،(ىـ852  –773) ٖلي بن ؤخمض الًٟل ؤبي الضًن قهاب: الٗؿ٣الني حجغ ابن -
 .1997 الٗلمُت، ال٨خب صاع: بحروث ٖلي، مدمض الىاعر ٖبض: وصدخه يبُه

: جد٤ُ٣/ "الُاٖىن  فًل في اإلااٖىن  بظٌ" ،(ىـ852  –773) ٖلي بن ؤخمض الًٟل ؤبي الضًن قهاب: الٗؿ٣الني حجغ ابن -
ت، ال٨خب صاع: الؼع٢اء زلُٟت، مدمض ٦ُالني ببغاىُم ؤبى  .1983 ألازٍغ

: جد٤ُ٣/ "الؼمان خىاصر في الخالن مفاههت" ،(م1546/ ىـ953. ث) َىلىو  ابن ٖلي بن مدمض الضًن قمـ: َىلىو  ابن -
 .1962 والترظمت، للخإل٠ُ الٗامت اإلااؾؿت: ال٣اىغة مهُٟى، مدمض

ً الىعي أٖالم" ،(م1546/ ىـ953. ث) ٖلي بن مدمض َىلىو، ابن - مْن / "الىبري  الكام بضمكم ألاجغان مً هابًبا ولي بَد
 .1984 ال٨ٟغ، صاع: صمك٤ صىماو، ؤخمض مدمض: جد٤ُ٣

ْهَبت ٢اضخي ابن -
ُ

ش" ،(ىـ851/ م1447. ث) ؤخمض بن ب٨غ ؤبى: ق : صمك٤ صعوَل، ٖضناو: جد٤ُ٣/ "قهبت كاض ي ابً جاٍع
 .1977 الٗغبُت، للضعاؾاث الٟغنسخي الٗلمي اإلاٗهض

 صاع: بحروث قحري، ٖلي: جد٤ُ٣/ "والنهاًت البضاًت"،(ىـ774. ث) ال٣غشخي ٦شحر بن ٖمغ بن بؾماُٖل الٟضاء ؤبى: ٦شحر ابن -
 .1988الٗغبي، الترار بخُاء

. 1963 ،(و.ص: )ال٣اىغة ،"واللاَغة مهغ ملىن في الؼاَغة الىجىم" بغصي، حٛغي  ابن ًىؾ٠ اإلاداؾن ؤبي الضًن ظما٫ -

 ال٩لُاث م٨خبت: ال٣اىغة ،"الؿلىن طًل في اإلاؿبىن الخبر" ،(م1496/ ىـ902. ث) الغخمن ٖبض بن مدمض: السخاوي  -

ت،  .ث.ص ألاػىٍغ

ض، ؤبى ٖلي: جد٤ُ٣/ "الىهغ وأٖىان الٗهغ أُٖان" ،(ىـ764/ م1363. ث) ؤًب٪ بن زلُل: الهٟضي -  ٖمكه، ؤبى وزلُل ٍػ

 .1998 اإلاٗانغ، ال٨ٟغ صاع: بحروث

ش الجلُل ألاوـ" الخنبلي، الضًن مجحر: الٗلُمي -  .1999 صنضٌـ، م٨خبت: ،ٖماو"والخلُل اللضؽ بخاٍع

 اعنؿذ، ىانـ: جد٤ُ٣/"َُغ الٓاَغ اإلالً ؾحرة في الؼاَغ الغوى" ،(ىـ855/ م1451. ث) مدمىص الضًن بضع: الُٗجي -
 .1962 الٗغبُت، ال٨خب بخُاء صاع: ال٣اىغة

ؼي  - خباع اإلاىأٖ" ،(ىـ845/ م1441.ث) ٖلي بن ؤخمض الضًن ج٣ي: اإلا٣ٍغ جهم، مدمض: جد٤ُ٣/ "وآلازاع الخُِ بظهغ والٖا  ٍػ
 .1998 مضبىلي، م٨خبت: الكغ٢اوي،ال٣اىغة مضًدت

ؼي  - ٌ  إلاٗغفت الؿلىن" ٖلي، بن ؤخمض الضًن ج٣ي: اإلا٣ٍغ  ال٨خب صاع: بحروث ُٖا، ال٣اصع ٖبض مدمض: جد٤ُ٣/ "اإلالىن صو
 .1997 الٗلمُت،

ًْن  ألاصخاب جدفت" ،(ىـ1131/ م1718. ث) الى٦ُل بن ًىؾ٠: اإلالىاني -
َد
 مدمض: جد٤ُ٣/ "والىىاب اإلالىن مً مهغ ملً إلا

 .1999 الٗغبُت، آلاٞا١ صاع: ال٣اىغة الككخاوي،

غي  -  خ٨مذ ٞىاػ، مهُٟى نجُب: جد٤ُ٣/ "ألاصب فىىن  في ألاعب نهاًت" ،(ىـ733/ م1333. ث) الىىاب ٖبض بن ؤخمض: النٍى
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 .2004 الٗلمُت، ال٨خب صاع: بحروث ٞىاػ، ٦كلي

ا ًُ :  الٗغبُت اإلاغاح٘: زاه

 الترار مجلت ،"1517  -1250 همىطًحا الٗامت ؾلىن: اإلاملىوي الٗهغ زالٌ الاحخماعي الاهدغاف" مدمض، نالر ؤقٝغ -
ـ ٢ناة ظامٗت) والخًاعة مبر( 4) الٗضص ،(4) اإلاجلض ،(الؿَى  .2014 نٞى

ت الهُئت: ال٣اىغة ،"اإلامالًُ ؾالَحن ٖهغ: ؤلاؾالمُت الضولت في ألامالن مهاصعة" الكغبُجي، بؾماُٖل البُىمي -  اإلاهٍغ
 .1997 لل٨خاب، الٗامت

ىم ،"الىىاعر إصاعة" الُُب، ؤبكغ خؿن -  .1992 اإلادضوصة، مُضالًذ قغ٦ت: الخَغ

 .1976 الٗغبُت، الجهًت صاع: ال٣اىغة ،"والكام مهغ في اإلامالُيي الٗهغ" ٖاقىع، الٟخاح ٖبض ؾُٗض -

 .2002 والخىػَ٘، للنكغ ألامحو صاع: ال٣اىغة ،"والىىاعر ألاػماث إصاعة" ٖلُىو، الؿُض -

ش ألاوبئت" واحـ، قلضوو  - الُت واللىة اإلاغى: والخاٍع  ال٣ىمي اإلاغ٦ؼ: ال٣اىغة الجىاص، ٖبض مدمىص ؤخمض: جغظمت/ "وؤلامبًر

 . 2010 للترظمت،

اصة، مدمض ٖاص٫ - ً زالٌ صمكم بمضًىت الباكُت الخماماث" ٍػ  آلازاع،ظامٗت ٧لُت: ،الجحزة"والٗثماوي اإلاملىوي الٗهٍغ

 . 2008،(ص٦خىعاو ؤَغوخت) ال٣اىغة،

اث "ال٣بالو، الغخمن ٖبض بن هللا ٖبض بنذ ٚاصة -
َد
اه

َد
اعِمؾخ مَد ُْن ا أوياٖها: الب ت صعاؾت) اإلاملىوي الٗهغ في وآزاَع  ،("خًاٍع

 . 2006 ،(ماظؿخحر ؤَغوخت)ؤلاؾالمُت، ؾٗىص بن مدمض ؤلامام ظامٗت: الٍغاى

 ألاؾاؾُت التربُت ٧لُت ؤبدار مجلت ،"اإلاملىوي الٗهغ في اللاَغة مضًىت ٖلى وأزٍغ الُاٖىن  وباء" خمُضي، ؾالم ٞخخي -

 .2013( 4) الٗضص ،(12) اإلاجلض ،(اإلاىنل ظامٗت)

 خىلُاث ،"اإلاملىوي الٗهغ في الكام بالص في الاكخهاصًت الخُاة ٖلى الُبُُٗت الىىاعر أزغ" خمض، بجي هللا ٖبض ُٞهل -

. 2008(/ 28) الخىلُت ، الاظخماُٖت والٗلىم آلاصاب

ش في ملضمت" مدمض، ال٣اصع ٖبض ماىغ -  .1988 والنكغ، للُباٖت الٗغبُت الٗلىم صاع: بحروث ،"الٗغبي الُب جاٍع

ا( الُىاٖحن) ألاوبئت" الُغاونت، مدمض مباع٥ -  -1382 الجغاهؿت اإلامالًُ ٖهغ في الكام بالص في الاحخماُٖت وآزاَع

ش ألاعصنُت اإلاجلت ،"م1516  .2010 ،(3) الٗضص ،(4) اإلاجلض وآلازاع، للخاٍع

سُت ألالفاّ معجم" صىماو، ؤخمض مدمض -  .1990 ال٨ٟغ، صاع: صمك٤ ،"اإلاملىوي الٗهغ في الخاٍع

 الخالضي، ًىنـ زالض: بقغاٝ ("/م1517-1097) ومهغ الكام بالص في الُبُُٗت الىىاعر"نالح، مدمض خمؼة مدمض -
.  2009 ،(ماظؿخحر ؤَغوخت)ؤلاؾالمُت، الجامٗت: ٚؼة

كل ؤبى ُُٖت مدمض -  ("/م1517  -1250) اإلاملىوي الٗهغ في الكام وبالص مهغ في والُبُت الصخُت ألاخىاٌ"،ىَى

 . 2012 ؤلاؾالمُت، الجامٗت: ٚؼة قاىحو، مهُٟى ٍعاى: بقغاٝ

ت ،"جدلُلُت صعاؾت: والىىاعر ألاػماث إصاعة" مهنا، نهغ مدمض -  .2008 الخضًض، الجامعي اإلا٨خب: ؤلاؾ٨نضٍع

اث" البابا، ؤنِـ مامن -
َد
اه

َد
اعِمؾخ مَد ُْن  مهُٟى ٍعاى: بقغاٝ("/ م1258  –622) الٗباؾُت الخالفت نهاًت ختى ؤلاؾالمُت الب
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 . 2009،(ماظؿخحر ؤَغوخت) ؤلاؾالمُت، الجامٗت: ٚؼة قاىحو،

ا الُبُُٗت الىىاعر" الكىامغة، عبه ٖبض مدمض ناٞظ - : بقغاٝ("/ م1517  –1250) اإلاملىوي الٗهغ في الكام بالص في وآزاَع
 . 2012،( ماظؿخحر ؤَغوخت)الخلُل، ظامٗت: ٞلؿُحو حجت، عمًاو قى٦ذ

ا الُبُُٗت الىىاعر" الكىامغة، عبه ٖبض مدمض ناٞظ - : بقغاٝ("/ م1517  –1250) اإلاملىوي الٗهغ في الكام بالص في وآزاَع
.  2012،(ماظؿخحر ؤَغوخت) الخلُل، ظامٗت: ٞلؿُحو حجت، عمًاو قى٦ذ

سُت صعاؾت: "ؤلاؾالمُت الخًاعة في الخؿبت اإلاالح، ًدحى ىاقم - : ال٣اىغة ،"الكاملت الجىصة ٖلى الغكابت في فلهُت جاٍع
ت، للخنمُت الٗغبُت اإلانٓمت  . 2007 ؤلاصاٍع

ما والجفاف الُاٖىن " ٚىانمت، ًىؾ٠ -  مجلت ،"اإلاملىوي الٗهغ في( وفلؿُحن ألاعصن) الكام حىىب البِئت ٖلى وأزَغ
سُت، صعاؾاث  .1983 ألاو٫، حكٍغن( 13) الٗضص جاٍع

ا
ً
 : ألاحىبُت اإلاغاح٘: زالث

- R.W. Perry and A.H. Mushkatel, Disaster Management: Warning, Response and Community Relocation, Westport: 
Conn. Quorum Books, 1984. 

- Ian I. Mitroff, Paul Shrivastava and Firdaus E. Udwadia, Effective Crisis Management, Academy of Management 
Executive, No. (4) November 1987. 

- J. Eugene Haas, Robert W. Kates and Martyn J. Bowden, Reconstruction Following Disaster, Cambridge: MIT Press, 
1977.  
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ان اإلاهاباث لضي الٗالج جلبل في الاحخماعي الؿىض  الثضي بؿَغ
 الجؼابغ ،2 كؿىُُىت حامٗت/ؾامغة زىفاع.أ

: ملخو

    
َد

ف ضَد   الظي ألازحر ىظا الٗالط، ج٣بل في الاظخماُٖت النٟؿُت الٗىامل ؤىم ٦إخض الاظخماعي الؿنض صعاؾت بلى الخالي البدث ََد
او وىى نٗىبت ألامغاى بإ٦ثر ألامغ حٗل٤ بطا زانت الٗالط لنجاح ىاما ٖامال ٌٗخبر  التي ؤؾبابه خُض من ؾىاء الشضي، ؾَغ
ب من جدمله وما اإلاؿب٣ت واإلاٗخ٣ضاث الاظخماُٖت الخهىعاث و٦ظا الىاؾ٘، اندكاعو ؤو مجهىلت جب٣ى ، ٖع  وباألزو وزٝى
 في وجضزله اإلاٍغٌ جغى٤ واظخماُٖت نٟؿُت آزاع من ٖجها ًنجغ وم٩لٟت،وما الهغامت قضًضة ج٩ىو  ما ٚالبا التي ٖالظه َغ١ 

.  الكضًضة اإلاٗاناة وا٢٘

 باإلاغى جخٗل٤ التي والاظخماُٖت والنٟؿُت البُىلىظُت الٗىامل ٧ل ًضعؽ الظي اظخماعي النٟـ الخُىي  النمىطط يىء وفي
 اإلاهاباث بصعا٥ َبُٗت ٖلى الخٗٝغ زال٫ ،من الٗالط ج٣بل في الاظخماعي الؿنض بضعاؾت ٢منا اإلاسخلٟت، مغاخله ٖبر

او ال٢خه الاظخماعي الؿنض ل٣ُمت الشضي بؿَغ ٣خحو ومؿخُٗنحو الُٗاصي اإلانهج مؿخسضمحو الٗالط، بخ٣بل ٖو  ال٨مُت بالٍُغ

، إلاٗالجت وال٨ُُٟت   إلادىعٍن م٣ؿمت باعةٕ 34 ًًم  الظي الاؾخبُاو من ٧ل بخُب٤ُ ٢منا ٣ٞض البدض لهظا و٦إصواث اإلاىيٕى
 جم التي اإلاىظهت نه٠ واإلا٣ابلت خالت، 30 ٖلى جُب٣ُه جم الٗالط بخ٣بل زام مدىع  و الاظخماعي بالؿنض زام مدىع 

: البدض بلحها جىنل التي النخاثج ؤىم ومن. الاججاو ماقغاث ب٣ُاؽ اإلاًمىو  جدلُل ٍَغ٤ ٖن وجدلُلها خاالث3 ٖلى جُب٣ُها
 لضي الاظخماعي للؿنض اًجابي بصعا٥ وظىص زال٫ من طل٪ ْهغ خُض الٗالط لخ٣بل ؤؾاسخي وي٘ الاظخماعي الؿنض ؤّو 

او اإلاهاباث نذ ٦ما ، الٗالط وج٣بل الاظخماعي الؿنض بحو ٖال٢ت ووظىص الشضي، بؿَغ ُّ  الٗالط ج٣بل مؿخىي  ؤو الضعاؾت ب

.  لضحهن مغجٟٗا ٧او

او مغى ، الٗالط ج٣بل ، الاظخماعي الؿنض : اإلافخاخُت اليلماث  .  الشضي ؾَغ

: ملضمت

ىامل الخجم٘ بظوع  نٟؿه في ًدمل وىى ألاعى ؾُذ ٖلى ؤلانؿاو وظض ل٣ض     الًٗىي  لتر٦ُبه نٓغا الاظخماُٖت الخُاة ٖو
ىا٠َ ٚغاثؼ من ُٞه ع٦ب وبما الخُاة، وؾاثل بلى ًدخاط الظي ٣ل وقٗىع  وبخؿاؽ ٖو  به ًمحز وألامىع، ألاقُاء به ًضع٥ ٖو

عي ًًغو وما ًنٟٗه ما بحو دهل الظاحي الا٦خٟاء ًد٤٣ ؤو ٌؿخُُ٘ ال وىى بلحها، ٌؿعى التي ألاىضاٝ َو  ًدخاط ما ٧ل ٖلى ٍو

.  خاظُاجه وجإمحو خُاجه لًماو الخجم٘ بلى ٞايُغ بمٟغصو
باجه جد٤ُ٣ ٖلى ٖاظؼا البكغ من الىاخض الٟغص ٧او وإلاا  ٞاو ُٞه، اإلاىظىص ال٣هىع  لظل٪ ومضع٧ا ٦ُانه ٖلى والخٟاّ ٚع

لى ٖلُه، مٟغويت ؤنبدذ ٢ض الاظخماُٖت الخُاة  ؤو ٌؿخُُ٘ ال صام ما الخُاة ىظو في له ٢ُمت ال ٞالٟغص ألاؾاؽ ىظا ٖو

د٤٣ وخضو ٌِٗل  وألاخضار باإلاخاٖب اإلاليء اإلاجهى٫  الٗالم ىظا بلى ًُمئو ؤو ًم٨نه ال ٞالٟغص. لنٟؿه الظاحي الا٦خٟاء ٍو
غ وجانؿه حؿاٖضو التي الجماٖت ب٣ىة بال ًىاظهه ؤو ًم٨نه ال ٦ما دهل الخُاة له وجًمن الُمإنِنت له وجٞى  مُالبه ٖلى ٍو

د٤٣ باجه ٍو   .الضوام ٖلى اإلالخت ٚع

                                                           
 .82، ص (ون تاريخد)،2اجلامعية، ط ، اجلزائر، ديوان ادلطبوعات"التفكير الخلدوني وعالقتو ببعض النظريات االجتماعية"إدريس خضري، 
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ؿاٖضوننا واإلادبت والىص الضٝء مكاٖغ مجهم نخل٣ى الظًن لآلزٍغن ًدخاط ال منا ٞمن     الخُاة ؤػماث ٖلى الخٛلب ٖلى َو
 الٟغص ًخل٣او الظي الاظخماعي الضٖم ؤو بالؿنض ٌؿمى ما وىظا باالنخماء للكٗىع  الخاظت ننمي وبظل٪ ومهاثبها، وقضاثضىا

حرىم والجحراو وألا٢اعب والؼمالء وألانض٢اء ألاؾغة مشل خُاجه في ؤىمُت لهم الظًن من  ىظا ٧او وبطا اإلاجخم٘، ؤًٖاء من ٚو

اء قٗىع   . الصخُت ألاخىا٫ ؾىء ؤو للمغى والخٗغى باأللم الكٗىع  ٖنض ؤوظه في ٩ًىو  الاخخُاط ىظا ٞاو ألاؾٍى
 ٧او و٢ض به، اإلادُُحو من الٟغص ًخل٣اىا التي والضٖم والاجهاالث الغوابِ لخل٪ خ٣ُ٣ُا حٗبحرا ٌٗخبر الاظخماعي والؿنض   

 خُض الهخي، النٟـ ٖلم مُضاو في وباألزو الصخت مُضاو في اإلاسخهحو وبٗضىا الاظخماعي النٟـ ٖلماء اىخمام مىيٕى
 من خماًخه وبما والجؿضًت، النٟؿُت صخخه وجغ٢ُت جدؿحو في بما جٓهغ والتي للٟغص بالنؿبت للؿنض ال٨بري  ألاىمُت ؤْهغوا
 والانٟٗالُت النٟؿُت الايُغاباث يض و٢اثُا صوعا ًلٗب ٞهى ؾلبُاتها، من والخس٠ُٟ للًٍٛى حٗغيه ٖن الناظمت آلازاع

الظُا خضوثها ٢بل . خضوثها ٖنض ٖو
 الاظخماعي الؿنض وىى اظخماُٖت النٟـ الٗىامل بإىم ًغجبِ ىام مىيٕى ٖلى الًىء بل٣اء إلاداولت البدض ىظا ظاء ولهظا

 . الٗالط ج٣بل وىى ٖنه ؤىمُت ٣ًل ال بمىيٕى وعبُه

 :ؤلاقيالُت -1

ىب ٚحر زبراث جخًمن التي والٓغوٝ اإلاىا٠٢ من ٦شحرا خُاجه في ؤلانؿاو ًىاظه     جخٗغى بدُض له مهضصة ؤو ٞحها مٚغ

اىُخه ت ؤلاناباث من الٗضًض الظًِكمل اإلاغى، ْٝغ الٓغوٝ ىظو ؤ٦ثر ومن. لظل٪ ندُجت للخُغ وج٩امله ٞع  ؤو الًٍٗى
ُُٟت ىلها ٞترة ؤ٢لها من زُىعة، ؤ٦ثرىا بلى الخمُضة ؤلاناباث من ببخضاء الْى  ؤ٦ثرىا بلى للكٟاء ٢ابلُت ؤ٦ثرىا ومن ٞترة، أَل
ؿغ من لِـ نٗبا جدضًا ُٞمشل آلازغ بًٗها ؤما ٖلُه، وال٣ًاء م٣إومخه ًم٨ن بًٗها الكٟاء، ٖلى اؾخٗهاء ُِ  ال

 .زُىعجه من والخض م٣إومخه،
 ىؼة ٞهى.اإلاىث ختى ؤو ال٠ًٗ ًىاظه نٟؿه ٞحها الٟغص ًجض ظضًضة، ويُٗت هي الؿلُم للصخو بالنؿبت اإلاغى ٞٓٝغ   
ت ؤو ٖؼ  بماطا ٣ًإوم؟ ٠ُ٦ له، مدًغ ٨ًن لم وي٘ م٘ مىاظهت في اإلاٗاناة، وا٢٘ بلى وجضزله بًٟايت الٟغص جىاظه ٖػ

ضم والاندُاٍ اإلاٗاناة ق٣اء) اإلاٍغٌ َٝغ من اإلاٗاقت ٞالخبرة للخغوط؟، امل ىنا٥ ىل ًخمؿ٪؟  جخٗل٤( الاؾخ٣غاع ٖو
ه، وفي انخٓاعو في انٟٗاالجه في ىى بظاجِخه للمٍغٌ الضازلي بالٗالم  لضحهم ًٖا٫ ؤو ٢اجل مغى لضحهم ٞالظًن مسإٞو

.   النٟؿُت النٓغ وظهت من للخُاة اإلآلم الجانب ندى عخلت بضاًت هي ؤو جخى٠٢ ؾٝى خُاتهم ؤو بخؿاؽ
 مغى زُىعة مضي بصعا٥ ز٣اٞخه ؤو حٗلُمه ؤو ظنؿِخه ؤو ظنؿه ؤو ٖمغو ٧او مهما اخض ٖلى ًسٟى ال ٞانه الخا٫ وبُبُٗت

او،  ؤخُانا ٖلُه ًُل٤ والظي اإلاغى ىظا اؾم ؾمإ إلاجغص الناؽ ًهِب الظي والخٝى والٟٕؼ الهل٘ مضي و٦ظل٪ الؿَغ

  .البُيء اإلاىث ؤو اللٗحو ؤو الخبِض اإلاغى اؾم
او م ًس٠ُ ًؼا٫ ال والؿَغ المُت الخدؿِؿُت الخمالث ٧ل ٚع ٘ وعٚم وؤلٖا  خى٫  النٓغة لخُٛحر بًٗهم بها ٣ًىم التي اإلاكاَع
او،  الخ٨ٟل، ٍٞغ٤ من خظع وقٍغ٪ بٗالظه، ملتزم ٦ٟاٖل بلُه والنٓغ اإلاٍغٌ وي٘ ختى حُٛحر الخُاب، حُٛحر الؿَغ
 مشمغة صاثم بك٩ل جب٣ى اإلاغى ىظا ًضٖىو الظي واعي الٛحر والخىىم والٟغصًت، الجماُٖت الش٣اُٞت الاظخماُٖت الخمشُالث

.  مٟاجئ ٖن٠ وجدمل

                                                           
 
Gustave-Ficher. N, l’expérience du malade l’épreuve intime, paris, Dunod,2008, pp1-2.

 
 

 .  29، ص0 20،  ، عمان، دار وائل للنشر، ط"مقدمة في علم النفس الصحة"مفتاح زلمد عبد العزيز،   
3
Ben Soussan P, Dudoit E, Les souffrance psychologique des malades du cancer, Paris, Springer-Verlag , 2009, 

pp 15,14 . 
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كخمل    او َو ت ٖلى الؿَغ او مجها الجؿم، ؤظغاء ظمُ٘ جهِب والتي ألامغاى من مجمٖى  ىم بد٤ ٌٗخبر والظي الشضي ؾَغ
او ؤمغاى ؤ٦ثر من انه ؤولهما عثِؿحو لؿببحو ًغظ٘ وطل٪ الٗالم، نؿاء ل٩ل مكتر٥ ٗض النؿاء، بحو اندكاعا الؿَغ  الؿبب َو
ُاث الغثِسخي او من للٞى  اإلاغى ىظا ٖلى ًُل٤ بط باألنىزت اإلاغؤة إلخؿاؽ عثِسخي ٦ًٗى الشضي ؤىمُت وزانحهما ٖنضىن، الؿَغ

ا الغظا٫ ًهِب ؤنبذ بل ٞدؿب النؿاء ٖلى ٣ًخهغ ٌٗض ولم. ألانشىي  الجغح ًًة .   ؤً
او الجؼاثغ وفي.وجؼاًضىا ؤلانابت نؿبت اعجٟإ بلى اإلاٗضالث وحكحر  بضلُل اإلاغؤة ٖنض اإلاىث ؤؾباب ؤو٫  ٌٗخبر الشضي ؾَغ

ُاث10 بخهاء ا ظضًضة خالت آالٝ 10 ظانب بلى بؿببه، ًىمُا ٞو  اإلاسجل ال٨بحر الن٣و ْل في الىا٢٘ ح٨ٗـ ال وجب٣ى .ؾنٍى

  .البُٗضة اإلانا٤َ في زانت الخدؿِـ، مجا٫ في
 للب٣اء، الخاظت وهي مهضصة ؤلانؿانُت الخاظاث ؤىم وجهبذ واإلاىث، الخُاة بحو نغإ في اإلاٍغٌ جً٘ ىظو اإلاغى خالتٝ   

 مغيه بٟهم اإلاٍغٌ ٨ًخٟي ٞال ولظل٪ الخُاة، في الىخُض والهضٝ الهم ىى ًهبذ الب٣اء، ٖلى الخٟاّ ؤو الب٣اء ٞاو لظا

  ًظىب وبنما
ًة
 . للٗالط َلبا

او لٗالط وبالنؿبت     ج٩ىو  ما ٦شحرا ٖالظُت وبغوجى٧ىالث مسخلٟت ٖالظُت ؤنماٍ ج٣ابلها نكإة مغاخل ٖلى ٌكخمل ٞةنه الؿَغ
 جنجغ ٖضوانُت ٖنُٟت، ٖضاثُت ٖالظاث وهي باألقٗت والٗالظاث ال٨ُمُاجي والٗالط الجغاخُت، ٧الٗملُاث الهغامت قضًضة

ىب الٛحر آلازاع من الٗضًض ٖجها   .لنٟؿُت الناخُت من ٞحها مٚغ
 ؤو ًٖى ٣ٟ٦ضاو الجؿم نىعة في وجبض٫ حٛحر بلى ج٣ىص ما٢خت ؤو صاثمت ظؿضًت حٛحراث حؿبب الٗالظاث من الٗضًضو

 ومهضصة مسُٟت زبرة ا٦دؿاب بلى جاصي والتي ال٨ُمُاجي، الٗالط ندُجت الكٗغ ٣ٞضاو ؤو الجغاخت ندُجت نضباث خضور

. الظاث لخ٣ضًغ
 بلى باإلياٞت واظخماُٖت، نٟؿُت آزاع من ٖنه ًنجم وما اإلاٍغًت، لضي والًٍٛى اإلاكا٧ل من ٦شحر ًسل٤ ٢ض الٗالط وألو

 الٗىامل لهظو ؤو ق٪ ٞال اإلاؿدكٟى، في اإلاٗالجت مضة َى٫  بؿبب ًدخمل ال ؤو ٩ًاص ٖاصي ٚحر لجٝز اإلاهابت حٗغى

  بالٗالط اإلاخٗل٣ت واإلاكا٧ل
ًة
ت ؾاىم ٣ٞض لظل٪. الٗالط ٞاٖلُت ٖغ٢لت في ؤزغا  الهخي النٟـ ٖلم مُضاو في الٗلماء من مجمٖى

 باإلاغضخى الخ٨ٟل في الٗالظُت الاؾتراجُجُاث جدؿحو بهضٝ ُٞه اإلاؿاىمت والٗىامل الٗالط ج٣بل مؿخىي  ٖلى والخضزل للبدض

.  الٗالط ٞكل يض واإلا٣إومت اإلاؼمنت باألمغاى اإلاهابحو وباألزو
ت ٖن ٖباعة والخ٣بل  ؤظل من له، ون٠ الظي بالضواء الالتزام ٖن اإلاٍغٌ زاللها من ًبدض التي الؿلى٧اث من مجمٖى
 في للمىاُٖض  الخًىع  في مخمشلت ؤزغي  بؿلى٧اث م٨مل ؤخُانا وىى للكٟاء، ٍَغ٤ ٖلى والٗشىع  صخخه ٖن الخٟاّ

ن، ال٣ُام ومخىاػنت، صخُت حٛظًت ٖلى الخهى٫  الُبِب، لُٗاصة ؤو اإلاؿدكٟى   .الخضزحو اظخناب بالخماٍع
 ًدطخى لم ؤنه بال الضواجي، الٗالط وؾالمت الٗالط ٞٗالُت لًماو خاؾم ٖامل وؤنه الٗالط ج٣بل ؤىمُت بزباث وعٚم   

 من ٧ل صعاؾت٥ بالؿُضا اإلاهابحو اإلاغضخى ُٖنت جنإولذ الضعاؾاث ىظو واٚلب. اإلاٟهىم لخضازت عبما وطل٪ ٧اُٞت بضعاؾاث
(I.Laniéce, 2001)، (A.A.Ahmed et al ,2005 )،(C.Mouala,2006)، الضم يِٛ باعجٟإ اإلاهابحو جنإولذ ٣ِٞ واخضة وصعاؾت 

 خى٫  وؤؾئلت البا٢ُت ألا٢غام ٖض ٍَغ٤ ٖن الخ٣بل ٢ُاؽ بم٩انُت( C.Mouala,2006)صعاؾت  بُنذ و٢ض ،(Konin et al,2007)لـ
 ٦ما. وجدؿِنه اإلاغضخى ج٣بل ٖلى بالخ٨م ٌؿمذ الُٗاصًت اإلاماعؾت ؤزناء ظنب بلى ظنبا وبؾخٗماله  الضواء ؤزظ ٖن الخى٠٢

٣ي اإلاجخم٘ في بال٣ٟغ الخ٣بل ٖضم عبِ من ٞمجها الخ٣بل بهٗىباث اإلاغجبُت الٗىامل في الضعاؾاث ىظو بدشذ  مشل ؤلاٍٞغ

 بلى وؤياٞذ الٗالط في ان٣ُإ حؿبب اإلااصًت الخىاظؼ ؤو ٞإ٦ضث(I.Laniéce, 2001) صعاؾت ؤما ،(Konin et al, 2007) صعاؾت

                                                           
1
www.elkhabar.com/ar/nas/305009.html /  0 أكتوبر  05  

2Fischer G.N, Tarquinio C. Les concept  fondamentaux de la psychologie de la santé, paris, Dunod, 2006, p151. 
3Fischer G.N, Tarquinio C. Les concept fondamentaux de la psychologie de la santé, paris, Dunod, 2006,p168. 
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ن في نٗىبت النىم، ؤو النٗاؽ النؿُاو، نخي، مك٩ل الؿٟغ، ؤظل من ٧الخن٣ل ؤزغي  ٖىامل طل٪  لضعاؾت وبالنؿبت.الخمٍى

(A.A.Ahmed et al ,2005 )صعاؾت ؤْهغث و٢ض. للخ٣بل صاٖمت ٖىامل هي الخٗلُم ومؿخىي  اإلاجخمعي الضٖم ؤو بُنذ ٣ٞض 
(2006 Oumar et al)ٖلى ومؿاٖضجه الضواء بدنإو٫  جظ٦حرو ٍَغ٤ ٖن ٖاثلخه َٝغ من الؿُضا إلاٍغٌ الاظخماُٖت اإلاؿانضة ؤو 

. الٗالط ج٣بل وعاء ٧انذ التي الٗىامل ؤىم من هي الصخت اإلاغا٦ؼ بلى الخن٣ل
اث في الٟغص ٖلى ٦شحرة يٍٛى من الٗالط ْٝغ ٌك٩ل وإلاا     وبٗض الٗالط، ٦خ٩ال٠ُ ٖضًضة  مكا٧ل ٌؿبب وما ٖضًضة مؿخٍى

ؿاٖضو لجانبه ٠٣ً إلان ًدخاط اإلاٍغٌ ٞاو الٗالط ٖن الناظمت والاظخماُٖت النٟؿُت وآلازاع الاؾدكٟاثُت، اإلااؾؿاث  َو

 .الٗالط مغاخل ٖبر
، لخٓاث ال٠ًٗ، لخٓاث وفي للمغى والخٗغى باأللم الكٗىع  ٞٗنض  ؤ٦بر بداظت ؤلانؿاو ٞةو التهضًض، لخٓاث الخٝى

ؿاٖضو، بجانبه ٠٣ً إلان بٗض َو خل٣ى نٟؿه، في الُمإنِنت ٍو  الضٖم ؤو بالؿنض ٌؿمى ما وىظا. والىص الضٝء مكاٖغ منه ٍو
حرىم والجحراو وألا٢اعب والؼمالء وألانض٢اء ألاؾغة مشل خُاجه في ؤىمُت لهم الظًن من الٟغص ًخل٣او الظي الاظخماعي  من ٚو

 .اإلاجخم٘ ؤًٖاء
 و٢ض والجؿضًت، النٟؿُت لصختا في جازغ التي والاظخماُٖت النٟؿُت الٗىامل ؤىم من الاظخماُٖت اإلاؿانضة اٖخبرث لظل٪

ا الهخي، النٟـ ٖلم مُضاو في زانت الباخشحو باىخمام خًذ  التي الاظخماُٖت اإلاؿانضة ؤو مٟاصىا مؿلمت ٖلى اٖخماصًة
 لها الناصي ؤو الجماُٖت ؤو الٗمل في والؼمالء وألانض٢اء واإلاضعؾت ٧األؾغة بلحها ًنخمي التي الجماٖاث زال٫ من الٟغص ًخل٣اىا

 . لها ًخٗغى التي الؿِئت واإلاىا٠٢ لؤلخضار الؿلبُت آلازاع زٌٟ في ٦بحر صوع 
او ٖن جنجم التي النٟسخي الخ٠ُ٨ مك٨الث ؤو جبحو و٢ض  لًٍٛى حٗغين اللىاحي النؿاء ٖنض صعظاتها بإ٢صخى ج٩ىو  الؿَغ

او إلاغضخى الؿنض ؤىمُت خى٫  خضًشت صعاؾت ٟٞي ،الاظخماُٖت باإلاؿانضة ًخمخٗن ٨ًن لم اللىاحي ؤو خُاجُت  Lai et) الؿَغ

al,1999)ؤو قغ٧ائهم ٖن اإلانٟهلحو ؤو اإلاتزوظحو ٚحر من اإلاغضخى جٟى١  بضعظت الب٣اء من جم٨نىا اإلاتزوظحو اإلاغضخى ؤو وظضث 
.  ألاعامل ؤو اإلاُل٣حو

ت مداولت وفي    او مغضخى مؿخ٣بل ٖلى جإزحرو ومضي اإلا٣غبىو  ٣ًضمه الظي الضٖم َبُٗت إلاٗٞغ  ؤو وظض وخُاتهم، الؿَغ
او، خى٫  اإلاٍغٌ م٘ خىاعاث في الانسغاٍ  ؤو اجطر بِنما للٛاًت، مُٟضة ٧انذ اإلاك٨الث لخل البناءة الُغ١  وبًجاص الؿَغ

ن، ٖن وابخٗاصو اإلاٍغٌ انؼواء ض ؤمىع  ٧لها اإلاجخم٘ ٖن وبزٟاءو بل آلازٍغ ه ٢ل٣ه صعظت من جٍؼ   .وجسٞى
فغ حُمـ ؤ٦ض ٦ما  ٦ُاو انه ٖلى اإلاٍغٌ بلى جنٓغ ألجها ٖالظُت يغوعة حٗخبر للمٍغٌ والاظخماُٖت النٟؿُت اإلاؿانضة ؤو صٍع

 جاصي واظخماُٖا نٟؿُا مؿانضجه وؤو النٟسخي، الخىا٤ٞ من خالت في ٌِٗل ؤو خ٣ه من وؤنه مغيُت، خالت من ٌٗاني بنؿاني

 قب٨ت ؤو Symesؾمِـو Berkmanبغهمان صعاؾاث ٦كٟذ ٦ما الخُاة، في ؤمله وجضُٖم طاجه ٖن والغيا مغيه، ج٣بل بلى

  .مغيه من قٟاثه مغاخل وحٗؼػ  ٖالظه، في ٧افي ب٣ضع حؿاىم اإلاٍغٌ جضٖم ؤو ًم٨ن التي الاظخماُٖت الٗال٢اث
او مغضخى من ٞئت لضي الٗالط ج٣بل في الاظخماعي الؿنض مىيٕى صعاؾت ؤو ق٪ ال لظا  وبناءا الهخي الخ٣ل في مهم الؿَغ

 :الخالي الغثِسخي ؤلاق٩ا٫ نُغح ٖلُه

او للمهاباث الاظخماعي الؿنض ىل -  للٗالط؟ لخ٣بلهن ؤؾاسخي وي٘ الشضي بؿَغ

                                                           
، 2008،  د، عمان، دار احلامد للنشر والتوزيع، طأو، ترمجة وسام درويش بريك، فوزي شاكر طعمية د"علم النفس الصحي"شيلي تايلور،  

.  822- 82ص.ص
، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستري يف الرتبية ختصص صحة "المساندة االجتماعية وعالقتها بجودة الحياة لدى مريض السكر المراىق" ،حنان رلدي صاحل 

 .6 ، ص 2009،  نفسية، جامعة الزقازيق
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: الجؼبُت ألاؾئلت

او اإلاهاباث لضي الاظخماعي الؿنض بصعا٥ َبُٗت هي ما -  الشضي؟ بؿَغ

او اإلاٍغًت جخل٣او الظي الاظخماعي للؿنض ىل -  الٗالط؟ بخ٣بلهن ٖال٢ت الشضي بؿَغ

 : الفغيُاث -2

: الٗامت الفغيُت

او للمهاباث الاظخماعي الؿنض . الٗالط لخ٣بلهن ؤؾاسخي وي٘ الشضي بؿَغ

 :ؤلاحغابُت الفغيُاث

او اإلاهاباث ًضع٥ -  .ؾلبُا بصعا٧ا الاظخماعي الؿنض الشضي بؿَغ

او اإلاٍغًت جخل٣او الظي الاظخماعي للؿنض -  .الٗالط بخ٣بلهن ٖال٢ت الشضي بؿَغ

: في الضعاؾت ؤىضاٝ جخمشل :ألاَضاف -3

ت ٧انذ بطا ما ٖلى الخٗٝغ - . مدُُها من اظخماُٖا ؾنضا جخل٣ى البدض مجمٖى

ت -  .اإلاٍغًت جضع٦ه ٦ما الاظخماعي الؿنض َبُٗت مٗٞغ

او مٍغًت لضي الٗالط ج٣بل ج٣ُُم - .  الشضي ؾَغ

ت - او اإلاهاباث لضي الٗالط وج٣بل الاظخماُٖت اإلاؿانضة بحو الٗال٢ت َبُٗت مٗٞغ  .الشضي بؿَغ

 .باإلاغى اإلاخٗل٣ت اظخماُٖت النٟـ الخهاثو بٌٗ ٖلى الخٗٝغ -

دت ًدنإو٫  ٧ىنه من البدض ؤىمُت جنب٘: ألاَمُت -4 او اإلاهاباث وىن اإلاغضخى من ىامت قٍغ   ٌكهض الظي الشضي بؿَغ
ًة
 اندكاعا

  اظخماُٖت النٟـ الٗىامل ؤىم ؤخض ًدنإو٫  الظي اإلاضعوؽ اإلاىيٕى زال٫ من ؤىمُخه جنب٘ ٦ما ٦بحرا،
ًة
 وىى الصخت في جإزحرا

 ًدطخى لم والظي الٗالط ٞٗالُت جد٤ُ٣ في حؿاىم التي الؿلى٧اث ؤىم باٖخباعو الٗالط ج٣بل ٖامل و٦ظا. الاظخماعي الؿنض

او اإلاهابحو ٞئت لضي زانت ٧اُٞت بضعاؾاث  في اإلاضعوؽ اإلاىيٕى ؤىمُت ج٨من ٦ما ،(الباخشت ٖلم خضوص في) الشضي بؿَغ

 .الٗلمي البدض بزغاء و٦ظا للمغضخى، الاظخماعي الؿنض بإىمُت الاؾدكٟاثُت واإلااؾؿاث باإلاٍغٌ اإلادُُحو جؼوٍض

 : للضعاؾت ألاؾاؾُت اإلاهُلخاث -5

خضاءاث يض الخنُٓمي الضٞإ اؾخٗما٫ ٖن الجؿض وعجؼ الصخت ٞؿاص ىى: اإلاغى  ٖضوي  حؿمم،  نضمت،) الخاعظُت الٖا

  .النٟؿُت الهغاٖاث وخل ،(
ُٟي ؤو ًٖىي  حٛحر ىى واإلاغى نٓغ ْو  مسخلٟت ؤبٗاص زالر جًم والتي مؿخ٣لت، مغيُت وخضة وبإنه جُىعو في بلُه ًُ

.  ما شخو جهِب ملمىؾت وويُٗت مدضص، بمغى مغجبُت جهنُُٟت وخضة الًٗىي، الخٛحر خالت: مخ٩املت
 النٟسخي واإلاؿخىي  البُىلىجي اإلاؿخىي  ٖلى الصخو ًهِب ياِٚ خضر ىى اإلاغى ٞاو الهخي النٟـ لٗلم وبالنؿبت
ت انه ٖلى اإلاغى ازخباع ًخم بط ؾىاء، خض ٖلى الاظخماعي واإلاؿخىي  ٖؼ ًٟل للصخو، ٖػ  النٟؿُت الٗىامل وؤىمُت صعاؾت ٍو

  .اإلاغى جُىع  مغاخل بجمُ٘ اإلاخٗل٣ت والاظخماُٖت
 الٟغص َٝغ من مضع٦ت هي ٦ما الجضًضة الىيُٗت َٝغ من اإلاٟغويت اإلاخُلباث بحو الخىاػو  ٖضم من ىىخالت:  الًغِ

٨غة  ومغا٣ٞت حُٛحر ٖن مؿئىلت ج٩ىو  الىيُٗت ىظو اإلاغا٢بت، ب٣ٟضاو ؤلاخؿاؽ ج٩ىو  الندُجت الاؾخجابت، بم٩انُت ٞو

                                                           
1
Sillamy N, Dictionnaire de psychologie,  paris, 2003, p163. 

 

2
Fischer G.N, Tarquinio C, Les concept fondamentaux de la psychologie de la santé, paris, Dunod,  2006, pp135-

136.
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 الخضر َبُٗت خؿب جسخل٠ اإلآاىغ ىظو للٟغص، الضازلي الخىاػو  ٢ُ٘ ٖلى حكهض التي ونٟؿُت ٞؿُىلىظُت بمٓاىغ

  .ٞغص ب٩ل الخانت الخهاثو وخؿب
٣ت ٞهى اإلاضع٥ الًِٛ اما ترظم ياِٚ بدضر لئلخؿاؽ ٍَغ   .للىيُٗت ؾلبي بخ٣ُُم ٍو

 ؤما. الًٍٛى م٘ بٟاٖلُت الخٗامل في ٌؿاٖض والظي الًاُٚت ألاخضار في الخد٨م ٖلى بال٣ضعة الٟغص قٗىع  ىى: الًبِ
ىبت، النخاثج ًد٤٣ وؤو بُئخه في ًازغ واو ؾلى٦ه ٣ًغع  ؤو ٌؿخُُ٘ بإنه الٟغص اٖخ٣اص ٞهى اإلاضع٥ الًبِ  ًغجبِ وىى اإلاٚغ

  .٦بحرا اعجباَا الظاجُت بالٟٗالُت

 حُٛحراث بخضار زالله من ًم٨ننا اٖخ٣اص وىى 1997 باهضوعا َٝغ من اإلاٟهىم ىظا َىع :  الظاجُت  بالفٗالُت ؤلاخؿاؽ
٣خنا الصخهُت، ظهىصنا بًٟل ٣خنا ٖلى ازغ  لها والتي ٞحها والخد٨م ألاخضار إلاىاظهت ٢ضعاجنا بصعا٥ في ٍَغ  الاؾخجابت في ٍَغ

  .للمغى
ت ٖال٢ت ىنا٥ ؤو بدُض الهخي، الؿلى٥ إلاماعؾت الغثِؿُت اإلادضصاث من ٌٗخبر الظاجُت بالٟٗالُت والكٗىع   بصعا٥ بحو ٢ٍى

 ىظو ٖلى الخٟاّ وبحو بالصخت، اإلاخٗل٣ت ؾلى٧اجه في حُٛحر بةخضار مبضثُا ٢ُامه وبحو الظاجُت، بالٟٗالُت ًخمخ٘ بإنه الٟغص

  .البُٗض اإلاضي ٖلى اإلاخٛحراث

ؼ بهضٝ ألاٞغاص ًاصحها التي الؿلى٧اث جل٪ بلى الصخُت الؿلى٧اث حكحر: الصخُت الؿلىواث  والخٟاّ الهخي ويٗهم حٍٗؼ

  .صختهم ٖلى
 خضور اخخما٫ وجنمي ممغيت ج٩ىو  التي الخُغ ؾلى٧اث ٨ٖـ اإلاغى، خضور زُىعة من ًسٌٟ نخي الؿلى٥ ؤو خُض

  .اإلاغى

خ٩ىو  الٗالط ٖلى بالخهى٫  ال٣ُام وبحو اإلاغى، ٖلى الخٗٝغ لخٓت بحو ج٣٘ التي الٟترة بإجها حٗٝغ:  الخأزغ ؾلىواث  من ٍو
  .الٗالجي الخإزغ الؿلى٧ي، الخإزغ اإلاغى، في الخإزغ الخ٣ُُم، في الخإزغ وهي ٖضة ػمنُت ٞتراث

ُت الجىانب الىاؾٗخٗجي بمٟهىمها: الخُاة هىُٖت  اإلادضوص بمٗناىا ؤما للٟغص، الصخُت بالخالت جغجبِ والتي للخُاة النٖى
 الصخت ج٣ُُم والٗالط، اإلاغى آلزاع بالنٓغ والاظخماُٖت الانٟٗالُت الجؿمُت، لخالخه اإلاٍغٌ َٝغ من طاحي ٞهُةصعا٥

  .إلادُُه ألاؾاؾُت بالٗىامل ٖال٢خه و٦ظا اؾخ٣اللُخه وإلاؿخىي  الاظخماُٖت، ولٗال٢اجه النٟؿُت، وخالخه للٟغص الجؿمُت

 للٟغص اإلاٗغفي اإلادُِ نتهُئت وطل٪ للؿلى٥، ٧اَاع حٗمل والتي الٟغص ًبنحها التي اإلاٗاٝع هي :للمغى الشخهُت الخمثُالث
 ؤو مم٨ن للمغضخى الصخهُت الخمشُالث ىظو مبرعة، صاثما اإلاٍغٌ نٓغ وظهت وج٩ىو  م٩انه الهخي الؿلى٥ ُٞه جازظ بك٩ل
ت ٦ٗنانغ جهمم ىظه ال وهي للؿلى٥، جدًحًر

ُ
 ًإزظ بدُض اإلادُِ ٖنانغ حك٨ُل حُٗض وزانت ول٨ن ٣ِٞ ؾلى٦هم ج
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اظاث وؤٖغايه اإلاٍغٌ، بىيُٗت جغجبِ ٖال٢ت مؿخىي  في وجضزله مٗجى حُُٗه بإو حؿمذ وهي ٞحها، م٩انخه الؿلى٥  وؤلاٖػ

 . جخًمجها التي

 ٧ىجها في ج٨من  زهىنُتها ل٨ن للصخت، الصخهُت للخمشُالث مكابه اإلاٗاٝع من ق٩ل :للصخت الاحخماُٖت الخمثُالث
  ومخ٣اؾمت مبنُت

ًة
 ٦مىايُ٘ ىنا واإلاٗغويت واإلاغى للصخت مٗجى وبُٖاء جغظمت ٞاثضتها الخٟاٖل، من جخىلض والتي اظخماُٖا

٨غة اظخماُٖت،  ما وحك٩ل اإلاجخم٘ في جضوع  التي ألا٩ٞاع ٌٗجي الُىمي، الٗالم مٟهىم إلادخىي  مغظ٘ هي الاظخماُٖت الخمشُالث ٞو

  .مكتر مٗجى نؿمُه

ف -6  : ؤلاحغابُت الخٗاٍع

ف  ٖنضما باإلاؿاٖضة ًمضوجها ؤشخام وظىص خى٫  اإلاٍغًت جمل٨ها التي الكٗىع  صعظت وىى :الاحخماعي للؿىض ؤلاحغاةي الخٍٗغ
 وجدضص. لها اإلا٣ضمت اإلاؿاٖضاث ىظو ٖن بالغيا قٗىعىا م٘ ؤصاثُت، ؤو مٗلىماجُت ماصًت، وظضانُت، ٧انذ ؾىاء بلحها، جدخاط
. البدض في اإلاٗض الاؾخبُاو زال٫ من الاظخماعي الؿنض ب٣ُاؽ الخام اإلادىع  في اإلاٍغًت ٖلحها جخدهل التي بالضعظت بظغاثُا

ف ت وجنإو٫  الٗالط ازظ بمىاُٖض اإلاٍغًت التزام وىى: الٗالج لخلبل ؤلاحغاةي الخٍٗغ ت ألاصٍو  وبظغاء اإلادضص، الى٢ذ في اإلاىنٞى
 و٦ظا الٗالط، ٍٞغ٤ َٝغ من اإلا٣ضمت ؤلاعقاصاث وبجبإ صختها، حٗؼػ  التي الؿلى٧اث ببٌٗ والالتزام اإلاُلىبت، الٟدىناث

دضص. الٗالط ندى الظاجُت ال٨ٟاءة بصعا٥  من الٗالط بخ٣بل الخام اإلادىع  في اإلاٍغًت ٖلحها جخدهل التي بالضعظت بظغاثُا ٍو

 .البدض في اإلاٗض الاؾخبُاو

ت الخضوص في الضعاؾت خضوص جخمشل:  الضعاؾت خضوص  ٖلم مُضاو في اظخماعي النٟـ ؤلاخُاجي النمىطط في جخمى٢٘ والتي النٍٓغ
خدضص الهخي، النٟـ  الظي باإلانهج ًخدضص ٦ما الٗالط، ج٣بل في الاظخماعي الؿنض وىى ًدنإوله الظي باإلاىيٕى البدض ىظا ٍو

او اإلاهاباث ُٖنت وهي البدض في اإلاؿخسضمت وبالُٗنت الُٗاصي اإلانهج وىى اجب٘  في الٗالط ًخل٣حو والالحي الشضي بؿَغ
ىاٍ، بىالًت عجُلت بن ؤخمُضة مؿدكٟى  الؿنض من ٧ل ًدنإو٫  الظي الاؾخبُاو وهي اإلاؿخسضمت باألصواث جخدضص ٦ما  الٚا

 .الباخشت َٝغ من واإلاٗضًن مىظهت النه٠ الُٗاصًت واإلا٣ابلت والخ٣بل

:   اإلاُضاهُت الضعاؾت احغاءاث

اع -1  الٗمىمُت اإلااؾؿت في ظىاو 15 بلى  ماي19 بحو ما اإلامخضة الٟترة في الٟٗلُت الضعاؾت جمذ: واإلاياوي الؼماوي ؤلَا
ىاٍ عجُلت بن ؤخمُضة الاؾدكٟاثُت او، مغضخى مهلخت في بااٚل  .الضعاؾت ؤصواث بناء جم ؤو بٗض الؿَغ

او اإلاهاباث لضي الٗالط ج٣بل في الاظخماعي الؿنض صعاؾت جدنإو٫  والتي اإلاىيٕى لُبُٗت نٓغا: البدث مىهج -2  بؿَغ
٣خحو وباجبإ الضعاؾت لهظو مناؾب ٦منهج الُٗاصي اإلانهج ازخُاع جم ٣ٞض الشضي،  .وال٨ُُٟت ال٨مُت الٍُغ

 من ٦مُت ظم٘ ٖلى اقخملذ والتي) الاؾخُالُٖت الضعاؾت من بلُه الخىنل جم ما وما اإلاؿخسضم اإلانهج ٖلى بناءا: ألاصواث -3
 لهم، ومؿاٖضاث زضماث ج٣ضًم ٖلى ج٣ىم التي اإلااؾؿاث بٌٗ ومن اإلاغضخى بىا٢٘ والاخخ٩ا٥ بالخ٣غب وطل٪ اإلاٗلىماث
 من ٧ل في الٗالط ْٝغ في ومالخٓتهم باإلاغضخى  والاجها٫ اإلاؿئىلحو م٘ وم٣ابالث عؾمُت وزاث٤ ٖلى طل٪ في مٗخمضًن
ىاٍ، بىالًت عجُلت بن اخمُضة مؿدكٟى او، مغضخى مؿاٖضة ظمُٗت الٚا جي والهنضو١  الؿَغ  الاظخماُٖت للخإمُناث الَى

غ مغ٦ؼ و٦ظا ألاظغاء، للٗما٫ إل( للهنضو١  الخاب٘ ؤلاقٗاعي الُبي الخهٍى اع ٖلى والَا  التي الؿاب٣ت والضعاؾاث النٓغي  ؤلَا
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 ىظا لضعاؾت الاصواث ٦إنؿب مىظهت النه٠ الُٗاصًت واإلا٣ابلت الاؾخبُاو ؤصاحي ازخُاع جم اإلاضعوؽ باإلاىيٕى ٖال٢ت لها

 .اإلاىيٕى

 : الاؾخبُان 3-1
 :  وىما مدىعٍن بلى م٣ؿمت ٖباعة 34 ٖلى الاؾخماعة ىظو جدخىي :  الاؾخبُان ونف

 م٣ؿمت ٖباعة 14 ًًم والظي ؤصاجي ؤو والخ٣ضًغي  الىظضاني ؤإلاٗلىماحي، اإلااصي، بإنىاٖه:  الاحخماعي بالؿىض الخام مدىع 

:    ٧اآلحي هي و الاظخماعي للؿنض ؤؾاؾُت ؤبٗاص زالر بلى

 . 8 ،2،3 ،1: ع٢م الٗباعاث وجًم الؿنض بكب٩اث زام بٗض -

ًم الؿنض بؿلى٧اث زام بٗض - . 13 ،12 ،11 ،10: ع٢م الٗباعاث ٍو

 .14 ،7،9 ،6 ،5 ،4:  ع٢م الٗباعاث وجًم الؿنض بخ٣ُُم زام بٗض -

:  وهي ؤبٗاص ؤعب٘ بلى م٣ؿمت ٖباعة 20 ًًم:  الٗالج بخلبل الخام مدىع  

ًم الُبي والٍٟغ٤ الُبِب م٘ الٗال٢ت باصعا٥ زام بٗض -  .16،17 ،15:  ع٢م الٗباعاث ٍو

ًم الٗالط ندى الظاجُت ال٨ٟاءة وبصعا٥ الٗالط بٟهم زام بٗض -  . 24،25 ،18،19،20،21،22،23:ع٢م الٗباعاث ٍو

 .26،27،28،29،30،31: ع٢م الٗباعاث وجًم بالٗالط الخانت الالتزام ؾلى٧اث بٗض -

. 32،33،34: بالٗالط الخام اإلاؿاٖضة ؾلى٧اث باصعا٥ زام بٗض -

ت نُاٚت في الٗباعاث نُاٚت وجم ٍغ  الٗالط بخ٣بل الخام اإلادىع  ؤما بالؿنض الخام إلادىع  بالنؿبت مىظبت ظمُٗها ج٣ٍغ

  مىظبت ٞهي الٗباعاث باقي ؤما.21،22،25،26،29: ع٢م الٗباعاث وهي ؾالبت نُٛت في ٖباعاث زمـ ًُٞم

لت :  الاؾخبُان جصخُذ ٍَغ
  وؤبضا ؤخُانا صاثما، وهي ازخُاعاث زالر جًم وهي مخٗضص من ازخُاع الاؾخبُاو ٖلى ؤلاظابت جخًمن

  اإلاناؾب الازخُاع م٩او في( X) ٖالمت بىي٘  ٖباعة ٧ل ٖلى ؤلاظابت اإلاٟدىم من نُلب بدُض

. صعظاث2 ٖلى ًدهل( صاثما) زانت في( X) ًً٘ الظي الصخو  –

.  صعظت1 ٖلى ًدهل( ؤخُانا) زانت في( X) ًً٘ الظي الصخو -

. صعظت0 ٖلى ًدهل( ؤبضا) زانت في( x) ًً٘ الظي الصخو -

(.  1:ع٢م اإلالخ٤ في مىضر والاؾخبُاو. )بال٨ٗـ الٗباعاث صعظاث ن٣لب ؾالبت ٣ٞغاث وظىص خالت وفي

 م٘ جخىا٤ٞ والتي اإلا٣ابلت صلُل زال٫ من بةٖضاصىا الا٧لن٩ُي ألازهاجي ٣ًىم والتي:  اإلاىحهت الىهف الُٗاصًت اإلالابلت 3-2
 ٖٟىي  بك٩ل خضًشه لٗغى للخالت حؿمذ ٦ما بدشه في جُٟضو التي اإلاٗلىماث بجم٘ للٟاخو حؿمذ وهي بدشه، مىيٕى

  .أل٩ٞاعو وجضاعي
 من بالخالت اإلاخٗل٣ت اظخماُٖت نٟـ البُى الٗىامل ٖلى بالخٗٝغ الاؾخماعة نخاثج لخ٨مُل وطل٪ اإلا٣ابلت قب٨ت ازخُاع جم و٢ض

ُت والٗالط اإلاغى ويُٗت م٘ والخٗامل مغيُت النٟـ والاؾخجاباث الصخُت والؿلى٧اث الٟٗل، عصوص خُض  خُاة ونٖى

خ٩ىو  اإلاٍغًت نا لُبُٗت ًدناؾب ما مٟخىخت ألاؾئلت ٞحها ؾاالا 23 من اإلاُب٣ت اإلا٣ابلت صلُل ٍو  البُاناث من جخ٩ىو . مىيٖى
:   وهي مداوع  وؤعب٘ للخالت الاظخماُٖت الكب٨ت ٖلى الخٗٝغ زام بك٩ل جًمنذ والتي للخالت الصخهُت
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 .ؤؾئلت 6 وجًم اإلاغى بٓهىع  زام مدىع  -

 .ؤؾئلت 6 والانٟٗالي النٟسخي بالجانب زام مدىع  -

 .ؤؾئلت 6 والٗالث٣ُت الاظخماُٖت بالخُاة زام مدىع  -

 (2: ع٢م اإلالخ٤ في مىضر اإلا٣ابلت وصلُل. ) ؤؾئلت 5 اإلاؿخ٣بلُت والخُاة الٗالط خى٫  اإلاٍغًت اججاىاث مدىع  -

او اإلاهاباث في ٞخمشلذ ٖلحها البدض اصواث جُب٤ُ جم والتي البدض لُٗنت بالنؿبت:  البدث ُٖىت -4  ٢ضع الشضي بؿَغ
اث وبمسخل٠ 40.76 ٢ضعو خؿابي بمخىؾِ ؤي ؾنت 60 بلى 34 بحو ما ؤٖماعىن جغؤوخذ امغاة 30 بـ ٖضصىن   الضعاؾُت اإلاؿخٍى

 والالحي(. خاالث ؤعب٘) ظامعي ،(خاالث ؤعب٘) زانىي  ،(خاالث ؾب٘) مخىؾِ ،(خاالث حؿ٘) ابخضاجي ،(خاالث ؾخت) مؿخىي  صوو 
او مهابت اإلاٍغًت بإنخ٩ىو  الازخُاع مٗاًحر و٧انذ اإلاؿدكٟى، في ال٨ُمُاجي الٗالط ًخل٣حو  ٖلى ٢اصعة ج٩ىو  وؤو الشضي بؿَغ

 . اإلا٣ضم الاؾخبُاو ٞهم حؿخُُ٘ و٦ظا اإلا٣ابلت بةظغاء حؿمذ الصخُت خالتها ؤي الخىانل،

لت -5 :   البُاهاث م٘ الخٗامل ٍَغ

  ًخم البُاناث م٘ والخٗامل الٗالط ج٣بل وج٣ُُم اإلاضع٥ الاظخماعي الؿنض لخ٣ُُم حهضٝ والظي لالؾخبُاو ال٨مي الخدلُل

 ولخدضًض 28 هي اإلادىع  ىظا في صعظت ؤٖلى ؤو بدُض الاظخماعي الؿنض مدىع  في خالت ٧ل ٖلحها جدهلذ التي الضعظت بدؿاب

 14 ال٣ُمت وحُُٗنا ازناو ٖلى 28 ٢ؿمت ًخم للؿنض الاًجابي ؤو الؿلبي ؤلاصعا٥

. اًجابي بصعا٥ 28 بلى 15 ومن ؾلبي بصعا٥ لضحها 14 بلى 0 من ال٣ُمت ٖلى جخدهل التي ؤو  بدُض
 ال٣ُمت ج٩ىو  ،بدُض زالزت ٖلى 40 ب٣ؿمت ن٣ىم الٗالط ج٣بل ولخ٣ُُم 40 هي  صعظت ؤٖلى ٞةو الٗالط ج٣بل إلادىع  بالنؿبت ؤما

اث ٖلى ندهل وبهظا 13 نجض الندُجت وبخ٣ٍغب 13.33 الندُجت وج٩ىو  :  للخ٣بل زالر مؿخٍى
ٌ  اإلاؿخىي  .  منسٌٟ ج٣بل 13 بلى 0 من ألاو

. مخىؾِ ج٣بل 27 بلى 14 من الثاوي اإلاؿخىي 
.  مغجٟ٘  ج٣بل 40 بلى 28 من الثالث اإلاؿخىي 
٣ت اٖخماص جم ٣ٞض للم٣ابلت ال٨ُٟي الخدلُل  ٖلى ندهل بها والتي الاججاىاث ب٣ُاؽ وطل٪ مٗها للخٗامل اإلاًمىو  جدلُل ٍَغ

.  ال٨لي للمًمىو  اإلاىا٣ٞت ماقغ و٢ُاؽ اإلاٗجي، للمًمىو  اإلاىا٣ٞت ماقغ ٢ُاؽ

:  الاججاَاث كُاؽ

:   اإلاىاؾبت للىخضاث الضالت الٗالكاث جدضًض

  1: ٖالكت

 :2 ٖالكت

 :3 ٖالكت

:   اإلاٗني اإلاًمىن  مىافلت مؤقغ

   :  الىلي اإلاًمىن  مىافلت مؤقغ

:  ومىاككتها الىخابج ٖغى

:   الىمُت البدث هخابج ٖغى -1

                                                           
  295.-294ص  ، ص2009، ناشر ،قسنظينة،مدرسةالنفسي والتشخيص الفحصمرداسي، موراد 
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ب٣ا الاظخماعي الؿنض مدىع  في خالت ٧ل ٖلحها جدهلذ التي الضعظت بٗضخؿاب     بخدضًض ٢منا للخصخُذ اإلاٗض للمٟخاح َو

:  النخاثج ًىضر الخالي والجضو٫  الاظخماعي الؿنض بصعا٥ َبُٗت
بُٗتها الؿنض مدىع  ٖلى الُٗنت ؤٞغاص اؾخجاباث ًىضر( : 1) ع٢م ظضو٫  . َو

 
 
 
 
 
 

 بلٜ بط بًجابُا بصعا٧ا الاظخماعي للؿنض الضعاؾت ُٖنت لضي الؿاثض ؤلاصعا٥ ؤو  ْهغ ٣ٞض ؤٖالو الجضو٫  زال٫ من :حٗلُم
%.  26.66 نؿبت ٌٗاص٫ ما ؤي زمانُت لضي الؿلبي ؤلاصعا٥ ْهغ بِنما ،%73.33 بنؿبت ؤي 30 بحو من 22 ٖضصىن

ت ؤٞغاص لضي الٗالط ج٣بل ج٣ُُم بلى الضعاؾت ىضٞذ و٢ض :  النخاثج ًىضر الخالي والجضو٫  اإلاجمٖى
اجه الخ٣بل مدىع  ٖلى ألاٞغاص اؾخجابت نخاثج ًىضر( : 2) ع٢م الجضو٫  . ومؿخٍى

 
 

 
 
 
 
 

 بلٛذ بنؿبت  مغجٟ٘ مؿخىي  الضعاؾت ُٖنت لضي الؿاثض الخ٣بل مؿخىي  ؤو ْهغ ٣ٞض ؤٖالو الجضو٫  زال٫ من :حٗلُم

 مؿخىي  ؤي الُٗنت ؤٞغاص لضي ًٓهغ ولم ،%13.33 بلٜ والظي للخ٣بل اإلاخىؾِ باإلاؿخىي  م٣اعنت ٖالُت نؿبت وهي ،86.66%
%(. 0) منسٌٟ

ت   والخ٣بل الؿنض  صعظت من ٧ل بحو الاعجباٍ مٗامل بدؿاب ٢منا ٣ٞض الاظخماعي والؿنض الٗالط ج٣بل بحو الٗال٢ت وإلاٗٞغ

ت ؤٞغاص لضي :   النخاثج ًىضر الخالي والجضو٫  اإلاجمٖى
 الٗالط ج٣بل وصعظت الاظخماعي الؿنض صعظت بحو بحرؾىو  الاعجباٍ مٗامل ًىضر(: 3) ع٢م ظضو٫ 

 
 
 
 
 

 اليؿبت الٗضص الؿىض إصعان َبُٗت

% 26.66 8( 14 بلى 0من) ؾلبي بصعا٥

% 73.33 22( 28 بلى 15من) بًجابي بصعا٥

% 100  30  اإلاجمٕى

 اليؿبت الٗضص الخلبل مؿخىي 

% 0 0 مىسفٌ

% 13.33 4 مخىؾِ

% 86.66 26 مغجف٘

% 100 30 اإلاجمٕى

ت صعحت الٗباعاث ٖضص اإلاداوع   اإلاجضولت ع اإلادؿىبت ع الخٍغ
 الضاللت

 ؤلاخهابُت

 14 الاحخماعي الؿىض
28 0.66 0.46 0.01 

 20 الٗالج جلبل



 
 
 

 

 
 

ل    : 06الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغهؼ       2015 –  أبٍغ

35 

 

 صعظت ٖنض( 0.46) " اإلاجضولت ع"من ا٦بر( 0.66) ب ج٣ضع والتي "اإلادؿىبت ع" ؤو ؤٖالو الجضو٫  زال٫ من ًٓهغ :الخٗلُم
ت  ٧لما ؤي َغصًت ٖال٢ت وهي الٗالط وج٣بل الاظخماعي الؿنض بحو ٖال٢ت جىظض انه ٌٗجي وىظا ،(0.01) صاللت وبمؿخىي  28 خٍغ

. الٗالط ج٣بل نؿبت ػاصث الاظخماعي الؿنض نؿبت اعجٟٗذ
 

:     الىُفُت البدث هخابج ٖغى -2

:  الثالر للخاالث اإلالابالث مًمىن  جدلُل هخابج

 الخاالث

 اإلاًمىن  وخضاث الخدلُل وخضاث

 الىخضاث

 الخُاصًت

 وخضاث

 الخدُل

 اليلُت

 مؤقغ

 مىافلت

 اإلاًمىن 

 اإلاٗني

 مؤقغ

 مىافلت

 اإلاًمىن 

 الىلي

 الىخضاث

 اإلاىاؾبت

 

 الىخضاث

 الغحر

 مىاؾبت

 الىخضاث

 اإلاٗىُت

 الىخضاث

 مٗىُت غحر

  

 الخالت

 فًُلت
52 2 47 7 85 139 < 0.76 < 0.28 

 0.38 > 0.85 > 126 69 4 53 0 57 عكُت الخالت

 0.27 > 0.78 > 131 83 6 42 2 46 الخالتٖاةكت

 

 ٢ُمت وهي 139 بلٛذ ًُٞلت للخالت بالنؿبت ال٩لُت الخدلُل وخضاث ٢ُمت ؤو ؤٖالو الجضو٫  زال٫ من نالخٔ: حٗلُم  

 ؤو خحو في وخضة، 85 بلٛذ والتي الخُاصًت الىخضاث ٢ُمت من ؤ٢ل وهي وخضة 52 اإلاناؾبت الىخضاث ٢ُمت بلٛذ و٢ض مٗخبرة،
 47 بلٛذ اإلاٗنُت الىخضاث ؤن٣ُمت نالخٔ اإلاًمىو  وخضاث اما. بىخضجحو ٢ضعث يئُلت ظض ٧انذ مناؾبت الٛحر الىخضاث

 والتي ٢ُمت ؤصنى بلٛذ مٗنُت الٛحر الىخضاث ؤو خحو في وخضة 85 بلٛذ والتي الخُاصًت الىخضاث ٢ُمت من ا٢ل وهي وخضة

 بها باؽ ال ٢ُمت وهي 126 ال٩لُت الخدلُل وخضاث بلٛذ ٣ٞض ع٢ُت للخالت الخدلُل لىخضاث بالنؿبت ؤما وخضاث، بؿب٘ ٢ضعث
 نالخٔ اإلاًمىو  لىخضاث وبالنؿبت 69 الخُاصًت الىخضاث ٢ُمت بلٛذ بِنما وخضة 57بـ ٣ًضع اإلاناؾبت الىخضاث جنإو٫  بدُض

 الىخضاث وب٣ُذ وخضة 53 اإلاٗنُت الىخضاث بلٛذ بِنما وخضة 69 ب ٢ضعث ٢ُمت اٖلى ٧انذ الخُاصًت الىخضاث ٢ُمت ؤو
 ٢ُمت وهي 131 ٧انذ ٖاجكت بالخالت الخانت ال٩لُت الخدلُل وخضاث ٢ُمت اما. وخضاث 4 بـ ٢ضعث ٢ُمت بإصنى مٗنُت الٛحر

 ؤو خحو في وخضة 46 اإلاناؾبت الىخضاث بلٛذ بِنما وخضة 83 بلٛذ والتي الخُاصًت للىخضاث ٧انذ ٢ُمت ؤٖلى ؤو بال مٗخبرة

 ٧انذ بِنما وخضة 83 بلٛذ الخُاصًت الىخضاث ٢ُمت ؤو نالخٔ اإلاًمىو  وخضاث اما وخضجحو، بلٛذ مناؾبت الٛحر الىخضاث
 الاججاىاث ٢ُاؽ مٗاصلت جُب٤ُ وبٗض. وخضاث 6 بلٛذ مٗنُت الٛحر الىخضاث ؤو خحو في وخضة، 42 اإلاٗنُت الىخضاث ٢ُمت

 م٘ اإلا٣ابالث إلاًمىو  بالنؿبت اًجابُت ٧لها الاججاو ماقغاث او نالخٔ وال٨لي اإلاٗجي اإلاًمىو  مىا٣ٞت ماقغاث وبدؿاب

.  الشالر الخاالث
:  وهي البدض بمىيٕى ٖال٢ت لها والتي مداوع  ؤعب٘ اؾخنخاط جم الخدلُل وخضاث زال٫ ومن البدض لٟغيُاث اؾخجابت

A  :والٗالط اإلاغى ندى ومىا٠٢ مٗخ٣ضاث  .
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B  :والٗالط اإلاغى ْٝغ م٘ الخٗامل . 

C  :الٗالط ْٝغ في الاظخماعي الؿنض . 
D  :(. ومؿإوت  ٞىاثض) الٗالط نخاثج

:    الخاالث ليل  اإلاداوع  خؿب الخدلُل وخضاث جىػَ٘

. الشالر للخاالث اإلاداوع  خؿب الخدلُل وخضاث وج٨غاعاث نؿب جىػَ٘ ًمشل( : 4) ع٢م ظضو٫ 
 

 اإلاداوع 
 للخالت الخدلُل وخضاث
 فًُلت

 للخالت الخدلُل وخضاث
 عكُت

  للخالت الخدلُل وخضاث
 ٖاةكت

 اليؿبت الخىغاع اليؿبت الخىغاع اليؿبت الخىغاع واليؿبت الخىغاع

A 23 23.95 %26 28.26% 16 15.53% 

B 48 50 %25 27.17 %35 33.98 %

C 16 16.66 %30 32.60 %38 36.89 %

D 9 9.37 %11 11.95 %13 12.62 %

% 100 103% 100 92% 100 96 اإلاجمٕى

 بالخالت الخانت اإلاٗنُت للىخضاث نؿبت اٖلى او نالخٔ الخدلُل وخضاث ًمشل والظي ؤٖالو الجضو٫  زال٫ من:  حٗلُم
 والتي ألازغي  اإلاداوع  ٧ل جٟى١  النه٠ من ؤٖلى بنؿبت ؤي%  50 ب ٢ضعث والتي بالخٗامل الخام للمدىع  ٧انذ ًُٞلت
 ؤو نالخٔ ٦ما. الٗالط لنخاثج%  9.37 ونؿبت الاظخماعي للؿنض% 16.66 ونؿبت واإلاىا٠٢ اإلاٗخ٣ضاث إلادىع % 23.95 ب جىػٖذ

 الخانت النؿبت جلحها ،%32.60 بنؿبت الاظخماعي الؿنض إلادىع  ٧انذ ع٢ُت للخالت اإلاٗنُت الىخضاث يمن ٢ُمت ؤٖلى

 ؤصنى ٧انذ بِنما ،%27.17 بلٛذ والتي الخٗامل بمدىع  الخانت النؿبت جلحها ،%28.26 بنؿبت الٗالط ندى باإلاٗخ٣ضاجىاإلاىا٠٢
 جنإولذ التي للىخضاث ٦ظل٪ ٢ُمت ؤٖلى ٩ٞانذ ٖاجكت بالخالت الخانت الىخضاث ؤما11.95 بنؿبت الٗالط نخاثج إلادىع  ٢ُمت

 اإلاٗخ٣ضاث نؿبت بلٛذ بِنما ،%33.98 بنؿبت الخٗامل جنإولذ التي والىخضاث نؿبت وجلحها ،%36.89 بنؿبت الاظخماعي الؿنض
 %.12.62 بلٛذ والتي الٗالط نخاثج جنإولذ التي للىخضاث نؿبت ؤصنى و٧انذ ،%15.53 والٗالط باإلاغى الخانت واإلاىا٠٢

ت اللغاءة :  فًُلت للخالت الخفؿحًر

 ألا٦بر ال٣ُمت ؤو بال وخضة 139 بلٛذ ال٩لُت الخدلُل وخضاث ؤو خُض واٞغ ٧او الخُاب عنُض ؤو نالخٔ ؾب٤ ما زال٫ من

 وب٣ُذ وخضة، 47بـ ٢ضعث خُض ؤ٢ل اإلاٗنُت الىخضاث ٢ُمت ٧انذ بِنما وخضة، 85 بـ ٢ضعث والتي الخُاصًت للىخضاث ٧انذ
 اًجابي،ومن الاججاو ؤو وجبحو ؤلاججاو ماقغاث بدؿاب ٢منا وبهظا وخضاث، 7بـ ٢ضعث يئُلت بنؿبت مٗنُت الٛحر الىخضاث

ت ْهغث ٣ٞض اإلا٣ابلت زال٫  خُض البدض، مىيٕى خى٫  ٢غاءة بةُٖاء لنا حؿمذ والتي اظخماُٖت النٟـ الٗىامل من مجمٖى

 وهي( هضًغ ما ٖىضي ما هضًغ واف) ٢ىلها في ًٓهغ اٖلى ٢ُمت ؤزظث وخضاث ىنا٥ ؤو الخُاصًت الىخضاث زال٫ من نالخٔ

 وظىص نالخٔ ٦ما لل٣ل٤، اإلاىلضة الهضمُت الىيُٗت ٖن ناجج ٩ًىو  والظي وخضاث 5 ب ٢ضع بخ٨غاع بالعجؼ الكٗىع  ٖلى جض٫
 إلي عبي، خاحت: )٢ىلها مشل زاعظُت ٖىامل بلى باإلاغى ؤلانابت في اإلاخمشل الًاِٚ الىي٘ جغظ٘ التي للىخضاث ٦بحر ج٨غاع

 مٗخبر ج٨غاع ؤًًا نالخٔ ٦ما مٗهم، ظُضة ٖال٢ت ٖن حٗبحر وىى لؤلوالص ألا٦بر الخ٨غاع ٦ظل٪ وؤزظث ،(عبي ٖىض مً حاث
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 بصخخً، ًبلًُ الغاحل: )٢ىلها زال٫ الؼوط م٘ ٖال٢تها في نغإ وظىص جٓهغ الخُاصًت الىخضاث زال٫ ومن ؤنه للؼوط،بال

م الخاٌ معجبىف إطا جؼوج، عوح هلىلى الخاٌ، مُعجبىف عاس ي غحر جلىلي هىن   الىخضاث زال٫ ومن ،(كبالىا ٍَغ
ٌ : )٢ىلها في اإلاغى ىظا ٖن مؿب٣ت مٗلىماث وظىص جٓهغ والتي اإلاٗنُت  حٗؼو  والتي( حغجً ٖلى ًلبًني مؼاٌ للغاحل هلى

 ٖضاثُت ٖن ٌٗبر ٢ض الؼوط ؾببها لًٍٛى اإلاغى بعظإ ؤو ط٦غ و٢ض الؼوط، وىى زاعجي لؿبب باإلاغى ؤلانابت اإلاٍغًت ُٞه

م٨ن جدل لم ونغاٖاث .  اإلاغى م٘ الخ٠ُ٨ ٖملُت في ًخضزل ؤو ٦هظا ألمغ ٍو
 الىخضاث زال٫ من ًٓهغ و٦ما الخُاة، في ونٗىباث مكا٧ل ووظىص مٗاناة ٖن( جتهمي الهمىم،: )٢ىلها زال٫ من ٖبرث ٦ما

( ل٠ُُ ًا ٣ًىلىا: )٢ىلها في جمشلذ والتي للمغى الاظخماعي للمدُِ بالنؿبت اإلاغوٖت للنٓغة ٦بحر ج٨غاع وظىص ؤًًا الخُاصًت
 ىظا) اؾمه بٛحر اإلاغى لنٗذ ٦بحر ج٨غاع وظىص اإلاٗنُت الىخضاث زال٫ من نالخٔ بط ونٓغجه اإلاٍغٌ خالت ٖلى جازغ والتي

 والنٟي ؤلان٩اع من خالت وظىص اإلاٗنُت ٚحر ؤو اإلاٗنُت الىخضاث يمن ؾىاء نالخٔ للخُاب الٗام الؿُا١ زال٫ ومن(. اإلاغى

 وؤلان٩اع(. بيهم والى،مٗالبالِل فُا جبضٌ ما مازبروهِل،ماٖغفخلىؾبخى، والى، كاجلي ما: )٢ىلها زال٫ من اإلاٍغًت لضي
باجه بةخضي ًبىح الظي الصخو بلحها ًلجا وؾُلت ىى  ول٨نه اللخٓت جل٪ ختى م٨بىجت ٧انذ التي مكاٖغو ؤو ؤ٩ٞاعو ؤو ٚع

  .ٖلُه جبُٗتها بن٩اع زال٫ من نٟؿه ٖن الضٞإ في الى٢ذ نٟـ في ٌؿخمغ
 اإلادخىي  ؤو ؤي ال٨بذ ٖملُت ندُجت بال ماىى ًلػى ما وؤو م٨بىث، لىعي وؾُلت ؤلان٩اع ٞةو فغوٍض ٢ضمه ما زال٫ ومن

 ًخدغع  خاله، ٖلى ال٨بذ ظىىغ ٌؿخمغ بِنما باإلا٨بىث ال٨ٟغي  ال٣بى٫  من نٕى طل٪ ٖن ًنخج الىعي، بلى ًهل ال الخهىعي

  .ؤلان٩اع عمؼ بىاؾُت ال٨بذ ٢ُىص من ال٨ٟغ
" ٖاصي: "٢ىلها زال٫ من ًٓهغ للٗىا٠َ و٢م٘ اإلاكاٖغ ٖن الخٗبحر ٖضم من نٕى ىنا٥ ؤو بط الخالت ٖلى نالخٓه ما وىظا   

ٓهغ والاظخماعي الخاعجي بالٗالم لالىخمام جخىظه اإلاٍغًت ؤو ؤًًا  ونالخٔ  ،3 بلٛذ ج٨غاعاث بٗضص وطل٪ : ٢ىلها في ىظا ٍو
ٌ هغوح للمىث، هغوح للٗغؽ، هغوح) ( بِىاتهم هفً مضوؾحن لىالص ًىىهى وي)و( مخىىٍىطخىٍى هللاٍ إلي: )و٢ىلها( للمٍغ

 الخ٨غاع زال٫ ومن ؤلان٩اع، بٗملُت ؤًًا ىظا ًغجبِ وعبما الاظخماُٖت خُاتها ٖلى اإلاغى جإزحر ٖضم زالله من جٓهغ والتي

ٜ نكاٍ ٖلى جض٫ ٞهي( جؼقي جبيي، جطخيي،)من ل٩ل ال٨بحر ٜ ٞغوٍض ٌٗخبر خُض. الخَٟغ  ٖن الناظمت للُا٢ت بزالء ؤنه الخَٟغ
  .الجهاػ ىظا زاعط بلى الضازلي ؤو الخاعجي اإلانكإ طاث بزاعاث ٖن النٟسخي الجهاػ

 زال٫ ومن ألازغي  باإلاداوع  م٣اعنت نؿبت بإٖلى ٧او الخٗامل مدىع  ؤو بط مداوع  جىػَ٘ زال٫ من اؾخنخاظه جم ما وىظا
ت ىنا٥ ْهغث اإلادىع  لهظا الضازلُت اإلااقغاث  جٓهغ والتي ؤلانٟٗالي للخنِٟـ ٧انذ ألا٦بر ال٣ُمت خُض ألاؾالُب من مجمٖى

ت و٦ظا ،...(هؼقي، هبيي،) ٢ىلها زال٫ من  ما ٖضها ما هضًغ واف) ٢ىلها في والعجؼ  ،(عبي كضعث عبي، خاحت) ٢ىلها في ال٣ضٍع

 حؿخٗمل الاؾتراججُاث وىظو. الانٟٗا٫ ندى مخجهت اؾتراججُاث هي الاؾتراججُاث ىظو ؤٚلب ؤو ؤلان٩اعخُض و٦ظا ،( هضًغوا

  .للخد٨م ٢ابلت ٚحر ؤجها ٖلى اإلا٣ضعة الىيُٗاث في
ٗض  ٖن النٟسخي الانٟها٫ ًخًمن والظي اإلاؼمنت، ألامغاى ؾُا١ في اإلاضعوؾت اإلاىاظهت اؾتراججُاث ؤ٦ثر ؤخض ؤلان٩اع َو

خم. اإلاغى ٖن الناظمت الًٍٛى ًسٌٟ وبهظا ،( désengagement) اإلاغى  ًمخض  بط ؤلان٩اع من مسخلٟت ؤق٩ا٫ بحو الخٍٟغ٤ ٍو

                                                           
،ترمجة مصطفى حجازي، بريوت، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، "معجم مصطلحات التحليل النفسي"جان البالنشوبونتاليس، 
 .28 ، ص 985 ، ط
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ال١ ٖلى مٍغٌ انه اإلاٍغٌ ًن٨غ خُض الكضًض، الخُٝغ من اإلاجا٫ ا ألا٢ل ألاق٩ا٫ بلى ؤلَا  من الخ٣لُل ندى ٖلى جُٞغ

ضم ،(مىىا زاًفت مىِل) اإلاغى زُىعة  اإلاٗلىماث وججاىل ،(والى فُا ماجبضٌ) الُىمُت الخُاة ٖلى اإلاغى جإزحراث بصعا٥ ٖو
ضم الُبِب اؾدكاعة في الخباَا في ٞخخمل الؿلى٥ لهظا الؿلبُت الٗىا٢ب وؤما ٦شحرة ؤزغي  وؤمىع  باإلاغى اإلاخٗل٣ت  بجبإ ٖو

ضم الُبُت، الخٗلُماث  ٖن الناظمت الًٍٛى من الخس٠ُٟ في ُٞخمشل الاًجابي الجانب ؤما الهخي، الؿلى٥ جنُٟظ ٖو

اعة ؤو٫  خضور ٖلى ًخى٠٢ ال الخإزغ ؤو اإلاضىكت ألامىع  ومن.  اإلاغى  ٞاو اإلاسخو الُبِب اؾدكاعة بٗض ٞدتى للُبِب ٍػ

خى٢ٟىو  لهم ون٠ الظي الٗالط ازظ في ًخإزغوو اإلاغضخى من% 25 من ؤ٦ثر  ًاظلىو  ؤو الٟدو بة٦ما٫ ال٣ُام ٖن ٍو
  .اإلاغاظٗت

 ٢ىلها زال٫ من اإلاغى حصخُو بٗض الٗالط ومباقغة الٗملُت إلظغاء الغظٕى في جإزغث اإلاٍغًت ؤو خُض ىنا ْهغ ما وىظا 

غاى مالخٓت ٖنض الُبِب مغاظٗت في جخإزغ لم ؤجها خحو في ،(الىذ يغبذ مغحٗدل،)  وىظو(. مُىلدل ألاو٫  في) ألٖا
او مهابت مٍغًت 30 لضي ؤلان٩اع صعاؾت ٖلى بقخملذ التي( Phelan &others) صعاؾت م٘ جخ٤ٟ الندُجت  خُض الشضي، بؿَغ
 وبو النٟسخي الًِٛ من للخس٠ُٟ ٧ىؾُلت ؤلان٩اع الُبُت الاؾدكاعة في اإلاخإزغاث النؿاء اؾخسضام ؤو بلى الضعاؾت ؤقاعث

(.  79م حجاع، مدمض النجاع بكحر) اإلاغى جُىع  خؿاب ٖلى ٧او
او مشل زُحرة ؤمغاى خالت في انه ؤزغي  صعاؾاث بُنذ ٦ما  ٧ىنجي، عبي ظابلنا) الاًجابي الخ٣ُُم وبٖاصة ؤلان٩اع ٞاو الؿَغ

او اإلاهاب للمٍغٌ الجُض بالخىا٤ٞ حؿمذ اؾتراججُاث هي( ال٨بر في عاخت   .بالؿَغ

 ٦ما ،(اإلاغى َظا فًُ) بةؾمه ًنٗذ لم ول٨ن اإلاغى وظىص إلصعا٥ ٦بحر ج٨غاع ىنا٥ ؤو نالخٔ اإلاٗنُت للىخضاث وبالنؿبت
 اإلاٍغًت زًٕى ٖلى جض٫ والتي( الٗملُت صعث) ٢ىلها في الجغاخُت الٗملُت بظغاء وهي الٗالط بظغاءاث ألىم ٦بحر ج٨غاع نالخٔ
لى النؿبت ؤو الضازلُت اإلااقغاث ويمن الخٗامل مدىع  جلى والظي واإلاىا٠٢ اإلاٗخ٣ضاث مدىع  زال٫ من ًٓهغ بط للٗالط،  ألٖا

ت بظغاءىا وجشبذ اإلاٍغًت بها ٢امذ التي الؿلى٧اث وهي للمىا٠٢ ٧انذ  اإلاُلىبت الُبِبت وؤلاظغاءاث ألاوامغ من إلاجمٖى
اعة الُبِبت، الٟدىناث ٦ةظغاء ٓهغ الشضي الؾدئها٫ الجغاحي الٗالط لخل٣ي مؿاٞاث ٢ُ٘ الُبِب، ٍػ  ٢ىلها زال٫ من ٍو

 بال هي ما عبما واإلاىا٠٢ الٗالط، بخ٣بل اإلانبإة اإلادضصاث ؤىم من وهي ،...( للجؼابغ الخُٗاعاث،عخذ للُبِب،صعث عخذ)
ت ندُجت غاى بصعا٥ في ؤوال جمشلذ واإلاٗخ٣ضاث والٗالط اإلاغى ٖن اإلاٍغًت جدملها التي اإلاٗخ٣ضاث من إلاجمٖى  ألٖا

 لضي ٦ظل٪ ًٓهغ ٦ما به، ؤلانابت وجى٢ٗها ٦مُل٣اث، حٗخبر الصخت بؿلى٧اث الخنبا نمىطط بدؿب وهي( جىفسذ،هِؿذ)
 جضٞ٘ التي الٗىامل ؤىم اخض وىظا الخ٣لُضي الٗالط ندى اًجابُت ٚحر ومٗخ٣ضاث الصخت بإىمُت جخٗل٤ مٗخ٣ضاث اإلاٍغًت

  ...(. صخخً في الفاًضة ٖللي، مضزلل الٗغب صواء) ٢ىلها مشل الٗالط لخ٣بل
 ألاؾغة جًمنذ التي الاظخماُٖت للكب٨ت ٧انذ يمنه ألا٢ىي  الضازلُت اإلااقغاث ٞاو الاظخماعي الؿنض إلادىع  بالنؿبت ؤما

 الىظضانُت اإلاكاع٦ت وهي الؿنض لؿلى٧اث ألا٢ل النؿبت و٧انذ لالبن، ا٦بر بخ٨غاع. والؼوط وألازذ وألاوالص ألام: زام بك٩ل

 ٖاصًت بإجها الكب٨ت ىظو م٘ للٗال٢ت الخ٣ُُم م٘ حؿإوث والتي( مٗا٥ ًتهمىا مٗا٥، ًب٩ىا) ٢ىلها في وألابناء ألام من زانت

.  ألاؾاؽ ىم ألاوالص وؤو
 في ؤؾاؾا جمشلذ التي الٗالط ٞىاثض إلصعا٥ هي ُٞه ألا٢ىي  الضازلُت واإلااقغاث الٗالط نخاثج إلادىع  ٧انذ ألاصنى والنؿبت

ضم الصخُت الخالت وجدؿن الصخُت الٟىاثض  ؤما ،(نغ٢ض نا٧ل، ألوالى، ؾُغ ال ٖنضي ما) ٢ىلها زال٫ من آلاالم وظىص ٖو
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ما٫ ال٣ُام ٖلى ال٣ضعة ٖضم في ؤؾاؾا جمشلذ ظضا يئُلت ٩ٞانذ اإلاؿإوت  م٨ن. اإلاجزلُت باأٖل  لآلزاع ط٦غىا ٖضم نٟؿغ ؤو ٍو
 جإزحراث بصعا٥ ٖضم في ٌؿاىم ٢ض ؤلان٩اع ؤو في ؾاب٣ا عؤًنا ٦ما ؤلان٩اع في اإلاخمشلت الخٗامل آللُت ٌٗىص  بإنه للٗالط الجانبُت

. الؿنخحو ج٣اعب التي الٗالط إلاضة بعظاٖه ًم٨ن ؤو اإلاغى

ت اللغاءة :   عكُت للخالت الخفؿحًر
ا واٞغا ٧او الخُاب عنُض ؤو نالخٔ للخُاب ال٩لُت الخدلُل وخضاث زال٫ من  ٖلى ؤلاظابت اإلاٍغًت ُٞه اؾخُاٖذ ما نٖى

 وخضاث مجمٕى بلٜ خُض واظخماعي نٟسخي بُىلىجي ؾُا١ في والٗالط باإلاغى اإلاخٗل٣ت زبرتها ٖن اإلا٣ابلتوالخٗبحر ؤؾئلت ظمُ٘

 الىخضاث ب٣ُذ بِنما مٗنُت وخضة 53و خُاصًت وخضة 69 ب ٢ضعث اٖلى ٧انذ الخُاصًت الىخضاث ؤو بال  وخضة 126 الخدلُل

.  بًجابي اججاو ٧او والظي اإلاًمىو  اججاو ب٣ُاؽ لنا ؾمذ ما وىظا. ٣ِٞ وخضاث 5 بـ ٢ضعث ظضا يئُلت بنؿبت مٗنُت الٛحر
 ٖال٢تها ٖلى ًض٫ والظي وخضاث 5 بخ٨غاع ألام في جمشلذ ٦بحر ج٨غاع ؤْهغث التي الىخضة ٞةو الخُاصًت الىخضاث زال٫ ومن

 الضوع  ٖن ًض٫ وىظا( الضٖم َظا حُُٗني أمي خاؾت، واف هدىُلها مٗاًا، واكفا) خ٣ُ٣ي ؾنض لها جمشل والتي باألم الجُضة
 اإلاٍغًت، ؤو نالخٔ ٞةننا الخُاصًت الىخضاث زال٫ ومن اإلاغى، م٘ ج٨ُٟها في وصوعو اإلاٍغًت خُاة في ألام جلٗبه الظي ال٨بحر
ن ٖال٢اتها ٖن ٦بحر وبك٩ل ج٩لمذ  ٧انذ ٣ٞض اإلاداوع  جىػَ٘ زال٫ من ؤًًا ْهغ ما وىظا. بها اإلادُُحو من اإلا٣ضم الؿنض ٖو

 ألا٦بر النؿبت ٧انذ ٣ٞض اإلادىع  لهظا الضازلُت اإلااقغاث ويمن% 32.60 بـ ٢ضعث بنؿبت الاظخماعي الؿنض إلادىع  نؿبت اٖلى
 الاظخماُٖت للكب٨ت ٞبالنؿبت مٗخبرة بنؿب ول٨ن الؿنض لؿلى٧اث ٧انذ ألا٢ل والنؿبت الؿنض، قب٩اث جلحها الؿنض لخ٣ُُم
مام ٖن ج٩لمذ ٦ما ج٨غاع، ؤٖلى ؤزظث والتي ألام ٖلى ؤؾاؾا جغ٦ؼث م وؤلازىة ؤلازىة، وػوظاث ألٖا  ؤزظنا ٖنضما ؤننا ٚع

 مخىفي وألاب ؤوالص لها ولِـ مُل٣ت ٧انذ ؤجها بط ٢لُلت قب٨ت ؤجها الخٓنا اإلا٣ابلت بضاًت في الاظخماُٖت الكب٨ت خى٫  مٗلىماث
ضص مام ألا٢اعب من آزٍغن ؤَغاٝ وظىص جضع٥ ؤو اؾخُاٖذ ؤجها بال ٣ِٞ ازناو ٢لُل ؤلازىة ٖو  ػوظاث النؿب ومن ألٖا
 بالخهىم ظُضة بإجها لٗال٢اتها ج٣ُمها ٧او ٣ٞض الؿنض ج٣ُُم جنإولذ التي للماقغاث وبالنؿبت الٗاثلت، زاعط من و ؤلازىة

 ٣ٞض الؿلبي الخ٣ُُم ؤما اإلاٗنىي، والؿنض اإلااصي الؿنض ٖلى اقخمل بإنه اإلا٣ضم للؿنض ووج٣ُُمها والجحراو ألانض٢اء ألام، م٘

 ؤجها ٦ما ،(بٗاص هدؿهم أخُاها) ؤلازىة وهظا أوالصٍ، ال َى ال مٗاًا واكف مدؿِخىف ؾِئت، بُه ٖالكتي) للٗم ا٦بر ٧او
 بالنؿبت ؤما ،(مٗا٥ ًى٠٢ الي صاًما مخل٣اٌل) اإلا٣ضم الؿنض ٖلى للمغى اإلاجخم٘ نٓغة ٖن ؾاالها زال٫ من ع٦ؼث

ذ ٣ٞض اإلاؿانضة لؿلى٧اث  حؿلس ي صاًما) وال٣ُمت الاىخمام بْهاع لالم، بالنؿبت( خاؾت واف هدىُلها) ؤلانٛاء من جنٖى

خناء ،( الٗانمت للجؼابغ مٗاًا جغوح) اإلاغا٣ٞت في جمشلذ ؤصاثُت ،(مٗاًا واكفت ٖلُا، اعاث جباص٫ ،( وامل بُا ًلىمى) الٖا  الٍؼ
(. ًجىوي و هغوخلهم)

اث ٖلى ًدهلىو  الظًن ؤو للمغى،٦ما الخٗغى لضي الكٟاء خضور في حؿٕغ ؤو مم٨ن الاظخماُٖت اإلاؿانضة  مغجٟٗت مؿخٍى
لب ٖلى ٩ًىنىو  الاظخماُٖت اإلاؿانضة من  من لالؾخٟاصة مُال وؤ٦ثر بهم الخام الٗالجي بنٓام بااللتزام ج٣ُضا ؤ٦ثر ألٚا

  .الصخُت الخضماث
 مغى زُحر، اإلاىيٕى وان اصع) اإلاغى بسُىعة إلصعا٦ها بالنؿبت ٧او ألا٦بر الخ٨غاع ٞاو اإلاٗنُت الىخضاث زال٫ ومن

 ج٨غاع ىنا٥ ؤو نالخٔ ٦ما للٗالط، باإلاٍغًت جضٞ٘ التي الٗىامل ؤىم بحو من ٌٗخبر اإلاغى زُىعة بصعا٥ ؤو ،خُض(زُحر
 ٖلى جازغ التي ألاخضار ؤىم ٌٗخبر والظي ،(الٗملُت هضًغ) الجغاخُت الٗملُت بظغاء وهي الٗالظُت ؤلاظغاءاث ألىم ؤًًا ٦بحر

 جىػَ٘ زال٫ ومن(.  الشانُت الٗملُت صعث ألاولى، الٗملُت صعث) الازنحو بشضًحو زام الٗملُت بظغاء ٧او بطا زانت اإلاٍغًت

.  واإلاىا٠٢ اإلاٗخ٣ضاث إلادىع  ٧انذ الخالُت النؿبت ٞةو اإلاداوع 
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لى النؿبت ٞاو  الضازلُت ماقغاجه يمن ؤما  في جمشلذ والتي اإلاغى ٖن الظىنُت اإلاسُُاث ؤي اإلاٗخ٣ضاث جنإولذ التي هي ألٖا

غاى بصعا٥ ت اإلاغى ٞهم وزُىعجه، اإلاغى بصعا٥ ،( ولؿِـ) ألٖا  ًاؾغ ؾامٗا) اإلاغى ىظا خى٫  للمٍغًت اإلاؿب٣ت واإلاٗٞغ

 وبصعا٥( هبري  عاًدا أوي وكىف) الهخي اإلاؿخ٣بل ندى اًجابُت وجى٢ٗاث( جخٗالج وواهذ  اإلاغى فيها وان وخضا وٗغف ٖلُت،
غ في ؤىمُت اإلاٗخ٣ضاث لهظو ؤو ق٪ وال الٗالط، ويغوعة الصخت ؤىمُت  ما وىظا بالٗالط والالتزام الصخُت الؿلى٧اث ج٣ٍغ
اع زال٫ من عؤًناو  ٖلى للؿُُغة ٞٗلُت مماعؾت ًخًمن الٗالجي لبرنامجه اإلاٍغٌ بجبإ ؤو ٚحر الٗالط، لخ٣بل النٓغي  ؤلَا

ت جًمنذ ول٨جها اإلاٗخ٣ضاث من ا٢ل بنؿبت ٧انذ واو اإلاىا٠٢ زال٫ من ًٓهغ ما وىظا اإلاغى  الؿلى٧اث من مجمٖى

اعة اإلاٍغًت َٝغ من اإلاخبٗت وؤلاظغاءاث باء ٍػ  الٗملُخحو وبظغاء( حُٗاع صاعولي فدهني،) الُبُت الٟدىناث بظغاء ألَا
.  الجغاخُخحو

 ٢ىلها في به باؽ ال ج٨غاع ؤزظث خُض الخؼو  مكاٖغ ٖن ٖبرث اإلاٍغًت ؤو اإلاٗنُت الىخضاث زال٫ من ْهغ و٢ض   

ت الخٗبحر و٦ظا ،(غايخني)  حٗبر وهي( كلم خؼن، زىف،) ٢ىلها في اإلاغى وي٘ ًٟغيها والتي الؿلبُت اإلاكاٖغ من مجمٖى

ت ْهىع  من ًمن٘ لم ىظا ول٨ن مٗاناة ٖن  هفغح،وكىف) ٢ىلها في جمشلذ التي و اإلاٍغًت لضي الاًجابُت الانٟٗاالث من مجمٖى

 اعجباَا وظضا ٣ٞض( Schier,Weintraub& Carver,1986) وػمالبه قاًغ بها ٢ام التي الضعاؾت ،ٟٞي(ملُذ اإلاؿخلبل هبرا، عاًدا بلي
 ًم٨ن ٞالخٟائ٫  الاظخماُٖت، اإلاؿانضة ٖن والبدض اإلاك٩ل، خى٫  اإلاخمغ٦ؼة الخٗامل اؾتراججُاث واؾخسضام الخٟائ٫  بحو ا٦بر

  ألامغاى م٘ الخ٨ُُٟت ال٣ضعة من ًدؿن ؤو ًم٨ن ٦ما ألاخضار م٘ الخٗامل ٖلى ٌؿاٖض ؤو
ت جًمن والظي الخٗامل مدىع  زال٫ ومن لى ال٣ُمت ؤو نالخٔ الضازلُت اإلااقغاث من مجمٖى  وخل للمىاظهت ٞحها ألٖا

 عايُت: )٢ىلها في الخ٣بل ًٓهغ ،٦ما(الٗملُت صعث مباقغة ًاؾغ، مازممدل مانُُدل، بصجاٖت، مكا٦لي نىاظه) اإلاك٩ل

ىن، حى، هبضٌ هدىؽ، هسغج) الؿلى٧ي الابخٗاص وؤؾلىب ،(الٗملُت جلبلذ عبي، بمىخىب  للضًن واللجىء ،(هغكض الخلفٍؼ
( للجحران هغوح الكمبرا، في مٗاًا إلي إلاٍغًت م٘ هديي أخبابي، هؼوع) الاظخماعي وؤؾلىب ،(وؿخغفغ عبي، هضعي ههلي،)

ٜ ت ىظو جٟؿحر وفي. نب٩ي: ٢ىلها في نؿبت بإصنى والخَٟغ  الخإزحر ٖلى بال٣ضعة اإلاٍغًت بخؿاؽ ٞاو الاؾتراججُاث، من اإلاجمٖى
 بالهالبت ًخمخٗىو  الظًن ألاٞغاص ؤو ٦ما الهالبت، حك٩ل التي الخهاثو اخض هي الخُٛحر وج٣بل والخدضي بُئخه ْغوٝ في

  . الاظخماُٖت اإلاؿانضة ٖن والبدض النكُت الٟٗالت الخٗامل اؾتراججُاث اؾخسضام في ٦ٟاءة اْهغوا
 بالًبِ ٌكٗغوو الظًن اإلاغضخى ؤو وظض ،٦ما الاظخماعي للؿنض  الٗالُت النؿبت زال٫ من اإلاٍغًت لضي ْهغ ما وىظا 

او مىاظهت في نجاخا ؤ٦ثر الُىمُت النكاَاث ٖلى والؿُُغة  ماهـ صعاؾت ومجها الضعاؾاث من الٗضًض ؤقاعث ،و٢ض الؿَغ

 ألامغاى ؾُا١ في الًبِ مغ٦ؼ مىيٕى جنإولذ والتي( Tylor et al 1984) وآزغوو جاًلغ وصعاؾت( Marks et al,1986) وآزغون
اث ؤٖلى خ٣٣ىا مغيهم ٖلى الؿُُغة و الًبِ بةخؿاؽ ٌكٗغوو الظًن اإلاغضخى ؤو اإلاؼمنت  ؤ٦ثر من و٧انىا الخ٠ُ٨ مؿخٍى

او مىاظهت في نجاخا اإلاغضخى (.  97م ،2001 ًسل٠،) الؿَغ

او إلاغضخى الاظخماعي الضٖم بصعا٥ ؤو(Meiling Shui lai Deng et al ,2001) لُىغ ماي صعاؾت نخاثج بُنذ و٢ض  ؤٖلى ٧او الؿَغ
 الصخت يبِ مغ٦ؼ م٘ وؾلبُا الضازلي الصخت يبِ مغ٦ؼ م٘ اًجابُا الاظخماعي الضٖم اعجبِ و٢ض الاًضػ مغضخى من

  ألاخضار ججاو باإلاؿاولُت والكٗىع  اإلاىاظهت ٖملُت وفي الًبِ وظهت جبجي في الاظخماعي الضٖم جإزحر اجطر ٦ما الخاعجي،

                                                           
 .424ادلرجع السابق، ص  

.  42، مرجع سابق ، "الصحيعلم النفس  "شيلي تايلور ، 2
 

، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستري يف علم النفس الصحة، جامعة "المواجهة لدى مرضى السرطان تباستراتيجيامركز ضبط االلم وعالقتو  "وليدة مرازقة، 
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٘ للمؿانضة اإلاغجٟ٘ اإلاؿخىي  ؤو ٦ظل٪ جإ٦ض و٢ض    ٣لل اإلاضع٥ الخد٨م ًٞغ جٗل الًِٛ آزاع من ٍو  ٖلى ٢اصعا الٟغص ٍو

  .اإلاىاظهت
خ٣اص الخ٣بل، م٘ ٖال٢ت في صعؾذ ما ٚالبا بالٟٗالُت والكٗىع   الصخهُت، الجهىص بًٟل حُٛحراث بخضار بةم٩انُت والٖا

ضًض   .بالٟٗالُت والكٗىع  الالتزام بحو عابِ وظىص ٦كٟذ الضعاؾاث من ٖو
 للمىاظهت، والانٟٗالي الغوحي الضٖم لخد٤ُ٣ الضًنُت ال٣ُم بلى الٟغص ٖىصة في جخمشل والتي للضًن اللجىء إلؾتراججُت وبالنؿبت

 النٟؿُت والًٍٛى الخٟائ٫  ٖلى الخىا٣ُٞت ؤؾالُب جإزحر  صعاؾت بلى ىضٞذ والتي(Caver & others,1997) ٫ صعاؾت بُنذ ٣ٞض

او مٍغًاث لضي او مٍغًت 59 الُٗنت وقملذ الشضي ؾَغ  الدك٨ُل وبٖاصة ال٣بى٫  ؤو النخاثج ؤْهغث خُض الشضي بؿَغ
(.  568 م حجاع، ببغاىُم)قهغة ألا٦ثر الاؾخجاباث ٧انذ الضًن واؾخسضام الاًجابي،

 ٖلى ؤؾاؾا جغ٦ؼث التي الٗالط مؿإوت  إلصعا٥ نؿبت ؤٖلى ٧انذ الضازلُت ماقغاجه ويمن الٗالط نخاثج إلادىع  بالنؿبت ؤما

غاى  الٗاثلت ؤٞغاص من بٌٗ ؤو في جمشلذ اظخماُٖت نخاثج و٦ظا..(  ًُُذ الكٗغ الفكلت،)  الخغ٦ت و٢لت للٗالط الجانبُت ألٖا
بٗضو) ٢ىلها في اإلاغى بٗض بهم ٖال٢تها حٛحرث بتها ٖضم ًٓهغ وىظا( ٖلُا بضأٍو  جمشلذ ٞخمشلذ الٟىاثض ؤما الابخٗاص، ىظا في ٚع

ضم الغاخت في ىاثض ،(مغجاخت عاوي) بنكاَاث ال٣ُام ٖو  ملُذ، ٖالج) بالٗالط والغضخى الصخُت الخالت جدؿن ٖلى الٗالط ٞو

(. بُه عايُت

ت اللغاءة :   ٖاةكت للخالت الخفؿحًر

 ؤٖلى ٧انذ مٗخبرة نؿبت وهي وخضة 131 ال٩لُت الخدلُل وخضاث ٖضص بلٜ بط واٞغ ٧او الخُاب ؤو نالخٔ ؾب٤ ما زال٫ من   

 الٛحر الىخضاث بلٛذ بِنما وخضة، 42 ب اإلاٗنُت الىخضاث ٢ضعث بِنما وخضة 83 بـ ٢ضعث والتي الخُاصًت للىخضاث ٞحها نؿبه
 ومن بًجابي، الاججاو بإو ْهغ ٣ٞض للمًمىو  ؤلاججاو ماقغاث ٢ُاؽ زال٫ ومن وخضاث، 6 بـ ٢ضعث يئُلت ٢ُمت مٗنُت

 6 بخ٨غاع( عاحلي) ٢ىلها في الؼوط في جمشلذ ٦بحر ج٨غاع ؤزظث الىخضاث بٌٗ ىنا٥ ؤو نالخٔ الخُاصًت الىخضاث زال٫
 م٘ مكا٧ل بىظىص اإلاغى ٢بل احؿمذ ٣ٞض اإلاغى بٗض ؤ٦ثر جدؿنذ والتي بؼوظها الجُضة الٗال٢ت ٖلى ًض٫ والظي وخضاث

 الؼوط ٢بل من والاىخمام للمؿانضة ؾلى٧اث ىنا٥ ؤو ْهغ ٦ما ،(هلل الخمض ويغن عاحلي م٘ مكاول ٖىضي واهذ) الؼوط

 والظًن لؤلوالص ج٨غاع ؤًًا نالخٔ ،٦ما( مٗأوهت للُذ مؿاٖضوي، ًفىغوي،) ومؿاٖضتها الضواء بدنإو٫  الخظ٦حر في جمشلذ
 اإلاؿانضة لُلب طىبذ ؤجها اإلاٍغًت ؤو ْهغ اإلا٣ابلت زال٫ ومن اإلاغى ْٝغ في الضٖم مهاصع من ىام مهضع ًمشلىو 

 صٞ٘ ؤلاؾناص لُلب الاظخماعي إلادُُها ،ولجىئىا(لغاحلي لخأوحي،كلذ كلذ) اإلاغى حصخُو ٖنض آلازٍغن من اإلاٗلىماجُت

 زال٫ من بغػ  ما وىظا ،(أزغي  خالت في حٗىصي ماصعيهاف هىن  كالىلي صًغي، صًغي  كٗضوا) الجغاخُت الٗملُت إلظغاء بها
 الاظخماُٖت للكب٨ت الضازلُت ماقغاجه يمن ٢ُمت ؤٖلى و٧انذ نؿبت بإٖلى ٧او ؤلاظخماعي الؿنض مدىع  ؤو بط اإلاداوع  جىػَ٘

.   وألاىل ألاوالص، الؼوط، في جمشلذ

 الخانت النؿبت وجلحها الٗالط، ٚٝغ في مٗها اإلاخىاظضًن و٦ظا( الجمُٗت مً اإلاغأة) آزٍغن ؤَغاٝ ؤًًا وظىص نالخٔ ٦ما
( نبرووي) ؤلازىة( شجٗخني) اإلاغؤة ٢بل من الدصجُ٘ جًمنذ والتي الؼوط من وباألزو بًجابُا ٧او والظي الؿنض بخ٣ُُم

. وظضانُت مؿانضة وهي

                                                           
1
Bruchon-Schweitzer M, Dantzer R, Introduction à lapsychologie de la santé, paris, PUF ,1998, p109

 

2
Fischer G.N, Tarquinio C, Les concept fondamentaux de la psychologie de la santé, paris, Dunod, 006,p 181. 
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او مغضخى ٖلى الضعاؾاث بخضي ٟٞي  خُاتهم في اًجابُت حُٛحراث خضور بلى ؤقاعوا اإلاغضخى من% 90 من ؤ٦ثر ؤو وظض الؿَغ
او ندُجت ُا وؤ٦ثر آلازٍغن م٘ بالٗال٢اث ؤٖم٤ واىخماما ا٦بر ظهضا بًٗهم ؤبضي ٢ضعاتهم،٦ما ٞحها بما الؿَغ  بمكاٖغ ٖو

  .مٗهم حٗاَٟا وؤ٦ثر آلازٍغن

ما٫ انجاػ في ألاصاجي الؿنض ون٣و ٣ٞضاو في جمشل ٣ٞض الؿلبي الخ٣ُُم ؤما  مياول، إلاٗأوهت إلاٗأوهحن، هلو) اإلاجزلُت ألٖا

 بٗضم بصعا٦ها و٦ظا للمؿانضة، للخاظت مجها حٗبحر وىظا( وخضي هسضم) وخضىا اإلاهام النجاػ بها ؤصي مما( ٌٗاووي الي مٗىضٌل
المي والؿنض ؤلازىة، من النصر ج٣ضًم في جمشلذ ٣ٞض اإلاؿانضة ؾلى٧اث ؤما ،(مٗىضٌل صخاباث) ؤنض٢اء وظىص  من ؤلٖا

 َىما) ألاوالص ٢بل من الخٟهم و٦ظا( والى وميان ازىحن في هاخت عاوي كاجلي) الٗانمت مؿدكٟى في بها الخ٣ذ التي اإلاغؤة

 خاعنلي مؿاٖضوي،) بالضواء والخظ٦حر الضواء، ازظ ٖلى الخغم في جمشلذ التي و الؼوط من اإلاؿانضة وؾلى٧اث ،(ًفهمىوي

اعاث جباص٫ ؾلى٥ و٦ظا( ًفىغوي الضواء، ٖلى . الجحراو م٘ الٍؼ

 هفؿِخً ولل، ًدبضٌ جدبضلي،) حُٛحراث ٖضة بصعا٥ في جمشلذ التي للىخضاث ٦بحرة ٢ىة الخُاصًت الىخضاث يمن ْهغ و٢ض

غاى حٗل٣ذ ؾىاء  ظؿضًت ظىانب ٖضة في ْهغث والتي( جدبضٌ  ٖلى ؤو( عجىب بضأث هبرلي،) الخٛحر مالخٓت ألاولُت باأٖل

غاى كإ أٖغاى، ًضًغ) الٗالط مؿخىي   ياًلت وخضن، كٗضا) النٟسخي اإلاؿخىي  ٖلى ؤو ...( ًُُذ، قٗغ جسغحلً، ألٖا

 ٖلى جض٫ والتي( هلل الخمض ويغن عاحلي م٘ مكاول ٖىض واهذ ًجى، ٖاصو بيهم ٖالكتي حغحرث) الاظخماعي اإلاؿخىي  ؤو عوحي
 زال٫ ومن الؿنض جلذ التي النؿبت ازظ الظي الخٗامل مدىع  زال٫ من جىضر ما وىظا اإلاٍغًت جخبناىا التي اإلاغا٢بت من نٕى

. للمغا٢بت ألا٦بر النؿبت ٧انذ ٣ٞض الضازلُت ماقغاجه
٣ت وهي الخجاىل م٣ابل في مُلغ َٝغ من اإلاٟهىم ىظا و٢ضم   ٍَغ٤ ٖن ج٩ىو  ٞهل التهضًض م٘ الناؽ بها ًخٗامل التي الٍُغ

ت في ًازغ ٦ما تهضًض من بلُه ًخٗغيىو  بما جخٗل٤ مٗلىماث بلى ًخىنلىا ل٩ي ويٗهم مغا٢بت  بخضي ٟٞي بظل٪، ٢ُامهم ؾٖغ

  .ؤ٢ل صخُت مك٨الث ولضحهم الُبِب إلاغاظٗت خًغوا اإلاغا٢بت بٗض ٖلى ننٟىا الظًن ألاٞغاص ؤو جبحو الضعاؾاث

تها زال٫ من اإلاٍغًت ٖلى مالخٔ ىى ما وىظا  ؤجها نالخٔ و٦ما( قهغ même pas) الٗملُت وبظغاء الُبِب اؾدكاعة في ؾٖغ

ت ٖلى اٖخمضث  والعجؼ...( هؼقي، هبيي،) ٢ىلها في جمل والظي الانٟٗالي الخنِٟـ عؤؾها ٖلى ألازغي  الاؾتراججُاث من مجمٖى
 الهالة، اللغآن،) للضًن واللجىء( للمىاج هغوح هدىؽ، هسغج) الؿلى٧ي والابخٗاص( هضًغ ما ٖىضي ما هضًغ واف)

غاؽ ماهغوح وخضي،) والانٗؼا٫( الاؾخغفاع  والطخ٪( لغاحلي كلذ لخأوحي، كلذ) النصر لُلب لآلزٍغن واللجىء( أٖل

(.  هطخىىا هطخً،)
 ؤزناء عئٍتها ختى جخجنب ؤجها بط ألانشىي  الًٗى ن٣و بؿبب للمٍغًت الجضؾُت الهىعة لؿبب ٌٗىص الانٗؼا٫ ولٗل

 للمناؾباث الظىاب ٖضم بلى حٗضتها والتي الًٗى ىظا ٣ٞضاو بؿبب اإلاٍغًت مٗاناة ًبرػ وىظا اإلاالبـ حُٛحر ؤو الاؾخدمام

غاؽ الاظخماُٖت .   الاظخماُٖت والناخُت النٟؿُت الناخُت بلى ؤبٗاصو جمخض ٞالجؿم ٧اأٖل

 ؾلى٥ و٦ظا( الٗملُت صعث) الجغاخُت الٗملُت بظغاء من ل٩ل ؤ٦بر ج٨غاع وظىص اإلاٗنُت الىخضاث زال٫ من نالخٔ ٦ما
 اإلاٗخ٣ضاث مدىع  زال٫ ومن(. الجؼابغ في صعث للجؼابغ، عخذ) ىنا٥ الٗملُت وبظغاء الٗانمت مؿدكٟى بلى الظىاب

لى النؿبت ؤو نالخٔ واإلاىا٠٢ ت اجبٗذ اإلاٍغًت ؤو جبحو والتي للمىا٠٢ هي الضازلُت اإلااقغاث يمن ألٖا  من مجمٖى

 الٗالط إلظغاءاث مؿاٞاث و٢ُ٘( الخُٗاعاث صعث) الٟدىم وبظغاء( كلبذ عخذ) الُبُت الاؾدكاعة في جمشلذ الؿلى٧اث
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 بالنؿبت ؤما(. الكُمي) ال٨مُاجي الٗالط وجل٣ي( opération صعث) الجغاخُت الٗملُت بظغاء ،(الجؼابغ في صعث للجؼابغ، عخذ)

غاى وظىص في ٞخمشلذ للمٗخ٣ضاث غاى وحٛحر( مىفىزت الدجغة وي) ألٖا  الظىاب بلى بها صٞ٘ والظي( هبر وي جىبر، بضأث) ألٖا
اعة (.  وامال جىديها الػم) الٗملُت بظغاء بًغوعة الخٗلُماث بصعا٥ الُبِب، لٍؼ

لى النؿبت ٧انذ واإلاؿإوت  الٟىاثض الضازلُت بماقغاجه الٗالط نخاثج مدىع  ؤما  الجانبُت آلازاع في ؤؾاؾا جغ٦ؼث للمؿإوت  ألٖا

 ب٣ٟضاو جخٗل٤ التي الجؿمُت والهىعة( هلط ي هُُلل ما ًفكل، ًضَل، جبضلىا، أْافغي  ختى ًُُ٘، قٗغ) للٗالط
 والتي الاظخماعي الجانب ٖلى ٞتر٦ؼث الٟىاثض ؤما(. هسؼعَا هلضعف ما ٖمغي، مً هلهذ خاحت) الشضي ألانشىي  ًٖى

 واهىما هلل، الخمض ويغن عاحلي م٘ مكاول ٖىضي واهذ) ؤىلها م٘ ٖال٢تها حٛحر و٦ظا الؼوط م٘ اإلاكا٧ل ػوا٫ في جمشلذ

(. ًجى ٖاصو ًجىف

:   الثالر للخاالث الاؾخبُان ٖلى الاؾخجاباث

. الاؾخبُاو مدىعي ٖلى الخاالث نخاثج ًلخو( : 5) ع٢م ظضو٫ 
 ٖاةكت  الخالت عكُت الخالت فًُلت الخالت اإلادىع 

 الخلُُم الضعحت الخلُُم الضعحت الخلُُم الضعحت

 بصعا٥ 21 الؿىض
 بًجابي

21 
 بصعا٥
 بًجابي

21 
 بصعا٥
 بًجابي

 ج٣بل 30 الخلبل
 مغجٟ٘

35 
 ج٣بل

 مغجٟ٘
30 

 ج٣بل
 مغجٟ٘

 ج٣بلهن مؿخىي  او ٦ما اًجابي، اصعا٥ الاظخماعي للؿنض الشالر الخاالث اصعا٥ او نالخٔ اٖالو الجضو٫  زال٫ من:  حٗلُم

 .مغجٟ٘ للٗالط

:   اؾخيخاج
 الجانب ٖن ٖبرث اإلاٍغًت ؤو ؤي مىظب، الاججاو ؤو لنا جبحو ًُٞلت بالخالت الخانت للم٣ابلت الاججاىاث ٢ُاؽ زال٫ من   

 اإلاٍغًت لضي ؤو للم٣ابلت جدلُلنا زال٫ من ًٓهغ خُض الضعاؾت، مىيٕى م٘ ًخىا٤ٞ ما وىى والاظخماعي والنٟسخي الٗالجي
ت في ًٓهغ للٗالط ج٣بل  خُض الاؾخبُاو نخاثج م٘ جىا٤ٞ ما وىى  الٗالط لٟىاثض وبصعا٥ واإلاىا٠٢ اإلاٗخ٣ضاث من مجمٖى

 يمن ول٨ن ؤ٢ل ٢ُمت  الاظخماعي الؿنض جنإو٫  ؤزظ ٦ما.مغجٟ٘ ج٣بل مؿخىي  ٖلى جض٫ وهي صعظت 30 ٖلى اإلاٍغًت جدهلذ
 في ؤؾاؾا جمشلذ التي الؿنض لؿلى٧اث وؤ٢ل وألازذ ألام زم الؼوط زم ج٨غاع بإٖلى ألابناء ٖلى جغ٦ؼث للكب٨ت ٖالُت نؿبت

 ٖلُه جدهلذ ما زال٫ من ؤ٦ثر ًخإ٦ض عبما وىظا بًجابي، ج٣ُُم و٧او ٦بحرة نؿبت ًإزظ لم الؿنض وج٣ُُم الىظضانُت اإلاؿانضة

 مالخٔ ىى وما الاظخماعي، للؿنض الاًجابي ؤلاصعا٥ ٖلى جض٫ وهي 21 بلٛذ والتي بالؿنض الخام الاؾخبُاو مدىع  في اإلاٍغًت
 الخالت ؾىء ندُجت باإلاغى ؤلانابت بٗض وحٗؼػث باإلاغى ؤلانابت ٢بل مىظىصة ٧انذ الؼوط، م٘ مؿخ٣غة الٛحر الٗال٢ت

 ٢بل من للؿنض ؾلى٧اث ؤي جٓهغ لم اإلاٍغًت ؤو بال الكب٨ت يمن الؼوط لخنإو٫  ج٨غاع ىنا٥ ؤو وعٚم للؼوظت، الصخُت

. الؼوط
 ٖن ٖبرث اإلاٍغًت ؤو ؤي مىظب ٧او الاججاو ؤو جبحو اججاىاث ٢ُاؽ زال٫ ومن ع٢ُت الخالت م٘ للم٣ابلت بالنؿبت ؤما   

غاى ألو٫  بصعا٦ها منظ بها مغث التي اإلاغاخل ت ال٨ُماجي والٗالط الٗملُت بظغاء بلى ألٖا  خى٫  واإلاىا٠٢ اإلاٗخ٣ضاث من ومجمٖى
 الاظخماعي الؿنض إلادىع  ال٨بحرة ال٣ُمت اإلا٣ابلت زال٫ من ْهغ وما للمٍغًت، والاظخماُٖت النٟؿُت والخالت والٗالط اإلاغى
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 واإلاٗخ٣ضاث الخٟائ٫  و٦ظا الظاجُت الٟاٖلُت وبصعا٥ الظاحي والًبِ اإلاك٩ل خى٫  اإلاغ٦ؼة اإلاىاظهت باؾتراججُاث اعجبُذ والتي
 ؤلاصعا٥ و٦ظا الٗالط لخ٣بل اإلاغجٟٗت ال٣ُمت م٘ اج٤ٟ ما وىظا بالٗالط والغضخى الكٟاء في وألامل  الٗالط ندى الاًجابُت

. الاؾخبُاو زال٫ من ؤ٦بر بك٩ل بغػث والتي الاظخماعي للؿنض ؤلاًجابي
 والتي ألاؾئلت ظمُ٘ ٖن اإلاٍغًت بظابت جًمن مىظب الاججاو ٞةو الاججاىاث ٢ُاؽ زال٫ ومن ٖاجكت للخالت بالنؿبت ؤما   

 الاظخماعي الؿنض ؤو اإلا٣ابلت زال٫ من جبحو و٢ض والاظخماُٖت النٟؿُت الٗالظُت، الصخُت، بجىانبه اإلاىيٕى مداوع  جناولذ
لى النؿبت ازظ  ٢بل ٖلُه ٧انذ مما ؤ٦ثر ألاخؿن بلى الٗال٢ت وحٛحر مؿانضة وظىص ؤصع٦ذ ؤجها خُض اإلاداوع، يمن ألٖا

 لهم ٧او والظًن والؼوط ؤلازىة من النصر وازظ الؿنض َلب إلؾتراججُت لجإث ؤجها بؼوظها،٦ما ٖال٢تها وجدؿن اإلاغى،
 وطل٪ الؼوط من اإلاؿانضة وباألزو الٗالط ج٣بل في صوع  مدُُها من للمؿانضة ؤًًا و٧او الٗالط، ٖلى ب٢بالها في الضوع 

 بلى الُبُت الاؾدكاعة من الٗالظُت لئلظغاءاث بجباٖها زال٫ من ْهغ والظي ٖالظها، ؤزظ ٖلى والخغم بالضواء بالخظ٦حر
 التي الاؾخبُاو زال٫ من ٖلحها اإلاخدهل الضعظت م٘ اإلا٣ابلت ندُجت جىا٣ٞذ و٢ض الجغاخُت الٗملُت بلى الُبُت الٟدىناث

. للخ٣بل اإلاغجٟ٘ واإلاؿخىي  للؿنض الاًجابي ؤلاصعا٥ ؤْهغث

:   الفغيُاث يىء في الىخابج مىاككت
 اظل من وىظا النٓغي، الجانب في بلُه جُغ٢نا ما م٘ جُاب٣ذ والتي اإلاُضاني الجانب من ٖلحها اإلاخدهل النخاثج زال٫ من   

ت ٞغيُاجنا ٖن ال٨ك٠ او اإلاهابت ؤو لنا جبحو ؾاب٣ا، اإلاىيٖى  والصخُت النٟؿُت الًٍٛى من ل٨شحر جخٗغى الشضي بؿَغ
 ؤو وظض ٣ٞض لالؾخبُاو ال٨مُت النخاثج زال٫ ومن للٗالط الجانبُت لآلزاع ؤو طاجه خض في للمغى جغظ٘ والتي والاظخماُٖت

 ْهغ بِنما ،%73.33 بنؿبت ؤي 30 بحو من 22 ٖضصىن بلٜ بط اًجابي بصعا٧ا الاظخماعي للؿنض الُٗنت اٞغاص لضي الؿاثض ؤلاصعا٥
%.   26.66 نؿبت ٌٗاص٫ ما ؤي 8 لضي الؿلبي ؤلاصعا٥

  ،%86.66 بلٛذ بنؿبت مغجٟ٘ مؿخىي  ىى الؿاثض الخ٣بل مؿخىي  جبِنإو الُٗنت ؤٞغاص لضي الخ٣بل مؿخىي  ج٣ُُم زال٫ ومن
%.  13.33 بلٜ والظي للخ٣بل اإلاخىؾِ باإلاؿخىي  م٣اعنت ٖالُت نؿبت وهي
 ؤو جبحو بحرؾىو  الاعجباٍ مٗامل خؿاب زال٫ ٞمن الٗالط وج٣بل الاظخماعي الؿنض بحو ٖال٢ت وظىص النخاثج ؤْهغث ٦ما

ت صعظت ٖنض( 0.46) بـــ ٢ضعث والتي"  اإلاجضولت ع"  من ا٦بر( 0.66) بـــ ج٣ضعث والتي"  اإلادؿىبت ع"  ٢ُمت  صاللت وبمؿخىي  28 خٍغ
. الٗالط ج٣بل نؿبت ػاصث الاظخماعي الؿنض نؿبت اعجٟٗذ ٧لما ؤي َغصًت ٖال٢ت هي( 0.01)
 في خاالث، ؤعب٘ لضي الاظخماعي للؿنض اًجابي بصعا٥ ىنا٥ ؤو جبحو ٣ٞض اإلاًمىو  جدلُل ونخاثج ال٨ُٟي الخدلُل زال٫ ومن   

 ؤىمُت اإلاًمىو  جدلُل زال٫ من جبحو ٦ما الاؾخبُاو، نخاثج م٘ جىا٤ٞ ما وىى ؾلبي بصعا٥ ؤْهغث ٣ِٞ واخضة خالت ؤو خحو
 وظىص ْهغ ٦ما ألاؾغة وهي اإلاهاصع ؤىم من الٗالط، ج٣بل في والىظضاني وألاصاجي واإلااصي ؤإلاٗلىماحي الاظخماعي الؿنض من ٧ل

. ألاؾغة زاعط من الخاالث مؿانضة في جضزلذ ؤزغي  ؤَغاٝ

ٌ ٞةننا النخاثج ىظو زال٫ ومن او اإلاهاباث اصاع٥ ؤو ٖلى جنو والتي البدض ٞغيُت نٞغ  الاظخماعي للؿنض الشضي بؿَغ
 ىنا٥ ؤو ٖلى جنو التي ؤلاظغاثُت الٟغيُت ون٣بل بًجابي، بصعا٥ ىى الاظخماعي للؿنض بصعا٦هن ؤو جبحو ٣ٞض ؾلبي بصعا٥
 كاعة ؾُٗضٌ اإلادلُت الضعاؾت نخاثج م٘ البدض ىظا نخاثج بج٣ٟذ و٢ض لخد٣٣ها الٗالط وج٣بل الاظخماعي الؿنض بحو ٖال٢ت

الكتها الاحخماُٖت اإلاؿاهضة مىيٕى صعاؾت جنإولذ التي(: 2008/2009)  يغِ باعجفإ اإلاهابحن اإلاغض ى ٖىض الٗالج بخلبل ٖو

 والتي( Oumar 2005 /2006 ) صعاؾت م٘ جخ٤ٟ ٦ما الٗالط، وج٣بل الاظخماعي الؿنض بحو ٖال٢ت وظىص جبحو والتي ألاؾاس ي الضم
 ٖامل ىى الٗالط ج٣بل وعاء ٧او ٖامل ؤىم ؤو بحو خُض بالؿُضا، اإلاهاب ٖنض الٗالط ج٣بل ٖلى اإلاؿاٖضة الٗىامل جنإولذ
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حر الضواء بدنإو٫  جظ٦حرو ٍَغ٤ ٖن ٖاثلخه َٝغ من بالؿُضا اإلاهاب مؿانضة  بلى الخن٣ل في ومؿاٖضجه له للضواء الضاثم والخٞى

. الضوعٍت الٟدىناث وبظغاء الٗالط بُٛت اإلاسخهت الصخُت اإلاغا٦ؼ

:   زاجمت
او اإلاٍغًت لضي الٗالط ج٣بل في الاظخماعي الؿنض صعاؾت بٗض     َبُٗت ٖلى الخٗٝغ مداولت زال٫ من وطل٪ الشضي، بؿَغ

او اإلاهابت للمٍغًت الاظخماعي الؿنض بصعا٥ ال٢خه الٗالط ج٣بل ج٣ُُم مداولت و٦ظا الشضي، بؿَغ  الاظخماُٖت باإلاؿانضة ٖو
٣ت ؾىاء الٗالط لخ٣بل ؤؾاسخي وي٘ الاظخماعي الؿنض ؤو الجهاًت في له نسلو ما اإلاٍغًت، لضي ٣ت ؤو مباقغة بٍُغ  ٚحر بٍُغ

 وؤزظ الٗالط بمىاُٖض الخظ٦حر ؤو اإلاؿدكٟى بلى باإلاغا٣ٞاث جخٗل٤ والتي ألاصاثُت ٧اإلاؿانضة الؿنض ؤنىإ بمسخل٠ مباقغة،
 اإلاٍغٌ ومكاع٦ت ؤلانٛاء ٍَغ٤ ٖن وظضانُت مؿانضة ؤو باىٓت، ظض الٗالط ج٩ال٠ُ وؤو زانت اإلااصي الؿنض ؤو الضواء،
  لها ؤو ق٪ ال والتي مٗاناجه

ًة
 اإلاغى خى٫  للمٍغًت مٗلىماث بخ٣ضًم وطل٪ اإلاٗلىماجُت واإلاؿانضة النٟؿُت، الخالت ٖلى ؤزغا

 النٟـ الٗىامل جضازل ىى اإلاىيٕى ٖلى ح٣ُٗضاث من ًُغح وما ألانض٢اء، ؤو ألاؾغة من مهاصعىا وبازخالٝ والٗالط،
  ج٣ُُم إلاناهج ًٟخ٣غ الظي الٗالط ج٣بل و٦ظا اإلاخٗضصة بإبٗاصو ًخمحز الظي الاظخماعي الؿنض مهُلر من ٧ل وح٣ٗض بظخماُٖت

غو ًجب الظي للبدض عثِسخي ممغ هي الخ٣ٗض لهظا بالخؿباو ألازظ ؤو ٚحر. إلزباجه خ٣ُ٣ت  يماو ؤظل من اإلاؿخ٣بل في جٍُى

 الضعاؾت ىظو ؤو بال طل٪ وعٚم. مجهم اإلانخٓغ الخ٣بل صاثما جٓهغ ال والتي اإلاغى بمىاظهت اإلاغضخى ٌِٗكه إلاا صخُذ ٞهم
 بخ٣بل تهخم ؤزغي  صعاؾاث بظغاء بًغوعة نىصخي ٖلُه وبناءا  الٗالط ج٣بل و٦ظا الاظخماعي الؿنض َبُٗت ٞهم ٞغنت ؤجاخذ
 م٘ ٌٗملىو  والظًن واإلاسخهحو اإلاهنحو اإلاؿاولحو حؿاٖض والتي ؤزغي  بمخٛحراث وعبُهما الاظخماعي الؿنض و٦ظا الٗالط

 وظهت الصخهُت، ؾماث الظاث، ٞاٖلُت مشل الصخت وجدؿن الٗالط ٞاٖلُت لًماو وطل٪ الٗالط ْغوٝ بخدؿحو اإلاغضخى

.  الاظخماُٖت الىيُٗت الًبِ،

 : اإلاغاح٘ كابمت

ش بضوو )زًحر، بصَعـ -1 الكخه الخلضووي الخفىحر"،(جاٍع اث ببٌٗ ٖو اث صًىاو الجؼاثغ، ،"الاحخماُٖت الىٍٓغ  اإلاُبٖى
 .2ٍ الجامُٗت،

ت،صاع"الصخت هفـ ٖلم"،(2009) ٖلى، ٞهمي الؿُض -2  .الخىػَ٘ و للنكغ الجضًضة الجامٗت ،ؤلاؾ٨نضٍع

٪،ٞىػي صعوَل وؾام الهخي،جغظمت النٟـ ،ٖلم(2008) جاًلىع، قُلي -3  للنكغ صؤوص،ٖماو،صاعالخامض َٗمُت قا٦غ بٍغ
 .1والخىػَ٘،ٍ
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 . وػو جحزي  ظامٗت الُٗاصي، النٟـ ٖلم في اإلااظؿخحر قهاصة لنُل ،مظ٦غة"الضعكُت
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 والخلبل الؿىض اؾخبُان ًمثل(: 1) عكم اإلالخم

 أبضا أخُاها صابما الـٗبــاعاث الغكم

     له ؤخخاط ٖنضما اإلااصي الٗىو  لي ٣ًضم من لضي 1

غ التي اإلااؾؿاث من الٗضًض جىظض 2      الضٖم لي جٞى

    مغضخي ٖالط بسهىم وجىظحهاث نهاثذ لي ٣ًضم من ؤظض 3

ظًت خى٫  مُٟضة مٗلىماث لي ٣ًضمىو  4      اإلاالثمت ألٚا

     اإلاالثمت ألانكُت خى٫  ًغقضونجي 5

الم وؾاثل لي ج٣ضم 6     ٖالظه و مغضخي خى٫  ىامت مٗلىماث ؤلٖا

    ٧اُٞت ٖلحها ؤجدهل التي اإلاٗلىماث  7

    ومٗاناحي ؤلمي ٌكاع٦جي و بلي ًهػي من لضي 8

     بي اإلادُُحو من ؤجل٣اىا التي الٗاَُٟت اإلاكاع٦ت ٖن عايُت ؤنا 9

    اإلاؿدكٟى بلى ًغا٣ٞجي من لضي 10

اعاث ؤجل٣ى 11     آلازٍغن من ٍػ

ؿاٖضني نكاَاحي ٌكاع٦جي من ؤظض 12      اإلاجزلُت ؤٖمالي في َو

    الهٗبت ألاو٢اث في بنٟسخي ز٣تي ٣ًىي  من ؤظض 13

اني من وىنا٥ مدبىبت ؤني ؤقٗغ 14 ٗخجي ًٖغ     بي َو
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 مىحهت الىهف الُٗاصًت اإلالابلت صلُل(: 2) عكم ملخم

:  الشخهُت البُاهاث

 .: ................ الؿن

  متزوظت ٚحر            متزوظت:  الاظخماُٖت الخالت
:   ألاوالص ٖضص

  بُجهم جغجُبها:  ؤلازىة ٖضص
  مىظىصًن ٚحر              مىظىصًن:    الىالضًن

  ظامعي            زانىي            مخىؾِ         ابخضاجي            مؿخىي  صوو :  الخٗلُمي اإلاؿخىي 

 : اإلاغى ْهىع  مدىع 

غاى ماهي -   ؟ ألامغ ؤو٫  في ٖنض٥ ْهغث التي ألٖا

 ؟ مٗها حٗاملذ ٠ُ٦ - 

    الٗالط ٖن ٧اُٞت قغوخاث الُبي الٍٟغ٤ لي ٣ًضم 15

     ؤؾئلتي ٖن ٧افي بك٩ل َبِبتي ججُب 16

اًت ؤجل٣ى 17      اإلاؿدكٟى في ظُضة ٖع

  ؤصع٥ 18
ًة
     الٗالط يغوعة جماما

     الٗالط إلاخابٗت ال٩اُٞت واإلاهاصع ال٣ضعة لضي ؤو ؤقٗغ 19

    الٗالط آزظ لم بطا اإلاغى مًاٖٟاث ؤصع٥ ؤنا 20

     الٗالط ٖن الناظمت الجانبُت آلازاع من وؤزاٝ ؤنؼعج 21

     خُاحي لي ٌٗغ٢ل الٗالط ؤو ؤقٗغ 22

اط ؤقٗغ 23     الٗالط ألزظ مناؾبت ٚحر الٟدو نخاثج ج٩ىو  ٖنضما باإلنٖؼ

    الٗالط ٖن الناظمت الجانبُت آلازاع ؤجدمل 24

    باىٓت ظض الٗالط ج٩ال٠ُ لي بالنؿبت 25

ض ٖن ؤجإزغ 26     الٗالط ألزظ لي اإلادضص اإلاٖى

ت ؤقتري  27 ت ألاصٍو     لي اإلاىنٞى

٣ت ظُض بك٩ل ؤٞهم 28 ت ؤزظ ٍَغ     ألاصٍو

    صواجي جنإو٫  ؤنسخى 29

ظًت جنإو٫  ٖلى ؤخغم 30     لصختي واإلاُٟضة اإلاناؾبت ألٚا

    بانخٓام مجي اإلاُلىبت الُبُت بالٟدىناث ؤ٢ىم 31

    الضوعٍت بالٟدىناث ال٣ُام في ٌؿاٖضني من لضي 32

     ٖالجي في ماصًا ٌُٗنجي من لضي 33

    الٗالط ؤزظ بمىاُٖض ًظ٦غني من لضي 34
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 ؟ الُبِب وػٍاعة لؤلٖغاى ا٦دكاٞ٪ بحو اإلاضة ٧انذ ٦م - 

٣ت ٧انذ ٠ُ٦ -   ؟ ل٪ الُبِب بزباع ٍَغ

 ؟ مغي٪ ؾبب ىى ما عؤً٪ في -5

 آلاو؟ ؤنبدذ و٠ُ٦ به ؤلانابت ٢بل اإلاغى لهظا نٓغج٪ ٧انذ ٠ُ٦ -6

:  الاهفٗالي و الىفس ي الجاهب مدىع 

 ؟ آلاو النٟؿُت خالخ٪ هي ٠ُ٦ - 

 ؟ ظؿض٥ من زضً٪ نٕؼ بسهىم حكٍٗغن ماطا - 

 اإلاغى؟ بٗض ُٞ٪  حٛحرث التي ألاقُاء هي ما - 

 ؟ بداظاج٪ البىح و مكاٖغ٥ ٖن الخٗبحر حؿخُُٗحو إلان - 

اط حكٍٗغن ٖنضما -5  ؟ جٟٗلحو ماطا وال٣ل٤ باالنٖؼ

 ؟ مكا٧ل٪ إلاىاظهت ٞٗله حؿخُٗحو الظي ما -6

:   والٗالبلُت الاحخماُٖت الخُاة مدىع 

 ؟(  ٖاثلخ٪ ، ؤبناث٪ ، ػوظ٪)  آلازٍغن م٘ ٖال٢خ٪ جٍغن ٠ُ٦ - 

 ؟ ؤنبدذ و٠ُ٦ اإلاغى ٢بل ل٪ مٗاملتهم ٧انذ ٠ُ٦ - 

 ؟ إلاغي٪ لهظا اإلاجخم٘ و ل٪ اإلادُُحو نٓغة جٍغن ٠ُ٦ - 
 ؟  ٞٗلها من مغي٪ ًمنٗ٪ التي النكاَاث هي ما - 

 ؟ و٢خ٪ ج٣ًحو ٠ُ٦ -5
 ؟ ظحران٪ و نض٣ًاج٪ م٘ ٖال٢خ٪ هي ٠ُ٦ -6

ٌ اججاَاث مدىع  :  اإلاؿخلبلُت الخُاة و الٗالج هدى اإلاٍغ

 ؟  آلاو جخل٣ُنه الظي الٗالط في عؤً٪ ما - 

كاب الٗالط اؾخٗما٫ في عؤً٪ ما -  ُت ؤوبالغ٢ُت باأٖل  ؟ الكٖغ

 ؟ اإلاؿدكٟى في للٗالط ؤزناءؤزظ٥ جٟٗلي ؤو جًٟلحو ماطا - 

 ؟ اإلاؿخ٣بل ل٪ ًبضوا ٠ُ٦ - 

ض إليٟاء ٞٗله ًم٨ن٪ الظي ما -5 ت من مٍؼ  ؟ خُاج٪ ٖلى الخٍُى
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ا في جىمُت الفىُت ألاوكُت البُئي لضي أَفاٌ  الىعي واإلاىؾُلُت وأزَغ

 اإلاغخلت الابخضابُت

. الجؼاثغ ،2البلُضة ظامٗت/زلضومي آؾُا .ؤ   -،اإلاضًت،الجؼاثغ ٞاعؽ ًخي ظامٗت/ ًىؾ٠ هللا ظاب .ؤ

   :ملخو

 بالٗىإلات اإلادؿم اإلاؿخ٣بل في ؤو الخالي الى٢ذ في ؾىاء للٗالم ومدىعٍت مهمت ٢ًُت البُئي الخـ جنمُت ٢ًُت حٗخبر       
 من للُٟل البُئي الخـ جنمُت في واإلاىؾ٣ُى الٟن من ٧ل بضوع  بدشنا مىيٕى ًغجبِ لهظا و ،ال٣ٗلُت والخ٨نىلىظُا والخناٞـ

 جضمحر بلى جاصي التي ؤبناءنا ؾلى٥ في الؿلبُاث ٖلى لل٣ًاء بالبلُضة، للُٟل الش٣افي بالناصي جُب٣ُه جم م٣ترح بغنامج زال٫
ت اؾدشماع جم  البرنامج ىظا جُب٤ُبو ،ا٦ٟاءجه من وؤلا٢ال٫ البِئت ن و اإلاٗٞغ  ٖن البِئت ندى اإلاىظبت والاججاىاث الىعي ج٩ٍى
 ٌؿاٖض ٞالٟن للُٟل، الىظضاني الكٗىع  جلمـ والتي الكٗبي جغازنا من  اإلاؿخمضة واإلاىؾ٣ُُت الٟنُت ألانكُت بٌٗ ٍَغ٤

ٟا٫ بٌٗ لدصجُ٘ حؿخسضم ؤو ًم٨ن اإلاىؾ٣ُىو ،لٟٓي ٚحر بإؾلىب اإلاكاٖغ ٖن الخٗبحر ٖلى  و آلاعاء ٖن للخٗبحر ألَا
غ لخٗضًل ألاؾاؾُاث من ٌٗض مما اإلاكاٖغ،  وعقُض، واعي بك٩ل مىاعصىا وم٘ مٗها، الخٗامل و٦ُُٟت البِئت، بلى النٓغة وجٍُى

 .اإلا٣ا٫ ىظا في ٖغيه ؾِخم ما ىظا و. البُئي جىاػو  ٖلى اإلاداٞٓت ٖن ألاو٫  اإلاؿئى٫  ىى ٞاإلنؿاو

. الابخضاثُت اإلاغخلت ؤَٟا٫ البُئي، الىعي اإلاىؾ٣ُُت، الانكُت ، الٟنُت الانكت البرامج، :اإلافخاخُت اليلماث

: ملضمــت

ت اإلااؾؿاث تهخم ؤو الًغوعي  من          مجخمٗه، و بُئخه بلى الُٟل والء وجنمُت اظخماعي جىاػو  زل٤ في والاظخماُٖت التربٍى
 ؤو قإجها من بغامج جً٘ الضو٫  من الٗضًض بضؤث ولهظا. طل٪ بٗض الغاقض زم ؤوال الُٟل وج٨ٟحر اججاو مدىع  هي ج٩ىو  بدُض
الم وؾاثل بَاع في ؤزغي  بغامج وويٗذ وال٩لُاث، واإلاٗاىض اإلاضاعؽ في البُئُت التربُت جماعؽ  والن٣اباث الٗباصة، وصوع  ؤلٖا

 ؤلانؿاو بحو الخٟاٖل مؿاعاث في ج٨من مدضصة مك٩لت ىنا٥ بإو الٗام الكٗىع  ٖن حٗبحرا ٧له ىظا و٧او والكغ٧اث، واإلاهان٘
 بىعي اإلاك٩لت ؤوظض الظي ٞهى طاجه، ؤلانؿاو مجها ٌٗاني ؤو ًم٨ن خاصة مك٨الث ٖلُه جغجب مما والبِئت، ؤلانؿاو ؤو واإلا٩او

  .بُئُت جغبُت زال٫ من ؤوظضىا التي اإلاك٨الث ٖالط بلى الؿبُل ٠ُ٦ الٟغص ًخٗلم ؤو ىى واإلاُلىب وعي، صوو  ؤو

: الضعاؾت إقيالُت

م٨ن بالُٟىلت، الاىخمام مجاالث من زانا مجاال لؤلَٟا٫ البُئي الىعي جنمُت حٗض        بغامج زال٫ من البُئي الىعي جنمُت ٍو
 البِئت ًدمىو  ٠ُ٦ ُٞخٗلمىو  والخغ٦ُت والٟنُت اإلاىؾ٣ُُت ألانكُت بٌٗ جخًمن والتي اإلاضعؾت، في البُئُت التربُت

داٞٓىو   . ٖلحها ٍو

ُت وتهضٝ    ٟا٫ لضي وؾلى٦ُاث و٢ُم، ومٟاىُم اججاىاث، جنمُت بلى الُٟىلت من اإلاب٨غة اإلاغاخل في البُئُت الخٖى  بما ألَا
 جد٤٣ التي اإلاخىاػنت الٗال٢اث من نٕى لخد٤ُ٣ ألانض٢اء وم٘ الٗامت والخضاث٤ اإلاجز٫  مشل اإلاباقغة بِئتهم ٖلى بًجابا ًن٨ٗـ

 البُئُت التربُت ج٣ضًم : بٗنىاو ،Spencer 1994 ؾبيؿغ ٦ضعاؾت اإلاىيٕى ىظا جنإولذ ٦شحرة صعاؾاث ىنا٥ و.  البُئي آلاماو

ٟا٫  الُٟىلت مغخلت في البُئُت التربُت : بٗنىاو Wilson Roth ، 1994 عور ًلؿىن و وصعاؾت .الابخضاثُت واإلاضعؾت الغويت أَل

                                                           
 .4 ص 999 ، القاىرة ،  ط الكتب، عامل ،"والمستقبل الحاضر البيئية التربية :" زلمد حسن فارعة اللقاين، حسني أمحد  
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ذ وصعاؾت اإلاب٨غة،  لؤلَٟا٫، البُئُت واإلاؿئىلُت البُئي الؿلى٥ جنمُت في اإلاىظهت الخٗلُمُت ألالٗاب ٞاٖلُت بٗنىاوHewit ٍَى
ٟا٫ لضي البُئي الىعي جنمُت ؤىمُت ٖلى ؤ٦ضث صعاؾاث ٧لها و  .ألَا

 بما اإلادُُت، البِئت في الخإمل ٖلى حؿاٖضو التي الش٣اٞت الُٟل ب٦ؿاب في ال٨بحر صوعىا الش٣اُٞت النىاصي و للمضعؾت     
ىب ىى وما ًخ٤ٟ بما بُئخه ندى وؾلى٦ُاجه اججاىاجه جدضص ؾلى٦ُت ومٗاًحر ومباصت، ٢ُم، من الش٣اٞت جخًمنه  وما ُٞه، مٚغ

ىب ٚحر ىى  بزاعتها، في الخنكئت وؾاثِ وج٩امل لؤلَٟا٫، اإلا٣ضمت البرامج بمؿخىي  بُٗض خض بلى الش٣اٞت جل٪ وجغجبِ ُٞه، مٚغ

غؾها بها والخٍٗغ٠  خُض ٖنه، مٗبر ىى بل البُئي الىعي مٟهىم ٖن البُئُت الش٣اٞت مٟهىم ًنٟهل وال .النلء نٟىؽ في ٚو
ا جسل٤ البُئُت الش٣اٞت ؤو  .البِئت مهاصع جاصًه بما الٟغص لضي البُئي الىعي من نٖى

ا بغنامجا ال٢تراح نؿعى الٓغوٝ ىظو يىء في و      زال٫ من ندإو٫  واإلاىؾ٣ُُت،خُض الٟنُت ألانكُت بٌٗ ٍَغ٤ ٖن جنمٍى
ا، بغنامجا نهمم ؤو الضعاؾت ىظو ٣ي والخد٤٣ البُئي الىعي ىظو لخنمُت جنمٍى  م٘ الُٟل ؤصاء جدؿن في ٞٗالُخه من الامبًر

: الخالي الدؿائ٫  َغح ًم٨ننا  منه و بُئخه،

 ت  ؤٞغاص صعظاث مخىؾُي بحو ٞغو١ جىظض ىل بُت اإلاجمٖى  للبرنامج البٗضي و ال٣بلي ال٣ُاؽ في البُئي الىعي في الخجٍغ
  الخنمىي؟

  :الضعاؾت فغيُاث

 ت  ؤٞغاص صعظاث مخىؾُي بحو ٞغو١ جىظض بُت اإلاجمٖى  للبرنامج والبٗضي ال٣بلي ال٣ُاؽ في البُئي الىعي في الخجٍغ

.  الخنمىي 

: اإلاىيٕى صعاؾت أَمُت

ُت ؤو في الضعاؾت ؤىمُت ج٨من     جلىر، من البِئت ؤناب إلاا الٗهغ ىظا َبُٗت خخمتها يغوعة ؤنبدذ البُئُت الخٖى
ت ًنمى الازخال٫ ىظا وعاح ببِئخه، البكغي  ال٩اثن ٖال٢ت في وايُغاب ، الخىاػو  في وازخال٫ ُت ٖاصًت، ٚحر بؿٖغ  والخٖى
ا ؾلى٧ا ٌؿل٪ بدُض ، الٟغص جغبُت حٗجي ؤق٩الها ؤٌؿغ في البُئُت، التربُت ؤي البُئُت  الىاؾ٘ باإلاٗجى البِئت ندى عقُضًة

خٗامل والكامل، ٤ مٗها ٍو ُت زلُٟت بلى ٌؿدنض ؤو البض الغقُض الؿلى٥ وىظا وجدًغ، بٞغ  عنُضا جمشل ووظضانُت مٗٞغ

 و٢ُم ؾلى٥ مك٨الث هي البِئت مك٨الث ومٗٓم ... وبهحرة بىعي الؿلُمت الاججاىاث في ؾلى٦ُاجه ًىظه الٟغص لضي مترا٦ما
نض   ٍَغ٤ ٖن بال طل٪ من زالم وال جضىىع  في البِئت وألو بالُٟل، البضاًت ج٩ىو  ؤو البض وال٣ُم الؿلى٥ ٖن الخدضر ٖو

ٗملىو  البِئت مك٨الث ؤبٗاص ًضع٧ىو  مىاَنحو جنكئت  لخد٤ُ٣ الؿلُمت البضاًت هي الُٟىلت ٞخ٩ىو  ، خلها ؤو جٟاصحها ٖلى َو

   .طل٪

لى ألازغي  اإلااؾؿاث ٖاج٤ ٖلى الٗبء ٣ُٞ٘ البُئي، الخـ جنمُت في ألاؾغة صوع  ل٠ًٗ ونٓغا    ٟا٫ ٍعاى ألازو ٖو  ألَا

 . الابخضاثُت واإلاضعؾت

غجبِ  بالناصي جُب٣ُه جم م٣ترح بغنامج زال٫ من البُئي الخـ جنمُت في واإلاىؾ٣ُى الٟن من ٧ل بضوع  صعاؾدنا مىيٕى ٍو
 ٦ٟاءتها، من وؤلا٢ال٫ البِئت جضمحر بلى جاصي التي ؤبناءنا ؾلى٥ في الؿلبُاث ٖلى لل٣ًاء البلُضة، لىالًت للُٟل الش٣افي

                                                           
 ادلؤدتر ،"الطفولة مرحلة في البيئي الوعي تنمية في االبتدائية والحلقة األطفال لرياض التربوي الدور تفعيل متطلبات" :جورج دميان جورجيت  

 .445 ص ، 2002 ،الطفولة  وتنمية رعاية دلركز لاألو السنوي
 



 
 
 

 

 
 

ل    : 06الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغهؼ       2015 –  أبٍغ

51 

 

م٨ننا ت اؾدشماع "البرنامج ىظا جُب٤ُ زال٫ من ٍو ن اإلاٗٞغ ن ، الىعي لخ٩ٍى  ٍَغ٤ ٖن البِئت ندى اإلاىظبت الاججاىاث وج٩ٍى
 ٖلى ٌؿاٖض ٞالٟن للُٟل، الىظضاني الكٗىع  جلمـ والتي الكٗبي جغازنا من اإلاؿخمضة واإلاىؾ٣ُُت الٟنُت ألانكُت بٌٗ

 ، …ألاصاء ؤو الاؾخمإ زال٫ من ؾىاء اللٟٓي الخٗبحر ٞحها ًهٗب التي اإلاىا٠٢ في لٟٓي ٚحر بإؾلىب اإلاكاٖغ ٖن الخٗبحر
ٟا٫ بٌٗ لدصجُ٘ حؿخسضم ؤو ًم٨ن اإلاىؾ٣ُى بو ٦ما ض بلى جاصي ٦ما ، واإلاكاٖغ آلاعاء ٖن الخٗبحر ٖلى ألَا  من اإلاٍؼ

   .الجماٖت ؤٞغاص بحو الاظخماعي الخىانل

 :الضعاؾت أَضاف

 : بلى الضعاؾت ىظو تهضٝ

 البُئي باإلصعا٥ اإلاغجبُت اإلاخٛحراث بٌٗ ٖلى والخٗٝغ وؤىمُخه، البُئي ؤلاصعا٥ صعاؾت . 

 ٟا٫ بصعا٥ جنمُت ٖلى الٗمل  . م٣ترح بغنامج جهمُم زال٫ من وطل٪ البِئت جلىر بمك٩لت النلء ألَا
 ٢امنا التي الؿاب٣ت الضعاؾاث يىء في وطل٪ والخغ٦ُت الٛناثُت اإلاىؾ٣ُُت ألانكُت بٌٗ زال٫ من اإلاكاع٦ت عوح جنمُت 
  .اإلاكاع٦ت عوح جنمُت ٖلى حٗمل والٛناثُت الٟنُت ألانكُت ؤو زاللها من واجطر بها،

 الضعاؾت مفاَُم: 

ازغ به ًخإزغ ؤلانؿاو ُٞه ٌِٗل الظي اإلا٩اني اإلاجا٫ ؤو الىؾِ "هي الٗام مٟهىمها البِئت  Environment : البِئت  ىظا" ُٞه ٍو
 البِذ ع٢ٗت جخٗضي ظضا نٛحرة من٣ُت لِكمل صاثغجه ج٤ًُ و٢ض ظضا، ٦بحرة من٣ُت لِكمل ًدؿ٘ ٢ض اإلاجا٫ ؤو الىؾِ

 الخُت ال٩اثناث ٧ل بجها " ؤ٢ضامنا جدذ التي وألاعى ٞى٢نا التي الؿماء "البِئت حكمل ؤزغي  ،وبٗباعة ُٞه ٌؿ٨ن الظي
 ؾىاء واللمـ والخظو١  والكم، ،والبهغ، الؿم٘ خاؾت به جسبرنا ما ٧ل بجها ، ٞحها ونازغ ُٞنا جازغ خُىانُت ؤم ٧انذ النباجُت

 شخيء ٧ل بإجها للبِئت اإلاٟهىم ىظا ١٩٧٢ ٖام اؾخى٦هىلم ماجمغ ؤٖلن و٢ض ؟ ؤلانؿاو نن٘ آم الُبُٗت نن٘ من ىظا ؤ٧او

  .باإلنؿاو ًدُِ

ه الظي الخضًض بمٟهىمه البُئي الخلىر: البُئي الخلىر  الخ٨نىلىظُا ندُجت ًاصي ما ٧ل بإنه الضولي، البن٪ ٖٞغ

بت ماصة بياٞت بلى اإلاؿخسضمت ُت ٖلى الخإزحر بلى ًاصي ٦مي ق٩ل في ألاعضخي الٛالٝ ،ؤو اإلااء ،ؤو الهىاء بلى ٍٚغ  اإلاىاعص نٖى

ضم ٣ضاجها مالءمتها ،ٖو    .اإلاىاعص جل٪ واؾخسضام اؾخ٣غاع ٖلى وجازغ زىانها، ٞو

 وظىص م٘ وعي ال بط الخٟخذ، نخاط انه ٦ما ، الظاجُت جمحز بخمام مغجبُت وصخخه ، طاحي الىعي الو ، الخٟغص نخاط الىعي: الىعي
٣ل ، م٣ٟل وخـ ، مٛل٤  ٖلى اإلا٣بلت اإلاخٟاٖلت الٟغصي الىظىص خغ٦ت م٘ وعي ال بط ، ؤلاًجابُت نخاط والىعي ، مدهىع  ٖو

  .لها اإلاغجضة الخُاة

ت ومن  اؾخٛال٫ خؿن ويغوعة البِئت مىاظهت في لضوعو الٟغص بصعا٥ بإنه " الىعي ٌٗٝغ البِئت في الٟغص صوع  ٖلى التر٦حز ػؤٍو

   .اإلاك٨الث ىظو إلاىاظهت ألاؾالُب انؿب وا٢تراح البُئُت اإلاك٨الث بصعا٥ م٘ ، البِئت في الُبُُٗت اإلاىاعص

                                                           
  .80  ،ص979 ،القاىرة ادلعارف دار ، ط ،"النفس علم أصول :" راجح عزت أمحد  
 .  طبعة ،القاىرة،2  ص ،999  الكتب، عامل ،"ومسئولية واجب البيئية التربية :" زلمد حسن فارعة اللقاين، حسني أمحد .  

3
 Environmental consideration from the industrial development sectors,world Bank, Washington, 

RC.A 197 BP.  

 . 2 ص : 7  ص ، ادلصرية األجنلو مكتبة وتربوية نفسية دراسة ،"المسلمة والشخصية االجتماعية المسئولية ":عثمان دأحم سيد 4
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ُت" ؤو البُئي الخـ بدنمُت ٣ًهض ٦ما  لضي بُئُت وؾلى٦ُاث و٢ُم، ومٟاىُم، اججاىاث، ،وجنمُت بناء ٖملُت" البُئُت الخٖى

   .البُئي آلاماو جد٤٣ التي اإلاخىاػنت الٗال٢اث من نٕى وجد٤ُ٣ ٖلحها ،واإلاداٞٓت البِئت خماًت ٖلى بًجابا ًن٨ٗـ بما ألاٞغاص

م٨ن     بلى بالخغوط وطل٪ الخالُت صعاؾدنا في اإلا٣ترح الضعاؾت بغنامج زال٫ من ؤَٟالنا لضي بالبِئت الىعي ًخد٤٣ ؤو ٍو

ُىع  وػىىع  ؤشجاع من الُبُٗت في والخإمل واإلاخجزىاث الخضاث٤  والٛناثُت واإلاىؾ٣ُُت الٟنُت ألانكُت بٌٗ وبإصاء الخ… َو

 . للُٟل الش٣افي بالناصي الكٗبي جغازنا ومن اإلادُُت البِئت من اإلاؿخمضة

ُت للم٩ىناث الٟغص ا٦دؿاب ٖن ٌٗبر " مٟهىم ىى:البُئُت الثلافت مفهىم  جٟاٖله زال٫ من والؿلى٦ُت ،والانٟٗالُت اإلاٗٞغ
ا الٟغص ًجٗل ظُض ؾلى٥ حك٨ُل في حؿهم والتي بُئخت، م٘ اإلاؿخمغ ٩ىو  ، بُئخه م٘ ؾلُمت بهىعة الخٟاٖل ٖلى ٢اصعًة  ٢اصعا ٍو

  .خىله من لآلزٍغن الؿلى٥ ىظا ن٣ل ٖلى

ٟا٫ بخٍٗغ٠ ال٨ٟغة ىظو اإلا٣ترح البرنامج انكُت اقخملذ و٢ض  الجمُ٘ مل٪ ٞهي والاجهاع البداع مشل الٗامت باإلال٨ُت الَا

اني بٌٗ بخ٣ضًم وطل٪ واإلانكأث، واإلابانى  . بالبِئت جغجبِ التي الكٗبُت الٚا

ت مٟهىم:Environmental Literacy  البُئُت اإلاٗغفت مفهىم  جنإوله و٢ض البُئُت، الش٣اٞت إلاٟهىم مغاصٞا ٌٗض البُئُت اإلاٗٞغ

حو،٣ٞض من الٗضًض ت ؤو إلى David -Thomas  جىماؽ صافُض ؤقاع التربٍى ل ًخًمن الظي اإلاٟهىم طل٪ ىى البُئُت اإلاٗٞغ  جدٍى
 للخجٍغب ازًاٖها ومداولت لخلها، مخٗضصة ازخُاعاث وا٢تراح وجدبٗها، البُئُت اإلاك٨الث بدض وعاء الؿعي بلى الىعي

 . والازخباع

ت ٞةو وبظل٪ ؿخُُ٘ مىاَن جغبُت جخد٤٣ زالله ومن ، واإلاجخم٘ الٟغص خُاة في مهما صوعا جاصي البُئُت اإلاٗٞغ  في اإلاكاع٦ت َو

 . ؤًٞل ندى ٖلى والخُاة الخٟاٖل من نٕى ًد٤٣ الظي بالك٩ل وبُئخه مجخمٗه مك٨الث خل

 البُئُت، التربُت مهُلر ٖلى والضعاؾاث اإلااجمغاث من الٗضًض ع٦ؼث : Environmental Education البُئُت التربُت مفهىم
ن ؤو الىعي، لخنمُت ألاؾاسخي اإلاد٪ هي حٗض والتي التربُت من نٕى جخُلب التي اإلاؿخضامت الخنمُت ًخد٤٣ زالله من والظي  ج٩ٍى

 ال والخدلُل الٟهم ىظا وبضوو  ، وجدلُلها اإلاك٨الث ٖلى الخٗٝغ الٟغص ٌؿخُُ٘ زاللها من والتي البِئت ندى بًجابُت اججاىاث

 . بالبِئت والجهىى Sustainability الاؾخضامت جد٤ُ٣ زالله من ًم٨ن جدٍغ٪ ؤو ٞٗل ًىظض

 زاللها من والتي ، الجامُٗت اإلاغخلت وختى الابخضاثُت، اإلاغخلت من الخٗلُمُت اإلااؾؿاث ظانب بلى بظل٪ اإلاٗنُت الجهاث و٧ل

 . ألاىضاٝ ىظو جد٤ُ٣ وؾبل البرامج ىظو بهضٝ الىعي ًخد٤٣

ُت ؤىمُت ٖلى الخإ٦ُض يىء وفي  ٖملُا بغنامجا ج٩ىو  ؤو وانه البض طل٪، جد٤ُ٣ في ألاؾـ ؤخض التربُت و٧ىو  البُئُت، الخٖى

 ٖلى ؤ٦ضث والتي اإلاجا٫، ىظا في مهم صولي لها نضي ٧او التي والنضواث اإلااجمغاث من الٗضًض ؤ٢ُمذ لظا الخُاة مضي ٌؿخمغ

 ىظو ويٗتها التي واإلاداوع  وألاىضاٝ اإلاباصت من ٖضص زال٫ من البِئت وطل٪ م٘ الخٗامل في ظضًضة ؤزال٢ُت وظىص يغوعة

 . اإلااجمغاث

                                                                                                                                                                                           

 .228 ص ، 997  ، القاىرة ، والنشر للطباعة العربية الدار مكتبة ، اإلنسان صحة على وأثره البيئي التلوث : ارناؤوط السيد زلمد  

 .00  ص اإلسكندرية ، ادلعارف منشأة ، معاصرة بيئية قضايا : ادلقصود عبد الدين زين 2

 ادلؤدتر أحباث كتاب من " نقدية تحليلية دراسة " األطفال العربية مجالت في البيئي التنوير : البساط مصطفى أماين ، السعدين زلمد الرمحن عبد 3

 .04  ص ، 2002، اإلسكندرية ، "احلياة ضروريات من البيئة ضرورة مجاعة" عشر الثاين الدويل
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اني بٌٗ ٖلى ًدخىي  والظي اإلا٣ترح الضعاؾت بغنامج في لؤلَٟا٫ ج٣ضمه ؤو ندإو٫  ما وىظا  الخغ٦ُت وألالٗاب وال٣هو ألٚا
 واىخماما بصعا٧ا ا٦ثر ٩ًىنىا واو جغبىي  بإؾلىب النلء بها ًخدلى او ًجب ث وؾلى٦ُا ٢ُم ٖن وحٗبر البِئت، من اإلاؿخمضة

٨دؿبىا بالبِئت ت ٍو  ؾُا والبُئُت الُبُُٗت اإلاىاعص وظٗل الخجغبت ٖلى مبنُت جغبُت وهي اإلاك٨الث خل في والخهمُم اإلاٗٞغ

   .حٗلُمي إلاسخبر

م٨ن     ن بلى حهضٝ الظي التربُت من النمِ طل٪ هي البُئُت التربُت او ال٣ى٫  ٍو  واإلاك٨الث بالبِئت ومهخم وإ ظُل ج٩ٍى
 اإلاك٨الث خل وظماُٖا ٞغصًا ًماعؽ او له ًدُذ مما بااللتزام والكٗىع  ال٣ٗلُت وال٣ضعاث اإلاٗاٝع من ولضًه ، بها اإلاغجبُت

ُت والاعج٣اء ، ظضًضة بُئُت مك٨الث ْهىع  من٘ ٖلى والٗمل الٓهىع، بلى الٗىصة وبحو بُجها ًدى٫  واو ال٣اثمت  .البِئت بنٖى

ت ألاٞغاص ب٦ؿاب ٖلى وجغ٦ؼ ، اإلاجخم٘ ؤٞغاص ظمُ٘ حؿتهضٝ البُئُت والتربُت      اإلاك٨الث وخل البِئت بإىمُت والىعي اإلاٗٞغ

 .الٟٗالت اإلاكاع٦ت ٍَغ٤ ٖن البُئُت

ت ٖلى اإلا٣ترح الضعاؾت بغنامج ٨ٞغة ج٣ىم :البُئُت الخىُٖت ٖملُت مداوع   خماؽ ب٩ل الُٟل بها ٣ًىم ألانكُت من مجمٖى
ت ؤىضاٝ لخد٤ُ٣ حٗإوني ق٩ل في  مٗلىماث، ٨ًدؿب جهاًخه ختى بضاًخه من البرنامج زُىاث ؤزناء في وىى مدضصة، جغبٍى

خٗلم واججاىاث، ومهاعاث،  الانسغاٍ زال٫ ومن بها ًمغ التي اإلاباقغة الخبراث زال٫ من جىاظهه التي اإلاك٨الث ًدل ٠ُ٦ ٍو

 . البرنامج زُىاث من زُىة ٧ل ؤنكُت في

دخىي   وزانت ال٨باع َبُٗت ٖن جسخل٠ الُٟل َبُٗت ؤو خُض التربُت في الخ٣لُضًت ٚحر ألاؾالُب بٌٗ اإلا٣ترح البرنامج ٍو
 ألانكُت ٍَغ٤ ٖن ًإحي وىظا البناء الٗمل ٖلى والخدٟحز الخُٛحر من ٞالبض ظامض ج٣لُضي ىى ما ٧ل ًمل ٞالُٟل الخٗلم، في

 ومٟاىُم، مباصت جغؾُش في نبضؤ خُنما بُئخه ججاو اًجابُا الُٟل ٩ًىو  وؤًًا البرنامج، ؤؾلىب ٖلحها ًدخىي  التي اإلاسخلٟت
ُت ومهاعاث  بما ملما للُبُٗت مدبا ججٗله والتي واإلانتزىاث الخضاث٤ بلى الخغوط زال٫ من الهٛغ منظ ُٞه البُئُت الخٖى

اث في ومخٗم٣ا بُئُت، ؤخضار من به ًدُِ  بإؾلىب مجمٗت ؤنكُت زال٫ ومن ٞحها ٌِٗل التي بالبِئت الخانت اإلاىيٖى

م٤ُ ومُٟض، وممخ٘، ق٤ُ، ت ٖو  . اإلاٗٞغ

ٟا٫ لضي الانخماء لخنمُت اإلا٣ترح البرنامج جنُٟظ ٖنض الخالُت والضعاؾت الؿاب٣ت الضعاؾاث ٖنه ؤؾٟغث ما وىظا  . ألَا

ٟا٫ وحٗلُم الٟنىو  بحو ال٣ىي  الاعجباٍ ىظا ٖلى جا٦ض التي الؿاب٣ت الضعاؾاث ومن  : بٗنىاو  ،  Spencer  ؾبيؿغ صعاؾت ألَا
فاٌ البُئُت التربُت جلضًم  لخنمُت مسخلٟت إلاكغوٖاث ؤمشلت زمؿت الباخض ٢ضم خُض  الابخضابُت واإلاضعؾت الغويت أَل

ٟا٫، ٍعاى من ألاولى الُٗنت : ُٖنخحو ٖلى الٟنُت، ألانكُت بٌٗ مخًمنت لؤلَٟا٫، البُئُت واإلاهاعاث البُئي، الىعي  ألَا
 . ؾنىاث زماني بلى ؾب٘ من الابخضاثُت اإلاغخلت ؤَٟا٫ من الشانُت الُٗنت

٘ ىظو بإو الضعاؾت نخاثج وؤزبدذ ت جٟى٢ذ خُض بًجابُت بنخاثج ظاءث ٢ض اإلاكاَع بُت اإلاجمٖى ت ٖن الخجٍغ  الًابُت، اإلاجمٖى

ت ؤَٟا٫ لضي البُئُت اإلاهاعاث من البُئي، والىعي ؤلاصعا٥ ا٦دؿابهم خُض من  .الًابُت اإلاجمٖى

                                                           
 الكتب سعد،عاملأ ميخائيل ادلوجود،يوسف، عبد غريب مرسي،زلمد منري زلمد ترمجة " للتربية الثقافية األصول " التربية أنثروبولوجيا" :نسيللر ف.ح  

 .24 ص ، 964  القاىرة ،
2
 Spencer, Christopher and others Evaluating environmental induction in nursery and primary 

school, education and information, (1994) vol, (3) 

No.(1). 
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لؿىن  وصعاؾت    ٖضة البرنامج وجًمن ، اإلابىغة الُفىلت مغخلت في البُئُت التربُت :بٗنىاو Wilson Roth ،1994 عور ٍو
ٟا٫ ٍعاى ؤَٟا٫ لضي البُئي الىعي ولخنمُت للمنهج ٦إؾاؽ الؿاخغة الُبُٗت خُض للمخجزىاث عخالث  ؤؾٟغث و٢ض. ألَا

بُت وصوعاث للمٗلمحو منذ ٖن الضعاؾت  الغويت َٟل وجغبُت جنكئت ؤؾالُب ٖن والىاُٞت الٗضًضة باإلاٗلىماث وجؼوصىم جضٍع

 .بُئُا

ذ وصعاؾت    .  لألَفاٌ البُئُت واإلاؿئىلُت البُئي الؿلىن جىمُت في اإلاىحهت الخٗلُمُت ألالٗاب فاٖلُت :بٗنىاو Hewit ٍَى

ٟا٫ ب٦ؿاب بلى الضعاؾت ىضٞذ و٢ض ن البِئت ٖن مخٗضصة مٗلىماث ألَا  جاثج الن ظاءث و٢ض .ججاىها الىاعي الؿلى٥ ٖو

ٟا٫ لضي البُئي الىعي جنمُت في ٞٗا٫ جإزحر لها الخٗلُمُت ألالٗاب ؤو ٖلى لخا٦ض   . البِئت ججاو اإلاؿئىلُت عوح وجنمُت ألَا

بُت صعاؾت : بٗنىاو ١٩٩٧ الهُٗضي اخمض مدمض صعاؾت نخاثج ظاءث ٦ما  التربُت ؤىضاٝ جد٤ُ٣ في الٟنُت التربُت لضوع  ججٍغ

خماص من البض نجاخا جد٤٣ ل٩ي البُئُت التربُت بغامج ؤو من الغويت في البُئُت  الجُض اإلانهج :وهي بال ٖنانغ ٖضة ٖلى الٖا
 . الُٟل نمى مؿخىي  م٘ جدناؾب والتي اإلادببت الٟنُت وألانكُت الخضَعـ َغ١  ألاىضاٝ، الىاضر

: احغاءاتها و الضعاؾت مىهج

بي اإلاىهج ٖلى حؿدنض ٞهي الخالُت الضعاؾت من اإلاخىزاة لؤلىضاٝ نٓغا:الضعاؾت مىهج  َبُٗت م٘ ًدناؾب الظي  الخجٍغ
بي اإلانهج ٣ًىم بط الخالُت، الضعاؾت  ؤزغ مضي ازخُاع اؾاؽ ٖلى ج٣ىم التي و الٗلمُت، بالخجغبت ٌؿمى ما بظغاء ٖلى الخجٍغ

بي مخٛحر ؤو ٖامل ت اإلادضوص الجؼجي اإلاؿخىي  ٖلى الٗلمُت الخجغبت ٍَغ٤ ٖن ٢ُاؾه ًغاص مٗحو ججٍغ  حٗمُم ٢بل ؤزغو إلاٗٞغ

بي الخهمُم اؾخسضام جم ٖلُه و. ٧له اإلاجخم٘ ٖلى به ازخبر الظي بالك٩ل اؾخسضامه ت طي الخجٍغ  طا الىاخضة اإلاجمٖى

 حٗخمض و. الىاخضة الجماٖت ؤٞغاص في اإلاؿخ٣ل اإلاخٛحر ؤزغ بضعاؾت زالله من الباخض ٩ًىو  الظي البٗضًت و ال٣بلُت اإلاالخٓت

ت ؤٞغاص ؾلى٥ مالخٓت ٖلى اإلاؿخ٣ل اإلاخٛحر ؤزغ صعاؾت ٖلى الضعاؾت ىظو ( الٗالجي البرنامج)جإزحر جدذ الىاخضة اإلاجمٖى
بُت اإلاٗالجت ندُجت ٞغص ٧ل ؾلى٥ في الخاصر الخُٛحر إلاالخٓت . الخجٍغ

بي الخهمُم نٕى ًىضر( : 01) ع٢م الجضو٫  و . الضعاؾت في اإلاؿخٗمل الخجٍغ

 البٗضًت اإلاالخٓت اإلاٗالجت اللبلُت اإلاالخٓت الجماٖت

Group 

 

L 

 Before  observation ــــ

 

Treatement 

 

 xؽ

 after observationــ

 yم

                                                           
1
 Wilson, Rath : environmental Educate at the early child hood level, 

north American Association for environmental educed (1994) . P.123. 
2
 Hewitl,Games in instructional learning to environmentally responsible behavior, journal of 

environmental education Ed. (1997) 28 (3) PP 35-37. 
 ،كلية منشورة غري دكتوراه رسالة ،"الروضة في البيئيةالتربية  ىدافأ تحقيق في الفنية التربية لدور تجريبية دراسة :"يالصعيد زلمد دأحم زلمد  

 .997  مشس، ،عني  جامعة ،البنات
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 :يبُها هُفُت و الضعاؾت مخغحراث

 (.اإلاىؾ٣ُُت و الٟنُت ألانكُت) الٗالجي البرنامج:اإلاؿخلل اإلاخغحر . 

 (.البُئي الىعي:) الخابٗت اإلاخغحراث . 

بي الخهمُم ؾالمت ؤو ٖلُه اإلاخ٤ٟ من: الضزُلت اإلاخغحراث.3  ًلي ُٞما و  زاعجي آلازغ و صازلي ظانباو،ؤخضىما لها الخجٍغ

: للبدض الخاعظُت و الضازلُت الؿالمت تهضص التي اإلاخٛحراث ألىم ٖغى

 التي اإلاخٛحراث ٖلى الؿُُغة من الباخض ًخم٨ن ٖنضما الضازلُت الؿالمت جد٤ُ٣ ًخم :للخهمُم الضازلُت الؿالمت.  1.3
:  هي اإلاخٛحراث ىظو و. الخاب٘ اإلاخٛحر في جازغ

 مبرمجت ج٨ن لم التي ألاًام ٚحر ان٣ُإ ألي الخجغبت َُلت الباخشت جخٗغى لم:لها اإلاهاخبت الٗىامل و الخجغبت ْغوف 

 .ألانل في

 ٟا٫ لها ًخٗغى التي النٟسخي و الباجىلىجي النمى في  اإلاخٛحراث ٧ل بها ٣ًهض و: بالىطج اإلاخٗللت الٗملُاث  ىظو في ألَا
ٟا٫ ٧ل و ٖكىاجي ٧او الازخُاع ؤو اؾخجاباتهم،بما في ًازغ مما الٟترة  ىظا جإزحر  من ٣ًلل ٞهظا البرنامج، لنٟـ حٗغيىا الَا

 .ظضا بُُئت الٟئت لهظو النمى زانُت ٦ظل٪ و اإلاخٛحر

 ت ؤٞغاص ظمُ٘ م٘ نٟؿها ألاصواث باؾخسضام اإلاخٛحر ىظا ٖلى الؿُُغة جم: اللُاؽ أصاة ٣ت بنٟـ و البدض مجمٖى  .الٍُغ

 ت الٗكىاجي الازخُاع جم اإلاخٛحر ىظا لخٟاصي:  اإلاجمىٖت أفغاص في الازخُاع فغوق  .البدض إلاجمٖى

  البرنامج ٖن َٟل ؤي ًخُٛب لم: للخجغبت الخاعهىن. 

 نُا١ زاعط بدشه نخاثج جهمُم من الباخض ًخم٨ن ٖنضما الخاعظُت الؿالمت جخد٤٣ :للخهمُم  الخاعحُت الؿالمت.2.3
ت بُت مىا٠٢ في و البدض، مجمٖى  ألازُاء من الخجغبت جسلى ؤو من بض ال الخاعظُت الؿالمت جد٤ُ٣ من للخإ٦ض و ممازلت ججٍغ

: الخالُت

 ت الزخُاع طل٪ و جإزحر الٗامل لهظا لِـ :اإلاؿخلل اإلاخغحر جأزحر جفاٖل  .ٖكىاجي ازخُاع البدض مجمٖى

 بُت ؤلاحغاءاث أزغ ٟا٫ ًضع٥ لم: الخجٍغ  .الباخشت ٢بل من ٩٦ل البرنامج جُب٤ُ جم و الضعاؾت، من ألاؾاسخي الهضٝ الَا

لت ٣ت الُٗنت ازخُاع جم:الُٗىت ازخُاع ٍَغ ٣ت جم ًضٖكىاثُت،ح بٍُغ ٟا٫ ٧ل ازخُاع الٗكىاثُت بالٍُغ  اإلاسجلحو ألَا
٣ت ازخُاع جم بٗضىا وؤلانار، الظ٧ىع  من وؾِ البلُضة مضاعؽ مسخل٠ من للُٟل الش٣افي بالناصي  ٧ّل  من الٗكىاثُت بالٍُغ

. ؾنت 12 بلى 8 بحو ؾجهم ًترؤوح ممن جلمُظا 40 م٘ مُضانُا م٘ الٗمل جم بخضاىما مضعؾت

 و اإلاٗلىماث ٖلى للخهى٫  ألاصواث ؤنؿب ازخُاع ٖلى بدشه ؤىضاٝ جد٤ُ٣ في الباخض نجاح ًخى٠٢ :البُاهاث حم٘ أصواث
 الاصاة ٖلى الضعاؾت ىظو في الباخشت اٖخمضث و٢ض ؤٚغايه، جسضم و البدض بمىيٕى نلت لها التي و اإلاُلىبت البُاناث

 :الخالُت

 ٖلى اإلاد٨محو ٖلى ٖغيه جم و ، ٣ٞغة 30 من ألاولُت نىعجه في البُئي الىعي ل٣ُاؽ اؾخبُاو بناء جم:البُئي الىعي اؾخبُان
ت الخهاثو من الخد٤٣ و ؤلا٧لُن٩ُي، و ألا٧اصًمي الٗمل بحو ًجمٗىو  ممن الازخهام ؤىل الؿاصة  لالؾخبُاو الؿ٩ُىمتًر

 الجهاثُت نىعجه في و طل٪ بٗض لُهبذ 0.79 هغوهبار آلفا بمٗاصلت زباتها مٗامل بلٜ خُض وزباتها نض٢ها صالالث بدؿاب

  32 ٖضصىا
ًة
.   بنضا
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 :اإلالترح البرهامج

 :اإلالترح البُئي الىعي لبرهامج الٗامت ألاَضاف- 

 : اإلاٗغفي اإلاجاٌ في

 . بِئتبا٫ اإلاخٗل٣ت الخ٣اث٤ من مناؾب ب٣ضع ٞلالِ جؼوٍض 1-

 .الخُت ال٩اثناث بحو الٛظاثُت والٗال٢اث البُئي بالنٓام اإلاخٗل٣ت واإلاٗلىماث باإلاٗاٝع الُٟل جؼوٍض 2-

 .وزهاثهها نٟاتها البُئُت بالنٓم اإلاخٗل٣ت واإلاٗلىماث باإلاٗاٝع الُٟل جؼوٍض 3-

 .ونٓمها مىاعصىا البِئت م٘ ؤلانؿاو ٖال٢ت ٖلى ٝعٕالذ 4-

 .البِئت ندى الغقُض ٚحر ؾلى٦ه في ؤلانؿاو ًتر٦ها التي الؿلبُت آلازاع ٖلى الُٟل حٗٝغ 5-

غ في ؤلانؿاو ؤصزلها التي بالخدؿِناث الُٟل حٍٗغ٠ 6-  .مىاعصىا واؾدشماع البِئت جٍُى

 .اإلاسخلٟت بإنىاٖها الُبُُٗت اإلاىاعص ٖلى اإلاداٞٓت َغ١  ٖلى الخٗٝغ 7-

 .وخماًتها البُئُت النٓم ٖلى اإلاداٞٓت َغ١  ٖلى الُٟل حٗٝغ 8-

 :الىحضاوي اإلاجاٌ في

ضم الُبُُٗت اإلاىاعص ٖلى اإلاداٞٓت ؤىمُت ج٣ضًغ الُٟل ب٦ؿاب 1-  .اؾخجزاٞها ٖو

 .ٖلحها واإلاداٞٓت اإلاخجضصة ٚحر الُبُُٗت اإلاىاعص اؾتهال٥ جغقُض ؤىمُت ج٣ضًغ الُٟل ب٦ؿاب 2-

حر في الضولت جبظلها التي الجهىص ٣ًضع ؤو 3-  .ؤلانؿاو لخضمت وجنمُتها اإلاىاعص جٞى

 .والاؾخجزاٝ الخسٍغب ؤنناٝ ٧ّل  من وخماًتها الىَنُت بالثرواث الاىخمام 4-

ت" بإنىاٖها البُئُت النٓم ٖلى الخٟاّ ؤىمُت ج٣ضًغ الُٟل ب٦ؿاب 5- ت -بدٍغ  - ػعاُٖت منا٤َ -ٚاباث ؤو بلخ ... بدحراث - جهٍغ

 ."بلخ

 . وعٞاىُخه ؤلانؿاو لخحر وخماًتها البُئُت النٓم ٖلى الخٟاّ في والٗلم الٗلماء صوع  ج٣ضًغ 6-

 . الُبُُٗت اإلاىاعص اؾتهال٥ وجغقُض البِئت جنمُت في واإلاىاَنحو اإلااؾؿاث صوع  ج٣ضًغ 7-

 :الخغوي الخس ي اإلاجاٌ في

دضصىا البُئُت اإلاك٨الث ًضع٥ ؤو 1-  . ٍو

دللها ظضو٫  في البُئُت اإلاٗلىماث ًنٓم ؤو 2-  . ٍو

دضص البُئُت، النٓم ًضعؽ ؤو 3- حر الخُت م٩ىناتها ٍو   الخُت، ٚو
ًة
حر الهُض، وقب٨ت واإلا٨برة اإلاجهغ مشل ؤصواث مؿخسضما  ٚو

ت ؤصواث من طل٪  . مسبًر

نٓمها البُئُت النٓم من الُٗناث ًجم٘ ؤو 4-  . ظضؤو٫  في ٍو
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ثها بٗضم من٣ُخه في البُئُت النٓم م٘ حٗامله من ًدؿن ؤو 5-  الخ.. حكىحهها ؤو اؾخجزاٞها ؤو جلٍى

 الك٩ل ناخُت من والبؿاَت الجما٫ مٓاىغ بنٟؿه ًخلمـ ؤو له جدُذ التي البِئت للُٟل نيهئ ؤو الًغوعي  من :الـىخضاث -
ضو بلى باإلياٞت والخنؿ٤ُ واللىو   الٟن لىخاث ومكاىضة البؿاَت في ٚاًت بنماطط ًبضؤ ؤو ٖلى اإلاىؾ٣ُى ؾمإ ٖلى حٍٗى

ج٨سخي خضاث٤ في للجزىت ًسغط واو واإلاخاخ٠ اإلاٗاعى في ؤو اإلاجز٫  ظضعاو ٖلى ؾىاء الدك٨ُلي  الؼىىع  بإبهج الُبُٗت ٞحها ُُ

 ٖلى وحٗإونه طو٢ه جنمُت ٖلى حؿاٖض الٗىامل ىظو ٧ل .. الؿلُم الظو١  ولٗبه مالبؿه ازخُاع في ًغاعي واو ألاشجاع وؤظمل
 :ًلي ٦ما البرنامج وخضاث جدضًض جم ىظا ٖلى و. اإلاسخلٟت ومٓاىغو للجما٫ بصعا٦ه جٟخذ

ٟا٫ مؿاٖضة ٖلى زاللها من نٗمل و: البُئُت اإلاٗغفت -١ ت مٗلىماث ا٦دؿاب ألَا  ، بالُُىع،نكإتها زانت ومٗاٝع مخنٖى
 . لها جخٗغى او ًم٨ن التي اإلاك٨الث جُىعىا،

ٟا٫ مؿاٖضة ٖلى زالله من نٗمل و: البُئي الىعي -٢  ججاىها اإلاغى٠ والخـ ، الُُىع  بإىمُت الىعي ا٦دؿاب  ألَا
 . بها ج٣ترو  ؤو ًم٨ن التي ،واإلاك٨الث

ٟا٫ مؿاٖضة ٖلى زاللها من نٗمل و : البُئُت واللُم الاججاَاث -٣ ن بضاًت ٖلى ألَا  البُئُت وال٣ُم الاججاىاث ج٩ٍى
 . بالُُىع  اإلاخٗل٣ت اإلاك٨الث من ؤلا٢ال٫ في وبؾهامهم ، ٖمىما والبِئت الُُىع  ججاو ؤلاًجابُت

ٟا٫ مؿاٖضة ٖلى زاللها من نٗمل و: البُئُت اإلاهاعاث -٤  الُُىع  ٖلى للمداٞٓت الالػمت البُئُت اإلاهاعاث ا٦دؿاب ألَا
 . بالبِئت ألايغاع ٖضم بَاع في مجها والاؾخٟاصة ، وألاشجاع

 اإلاك٨الث خل ٖلى الٗمل في بًجابُحو مكاع٦حو ل٩ُىنىا لؤلَٟا٫ الٟغنت بجاخت ٖلى زاللها من نٗمل و: البُئُت اإلاكاعهت -٥

ضم ، النٓاٞت ٖضم : مشل بالُُىع  اإلاخٗل٣ت البُئُت خناء ٖو  . مٗاملتها وؾىء وبًظائها ، بها الٖا

م و الٗالج اؾتراجُجُاث ؼ، في اإلاخمشلت و الؿلى٥ حٗضًل اؾتراجُجُاث:الخلٍى  ىظو ٧ل و. الخ٣لُض الخل٣حو، النمظظت، الخٍٗؼ
 . اإلاىؾ٣ُي و الٟجي الٗالط و باللٗب الٗالط ج٣نُتي يمن جضزل الاؾتراجُجُاث

 الجؿمُت الخغ٧اث في الخد٨م الُٟل حٗلُم و الاؾترزاء، و الخنِٟـ الُٟل حٗلُم ٖلى حٗمل ٞهي: للمىؾُلى الاؾخمإ

ُه الخىانل ٖملُت حؿهُل اصة بنٖى بت ٍػ  الاؾتراجُجُاث ىظو لخُب٤ُ ؤصواث ٖضة اؾخسضام جم و٢ض. لضًه ال٨الم مخٗت و ٚع
ت ، خاؾىب:مجها ت ؤ٢غام ُٞضًى، ؤقَغ . بلخ... ،٦غة خبل ؤلٗاب ؤصواث الخالُت ألاصواث بلى باإلياٞت ٧امحرا ، مًَٛى

: البرهامج مدخىي 

بي البرنامج بها ًبخضت التي ألانكُت وهي :البرهامج أوكُت     ٞمن. البرنامج جُب٤ُ من ألاولى  ألاًام في جُب٣ُها جم التي و الخضٍع
غة اإلاشحراث اؾخسضام ٍَغ٤ ٖن في حٗلمها اإلاغاص للمهاعة الُٟل حهُإ زاللها  ألانكُت بٌٗ جغصًض ٍَغ٤ ٖن ؤو البِئت، في اإلاخٞى

. اإلاناؾبت اإلاضعؾُت اإلاىؾ٣ُُت

 و اللٗب ج٣نتي ا٢تراح جم خُض ، البُئُُت اإلاهاعاث ٖلى الخضٍعب في ٖلحها اؾدنض التي ألانكُت هي و :الغبِؿُت ألاوكُت
.  الؿلى٧ي الٗالط ج٣نُاث و اإلاىؾ٣ُى

 في اإلاؿخسضم الغثِسخي النكاٍ نٕى ون٠ و جدضًض و ، البرنامج في اإلاُب٣ت التهُئُت ألانكُت ون٠: اإلاؿخسضمت الاوكُت
. الغثِؿُت الانكُت يمن جد٣ُ٣ه ًم٨ن ىضٝ ٧ل ؤو الٗلم م٘ الهضٝ جد٤ُ٣
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. النكاٍ جُب٤ُ ؤزناء اؾخسضامها ؾِخم التي اإلاىاص خهغ بها ٣ًهض و :اإلاؿخسضمت اإلاىاص

 :الضعاؾت بغهامج زُىاث

ن، ٢ضعث ػمنُت مضة البرنامج جُب٤ُ اؾخٛغ١  :البرهامج جُبُم مضة و هُفُت : هي ٞتراث زمـ جًمنذ بكهٍغ

حو مضتها و: اللبلي الخلُُم فترة. 1 . الضعاؾت ؤصواث جُب٤ُ زاللها من جم ؤؾبٖى

. حٗلمها اإلاغاص للمهاعاث جىػَٗها جم( ؤؾابُ٘ 04) مضتها و البرهامج جُبُم فترة. 2

حو مضتها و: البٗضي الخلُُم فترة. 3  .  اإلا٣ُاؽ جُب٤ُ اٖاصة و  ؾلى٦ه مغا٢بت و َٟل ٧ل ج٣ُُم زاللها من جم ؤؾبٖى

: للبرهامج الخسُُِ مغخلت

اث وجدضًض ، وزُىاجه البرنامج ؤىضاٝ جدضص اإلاغخلت ىظو في الباخشت ويٗذ و٢ض     ٖلى ألاصواع وجىػَ٘ ، الٗمل مجمٖى

ٟا٫ اعاث وجدضًض ، ألَا  . البرنامج ؤىضاٝ جد٤ُ٣ في حؿاٖض التي الٍؼ

 من ًضوع  ما زال٫ من الش٣ت ٖلى ٢اصع الُٟل او ٖلى جاؾـ والتي ، البرنامج ؤؾلىب ًخًمجها التي الخٟاٖلُت التربُت بَاع وفي
ٟا٫ ًجٗل مما م٣ىماجه ب٩ل الخٗلُمي اإلاى٠٢ في وجٟاٖالجه ، ػمالثه وبحو بِنه ؤو اإلاٗلمت وبحو بِنه خىاع  ٠ُ٦ ًخٗلمىو  ألَا

٣ت ٨ًٟغوو  م٘ ًخٗاملىو  و٠ُ٦ ، اإلاؿئىلُت ًخدملىو  و٠ُ٦ ألاصواع، ًىػٖىو  و٠ُ٦ ًدنا٢كىو، و٠ُ٦ منٓمت، بٍُغ

ن، م٘ وؤًًا البٌٗ، بًٗهم  . بالبرنامج الخانت ال٣غاعاث اجساط ٖلى ًخضعبىو  و٠ُ٦ آلازٍغ

 :البرهامج جىُٓم

 .قٗبُت وع٢هاث ؤلٗاب ٢هو، ؤٚاني، مىؾ٣ُى، الٗامت اإلاهاعاث بحو الخ٩امل -

باث عبِ -  . ومدخىاو البرنامج بإىضاٝ اإلاخًمنت والخبراث للمهاعاث اإلاهاخبت وألانكُت الخضٍع

اث جدضًض - ٟا٫، ٖلى ألاصواع وجىػَ٘ الٗمل، مجمٖى اعاث جدضًض ألَا   .البرنامج ؤىضاٝ جد٤ُ٣ في حؿاٖض التي الٍؼ

 :البرهامج جىفُظ زُىاث

 . الُُىع  ٖن اإلا٣ترح البرنامج زُىاث ؤولى ج٩ىو  ؤو ًم٨ن ؤنه الباخشت جغي 

 . الخُىاو وخض٣ًت واإلانتزىاث الخضاث٤ مشل مخ٨غعة عخالث في بلحها الخغوط ًم٨ن التي ألاما٦ن ازخُاع -

ٟا٫ ٖلى الٗمل وجىػَ٘ ، للخنُٟظ الالػمت وألاصواث اإلاىاص ججهحز - ٟا٫ ًخٗإوو  ٧ي مجهم ٧ل وبم٩اناث ل٣ضعاث جبٗا ألَا  ألَا

 . البرنامج ؤىضاٝ لخد٤ُ٣ ظمُٗا

 :البرهامج جُبُم زالٌ مىاككتها جم التي اإلاىايُ٘

ٟا٫ منا٢كت"الُُىع "البرنامج مىيٕى ٖن الخالُت اإلاٗلىماث م٘ لؤلَٟا٫ الؿاب٣ت الخبراث مكاع٦ت وهي     ، الُُىع  ٖن ألَا
ٟهم اطحهم قغؽ ٩ًىو  ٢ض بًٗها ؤو خُض ، مٗهم الخٗامل في الخظع جىدى بًغوعة وحٍٗغ  ملمحو ٩ًىنىا ؤو ٞالبض ، ٍو

إل زال٫ من َبٗا مٗها، الخٗامل ٢بل ٖجها ٖضًضة بمٗلىماث  . بالبلُضة الش٣افي الناصي بم٨خبت ٦خب ٖلى الَا
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م٨ن -  ىظا ؤو خُض ، ٞحها حؿهم التي واإلانخجاث وؤق٩الها، وؤحجامها ، ؤنىاٖها خُض من الُُىع  ٖن مهىع  مٗغى ٖمل ٍو
ا ٩ًىو  ؤو ًم٨ن اإلاٗغى ٟا٫ حؿائالث إلزاعة مهضعًة حو ًجٗلهم مما واؾخٟؿاعىم ألَا  اإلاٗاٝع من الٗضًض با٦دكاٝ قٛٞى
 . الُُىع  بمىيٕى اإلاغجبُت البُئُت

ٟا٫ بقغا٥ ًم٨ن - ضاص في الابخضاثُت اإلاغخلت من ؾنا ألا٦بر ألَا  ال٣ٗلُت ٢ضعاتهم نمى ٖلى ٌؿاٖض الخاماث،مما وججهحز ، ؤلٖا

٨دؿبىو  ، والخهن٠ُ ، والترجِب الازخُاع ٖلى و٢ضعاتهم ،  . الُُىع  ٖن البُئُت واإلاٗاٝع الجضًضة اإلاٗلىماث من الٗضًض ٍو

ٟا٫ ا٢تراخاث ويم اإلانا٢كت ؤزناء مالخٓت ٧ل حسجُل ًخم -  للبِئاث نىع  ٖلى ؤًًا اإلاٗغى ٌكخمل ؤو والبض ألَا

ت، البِئت وؤشجاع ػعٕ من بها وما ٞحها حِٗل التي الُُىع  وؤىم الؼعاُٖت البِئت:اإلاسخلٟت ُىعىا الصخغؤٍو  ، ونباجاتها ، َو
 . ٖلحها اإلاداٞٓت ويغوعة الُُىع  ٖلحها حِٗل التي اإلاُاو ومهاصع

ٟا٫ منا٢كت ًخم زم -  ، بلحها النٓغ ٖنض ظمالها مشل للُُىع  الغاجٗت الٟىاثض من الٗضًض ومكاىضة اإلاٗغى بٖضاص بٗض ألَا
ٟا٫ ًخىنل بدُض الجمُلت ؤنىاتها من جهضع التي ألانٛام  في ال٣هىي  ألىمُتها الُُىع  ًدترمىا ؤو من البض انه بلى ألَا

 . الخُاة

 :اإلاُضاوي لٗملا

م٨ن الخضاث٤ بلى مضاعؾهم من مُضانُت عخلت بٗمل ال٣ُام ًم٨ن زالله من      الخُىاو خض٣ًت في البرنامج ىظا جُب٤ُ ٍو
ت الجمُلت وألاشجاع والنباجاث الؼىىع  إلاكاىضة  والؿمإ َحراجها، ؤزناء ومغا٢بتها ؤٚهاجها، ٖلى الُُىع  ج٠٣ التي اإلاخنٖى

هم وجنمُت اإلانٛمت، ألنىاتها خناء و٦ُُٟت ٖجها، مٗاٞع  .َاثغ ٧ل ؤنىاث بحو الخمُحز و٦ُُٟت وبنٓاٞتها، بها الٖا

ٟا٫ حٍٗغ٠ م٘ ىظا  ٍَغ٤ ٖن اإلااء ٖلى الخٟاّ و٦ُُٟت وقمـ ، وىىاء ، ماء ومن ٚظاء، من الُُىع  ًدخاظه ما بجمُ٘ ألَا
م الؿلى٥ وؤًًا البِئت في الُبُُٗت اإلاىاعص ىظو ٖلى الخٟاّ  اإلاُاو، اؾتهال٥ وجغقُض بالنٓاٞت، الاىخمام زال٫ من ال٣ٍى

 . الؼعاٖت في النٓام ومغاٖاة

 ، ٖلُه والخغم ، ثالنبا وعي اإلاهمالث، ؾلت في ال٣مامت عمي مشل البُئُت اإلاهاعاث من الٗضًض ا٦دؿاب لؤلَٟا٫ ًم٨ن ٦ما -
ٟا٫ حٍٗغ٠ في زبرجه من والاؾخٟاصة ، الخُىاو بدض٣ًت الُُىع  ؤ٢ٟام ٖن اإلاؿئى٫  م٘ والخدضر  الُُىع  بإنىإ ألَا
جهم خناء و٦ُُٟت ، ألانلي ومَى ٟا٫ مالخٓاث حسجُل يغوعة َاثغ ٧ل ًخمحز وبما ٖلحهم واإلاداٞٓت ، بهم الٖا  عخالتهم في ألَا

 . بالبِئت واخخ٩ا٦هم الؿاب٣ت ججاعبهم من جىاظههم ٢ض التي البؿُُت اإلاالثمت الخلى٫  وي٘ ومداولت ، للخض٣ًت

ٟا٫ ٣ًىم الخُىة ىظو في : اإلاىاؾبت الاؾتراجُجُاث اؾخسضام هُفُت  الخبراث وجمشُل بىن٠ ال٨باع م٘ باإلاكاع٦ت ألَا
 ٖلمىو وما الىا٢٘ في عؤوو وما الهىع  ٖن مسخل٠ ًغونه ما ومنا٢كت اإلاسخلٟت ألانكُت زال٫ من ، ا٦دؿبىىا التي واإلاٗلىماث

ىاثضىا وؤق٩الها الُُىع  ٖن  . ٞو

ٟا٫ ٣ًىم-  مؿاب٣ت ق٩ل ٖلى الباخشت مجهم وجُلب ، مسخل٠ نىث له َاثغ ٧ل ؤو و٠ُ٦ ، الُُىع  ؤنىاث بخ٣لُض ألَا
ت م٩اٞإة وبُٖاء بالخنإوب الُُىع  ؤنىاث بخ٣لُض م٨ن نىجه ؾمإ اإلاُلىب الُاثغ نىث ؤصاء مجهم ًجُض إلان عمٍؼ  ؤًًا ٍو

 . الُاثغ لهىث جمُحزىم مضي ازخباع الُُىع  ؤنىاث ٖلُه مسجل قٍغِ زال٫ من

ٟا٫ ٖلى ٦ما - ُلب ظناخُه، الُاثغ ًدغ٥ و٠ُ٦ ، الُُىع  َحراو خغ٧اث بخ٣لُض ٣ًىمىا ؤو ألَا  ؤو ال٣اصم الل٣اء في مجهم ٍو

 . الضظاط َعل من ٦بحر لُاثغ ظناخاو بخهمُم ٣ًىمىا
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 . اإلاضعؾت م٨خبت من ٖلحها الخٟاّ و٦ُُٟت ، الُُىع  ٖن خ٩اًت ججمُ٘ مجهم ٧ل من ًُلب ٦ما -

ٟا٫ ٣ًىم - خضعبىا ، وؤظندت اإلاسخلٟت، الُُىع  لبٌٗ ؤ٢نٗت بهناٖت ٣ًىمىا ، وألاشجاع الُُىع  ٖن جمشُلُت بٗمل ألَا  ٍو
 . ألاشجاع لخغ٧اث ؤلا٣ًاعي الغ٢و وؤصاء ، ال٣هت جمشُل ٦ُُٟت ٖلى

٩ىو  -  ج٩ىو  بدُض ألاشجاع خغ٦ت ونىث ، والُُىع  الٗهاٞحر ؤنىاث ٖلحها اإلاسجل الكغاثِ بٌٗ ظم٘ بٗض طل٪ ٍو
ت مىؾ٣ُى ٍغ ٟا٫ بعقاص وألاشجاع الُُىع  ٖن بإصائها ٣ًىمىو  التي الخغ٦ُت لل٣هو جهٍى  جهن٘ ؤو ًم٨ن التي للخاماث ألَا

 . والَغل ، وألالىاو ، والهمٜ اإلا٣ىي  الىع١ مشل الُُىع  مجها

فاٌ ألٗاب و أغاوي -  :الَا

ٟا٫ والٗاب ؤٚاني جدكابه  في اإلاىخضة والؿماث الخهاثو خُض من الٗالم، من م٩او ٧ل في بإنٟؿهم ًاصوجها التي ألَا

نُت ، النٛمي والدؿلؿل ، والبناء ، التر٦ُب ت الخغ٦ُت ؤلام٩انُاث م٘ جخىاءم -ؾهلت ٢هحرة ظضا بؿُُت ٞاأٚل  والٟنُت وال٨ٍٟغ

 .والنكاٍ للٗب وخاظاجه للُٟل

نُت  جل٪ جمشل بغاءة في ٦ُانه ب٩ل الُٟل ٞحها ٌؿخٛغ١  ؤلانؿانُت الُٟىلت مغخلت في ألانكُت ابغػ  من حٗضاو واللٗبت ٞاأٚل
ٟا٫ ًاصوجها واخضة ؤٚنُت نجض ؤو الناصع ومن الٗمغ، ؤًام في والخلىة الهامت الؿنُت اإلاغخلت  ، لٗبت في جخمشل خغ٦ت بضوو  ألَا

اني بٗض ج٩ىو  و٢ض اإلادضوصة البؿُُت وزبراتهم ، مضع٧اجه جناؾب جمشُلُت ؤو  ٢ض ول٨جها ، ٣ٖالنُا مٟهىما جدمل ال ؾاطظت ألٚا
خًمن بالُبُٗت الُٟل واعجباٍ البِئت ٖن حٗبر  ندن و عصصجها لُاإلاا التي الٛناثُت اإلاىؾ٣ُُت ألالٗاب بٌٗ البرنامج ٍو

   .نٛاع

ٟا٫ لخٍٗغ٠ اإلادُُت بالبِئت اإلاغجبُت الكٗبُت الغ٢هاث بٌٗ ج٣ضًم ًم٨ن ٦ما-  وظماله، والٍغ٠ الؼعاُٖت بالبِئت ألَا
ت والبِئت اني وبٌٗ ، وب٣ًاٖاتها بُُىعىا الصخغؤٍو نض اإلاغجبُت اإلاىؾ٣ُُت ألٚا  في ًىي٘ ؤو ًجب مىؾ٣ُى بغنامج جسُُِ ٖو
خباع ٟا٫ زبراث الٖا اث ، الؿاب٣ت ألَا ٟا٫ ببضإ وج٣ُُم ومالخٓت ، نمىىم ومؿخٍى  مج البرنا بحو الخىا٤ٞ جد٤ُ٣ ويغوعة ألَا

ٟا٫ جالثم ل٩ي اإلااصة بخٗضًل اإلاٗلمىو  ٣ًىم ، واخخُاظاتهم لى البِئت، ندى مٟاىُمهم وجا٦ض ، ألَا  بقغا٥ اإلاٗلمىو  ٖو

ؿدكٗغ ٥ . ؤلام٩او ب٣ضع لؤلَٟا٫ اإلاىؾ٣ُُت الخبراث في. الىالضًن نُت بهظو ٚناثه ؤزناء الُٟل َو  الجمُل الُبُٗت بجى ألٚا
اٖت ، للخُاة الٗمل ويغوعة الشماع ٖلى جخٛظي الُُىع  وؤو والؼىىع، بالىعوص اإلالئ  . ال٨باع َو

 :الضعاؾت بمخغحر الخانت الىخابج مىاككت و جدلُل

ت  ؤٞغاص صعظاث مخىؾُي بحو ٞغو١ وظىص ٖلى الٟغى ًنو و: الضعاؾت فغيُت هخابج  ٖغى. 1 بُت اإلاجمٖى  الىعي في الخجٍغ

 الاخهاجي ألاؾلىب باؾخسضام ٢امنا الٟغى ىظا صخت من للخد٤٣ و .الخنمىي  للبرنامج البٗضي و ال٣بلي ال٣ُاؽ في البُئي
 صعظاث بمخىؾُاث ًخٗل٤ ُٞما البٗضي و ال٣بلي ال٣ُاؾحو بحو الٟغو١ ٖن لل٨ك٠  مدكابهخحو لُٗنخحو( (T-test"  ث" ازخباع

ت لضي البُئي الىعي . الضعاؾت مجمٖى

ٟا٫ لضي  البٗضي و ال٣بلي ال٣ُاؽ صعظاث مخىؾُاث بحو الٟغو١ صاللت ًىضر: الخالي الجضو٫    ت الَا   ٖلى الضعاؾت مجمٖى

  .البُئي الىعي اؾخبُاو

                                                           

 . 99 ، العرىب الفكر دار ، شرفاأل طارق .ت ،"سويا نلعب تعالوا  :"برناردى كولوىن  
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 اإلاؤقغاث

 اإلاجمىٖت

ت صعحاث اإلاُٗاعي  الاهدغاف اإلاخىؾِ  الضاللت مؿخىي  (ث) كُمت الخٍغ

 28.55 اللبلي اللُاؽ

 

10.68 39  

6.55 

 

 

 0.01 صا٫

 39 15.52 44.85 البٗضي اللُاؽ

 

 لل٣ُاؽ الخؿابي اإلاخىؾِ ٢ُمت بلٛذ ؤنه البٗضي، و ال٣بلي ال٣ُاؽ في البُئي الىعي اؾخبُاو ٖلى ؤٖالو الجضو٫  من ًخطر   

 باندغاٝ و 44.85 بـ البٗضي لل٣ُاؽ الخؿابي اإلاخىؾِ ٢ُمت ٢ضعث بِنما ،10.68 ٢ضعو مُٗاعي  باندغاٝ و 68.55 ال٣بلي
 ٞغو١ جىظض ؤنه بال٣ى٫  لنا ٌؿمذ مما ،0.01 مؿخىي  ٖنض صالت 6.55 بلٛذ ٣ٞض" ث" ازخباع ٢ُمت ٖن ؤما. 15.52 بلٜ مُٗاعي 

ٟا٫ لضي   البٗضي و ال٣بلي ال٣ُاؽ صعظاث مخىؾُاث بحو اخهاثُا صالت ت الَا بُت الضعاؾت مجمٖى  اؾخبُاو ٖلى الخجٍغ

ٟا٫ صعظاث مخىؾُاث بحو الٟغو١ جىيُذ ًم٨ن و .البٗضي ال٣ُاؽ لهالر البُئي الىعي ت) الَا بُت اإلاجمٖى  ٖلى( الخجٍغ
 . الخالي البُاني الك٩ل في الخُب٤ُ بٗض و ٢بل البُئي الىعي اؾخبُاو

 
 :الضعاؾت هخابج

ٟا٫ ٍعاى في الؿاب٣ت والخجغبت ٢ضم ما ٧اٞت ٖلى وبناءًة  ج٣ضم إلاا ندُجت      بمجغص ىنا ؾن٨خٟي ألاؾاسخي، الخٗلُم ومغخلت ألَا
إل من بها الخغوط ؤم٨ن التى الٗامت الاؾخنخاظاث ألىم ملخو ٖغى ج٣ضًم غ ٧اٞت وصعاؾت ؤلَا ت ألَا  والضعاؾاث النٍٓغ

ٟا٫ لضي البُئى الىعى جنمُت خى٫  ؤظٍغذ التى الخضًشت ملُاجه وؤبٗاصو، مهاعاجه، بمسخل٠ ألَا ٟا٫ ٖنض وؤنىاٖه ، ٖو  بما ألَا
ٟا٫ لضي البُئى الىعى لخنمُت الالػمت والاؾتراجُجُاث وألاؾالُب الُغ١  اىم ًض جدض فى ٣ًُض  للمؿخ٣بل بٖضاصىم زم ومن ألَا

القبلي

30البعدي

30.5

31

31.5

32

32.5

ت 
سطا

متو
ال

الوعي البيئي 

القبلي

البعدي
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 الخ٨نىلىظُاث م٘ الخٗامل و٦ُُٟت الٗهغ جدضًاث من ًٟغيه ما إلاىاظهت الالػمت واإلاىانٟاث الخهاثو، اىم وب٦ؿابهم

 .نُٟٓت بِئتهم ٖلى ًداٞٔ بك٩ل اإلاخ٣ضمت

 :الٗامت الاؾخيخاحاث َظٍ أَم مً

 .طل٪ لخد٤ُ٣ الؿلُمت البضاًت هى الُٟىلت وؤو ، النصخىء لضي البُئى الىعى لخنمُت ال٣هىي  ألاىمُت-1

 ما وىظا البِئت ججاو واإلاؿئىلُت اإلاكاع٦ت عوح وجنمُت الؿلى٥ تهظًب فى ٌؿدنض ؤو البض البِئت ججاو الغقُض الؿلى٥ ؤو -2

ذو ،وعَؿىن و ،ؾبيؿغ صعاؾت مشل ، الؿاب٣ت صعاؾاث ٖلُه ؤ٦ضث  .ٍَى

ُت او ونجض ، البُئُت الخنكئت فى بضوعىا ال٣ُام فى اإلاضعؾت صوع  حٗاْم -3  ىى اإلاخٗلم والصخو الخٗلُم زبحر بحو الٗال٢ت نٖى
ت حجغ  . الخٗلم بِئت ٖلى جازغ والتي ، ألازغي  الٗىامل ٧ل ٖلُه جغج٨ؼ الظي و ، الؼؤٍو

اصاث زل٣ُت ٢ُم جدمل والتي الكٗبي الترار ٖنانغ بٌٗ اؾخسضام ؤو-4  جهمُم في حؿهم ؤو ًم٨ن مجخمٗنا وج٣الُض ٖو
ٟا٫ لضي البُئي الىعي جنمُت ٖن بغنامج ٟا٫ ٍعاى مغخلت في ألَا  جنمُت ٖلى ٌؿاٖض ألاؾاسخي الخٗلُم من ألاولى واإلاغخلت ألَا

 .بُئخه ججاو اإلاؿئىلُت عوح وجنمُت الُٟل وعي

 ٞناء ؤو اإلانا٤َ بخضي حصجحر مشل البِئت ٖلى الخٟاّ ب٨ُُٟت زانت مٗؿ٨غاث فى الابخضاثُت الخل٣ت جالمُظ حصجُ٘-5
با طل٪ ٌٗض خُض اإلاضعؾت جب ، البِئت ٖلى للخٟاّ ٖملُا جضٍع  بُئُت وؤنكُت بغامج ٖلى اإلاٗؿ٨غاث ىظو جدخىي  ؤو ٍو

 .الخالمُظ ُٖنت م٘ البرامج ىظو مدخىي  ًخالءم ؤو ٖلى مخ٩املت

م -6  .ًٟٗله ؤو ًجب ال وما ًٟٗله او ًجب ُٞما الُٟل منا٢كت م٘ بإو٫  ؤو٫  وجصخُدها للُٟل الخاَئت الؿلى٦ُاث ج٣ٍى

ت ىضاًا بُٖاء اإلام٨ن ومن ، ػمالئو ؤمام للُٟل الصخُدت الؿلى٦ُاث حصجُ٘-7  .عمٍؼ

ناء بدض٣ًت الاىخمام-8 ٟا٫ ٍعاى فى وزانت نُٟٓت اإلاضعؾت ٞو  .ألَا

حو اإلاٗلمحو ٢بل من بال٣ضوة الاىخمام-9 حرىم وؤلاصاٍع  .ٚو

غ ٢غاعاث جنو ؤو يغوعة -10 ٟا٫ ٍعاى ومغخلت الخٗلُم مغاخل مسخل٠ فى الضعاؾُت اإلاناهج جٍُى  جنمُت ج٩ىو  ؤو ٖلى ألَا

غ ؤبٗاص من بٗضا البُئي الىعي  . الخٍُى

ُت والتربُت التربُت، ٧لُاث بغامج يمن البُئُت التربُت فى م٣غعاث بصزا٫ يغوعة -11 ٟا٫، وعٍاى النٖى  صوعاث وجًمُجها ألَا

 . الابخضاثُت واإلاضاعؽ الغوياث ومضًغي  والنٓاع واإلاىظهحو للمٗلمحو ح٣ٗض

 :للبرهامج الخالُت الٗامت ألاَضاف جدلُم جم َظا ٖلى

ٟا٫ ب٦ؿاب -  من الخُاة في وؤىمُتهم ، وماء ، ونباجاث وؤشجاع َُىع  من ، بهم اإلادُُت الُبُٗت ٖن وا٢ُت مٗلىماث ألَا

 . والؿماء والكمـ الهىاء ٖن مٗلىماث اإلاؿاٞت و٦ظل٪ ، للُُىع  ٦ٗكل حؿخسضم ألاشجاع بٌٗ واو ، الٛظاء ناخُت

ٟا٫ لضي الؿلُمت الاظخماعي الخٟاٖل مهاعاث جنمُت -  ؤنكُت زال٫ من ، آلازٍغن واخترام  والانخماء الخٗإوو  مشل ألَا

 .البرنامج

ٟا٫ ب٦ؿاب-  . زام بك٩ل بالُُىع  الخانت واإلاٟاىُم اإلاهاعاث ألَا
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 . ٖلحها ًخٛظي ال والتي -ؤلانؿاو ٖلحها ًخٛظي - ؤلُٟت ٚحر - ؤلُٟت- اإلاسخلٟت الُُىع  بحو الخمُحز-

اث بم٩اناجه جنمُت ٖلى الُٟل مؿاٖضة -  . وم٩ىناتها بُئخه م٘ ًخ٠ُ٨ ختى الٍُٟغ

ٟا٫ اقترا٥- ت اإلاىؾ٣ُُت ؤنىاتها نٛماث الُُىع، بإىمُت البُئي الىعي وب٦ؿابهم ، البِئت ٖلى اإلاداٞٓت في ألَا  ، اإلاخنٖى

لى ٖلحها الخٟاّ ٦ُُٟت اإلاسخلٟت منخجاتها  . خُاتها ٖو

ت -  . بها ج٣ترو  ؤو ًم٨ن التي اإلاك٨الث مٗٞغ

: زاجمت     

ٟالنا نخمناو واٖض مؿخ٣بل و ناٖض ظُل ؤظل من       ًخلمـ ؤو له جدُذ التي البِئت للُٟل نيهئ ؤو الًغوعي  من ٞةنه أَل
ضو بلى باإلياٞت والخنؿ٤ُ واللىو  الك٩ل ناخُت من والبؿاَت الجما٫ مٓاىغ بنٟؿه  ًبضؤ ؤو ٖلى اإلاىؾ٣ُى ؾمإ ٖلى حٍٗى
 للجزىت ًسغط وؤو واإلاخاخ٠ اإلاٗاعى في ؤو اإلاجز٫  ظضعاو ٖلى ؾىاء الدك٨ُلي الٟن لىخاث ومكاىضة البؿاَت في ٚاًت بنماطط

 ىظو ٧ل...الؿلُم الظو١  ولٗبه مالبؿه ازخُاع في ًغاعي وؤو ألاشجاع وؤظمل الؼىىع  بإبهج الُبُٗت ٞحها ج٨سخي خضاث٤ في
 مٟٗم مؿخ٣بل لهناٖت جإىلت و اإلاسخلٟت، ومٓاىغو للجما٫ بصعا٦ه جٟخذ ٖلى وحٗإونه طو٢ه جنمُت ٖلى حؿاٖض الٗىامل
  .الخُىع  و بالنجاح

: اإلاغاح٘ كابمت

ت الل٣اني، خؿحو ؤخمض .1  ال٣اىغة ، ،ال٣اىغة1 ال٨خب،ٍ ٖالم ،"واإلاؿخلبل الخايغ البُئُت التربُت :" مدمض خؿن ٞاٖع
1999. 

فاٌ لٍغاى التربىي  الضوع  جفُٗل مخُلباث" : ظىعط صمُاو ظىعظُذ.  2  في البُئي الىعي جىمُت في الابخضابُت والخللت ألَا

اًت إلاغ٦ؼ ألاو٫  الؿنىي  اإلااجمغ ،"الُفىلت مغخلت   . 2002 صٌؿمبر  الُٟىلت وجنمُت ٖع

ٌ " :عاجر ٖؼث ؤخمض.3  . 1979 ، ال٣اىغة اإلاٗاٝع صاع ،1 ٍ،"الىفـ ٖلم أنى

ت ، الل٣اني خؿحو ؤخمض .4  .1 َبٗت ، ،ال٣اىغة1999 ، ال٨خب ٖالم ، "ومؿئىلُت واحب البُئُت التربُت :" مدمض خؿن ٞاٖع

ت نٟؿُت ،صعاؾت"اإلاؿلمت والشخهُت الاحخماُٖت اإلاؿئىلُت" : ٖشماو ؤخمض ؾُض.5 ت ألانجلى م٨خبت وجغبٍى   ، اإلاهٍغ

 ، ال٣اىغة ، والنكغ للُباٖت الٗغبُت الضاع م٨خبت ،"ؤلاوؿان صخت ٖلى وأزٍغ البُئي الخلىر :"ؤعنائوٍ الؿُض مدمض . 6
1997. 

ن. 7 ت ، اإلاٗاٝع منكإة ، "مٗانغة بُئُت كًاًا :"اإلا٣هىص ٖبض الضًن ٍػ  . ؤلاؾ٨نضٍع

غ :" ؾاٍ الب مهُٟى ؤماني ، الؿٗضني مدمض الغخمن ٖبض .8 ف مجالث في البُئي الخىٍى  جدلُلُت صعاؾت "الٗغبُت اٌألَا

اث من يغوعة البِئت ظماٖت" ٖكغ الشاني الضولي اإلااجمغ ؤبدار ٦خاب من " هلضًت ت ،" الخُاة يغوٍع  .2002،  ؤلاؾ٨نضٍع

ٌ  " التربُت أهثروبىلىحُا "، نؿُللغ ٝ.ح.9  ، اإلاىظىص ٖبض ٍٚغب مدمض ، مغسخي منحر مدمض جغظمت ،" للتربُت الثلافُت ألانى

 .1964ال٣اىغة، ، ال٨خب ٖالم ، ؤؾٗض مُساثُل ، ًىؾ٠
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بُت صعاؾت :" الهُٗضي مدمض اخمض مدمض . 10  ،"الغويت في البُئُت التربُت أَضاف جدلُم فى الفىُت التربُت لضوع  ججٍغ
 .1997 قمـ، ٖحو ظامٗت البناث، ،٧لُت منكىعة ٚحر ص٦خىعاو عؾالت

 .1991، الٗغبى ال٨ٟغ صاع ، ألاقٝغ َاع١  ث ،"اؾىًي  هلٗب حٗالىا :" بغناعصي ٧ىلىنى. 11

فاٌ ألٗاب:"خؿحو الضًن ٦ما٫.12 . 1،1991 ٍ ، ال٣اىغة ،"الغىابُت ألَا

 

13. Spencer, Christopher and others Evaluating environmental induction in nursery and primary school, education and 
information,(1994) vol, (3) 

No. (1). 

14. Wilson, Rath : environmental Educate at the early child hood level, 

north American Association for environmental educed (1994) . P.123. 

15. Hewitl, Games in instructional learning to environmentally responsible behavior, journal of environmental education Ed. 
(1997) 28 (3) PP 35-37. 

16. Environmental consideration from the industrial development sectors,world Bank, Washington, RC.A 197 BP. 
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الكخه بأؾالُب الخٗامل م٘ الًغٍى الىفؿُت  الظواء الىحضاوي ٖو

مُضاهُت صعاؾت :مؤؾؿاث إٖاصة التربُت ٖىض ألاخضار الجاهدحن هؼالء

اوي.أ  02حامٗت الجؼابغ /خمؼة مٍؼ

: ملخو

بلى مداولت ال٨ك٠ ٖن ٖال٢ت الظ٧اء الىظضاني بإؾالُب الخٗامل م٘ الًٍٛى النٟؿُت ٖنض ألاخضار  يهضف البدث   

ء ؾنت، والخٗٝغ ٖلى الٟغو١ في الظ٧ا ١٧بلى  ١٤الجاندحو من نؼالء ماؾؿاث بٖاصة التربُت الظًن جترؤوح ؤٖماعىم ما بحو 

٣ا ل٩ل من مخٛحر الجنـ  مغ الخضر ( انخ٩اسخي/ابخضاجي)، والانخ٩اؽ (ؤنثى/ط٦غ)الىظضاني وبصعا٥ الًِٛ النٟسخي ٞو ٖو

. الجانذ

خماص ٖلى اإلانهج الىنٟي الخدلُلي ٦ما جم اؾخسضام م٣ُاؽ الظ٧اء الىظضاني من بٖضاص الباخض      ولخد٤ُ٣ ىظا جم الٖا

و٦ظال٪ ( ١٩٨٨)فىلىمان والػاعوؽ  ام اؾخبُاو اؾتراجُجُاث الخٗامل لـ، وجم ؤًًا اؾخسض(١٩٩٨)ؾىىث وآزغون 

خضر ظانذ من ٦ال الجنؿحو  ٩٤، وجخ٩ىو ُٖنت الضعاؾت من (١٩٩٣) لُفيؿخاًًاؾخبُاو بصعا٥ الًِٛ النٟسخي لـ 

. ًخىاظضوو في ماؾؿاث بٖاصة التربُت ألعب٘ والًاث من عبٕى الجؼاثغي 

لخإ٦ُض ٖلى وظىص ٖال٢ت اعجباَُت ؾالبت وصالت بخهاثُا بحو صعظت بصعا٥ الًِٛ النٟسخي انتهذ نخاثج الضعاؾت بلى ا    

واؾخسضام ٧ل من بؾتراجُجُت الخهضي وبؾتراجُجُت بٖاصة الخ٣ضًغ ؤلاًجابي في خحو وظض ؤو ىنا٥ ٖال٢ت اعجباٍ مىظبت 

ؤما بسهىم الاؾتراجُجُاث . ؾاٞتوصالت بخهاثُا بحو صعظت بصعا٥ الًِٛ النٟسخي واؾخسضام بؾتراجُجُت اجساط الم

. ألازغي ٞلم ج٨ن زمت الٗال٢ت صالت

ومن نخاثج الضعاؾت ؤًًا ٖضم وظىص ٖال٢ت اعجباٍ صالت بحو صعظت الظ٧اء الىظضاني وصعظت بصعا٥ الًِٛ النٟسخي ٖنض   

ا بحو صعظت الظ٧اء ٦ما جىنلذ نخاثج الضعاؾت ؤًًا بلى وظىص ٖال٢ت اعجباٍ مىظبت وصالت بخهاجي. ألاخضار الجاندحو

الىظضاني واؾخسضام ٦ال من بؾتراجُجُت الخهضي وبؾتراجُجُت بٖاصة الخ٣ضًغ ؤلاًجابي في خحو لم ج٨ن ىنا٥ ؤي ٖال٢ت 

وانتهذ الضعاؾت بلى وظىص ٞغو١ صالت في صعظت بصعا٥ الًِٛ النٟسخي خؿب مخٛحر . صالت م٘ الاؾتراجُجُاث ألازغي 

في خحو لم جىظض ؤي ٞغو١ صالت جغظ٘ إلاخٛحر . حٛحر الؿن لهالر نٛاع الؿنالجنـ وطال٪ لهالر الظ٧ىع وخؿب م

مغ الخضر جبحو من الضعاؾت ؤجها ٚحر . الانخ٩اؽ ؤما بالنؿبت للٟغو١ في الظ٧اء الىظضاني خؿب مخٛحر الجنـ والانخ٩اؽ ٖو

. صالت

. ا٥ الًِٛ النٟسخي، ظنىح ألاخضارالظ٧اء الىظضاني، ؤؾالُب الخٗامل م٘ الًٍٛى النٟؿُت، بصع: اليلماث اإلافخاخُت

: ملضمت 

حٗخبر ْاىغة ظنىح ألاخضار من الٓىاىغ الاظخماُٖت التي حٗاني مجها ٧اٞت اإلاجخمٗاث ؤلانؿانُت، و٢ض ؤنبدذ من    

اإلاك٨الث اإلاخٟكُت في البلضاو النامُت التي ٢ُٗذ ؤقىاَا ىامت في مًماع اإلاضنُت والخ٣ضم ٖلى خض ؾىاء، وىظا عاظ٘ 
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ٗت في بنُت اإلاجخم٘، ؤو باألخغي ما ًنخج ٖن ىظو الخٛحراث من ازخال٫ في خؿب ا لضعاؾاث الاظخماُٖت بلى الخٛحراث الؿَغ

  ١ألانماٍ الش٣اُٞت والغوابِ الٗاثلُت

وإلاٗالجت ىظو الٓاىغة وخماًت ألاخضار الجاندحو من ظهت وخماًت اإلاجخم٘ من ظهت ؤزغي، ٢امذ ٦شحر من الضو٫    

ت والٗالظُت . بىي٘ ماؾؿاث زانت بٟئت ألاخضار الجاندحو، بط حؿمذ ىظو اإلااؾؿاث بخُب٤ُ مسخل٠ البرامج التربٍى

وىظا نٓغا . بٓغوٝ زانت جسخل٠ ٖن اإلااؾؿاث ألازغي  ل٣تومن بحو ىظو اإلااؾؿاث جخمحز ماؾؿاث بٖاصة التربُت اإلاٜ

 ٦شحرة م٣اعنت باإلااؾؿاث اإلاٟخىخت وقبه اإلاٟخىخت ٦هٗىباث 
ًة
ا لبِئتها اإلاٛل٣ت ؤًن ًىاظه ٞحها ألاخضار الجاندىو يَٛى

ت، الهغاٖاث، الٗؼلت . الخ...الخ٠ُ٨، ؾلب الخٍغ

لى صخخه النٟؿُت، وىظا ًخى٠٢    فىلىمان خؿب نمىطط  - ىظو الًٍٛى ٢ض جازغ ؾلبُا ٖلى ؾلى٥ الخضر الجانذ ٖو

ٖلى مضي بصعا٥ الخضر الجانذ لهظو الًٍٛى وؤؾالُبه في  -في الًٍٛى النٟؿُت Lazarus& Folkmanوالػاعوؽ 

لٟغص ؤو ج٣ُُمه ألىمُت الخُغ ؤو التهضًض الظي الخٗامل مٗها، وىظا ألو بصعا٥ الًٍٛى ٌٗخمض ٖلى  ٦ُُٟت جٟؿحر ا

بياٞت بلى ازخالٝ ألاٞغاص في بصعا٦هم للًِٛ ٞةجهم ًسخلٟىو ؤًًا في ؤؾالُب الخٗامل مٗه، خُض ؤقاعث .  ٢ًىاظهه

البدىر بلى ؤو اؾتراجُجُاث الخٗامل اإلاغ٦ؼة ٖلى اإلاك٩لت في مىاظهت الًٍٛى ج٩ىو ؤ٦ثر ٞٗالُت من اؾتراجُجُاث 

وىظا الازخالٝ ًغجبِ بؿُا١ اإلاى٠٢ الًاِٚ من ظهت وزهاثو الصخهُت من ظهت . مل اإلاغ٦ؼة ٖلى الانٟٗا٫الخٗا

 ٣. ؤزغي ٦نمِ الصخهُت، مغ٦ؼ الًبِ ، ٞٗالُت الظاث والهالبت النٟؿُت 

لظي ٌكحر بلى ومن بحو اإلاخٛحراث الصخهُت التي ًم٨ن ؤو جغجبِ ؤًًا باؾتراجُجُاث الخٗامل نجض الظ٧اء الىظضاني، ا   

ن " ال٢خه م٘ آلازٍغ لى بصاعجه النٟٗاالجه ٖو لى  جدٟحزو لظاجه ٖو ن ٖو ٢ضعة الٟغص ٖلى الخٗٝغ ٖلى مكاٖغو ومكاٖغ آلازٍغ

وبهظا ٞةو ىظو ال٣ضعة ٢ض حؿمذ للخضر الجانذ بةصعا٥ ؤخؿن للمى٠٢ الًاِٚ والظي ٢ض ٌؿمذ . ٤"بك٩ل ٞاٖل

وج٨من ؤًًا ؤىمُت ىظا اإلاخٛحر ٖنض ألاخضار الجاندحو بالظاث ُٞما ؤقاعث بلُه .بازخُاع اؾتراجُجُاث حٗامل ؤ٦ثر ٞٗالُت

٨ُت بلى جمّحز ىظو الٟئت من اإلاجخم٘ بظ٧اء وظضاني منسٌٟ وػاص اىخمامنا بهظا النٕى من الظ٧اء  ٥بٌٗ الضعاؾاث ألامٍغ

اع وىظا عاظ٘ عبما لخضازت جنإو٫  . ه في ٖلم النٟـ وبلى نٗىبت ٢ُاؾهل٩ىنه من اإلاخٛحراث ٢لُلت الضعاؾت في ىظا ؤلَا

وبياٞت بلى ٢لت ىظو الضعاؾاث ٣ٞض ٧انذ نخاثجها مخًاعبت، زانت ُٞما ًخٗل٤ بٗال٢ت الظ٧اء الىظضاني باؾتراجُجُاث 

لى ىظا ألاؾاؽ ؾندإو٫ الخد٤٣ من ىظو الٗال٢ت، ػص ٖلى طل٪ صعاؾت مضي ٞٗالُت ىظو الاؾتراجُجُاث  حٗامل مُٗنت، ٖو

الًِٛ النٟسخي وىظا ٖنض ٞئت طاث زهىنُت نٟؿُت واظخماُٖت، بياٞت بلى جىاظضىا جدذ ْغوٝ  في زٌٟ بصعا٥

.  ومىا٠٢ زانت ؤي في ماؾؿاث بٖاصة التربُت اإلاٛل٣ت

:  وبهظا جخدضص مك٩لت بدشنا في الدؿائالث الخالُت   

                                                           
،جامعة االجتماعي،رسالة ماجستري غري منشورة يف علم النفس "ح األحداثوأساليب اإلسناد ومركز التحكم وعالقتهما بجن "،نة ربيعة وعأل   

 . 200،اجلزائر
. ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية"الضغوط النفسية والتخلف العقلي، في ضوء علم النفس المعرفي" ،خليفة أمحد و سعد عيسى  2

2008. 
 ،4  اجمللد اإلسالمية، اجلامعة ، رللة"لديهم النفسية بالصالبة وعالقتها اإلسالمية الجامعة طلبة لدى النفسية الضغوط "إبراىيم، احلجارو نبيل دخان  

 .2006 ، فلسطني02 العدد
 .2000، الكويت الوطن، ادلعرفة، مطابع عامل سلسلة اجلبايل، ليلى ترمجة ،"االنفعالي الذكاء" ،دانيال ،جودلان  
 . ادلرجع السابق  5
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الخٗامل ٖنض  ألاخضار  ىل ىنا٥ ٖال٢ت اعجباٍ بحو صعظت بصعا٥ الًِٛ النٟسخي واؾخسضام مسخل٠ اؾتراجُجُاث -

 الجاندحو ؟

 ىل ىنا٥ ٖال٢ت اعجباٍ بحو صعظت الظ٧اء الىظضاني وصعظت بصعا٥ الًِٛ النٟسخي ٖنض ألاخضار الجاندحو ؟ -

 ىل ىنا٥ ٖال٢ت اعجباٍ بحو صعظت الظ٧اء الىظضاني واؾخسضام مسخل٠ اؾتراجُجُاث الخٗامل ٖنض ألاخضار الجاندحو؟  -

وج٨غاع الضزى٫ ( ؤنثى/ط٦غ)في صعظت بصعا٥ الًِٛ النٟسخي جبٗا ل٩ل من مخٛحر الجنـ ىل ًسخل٠ ألاخضار الجاندىو  -

 والؿن ؟( انخ٩اسخي/ابخضاجي)بلى اإلااؾؿت

وج٨غاع الضزى٫ بلى ( ؤنثى/ط٦غ)ىل ًسخل٠ ألاخضار الجاندىو في صعظت الظ٧اء الىظضاني جبٗا ل٩ل من مخٛحر الجنـ -

 والؿن ؟ ( انخ٩اسخي/ابخضاجي)اإلااؾؿت

: لبدث أَضاف ا -1

حهضٝ البدض الخالي بلى مداولت صعاؾت الٗال٢ت بحو الظ٧اء الىظضاني واؾخسضام اؾتراجُجُاث الخٗامل الٟٗالت ٖنض     

ألاخضار الجاندحو اإلاخىاظضًن في ماؾؿاث بٖاصة التربُت اإلاٛل٣ت وطل٪ ؤوال بضعاؾت ٖال٢ت بصعا٥ الًِٛ النٟسخي 

ت الاؾترا جُجُاث الٟٗالت في زٌٟ الًِٛ النٟسخي وزانُا بضعاؾت ٖال٢ت الظ٧اء باؾتراجُجُاث الخٗامل بُٛت مٗٞغ

ت مضي جإزحر مخٛحراث ؤزغي بةصعا٥ . الىظضاني بةصعا٥ الًِٛ النٟسخي بياٞت بلى ىظا ؾندإو٫ في ىظو الضعاؾت مٗٞغ

وظضاني ٖنض الًِٛ النٟسخي والظ٧اء الىظضاني، خُض ؾن٣ىم بالضعاؾت الٟغو١ في بصعا٥ الًِٛ النٟسخي وفي الظ٧اء ا٫

/ الانخ٩اؾُحو)وخؿب الؿن التي ًخىاظضوو ٞحها وخؿب ج٨غاع الضزى٫ بلى اإلااؾؿت (ؤنثى/ط٦غ)ىظو الٟئت خؿب الجنـ

(. الابخضاثُحو

: أَمُت البدث   -2

جٓهغ ؤىمُت ىظا البدض ٧ىنه ًدنإو٫ ٞئت ظض خؿاؾت من اإلاجخم٘ وجبرػ ىظو ألاىمُت ؤ٦ثر في ٧ىو ىظو الٟئت في مغخلت    

ت ،بياٞت بلى الٓغوٝ الهٗبت التي ٌِٗكها ألاخضار والتي جضٞٗهم ٚالبا بلى الؿلى٥ (اإلاغاى٣ت)خؿاؾت ظضا  ٖمٍغ

وجبرػ ؤىمُت ىظو الضعاؾت . اإلاندٝغ والظي ًهبذ مهضع تهضًض للمجخم٘ من ظهت ومهضع تهضًض لنٟؿه من ظهت ؤزغي 

النٕى من اإلااؾؿاث وطل٪ بالٗمل ٖلى مداولت  ؤًًا في مداولت بًجاص الخلى٫ للًِٛ الظي ًىاظهه ألاخضار في ىظا

الخٗٝغ ٖلى الاؾتراجُجُاث التي ٌؿخسضمها ألاخضار الجاندىو صازل ىظو اإلااؾؿاث في حٗاملهم م٘ الًٍٛى النٟؿُت 

ت مضي اعجباٍ الظ٧اء الىظضاني باالؾتراججُاث الٟٗالت وبالخالي جسٌُٟ بصعا٥  التي جىاظههم ومضي ٞٗالُتها و٦ظل٪ مٗٞغ

ت من ؤىمُت في جىظُه ىظو الٟئت بلى اؾخسضام اؾتراجُجُاث حٗامل ٞٗالت جم٨جهم ا٫ يِٛ النٟسخي، وىظا إلاا لهظو اإلاٗٞغ

ض من ٢ىتهم وجىاػجهم النٟسخي . من الخٗامل م٘ الًٍٛى النٟؿُت التي ًخٗغيىو لها بهىعة بًجابُت وجىا٣ُٞت، والتي جٍؼ

وج٨من . ي في خالت وظىص اعجباٍ صا٫ م٘ اؾخسضام ؤلاؾتراجُجُاث الٟٗالتوالٗمل ٖلى ج٣ضًم بغامج لخنمُت الظ٧اء الىظضاو

ؤًًا ؤىمُت ىظا البدض في النخاثج التي ؾِخىنل بلحها والتي ؾخًاٝ بلى اإلا٨خبت الٗلمُت بياٞت بلى البُاناث واإلاٗلىماث 

.  التي ٣ًضمها زانت خى٫ مٟهىم الظ٧اء الىظضاني الظي ًخمحز بدضازخه و٢لت جنإوله

: جدضًض اإلافاَُم  -3

ه : الظواء الىحضاوي -3-1 ن " بإنه( ٢000) Goleman حىإلاانٌٗٞغ ٢ضعة الٟغص ٖلى الخٗٝغ ٖلى مكاٖغو ومكاٖغ آلازٍغ

ن بك٩ل ٞاٖل ال٢خه م٘ آلازٍغ لى بصاعجه النٟٗاالجه ٖو لى جدٟحزو  لظاجه ٖو  . ١ٖو

                                                           
 .55، ص  2000، الكويت الوطن، ادلعرفة، مطابع عامل سلسلة اجلبايل، ليلى ترمجة ،"االنفعالي الذكاء" ،دانيال ،جودلان  
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ا و   ًُ وآزغون  Schutteؾىىث  لـ الظ٧اء الىظضانيىى الضعظت ؤلاظمالُت التي ًخدهل ٖلحها الٟغص ٖلى م٣ُاؽ إحغاب

(1998.)     

ملُاث الخ٨ٟحر التي حؿخسضم : اؾتراجُجُاث الخٗامل -3-2 حٗٝغ بؾتراجُجُاث الخٗامل بإجها ؾلؿلت من ألاٞٗا٫ ٖو

   ١.ؤو في حٗضًل اؾخجاباث الٟغص إلاشل ىظا اإلاى٠٢، إلاىاظهت مى٠٢ ياِٚ ؤو ٚحر ؾاع

ىل٨ماو  ٗٝغ الػاعوؽ ٞو ُت اإلاخٛحرة "ؤؾالُب الخٗامل ؤجها ( ١٩٨٤) Lazarus& Folkmanَو ٧ل الجهىص الؿلى٦ُت واإلاٗٞغ

باؾخمغاع والتي ًخسظىا الٟغص في بصاعة مُلب اإلاى٠٢، والتي جم ج٣ضًغىا من ظانب الٟغص ٖلى ؤجها مغى٣ت وقا٢ت وجخجإوػ 

. ٢"مهاصعو  وبم٩اناجه

او ًُ (. ١٩٨٨)ماو والػاعوؽ هي الضعظت اإلاخدهل ٖلحها ٖلى اؾخبُاو ٞىل٪ إحغاب

ىل٨ماو : إصعان الًغِ -٣-٣ ؤو الٗامل الًاِٚ لِـ ىى الظي ًشحر اؾخجابت الًِٛ وبنما ( ١٩٨٤)ؤ٢غ الػاعوؽ ٞو

،ٞةطا ؤصع٥ ٖضم ٣ىى الظي ًدضص اؾخجابخه( ىل ىى ماطي ؤم مهضص ؤو زُغ)بصعا٥ الٟغص للخضر ؤو الٗامل الًاِٚ 

ع٥ ؤو الخضر ماطي ومهضص ؤو ال ًمل٪ ٢ضعة اإلاىاظهت ىنا جٓهغ اؾخجابت بطا ؤص وظىص تهضًض ال جدضر الاؾخجابت، ل٨ن

٣ت التي  الًِٛ ٞهي لُه ٞالٍُغ ندُجت ٣ٞضاو الخىاػو بحو اإلاخُلباث الضازلُت والخاعظُت و٢ضعاث الٟغص للمىاظهت، ٖو

 . ظخماُٖتًضع٥ بها الٟغص الًٍٛى وؤؾالُب مىاظهخه لها هي التي جازغ ٖلى صخخه النٟؿُت والجؿضًت  والا

او ًُ (. ١٩٩٣)وآزغوو Levenstein لفيؿخاًً  ًخمشل في الضعظت اإلاخدهل ٖلحها في اؾخبُاو إحغاب

 :خضوص البدث -4

غة: الخضوص اإلاياهُت . ماؾؿاث بٖاصة التربُت ل٩ل من والًت الجؼاثغ الٗانمت ووالًت البلُضة ووالًت  جحزي وػو ووالًت البٍى

ت الجؼاثغ : ألاخضار الجاندحو اإلاخىاظضًن في ماؾؿاث بٖاصة التربُت ألعب٘ والًاث من ال٣ُغ الجؼاثغي هي :الخضوص البكٍغ

غة . الٗانمت والبلُضة  وجحزي وػو والبٍى

 .2012/ 2011: زال٫ الؿنخحو: الخضوص الؼمىُت

  إحغاءاث الضعاؾت اإلاُضاهُت :

 :مىهج البدث  -١

ا    
ًة
ط٧اء الىظضاني بإؾالُب الخٗامل م٘ الًٍٛى النٟؿُت ٖال٢ت ا٫ في اإلاخمشل الُتالر الضعاؾت مىيٕى َبُٗت من انُال٢

الٟغيُاث  زال٫ من ٖجها لئلظابت نؿعىٖنض ألاخضار الجاندحو وبناءا ٖلى الدؿائالث التي جدضص ىظا اإلاىيٕى والتي 

د٤٣ ىضٞنا في  اإلاهاٚت، ال ًخى٠٢ ٖلى ون٠ ،ل٩ىنه الخدلُليالىنفي  اإلاىهجًخدضص لنا اإلانهج الظي ًسضم صعاؾدنا ٍو

الٓاىغة ٣ِٞ ول٨ن ًجب جٟؿحرىا وصعاؾت الٗال٢اث بحو الى٢اج٘ وجدلُلها واؾخنباٍ اؾخنخاظاث طاث صاللت ومٛؼي 

 . بالنؿبت إلاك٩لت البدض اإلاُغوخت

                                                           
 .23 ، ص 2006. ، مكتبة زىراء الشرق، القاىرة"ضغوط الحياة و أساليب مواجهتها"عبد ادلعطي، حسن مصطفى،   
، رسالة "لي االنتحار و عالقتها بكل من االكتئاب و اليأسأوفئة من مح أساليب التعامل مع الضغوط النفسية لدى "،أمحد  ،فاضلينقال عن   2

 . 2، ص2009، 02دكتوراه غري منشورة يف علم النفس العيادي، جامعة اجلزائر
دور سمات الشخصية واستراتيجيات المواجهة في تعديل العالقة بين الضغوط النفسية و الصحة الجسدية " حكيمة، نقالً عن آيت محودة   

 .2006، ، رسالة دكتوراه غري منشورة يف علم النفس العيادي، جامعة اجلزائر"والنفسية
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 :اإلاجخم٘ ألانلي -٢

ن٣هض به اإلاجخم٘ الظي ؤزظنا منه ُٖنت بدشنا، واإلاخمشل في ألاخضار اإلاخىاظضًن في مغا٦ؼ بٖاصة التربُت الخابٗت لىػاعة  

غة و( بئر زاصم)الخًامن ل٩ل من والًت الجؼاثغ خضر ظانذ من  ٢00جحزي وػو والظي ٣ًضع ٖضصىم بدىالي والبلُضة والبٍى

 .٦ال الجنؿحو

 :  ُٖىت البدث -3

خضر ظانذ، ٞةو الُٗنت ًجب ؤو ج٩ىو ؤ٦بر ( ٢00)نٓغا ل٩ىو حجم اإلاجخم٘ الضعاسخي ٣ًضع بـدىالي : ةحجم الٗحن -3-1

، ؤي ؤجها طاث جمشُل ٖالي ( % ٤٧)خضر ظانذ والتي ج٣ضع بنؿبت ( ٩٤)، وبهظا ٢منا بازخُاع ُٖنت ج٣ضع بـ (% ٢0) من

 .ؾنت( ١٦،١٧، ١٥، ١٤) بياٞت بلى ٧ىجها حكمل ٖلى الجنؿحو جترؤوح ؤٖماعىم بحو. للمجخم٘

٣ت الٗكىاثُت التي حٗجي ؤزظ ُٖنت بىاؾُت : َغق اإلاٗاًىت -3-2 ىنا٥ َغ١ ٖضًضة الزخُاع ُٖنت البدض ومجها الٍُغ

السخب بالهضٞت من بحو مجمٕى ٖنانغ مجخم٘ البدض، ٞمهُلر الٗكىاثُت ٌٗجي ؤننا نؿخٗحو بالخٔ والهضٞت في 

وبهظا نُٗي ل٩ل ؤٞغاص اإلاجخم٘ ٞغنت ألو ٩ًىو صازل الُٗنت  ١لِؿذ ٞجاثُتازخُاعنا للٗنانغ، والهضٞت ىنا م٣هىصة  و

٣ت ٧ىجها حُٗي ُٖنت ؤ٦ثر جمشُال ٣ت الٗكىاثُت اإلانخٓمت ألجها بضث   ٢ومن بحو مداؾن ىظو الٍُغ ول٣ض اٖخمضنا ٖلى الٍُغ

 .لنا ألانؿب لبدشنا

: زهابو الُٗىت -3-3

  جىػَ٘ الُٗىت خؿب الجيـ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .23 ، عامل الكتب، القاىرة، بدون تاريخ، ص "منهجية العلوم االجتماعية"الغزايل صالح مصطفى،   

2
 Chaucha. H ." l’enquête en psycho-sociologie", PUF, paris , 1985, p32 

اليؿبت 

 اإلاؤوٍت

 الجيـ الخىغاع

 الظ٧ىع  59 62.76

 ؤلانار 35 37.23

اإلاجمٕى  94 100

 يمثل توزيع العينة حسب الجنس(: 1-6)جدول رقم 
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  الاهخياؽجىػَ٘ الُٗىت خؿب: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أصواث البدث -4

وآزغون  Schutte قىثوىى من بٖضاص ( SEIS)ًُل٤ ٖلى ىظا اإلا٣ُاؽ بازخهاع : ملُاؽ الظواء الىحضاوي -4-1

و٢ض ( ١٩٩٨)ؾنت ( Dornhiem صوعنهاًم،Golden حىلضن،Cooperهىبغ،Haggerty َاحغحي،Hall َاٌ، Malouff مالىف)

(. ٢000)ؾنت  ألاههاعي جغظم بلى البِئت الٗغبُت من َٝغ 

دخىي ٖلى ؾلم( 33)ىى م٣ُاؽ من م٣اًِـ الخ٣ضًغ الظاحي م٩ىو من     ، ٍو
ًة
صعظاث خُض جض٫ ؤٖلى صعظت ( 5)من  بنضا

٣ِـ  ُٞه ٖلى ؤٖلى مؿخىي من الظ٧اء الىظضاني، و٢ض ٢ام مالٟى ىظا اإلا٣ُاؽ باؾخسضامه في الٗضًض من الضعاؾاث ٍو

ن، وجنُٓم ويبِ  ىظو الانٟٗاالث واؾخٗمالها لخل  الخ٣ُُم والخٗبحر ٖن انٟٗاالث الظاث وانٟٗاالث آلازٍغ

اليؿبت 

 اإلاؤوٍت

 الىيُٗت الخىغاع

 ابخضاجي 64 68.08

 انخ٩اسخي 30 31.91

اإلاجمٕى  94 100

 يمثل توزيع العينة حسب االنتكاس(: 5 -6)جدول رقم 

 سنتوزيع العينة حسب ال: 

 

النسبة 
 المؤوية

 سنال التكرار

62.76 12  4 

37.23 19  5 

40.42 38  6 
26.59 25  7 

اجملموع  94 100
 

  (: ي    تى ي  الع  ة ح   ال  2-6ج ول ر   )  
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 صالا بشمانُت مٟاىُم نٟؿُت  ٧الىعي باالنٟٗاالث والخىظه ندى الخُاة واإلاؿخ٣بلو٢ض اعجبِ اعجباإلاك٨الث، 
ًة
خإل٠ . ١اَا ٍو

. ٚحر مىا٤ٞ  ٚحر مىا٤ٞ جماما -ال ؤصعي  -مىا٤ٞ  -مىا٤ٞ جماما : اؾخجاباث وهي( 0٥)اإلا٣ُاؽ من 

للم٣ُاؽ بجم٘ الضعظاث  ن٣اٍ، ندهل ٖلى الضعظت ال٩لُت( 0٥)جن٣ِ الاؾخجاباث الؿاب٣ت ٖلى : مفخاح الخصخُذ 

مىا٤ٞ : والتي جدؿب بال٨ٗـ( ٥،٢٨،٣٣)اإلاُٗاة، خُض حُٗى الن٣اٍ خؿب الخهن٠ُ الخالي ول٨ن حؿدشجى البنىص ع٢م 

. ن٣ُت( 0١: )ن٣اٍ، ٚحر مىا٤ٞ جماما( 0٢: )ن٣اٍ ، ٚحر مىا٤ٞ( 0٣: )ن٣اٍ ، ال ؤصعي ( 0٤: )ن٣اٍ ، مىا٤ٞ( 0٥: )جماما

ت لألصاة ٤ الخجؼثت النهُٟت ٖن الشباث مٗامل خؿاب الضعاؾت ىظو جم في: الخهابو الؿُىىمتًر بخُب٤ُ مٗاصلت  ٍَغ

طاحي والظي ٌؿإوي ، ؤما بالنؿبت للهض١ ٣ٞض جم خؿاب الهض١ ا٫(0.٨٩)ؾبحرماو بغؤوو، وبلٜ ٞحها مٗامل الشباث بـ 

(0.٩٤ .)

٣ًِـ مباقغة الًِٛ النٟسخي ل٩ىجها ْاىغة نٟؿُت ال نٓغا لٗضم وظىص م٣ُاؽ : اؾخبُان إصعان الًغِ -4-2

اًفيؿخاًً ًم٨ن ج٣ضًغىا بال من زال٫ بصعا٥ الٟغص لها ولهظا ٢منا باؾخٗما٫ اؾخبُاو بصعا٥ الًِٛ النٟسخي لـ

Levenstein . 

ل٣ُاؽ ماقغ بصعا٥ الًِٛ ( ١٩٩٣)وآزغوو  ؾنت  Levenstein نمم اإلا٣ُاؽ من َٝغ الًٟنؿخاًن  : ونف اإلالُاؽ

كمل الاؾخبُاو ٖلى  حو من البنىص مجها اإلاباقغة والٛحر مباقغة ، جًم البنىص اإلاباقغة ( ٣0)، َو ٤ نٖى ( ٢٢)ٖباعة جخىػٕ ٞو

(  ٣0، ٢٨،  ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢0، ١٨،١٩، ١٦، ١٥، ١٤، ١١،١٢، ٩، ٨، ٦، ٤،٥، ٣، ٢)ٖباعة مجها ٖباعاث ع٢م 

با ؤبضا )من الُمحو ( 0٤)بلى ( 0١)وجن٣ِ ىظو الٗباعاث من  وجض٫ ٖلى وظىص ماقغ بصعا٥ يِٛ ( ٖاصة ) بلى الِؿاع ( ج٣ٍغ

ٖباعاث مجها ع٢م ( 0٨)مغجٟ٘ ٖنضما ًجُب اإلاٟدىم بال٣بى٫ اججاو اإلاى٠٢، بِنما حكمل البنىص ٚحر اإلاباقغة 

با ؤبضا)من الُمحو ( 0١)بلى ( 0٤)بهٟت م٩ٗىؾت من وجن٣ِ ىظو البنىص (.٢٩، و١٣،١٧،٢١،٢٥،١،٧،١0) بلى الِؿاع ( ج٣ٍغ

(. ٖاصة)

لت الخصخُذ ٤  :ٍَغ با ؤبضا : ٦ما ًلي(0٤)بلى ( 0١)صعظاث من ( 0٤)جن٣ِ بنىص ىظا الازخباع ٞو . 0٢= ؤخُانا .  0١= ج٣ٍغ

.                               0٤= ٖاصة . 0٣= ٦شحرا 

ٗخبر الخن٣ُِ خؿب    ٤ اإلاٗاصلت  َو ؿخنخج ماقغ بصعا٥ الًِٛ في ىظا الازخباع ٞو نٕى البنىص، مباقغة ؤو ٚحر مباقغة، َو

خم الخهى٫ ٖلى ال٣ُم الخام بجم٘ . ٩0م٣ؿىم  ٣0ماقغ بصعا٥ الًِٛ ٌؿإوي مجمٕى ٢ُم الخام نا٢و :  الخالُت ٍو

قغة ، وجترؤوح الضعظت ال٩لُت بٗض خؿاب ماقغ بصعا٥ ٧ل الن٣اٍ اإلاخدهل ٖلحها في الازخباع من البنىص اإلاباقغة والٛحر اإلابا

ض٫ ٖلى ؤصنى مؿخىي مم٨ن من الًِٛ، بلى واخض ( 0)الًِٛ من نٟغ  ض٫ ٖلى ؤٖلى مؿخىي مم٨ن من ( 0١)ٍو ٍو

.  الًِٛ 

٤ الخجؼثت النهُٟت ٖن الضعاؾت ىظو في الازخباع لهظا الشباث مٗامل خؿاب جمو    ، مٗاصلت ؾبحرمان بغأون بخُب٤ُ  ٍَغ

(. 0.٩0)طاحي والظي ٌؿإوي ، ؤما بالنؿبت للهض١ ٣ٞض جم خؿاب الهض١ ا٫(0.٨٢)ؤًن بلٜ مٗامل الشباث بـ 

 

                                                           
 منشورة، غري ماجستري ،رسالة"ثانوي الثانية السنة تالميذ لدي النفسية الضغوط مواجهة بإستراتيجيات االنفعالي الذكاء عالقة "،مرًن يأوسعد   

 .49، ص0 20 .اجلزائر جامعة
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:  اؾخبُان اؾتراجُجُاث الخٗامل -4-3

لتزوٍض الباخشحو ( ١٩٨٨)ؾنت  Folkman & Lazarusجم جهمُم الاؾخبُاو من ٢بل ٞىل٨ماو والػاعوؽ : جهمُم الاؾخبُان

وحهخم  الاؾخبُاو بخ٣ضًغ ألا٩ٞاع والؿلى٧اث . ع اإلاىاظهت في الٗال٢ت بحو الًِٛ والخىا٤ٞبم٣ُاؽ حهضٝ لل٨ك٠ ٖن صو

ُت  ت اإلاٗٞغ التي ٌؿخسضمها ألاٞغاص إلاىاظهت الًٍٛى التي ًخٗغيىو لها في خُاتهم الُىمُت، و٢ض اؾخمض من النٍٓغ

ت للًِٛ واإلاىاظهت  (. ١٩٨٤) لفىلىمان والػاعوؽالٓىاىٍغ

 ١:م٣اًِـ للمىاظهت، وجم جدضًضىا من زال٫ الخدلُل الٗاملي وجخمشل في( 0٨)ٖباعة جخىػٕ ٖلى ( ٥0)و ًخ٩ىو الاؾخبُاو م

م٨ن ؤو ٌؿاٖض الٟاخو اإلاٟدىم ( ج٣ضًغ طاحي)ًم٨ن ؤو ًُب٤ الاؾخبُاو طاجُا من ٢بل اإلاٟدىم : جُبُم الاؾخبُان ٍو

بإو ؤلاظابت ٖلى البنىص جغجبِ باإلاك٩ل الظي حٗغى له ؤزناء اإلا٣ابلت في بٖاصة بناء الخضر الًاِٚ الخام وؤو ًسبرو 

. ولِـ ؤلاظابت بهٟت ٖامت، ٦ما ؤو مضة ؤلاظابت جخٛحر خؿب اإلاٟدىنحو وجغجبِ بالخضر الًاِٚ الخام

لت الخصخُذ غجبِ بمجهىصاث اإلاىاظهت في ٧ل نٕى من اإلا٣اًِـ  :ٍَغ ٣ت ال٣ُم الخام ٍو ٌٗخمض الخصخُذ ٖلى ٍَغ

جُب ألا ٤ ؾلم بإعبٗت صعظاث مكحرة بلى مضي ج٨غاع ٧ل بؾتراجُجُت واؾخٗمالها من ٢بل الشمانُت، ٍو ٞغاص ٖلى ٧ل بنض ٞو

،وجخمشل ال٣ُم  ٤=، ٦شحرا ظضا٣=٦شحرا.١= ،بلى خض ما0=بَال٢ا :  الٟغص إلاىاظهت الخضر الًاِٚ الخام وجخمشل في آلاحي

. الخام مجمٕى بظاباث الٟغص للبنىص

خماص ( ٢00٦)آًذ خمىصة خىُمت ٢امذ الباخشت : عاؾت مدلُتزباث اإلالُاؽ في خؿب ص   بدؿاب زباث اإلا٣ُاؽ بااٖل

٣ت الخُب٤ُ وبٖاصة الخُب٤ُ ٖلى ُٖنت ٢ىامها  لىم التربُت، الؿنت الغابٗت ( ٢٨)ٖلى ٍَغ من َالب ٢ؿم ٖلم النٟـ ٖو

حو، زم ٢امذ بدؿا ب مٗامل الاعجباٍ لبرؾىو بحو ُٖاصي بجامٗت باجي مسخاع بٗنابت وطل٪ بٟانل ػمجي م٣ضع بإؾبٖى

. صعظاث الخُب٤ُ ألاو٫ والخُب٤ُ الشاني

خإولنا ؤو نُب٤ ىظو اإلا٣اًِـ في م٩او ىاصت ٨ٞنا نلخ٣ي ب٩ل خضر ظانذ في م٨خب اإلاسخو : هُفُت إحغاء البدث -٥

غ ٖلى نٕى من الهضوء والغاخت ؤؾالُب الخٗامل م٘ ٦نا نٗغى ؤوال م٣ُاؽ الظ٧اء الىظضاني زم م٣ُاؽ . النٟسخي الظي ًخٞى

٣ت ؤلاظابت ونسبرىم ؤنه بطا ٧انذ  الًٍٛى ونسخم بٗغى اؾخبُاو بصعا٥ الًِٛ النٟسخي، خُض ؤننا نكغح لهم ٍَغ

ؤما بالنؿبت للخاالث التي ال .ىنا٥ ٖباعاث ٚحر مٟهىمت ؾنكغخها لهم، و٦نا ننخٓغ مٗهم ختى الانتهاء من جُب٤ُ اإلا٣ُاؾحو

. الٗباعاث وؤخُانا ًُلب لنا قغح الٗباعةحٗٝغ ال٣غاءة ٨ٞنا ن٣غؤ لهم 

الاظخماُٖت  الٗلىم في ؤلاخهاثُت اإلاؿخسضمت الخؼمت اٖخمضنا في بدشنا ىظا ٖلى: ألاؾالُب ؤلاخهابُت اإلاؿخٗملت -٦

(SPSS ) مٗامل : الخ٣نُاث ؤلاخهاثُت الخالُت،وطل٪ لدؿهُل ٖملُت الخؿاب بياٞت بلى جٟاصي ألازُاء، ول٣ض اؾخٗملنا

ت ( t)ازخباع الٟغو١ بحو اإلاخىؾُاث و Bravis-pearsonبعجباٍ بحرؾىو بغاِٞـ  وجدلُل الخباًن ألاخاصي والنؿب اإلائٍى

 .ومٗاصلت ؾبحرماو بغؤوو ٖنض خؿاب الشباث، مٗامل الهض١ الظاحي

 

 

 

                                                           
، رسالة دكتوراه غري "لي االنتحار و عالقتها بكل من االكتئاب و اليأسأوأساليب التعامل مع الضغوط النفسية لدى فئة من مح "،أمحد  ،فاضلي   

 .2009، 02منشورة يف علم النفس العيادي، جامعة اجلزائر
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 ٖغى ومىاككت هخابج الفغيُاث :

 :الٗامت ألاولى  ٖغى ومىاككت هخابج الفغيُت -١

نخاثج الٗال٢ت بحو صعظت بصعا٥ الًِٛ النٟسخي واؾخسضام  اؾتراجُجُاث الخٗامل اإلاغ٦ؼة ٖلى اإلاك٩ل (: ١-٧)ظضو٫ ع٢م  

 .ٖنض ألاخضار الجاندحو

مؿخىي الضاللت مٗامل الاعجباٍ اإلاخغحراث 

/ بصعا٥ الًِٛ النٟسخي

اؾتراجُجُاث الخٗامل اإلاغ٦ؼة 

. ٖلى اإلاك٩ل

ٚحر صا٫  0.125-الخهضي /الًِٛ النٟسخيبصعا٥ 

مسُُاث خل /بصعا٥ الًِٛ النٟسخي

اإلاك٩ل 
ٚحر صا٫  0.021

نخاثج الٗال٢ت بحو صعظت بصعا٥ الًِٛ النٟسخي واؾخسضام اؾتراجُجُاث الخٗامل اإلاغ٦ؼة ٖلى الانٟٗا٫ (: ٢-٧)ظضو٫ ع٢م 

 .ٖنض ألاخضار الجاندحو

 مؿخىي الضاللت مٗامل الاعجباٍ اإلاخغحراث

إصعان الًغِ 

/ الىفس ي

اؾتراجُجُاث 

الخٗامل اإلاغهؼة ٖلى 

 .الاهفٗاٌ

 0.05صا٫ ٖنض  0.252-إٖاصة الخلضًغ ؤلاًجابي /إصعان الًغِ الىفس ي

 0.05صا٫ ٖنض  0.211اجساط اإلاؿافت /إصعان الًغِ الىفس ي

ٚحر صا٫  0.127يبِ الظاث /إصعان الًغِ الىفس ي

ؾىض البدث ًٖ /إصعان الًغِ الىفس ي

احخماعي 
ٚحر صا٫  0.134-

ٚحر صا٫  0.151جدمل اإلاؿؤولُت / إصعان الًغِ الىفس ي

ٚحر صا٫  0.055تهغب  -ججىب/إصعان الًغِ الىفس ي

جنو الٟغيُت الجؼثُت ألاولى ٖلى وظىص ٖال٢ت اعجباٍ ؾالبت وصالت بخهاثُا : مىاككت هخابج الفغيُت الٗامت ألاولى    

وجبحو لنا . بحو صعظت بصعا٥ الًِٛ النٟسخي واؾخسضام  اؾتراجُجُاث الخٗامل اإلاغ٦ؼة ٖلى اإلاك٩ل ٖنض ألاخضار الجاندحو

النٟسخي واؾتراجُجُاث الخٗامل  من زال٫ اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت ؤنه ال جىظض ٖال٢ت صالت بخهاثُا بحو صعظت بصعا٥ الًِٛ

اإلاغ٦ؼة ٖلى اإلاك٩ل لضي ألاخضار الجاندحو  وىظا ٖنض ٦ال من بؾتراجُجُت الخهضي وبؾتراجُجُت مسُُاث خل اإلاك٩ل 

٨ـ ٦شحر من الضعاؾاث التي وظضناىا، خُض ؤقاعث  صعاؾت   Moss  مىؽ وبلُىغوىظو الندُجت ظاءث ٨ٖـ جى٢ٗاجنا ٖو

& Billings (١٩٨٢ )ؾتراجُجُاث الخٗامل اإلاغ٦ؼة ٖلى اإلاك٩ل هي ؤؾالُب حٗخمض ٖلى الخدلُل اإلان٣ُي للمك٩لت ؤو ا

ُت لخضبغ الٟغص للمك٩لت وج٣ُُمه للتهضًض والبدض ٖن اإلاٗلىماث وؾلى٥ خل اإلاك٩ل و٢ض وظضا ؤو ىظو  واإلاداوالث اإلاٗٞغ
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٣ت ؤ٦ثر ج٨ُٟا ألاؾالُب جغجبِ بًجابُا بالخ٠ُ٨، ؤي ؤو ألاٞغاص اإلاؼوصًن بهظا النٕى  من ؤلاؾتراجُجُاث ٌؿخجُبىو بٍُغ

 ١.م٣اعنت م٘ ؤوالث٪ الظًن ًٟخ٣ضوجها

كحر     ن تهضًضاث لخاظاث الٟغص ،وحك٨ُل زُغ حهضص خُاجه ( ١٩٨١) Cooper هىبغَو بلى ؤو الًٍٛى جاصي بلى ج٩ٍى

دإو٫ اؾخسضام بٌٗ  ألاؾالُب للخىا٤ٞ م٘ اإلاى٠٢ ، وبطا لم ًنجر في الخٛلب وؤىضاٞه، ِٞكٗغ بدالت من الًِٛ ٍو

لت من الؼمن ٞةجها جاصي بلى ؤلانابت ببٌٗ ألامغاى  ، وعٚم جإ٦ُض  ٢ٖلى اإلاك٨الث واؾخمغث الًٍٛى لٟتراث ٍَى

ت الًٍٛى ٞةو نخاثج صعاؾدنا ىظو ٧انذ  الضعاؾاث الؿاب٣ت ٖلى صوع اؾتراجُجُاث الخٗامل اإلاغ٦ؼة ٖلى اإلاك٩ل في حؿٍى

ي ٖضم مؿاىمت ىظو ؤلاؾتراجُجُاث في زٌٟ بصعا٥ الًِٛ النٟسخي، خُض ؤننا وظضنا ؤنه مسخلٟت، ول٨ن ىظا ال ٌٗن

م٨ن ؤو نٟؿغ ىظا  ٖلى ؤنه ىنا٥ مخٛحراث  حر صالت ٍو ىنا٥ ٖال٢ت ؾلبُت م٘ بؾتراجُجُت الخهضي ول٨جها ٧انذ يُٟٗت ٚو

ُت م٨ن ؤًًا جٟؿحر  ؤزغي جازغ في صعظت بصعا٥ الًِٛ النٟسخي ٖنض ُٖنت بدشنا ؤ٦ثر مما جخإزغ بنٖى ىظو الاؾتراجُجُاث ٍو

في الًٍٛى النٟؿُت خُض ؤجهما ؤقاعا بلى ؤو  Lazarus& Folkman همىطج الػاعوؽ وفىلىمانىظو الندُجت بالٗىصة بلى 

ها بل ؤًًا ٖلى ؾُا١ اإلاى٠٢ واإلاهاصع الصخهُت اإلاخاخت لضي  ٞٗالُت بؾتراجُجُاث الخٗامل ال ٌٗخمض ٣ِٞ ٖلى نٖى

ت و٢لت  وعبما.٣الٟغص جىاظض ألاخضار الجاندحو في ماؾؿاث مٛل٣ت، التي جخمحز بٓغوٝ ونٗىباث زانت ٦ؿلب الخٍغ

. الخُاعاث  ًجٗل ىظو ؤلاؾتراجُجُاث طاث ٞٗالُت مدضوصة

جنو الٟغيُت الجؼثُت الشانُت ٖلى وظىص ٖال٢ت اعجباٍ مىظبت وصالت بخهاثُا بحو صعظت بصعا٥ الًِٛ النٟسخي    

وجبحو لنا من زال٫ اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت . جُجُاث الخٗامل اإلاغ٦ؼة ٖلى الانٟٗا٫ ٖنض ألاخضار الجاندحوواؾخسضام  اؾترا

ؤنه ال جىظض ٖال٢ت صالت بخهاثُا بحو صعظت بصعا٥ الًِٛ النٟسخي واؾتراجُجُاث الخٗامل اإلاغ٦ؼة ٖلى الانٟٗا٫ لضي 

و٦ظل٪ بؾتراجُجُت بٖاصة الخ٣ضًغ ؤلاًجابي ل٨ن بك٩ل ألاخضار الجاندحو بال ُٞما ًسو بؾتراجُجُت اجساط اإلاؿاٞت، 

ؾلبي، ؤي جد٣٣ذ ىظو الٟغيُت بك٩ل ظؼجي وىظا ُٞما ًسو ٣ِٞ بؾتراجُجُت اجساط اإلاؿاٞت خُض ؤنه ٧لما ػاص 

اؾخسضام ىظو ؤلاؾتراجُجُت ٖنض ألاخضار الجاندحو ػاصث صعظت بصعا٥ الًِٛ النٟسخي وىظو الندُجت جخىا٤ٞ ولى ظؼثُا 

خُض ؤقاع بلى ؤو ىنا٥ ٖال٢ت بحو اإلاُل بلى اؾخسضام ؤؾالُب ( ٢000) حمٗت ًىؾفة صعاؾاث مجها صعاؾت م٘ ٖض

اإلاىاظهت اإلاغ٦ؼة ٖلى الانٟٗا٫ والايُغاب النٟسخي، وجبحو ؤو مشل ىظو اإلاىاظهت جغجبِ بالخىا٤ٞ الؿحئ م٘ اإلاك٨الث ٦ما 

كحر ؤًًا  ؤو ىنا٥ اعجباٍ ٢ىي  ٤(١٩٨٩) Parker باعهغو Endler صلغأنجغجبِ بالًٍٛى النٟؿُت والايُغاب النٟسخي،َو

ت، ٞاألشخام اإلاًُغبحو نٟؿُا ًًٟلىو اؾخٗما٫ ىظا النٕى من  غاى الؿ٩ُاجٍغ بحو اإلاىاظهت اإلاغ٦ؼة ٖلى الانٟٗا٫ وألٖا

اء م ىظو الضعاؾاث بال ؤو ندُجت بدشنا لم جخد٤٣ بال ُٞما ًخٗل٤ باؽ.  اإلاىاظهت ؤ٦ثر من ألاؾٍى جغاجُجُه اجساط ول٨ن ٚع

ـاإلاؿاٞت والتي ؤقاع بلحها  ؤجها من الاؾتراجُجُاث ٚحر الٟٗالت في زٌٟ الًِٛ النٟسخي ول٨ن ٢ض ( ١٩٧٦) Rees َع

٣ت طاجُت، ٦إو ًدإو٫ الٟغص اللجىء بلى ؤلاؾغاٝ في النىم وفي جنإو٫ الُٗام والكغاب ؤو  جس٠ٟ ما٢خا اإلاإؾاة بٍُغ

ول٨ن من ظهت ؤزغي ؤْهغث اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت . ٥ع بالصخت النٟؿُت والجؿضًتالخضزحو ول٨جها ٢ض جاصي بلى ؤلايغا

                                                           
 2006. ، مكتبة زىراء الشرق، القاىرة"ضغوط الحياة و أساليب مواجهتها"، حسن مصطفى،عن عبد ادلعطي نقالً    
، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، "المعرفيالضغوط النفسية والتخلف العقلي، في ضوء علم النفس  "،نقال عن خليفة أمحد و سعد عيسى   

 .2008. اإلسكندرية
 .2006، دار الفكر، األردن  ،"إدارة الضغوط التربوية و النفسية إستراتيجية "،حسني سالمة عبد العظيم وحسني طو عبد العظيم   
 .2006 ،زىراء الشرق، القاىرة، مكتبة "ضغوط الحياة و أساليب مواجهتها"، حسن مصطفى، نقال عن عبد ادلعطي   
 .ادلرجع السابق  5
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ندُجت ٚحر مخى٢ٗت خُض وظضث ٖال٢ت اعجبِ  ٨ٖؿُت صالت بخهاثُا بحو صعظت بصعا٥ الًِٛ النٟسخي واؾخسضام 

ظت بصعا٥ الًِٛ اؾتراجُجُه بٖاصة الخ٣ضًغ ؤلاًجابي وىظا ٌٗجي ؤنه ٧لما ػاص اؾخسضام ىظو ؤلاؾتراجُجُت انسًٟذ صع

اللظاو ؤ٦ضا في نمىطظهما ؤو " ٞىل٨ماو"و" الػاعوؽ"النٟسخي وىظو الندُجت ال ًم٨ن جٟؿحرىا بال من زال٫ ما ؤقاع بلُه 

ها بل ؤًًا في ؾُا١ اإلاى٠٢ واإلاهاصع الصخهُت اإلاخاخت لضي  ٞٗالُت اؾتراجُجُاث الخٗامل ال ٌٗخمض ٣ِٞ ٖلى نٖى

٣ت ٚحر مباقغة ٖضة صعاؾاث بلى جمحز ألاخضار الجاندىو بإؾلىب بؾناص صازلي وفي ىظا الؿُا١ ؤقاعث ب. ١الٟغص ٍَغ

حر مؿخ٣غ في جٟؿحر ألاخضار الؿلبُت  وىظا عبما ما ًجٗل ٢وقامل في جٟؿحر ألاخضار ؤلاًجابُت وبإؾلىب بؾناص زاعجي ٚو

. ألاخضار الجاندحو ٌؿخسضمىو ىظو ؤلاؾتراجُجُت ؤ٦ثر

: الٗامت الثاهُتٖغى ومىاككت هخابج الفغيُت  -2

. نخاثج الٗال٢ت بحو صعظت الظ٧اء الىظضاني وصعظت بصعا٥ الًِٛ النٟسخي ٖنض ألاخضار الجاندحو(: ٣-٧)ظضو٫ ع٢م 

 مؿخىي الضاللت مٗامل الاعجباٍ اإلاخغحراث

/ بصعا٥ الًِٛ النٟسخي

 الظ٧اء الىظضاني
ٚحر صا٫  0.079-

: هخابج الفغيُت الٗامت الثاهُتمىاككت  

وظىص ٖال٢ت اعجباٍ ؾالبت وصالت بخهاثُا بحو صعظت الظ٧اء الىظضاني وصعظت بصعا٥ الًِٛ النٟسخي ٖنض ألاخضار    

وجبحو لنا من زال٫ اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت ؤنه ال جىظض ٖال٢ت صالت بخهاثُا بحو صعظت الظ٧اء الىظضاني وصعظت . الجاندحو

م٨ن جٟؿحر ىظو الندُجت بإو بصعا٥ الًِٛ النٟسخي لضي ألاخضار الجاندحو، بهظ ا ظاءث النخاثج ٨ٖـ جى٢ٗاجنا، ٍو

بصعا٥ الًِٛ النٟسخي ٖنض ُٖنت بدشنا ٢ض جإزغ بمخٛحراث ؤزغي ؤ٦ثر مما جإزغ بمخٛحر بدشنا وىظا عاظ٘ بلى ؤو بصعا٥ 

ٖلى ٢ضعة الًِٛ النٟسخي ٖباعة ٖن ٖملُت صًنام٨ُُت مؿخمغة وجٟاٖلُت جخى٠٢ ٖلى قضة اإلاشحراث الًاُٚت من ظهت و

م الىيُٗت الًاُٚت بإجها  ُّ الخضر الجانذ ٖلى مىاظهتها من ظهت ؤزغي ؤي ؤو الٟغص ًضع٥ الًِٛ النٟسخي ٖنضما ٣ً

جٟى١ ٢ضعجه ٖلى اإلاىاظهت وىظو الخالت ٢ض جخ٩ىو بطو من ي٠ٗ ٢ضعة  الخضر ٖلى مىاظهت اإلاىا٠٢ الًاُٚت والظي 

عاث ال٣ٗلُت ،وىظا بياٞت بلى ما ًم٨ن للظ٧اء الىظضاني ؤو ًم٨ن ؤو ًغجبِ بؿماث شخهُت ؾلبُت ؤو ب٠ًٗ ال٣ض

م ٖضم صاللت نخاثج اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت بال ؤننا وظضنا ٖال٢ت اعجباٍ ٨ٖؿُت والظي  ًلٗبه في ىظو الٗال٢ت خُض ؤنه ٚع

م ٖضم صاللتها التي عبما جإزغث بخمغ٦ؼ ٢ُم بص عا٥ الًِٛ خى٫ ٌكحر ٖلى ألا٢ل بلى الُبُٗت ال٨ٗؿُت لهظو الٗال٢ت ٚع

م٨ن ؤًًا جٟؿحر ىظو الندُجت بلى انسٟاى الظ٧اء الىظضاني ٖامت  ال٣ُم الىؾُُت والتي ؤيٟٗذ مٗامل الاعجباٍ، ٍو

ت، والتي ( 2010)لضي ُٖنت بدشنا وىظا م٣اعنت م٘ النخاثج التي جىنلذ بلحها صعاؾت الؿٗضؤوي  ٖنض جالمُظ الشانٍى

. في بدشنااؾخٗملذ نٟـ اإلا٣ُاؽ الظي اؾخٗملناو 

                                                           
 .2006، دار الفكر، األردن  ،"إدارة الضغوط التربوية و النفسية إستراتيجية "،حسني سالمة عبد العظيم وحسني طو عبد العظيم    
،جامعة االجتماعي، رسالة ماجستري غري منشورة يف علم النفس "أساليب اإلسناد ومركز التحكم وعالقتهما بجناح األحداث "،نة ربيعة وعأل   

 . 200،اجلزائر
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ومن ظهت ؤزغي ال ًخى٠٢ بصعا٥ الًِٛ النٟسخي ٣ِٞ ٖلى ٢ىة ؤو ٢ضعة الٟغص ٖلى اإلاىاظهت بل جلٗب َبُٗت    

الًٍٛى وقضتها صوعا ٦بحرا في ىظو الٗملُت ٞٗنض مالخٓت زهاثو الُٗنت نالخٔ ؤو ؤٞغاص الُٗنت ًسخلٟىو في 

اتهم الا٢خهاصًت، الجنذ اإلاغج٨بت،  مضة الخ٨م ؤو ال٣ٗىبت وػص بلى طل٪ ازخالٝ اإلااؾؿاث التي ًخىاظضوو ٞحها  مؿخٍى

ت، وىظا بياٞت بلى اإلاكا٧ل  اعاث الٗاثلُت ونكاَاث الجمُٗاث الخحًر وازخالٞهم ؤًًا في اإلاؿانضة التي ًخل٣ىجها زانت الٍؼ

لى ىظا ألاؾاؽ خإولنا صعاؾت بٌٗ ىظو اإلاخٜ ا٢اث الجؿمُت ؤو ألامغاى اإلاؼمنت، ٖو ًغاث لخضُٖم وجٟؿغ الصخُت ٧اإٖل

. نخاثج ىظو الضعاؾت

: ٖغى ومىاككت هخابج الفغيُت الٗامت الثالثت -3

نخاثج الٗال٢ت بحو صعظت الظ٧اء الىظضاني  واؾخسضام  اؾتراجُجُاث الخٗامل اإلاغ٦ؼة ٖلى اإلاك٩ل ٖنض (: ٤-٧)ظضو٫ ع٢م 

 .ألاخضار الجاندحو

مؿخىي الضاللت مٗامل الاعجباٍ اإلاخغحراث 

/ الىظضانيالظ٧اء 

اؾتراجُجُاث الخٗامل اإلاغ٦ؼة 

. ٖلى اإلاك٩ل

 0.05صا٫ ٖنض  0.246الخهضي /الظ٧اء الىظضاني 

ٚحر صا٫  0.099-مسُُاث خل اإلاك٩ل /الظ٧اء الىظضاني 

نخاثج الٗال٢ت بحو صعظت الظ٧اء الىظضاني واؾخسضام  اؾتراجُجُاث  الخٗامل اإلاغ٦ؼة ٖلى الانٟٗا٫ ٖنض (: ٥-٧)ظضو٫ ع٢م 

 .ألاخضار الجاندحو

 مؿخىي الضاللت مٗامل الاعجباٍ اإلاخغحراث

/ الظ٧اء الىظضاني

اؾتراجُجُاث الخٗامل 

. اإلاغ٦ؼة ٖلى الانٟٗا٫

 0.01صالت ٖنض  0.425بٖاصة الخ٣ضًغ ؤلاًجابي /الظ٧اء الىظضاني 

ٚحر صا٫  0.101اجساط اإلاؿاٞت /الظ٧اء الىظضاني 

ٚحر صا٫  0.005يبِ الظاث /الظ٧اء الىظضاني 

ٚحر صا٫  0.093البدض ٖن ؾنض اظخماعي /الظ٧اء الىظضاني 

ٚحر صا٫  0.098-جدمل اإلاؿاولُت /الظ٧اء الىظضاني 

ٚحر صا٫  0.070-تهغب  -ججنب/الظ٧اء الىظضاني 

: مىاككت هخابج الفغيُت الٗامت الثالثت   

مىظبت وصالت بخهاثُا بحو صعظت الظ٧اء الىظضاني واؾخسضام جنو الٟغيُت الجؼثُت ألاولى ٖلى وظىص ٖال٢ت اعجباٍ    

وجبحو لنا من زال٫ اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت ؤنه جىظض . اؾتراجُجُاث الخٗامل اإلاغ٦ؼة ٖلى اإلاك٩ل ٖنض ألاخضار الجاندحو

الجاندحو  وىظا  ٖال٢ت صالت بخهاثُا بحو صعظت الظ٧اء الىظضاني واؾتراجُجُاث الخٗامل اإلاغ٦ؼة ٖلى اإلاك٩ل لضي ألاخضار
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ىظو . ٣ِٞ ُٞما ًسو بؾتراجُجُت الخهضي خُض ؤنه لم جخد٤٣ الٟغيُت بالنؿبت إلؾتراجُجُت مسُُاث خل اإلاك٩ل

الندُجت حٗجي ؤنه ٧لما اعجٟ٘ الظ٧اء الىظضاني ٖنض الخضر الجانذ ػاص اؾخسضام بؾتراجُجُت الخهضي والتي ؤقاعث بلحها 

م يٟٗها خُض ؤجها ٧انذ ٖلى نخاثج الٟغيُت ألاولى بلى ؤجها حٗم ٫ ٖلى جسٌُٟ صعظت بصعا٥ الًِٛ النٟسخي وىظا ٚع

ألا٢ل ٨ٖـ بؾتراججُت مسُُاث خل اإلاك٩ل التي لم ج٨ن ٞحها الٗال٢ت ؾلبُت، وبهٟت ٖامت ٞةو ىظو الندُجت حكحر بلى 

ن الٟغص من ال٣ضعة ٖلى جدضًض ال٨ُُٟت التي ٌكٗغ بها و
ّ
ًٟهم بها مًامحو ىظو اإلاكاٖغ ؤىمُت الظ٧اء الىظضاني الظي ًم٨

نٓم بها زبراجه الانٟٗالُت بٟٗالُت والخالي جضٞ٘ ألاٞغاص ل٩ُىنىو ؤ٦ثر جىا٣ٞا م٘ مىا٠٢ الخُاة وؤ٦ثر نجاخا م٘ الخبراث  ٍو

ن ٖلى الخٗٝغ ٖلى ؤؾالُب اإلاىاظهت الٟٗالت ومماعؾتها في اإلاىا٠٢ الًاُٚت ٩ىنىو ٢اصٍع . الؿلبُت، ٍو

 صاللت طاث ٞغو١ وظىص بلى نخاثجها ؤقاعث  التيو (٢00٣)ؾغوعظت م٘ ما جىنلذ بلُه صعاؾت ٧ل من وجخ٤ٟ ىظو النتي    

الظ٧اء  مؿخىي  مغجٟعي لهالر النٟؿُت الًٍٛى مىاظهت مهاعاث في الىظضاني ومنسٟطخي الظ٧اء مغجٟعي بحو بخهاثُت

 حىإلاانوىظا ما ًا٦ضو . النٟؿُت الًٍٛى مىاظهت ومهاعاث الىظضاني الظ٧اء بحو ٖال٢ت ىنا٥ ؤو ٌٗجي مما الىظضاني،

خُض ؤنه ؤقاع بلى ؤو طوي الظ٧اء الىظضاني اإلاغجٟ٘ ًخمحزوو ٖن ٚحرىم ب٣ضعتهم ٖلى مىاظهت اإلاىا٠٢ الًاُٚت ( ٢000)

 .ب٨ٟاءة ونجاح، وىظا ما ٌكحر لنا بلى ؤىمُت مهاعاث الظ٧اء الىظضاني في مىاظهت الًٍٛى النٟؿُت بك٩ل ؤ٦ثر ٞٗالُت

نو الٟغيُت الجؼثُت الشانُت ٖلى وظىص ٖال٢ت اعجباٍ ؾالبت وصالت بخهاثُا بحو صعظت الظ٧اء الىظضاني اؾخسضام ث   

وجبحو لنا من زال٫ اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت ؤنه ال جىظض . اؾتراجُجُاث الخٗامل اإلاغ٦ؼة ٖلى الانٟٗا٫ ٖنض ألاخضار الجاندحو

ي واؾتراجُجُاث الخٗامل اإلاغ٦ؼة ٖلى الانٟٗا٫ لضي ألاخضار الجاندحو بال ٖال٢ت صالت بخهاثُا بحو صعظت الظ٧اء الىظضاو

ُٞما ًسو بؾتراجُجُت بٖاصة الخ٣ضًغ ؤلاًجابي ل٨ن بك٩ل بًجابي، ؤي ؤنه ٧لما ػاصث صعظت الظ٧اء الىظضاني ٖنض 

ٞحها ٖضم ٞٗالُت ىظو  وىظو الندُجت ح٨ٗـ جى٢ٗاجنا التي اٞترينا.ألاخضار الجاندحو ػاص اؾخسضام ىظو ؤلاؾتراجُجُت

الاؾتراجُجُاث م٣اعنت م٘ اؾتراجُجُاث اإلاغ٦ؼة ٖلى خل مك٩ل، ول٨ن ًم٨ن جٟؿحر ىظو الندُجت بالٗىصة بلى نخاثج 

الٟغيُت الٗامت ألاولى التي ؤقاعث بلى ٞٗالُت ىظو ؤلاؾتراجُجُت بالظاث في زٌٟ بصعا٥ الًِٛ النٟسخي، وىظا  ٌٗجي ؤو 

ُت الظ٧اء الىظضاني ًغجبِ ب ها)الاؾتراجُجُاث الخٗامل الٟٗالت ولِـ باؾتراجُجُاث  حٗامل نٖى ، وىظا عبما (ؤي خؿب نٖى

خُض ؤجهما وظضوا اعجباٍ ٖام ( ٢0١0)الؿٗضأوي وصعاؾت ( ٢00٩)ألاؾُل ما ًٟؿغ ازخالٝ النخاثج بحو ٧ل من صعاؾت

ُت ىظو بحو الظ٧اء الىظضاني واؾتراجُجُاث الخٗامل م٘ الًٍٛى ول٨ن ٧انذ  النخاثج مسخلٟت ُٞما ًخٗل٤ بنٖى

غظ٘ ىظا بلى ازخالٝ ٞٗالُت ىظو الاؾتراجُجُاث بازخالٝ ُٖنت البدض الاؾتراجُجُاث واعجباَها بالظ٧اء الىظضاني،  ٍو

ىل٨ماو  في نمىطظهما ؤو ٞٗالُت اؾتراجُجُاث  واإلاىا٠٢ الًاُٚت التي جىاظها ٧ل ُٖنت، وىظا ما ؤقاع بلُه الػاعوؽ ٞو

ها بل ؤًًا في ؾُا١ اإلاى٠٢ واإلاهاصع الصخهُت اإلاخاخت لضي الٟغصالخ٘ وفي ىظا الؿُا١  ١.امل ال ٌٗخمض ٣ِٞ ٖلى نٖى

اث واإلاىا٠٢ التي ًىاظهها ألاخضار الجاندىو في ماؾؿاث بٖاصة التربُت والتي جضزل في  ًم٨ن ؤو نكحر بلى جمحز الًَٛى

وبهظا ٩ًىو الظ٧اء الىظضاني اإلاغجٟ٘ من بحو الٗىامل التي ٢ض حؿاىم . ةٖملُت جدضًض الاؾتراجُجُاث الخٗامل ألا٦ثر ٞٗالي

.  في ازخُاع اؾتراجُجُاث حٗامل ٞٗالت

: ٖغى ومىاككت هخابج الفغيُت الٗامت الغابٗت -4

نخاثج الٟغو١ في صعظت بصعا٥ الًِٛ النٟسخي ٖنض ألاخضار الجاندحو خؿب مخٛحر (:٦-٧)ظضو٫ ع٢م 

(. بنار/ط٧ىع )الجنـ

                                                           
 .2006دار الفكر، األردن  ،"إدارة الضغوط التربوية و النفسية إستراتيجية "،حسني سالمة عبد العظيم وحسني طو عبد العظيم    
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 الخىغاع الجيـ
اإلاخىؾِ 

 الخؿابي

الاهدغاف 

 اإلاُٗاعي 

الخُأ 

 اإلاُٗاعي 

صعحت 

ت  الخٍغ
 ( T)كُمت

مؿخىي 

 الضاللت

 0.0٢0 0.١٥ 0.٤٨ ٥٩ الظهىع 
٥.٤- ٩٢0 

صا٫ ٖنض 

 0.0١٦ 0.0٩ 0.٦٢ ٣٥ ؤلاهار 0.0١

مخٛحر ج٨غاع الضزى٫ بلى نخاثج الٟغو١ في صعظت بصعا٥ الًِٛ النٟسخي ٖنض ألاخضار الجاندحو خؿب (: ٧-٧)ظضو٫ ع٢م 

(. انخ٩اسخي/ابخضاجي)اإلااؾؿاث

 الخىغاع اإلاخغحراث
اإلاخىؾِ 

 الخؿابي

الاهدغاف 

 اإلاُٗاعي 

الخُأ 

 اإلاُٗاعي 

صعحت 

ت  الخٍغ
 ( T)كُمت

مؿخىي 

 الضاللت

 0.0١٨ 0.١٤ 0.٥٦ ٦٤ ابخضاةي
ٚحر صا٫  ١.٧٢- ٩٢

 0.0٢٨ 0.١٥ 0.٥0 ٣0 اهخياس ي

. الٟغو١ في صعظت بصعا٥ الًِٛ النٟسخي ٖنض ألاخضار الجاندحو خؿب مخٛحر الؿننخاثج (: ٨-٧)ظضو٫ ع٢م 

 الخىغاع الؿً
اإلاخىؾِ 

 الخؿابي

الاهدغاف 

 اإلاُٗاعي 
 ( F)كُمت

مؿخىي 

 الضاللت

14 ١٢ 0.٤٩ 0.١٦ 

٢.٥٩ 
0.0٥٨ 

ٚحر صا٫ 

15 ١٩ 0.٤٨ 0.١٨ 

16 ٣٨ 0.٥٤ 0.١٤ 

17 ٢٥ 0.٥٩ 0.١١ 

: الٗامت الغابٗتمىاككت هخابج الفغيُت 

جنو الٟغيُت الجؼثُت ألاولى ٖلى وظىص ٞغو١ صالت بخهاثُا في صعظت بصعا٥ الًِٛ النٟسخي ٖنض ألاخضار الجاندحو    

وجبحو لنا من زال٫  اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت ؤنه جىظض ٞغو١ صالت بخهاثُا في صعظت بصعا٥ الًِٛ (.ؤنثى/ط٦غ)خؿب الجنـ

عبُٗت لهالر الظ٧ىع وىظو الندُجت جخ٤ٟ بلى ما جىنلذ بلُه صعاؾت  ب الجنـالنٟسخي ٖنض ألاخضار الجاندحو خـ

م٨ن بعظإ ىظو الٟغو١ بلى النٓغة الاظخماُٖت وبلى الخهاثو الش٣اُٞت للمجخم٘ الجؼاثغي في النٓغ (٢00٨) بىلٗلىة ، ٍو

بلى  ٦غ، و٢ض جغظ٘ ىظو الندُجتبلى ألانثى التي ال ٌؿمذ لها بالخُإ وال ٌُٗى لها ٞغنت لخصخُذ الخُإ وىظا ٨ٖـ الظ

ن النٟسخي باء بلى ٦ثرة النٟؿُت م٣اعنت بالظ٧ىع باإلياٞت بالنىاحي وجإزغا ٖاَُٟت ب٩ىجهن ؤ٦ثر لئلنار الخ٩ٍى واإلاؿئىلُاث  ألٖا

خماصًت ٖلى الغظل وختى اإلاجخم٘ ًخٗامل مٗها من ىظا  ٖاج٤ الٟخاة ٖلى اإلال٣اة اإلانٓىع وىظا التي جتربى في مجخمٗنا ٖلى الٖا
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اث ونٗىباث ؤ٦ثر  والظي ب ٖلحها مهمت الخ٨ٟل بنٟؿها وجد٤ُ٣ الاؾخ٣اللُت وىظا ما ًجٗلها جدذ يَٛى ّٗ ًاصي بها  ًه

 .والعجؼ بالخىجغ قٗىع  بلى

جنو الٟغيُت الجؼثُت الشانُت ٖلى وظىص ٞغو١ صالت بخهاثُا في صعظت بصعا٥ الًِٛ النٟسخي ٖنض ألاخضار الجاندحو   

وجبحو لنا من زال٫ اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت ؤنه ال جىظض ٞغو١ صالت (.انخ٩اسخي/ ابخضاجي)ع الضزى٫ بلى اإلااؾؿتخؿب ج٨غا

ؤي ؤو ألاخضار   .بخهاثُا في صعظت بصعا٥ الًِٛ النٟسخي ٖنض ألاخضار الجاندحو خؿب ج٨غاع الضزى٫ بلى اإلااؾؿت

م وظىص اعجٟإ ٠َُٟ للًِٛ ٖنض الجاندحو الابخضاثُحو ال ًسخلٟىو ٖن الانخ٩اؾُحو في بصعا٥ ا لًِٛ النٟسخي وىظا ٚع

الابخضاثُحو وىظا ًغظ٘ عبما بلى نٗىباث الخ٠ُ٨ لضي بٌٗ ألاخضار الابخضاثُحو الظًن صزلىا خضًشا بلى اإلااؾؿت، ؤما 

بُٗت  ٖن ُٚاب الٟغو١ الضالت بخهاثُا ِٞكحر من ظهت بلى ٖضم ازخالٝ ألاخضار الجاندىو ٖمىما في قضة ونٕى َو

اث والهٗىباث التي ًىاظهىجها، ومن ظهت ؤزغي ٌكحر بلى ٖضم ازخالٝ الابخضاثُحو ٖن الانخ٩اؾُحو في  الًَٛى

م جمحز ألاخضار الابخضاثُحو ٖن الانخ٩اؾُحو بإجهم لِـ لضحهم ؾىاب٤ ٖضلُت ٞهظا ال  زهاثههم الصخهُت ٖمىما، ٞٚغ

ث ما نجض ؤو ألاخضار الابخضاثُحو ؤ٦ثر زُىعة من الانخ٩اؾُحو ٌٗجي بإجهم لِـ لضحهم ؾىاب٤ الاندغاٝ، ٟٞي ٦شحر من اإلاغا

ومن اإلاالخٔ ٖامت حكابه . وىظا ما ًٓهغ ظلُا في نٕى الجنذ اإلاغج٨بت وفي صعظت  الٗضوانُت التي ًٓهغوجها صازل اإلااؾؿاث

غوٞهم الاظخماُٖت و الا٢خهاصًت ومكا٧لهم ألاخضار الجاندحو انخ٩اؾُحو ٧انىا ؤم ابخضاثُحو في زهاثههم الصخهُت، ْو

ت .        ألاؾٍغ

وجنو الٟغيُت الجؼثُت الشالشت ٖلى وظىص ٞغو١ صالت بخهاثُا في صعظت بصعا٥ الًِٛ النٟسخي ٖنض ألاخضار     

وجبحو لنا من زال٫ اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت ؤنه  جىظض ٞغو١ صالت بخهاثُا في صعظت بصعا٥ الًِٛ . الجاندحو خؿب الؿن

ر الجاندحو خؿب الؿن، خُض جغجٟ٘ صعظت بصعا٥ الًِٛ النٟسخي م٘ اعجٟإ ؾن الخضر الجانذ، النٟسخي ٖنض ألاخضا

ؾنت ( ١٦)ؾنت بانسٟاى صعظت بصعا٥ الًِٛ النٟسخي وجؼصاص ىظو الضعظت ٖنض الؿن ( ١٥)و( ١٤)ُٞخمحز طوي الؿن 

م٨ن جٟؿحر ىظو  الندُجت بالٗىصة صاثما( ١٧)لخهل بلى خضىا ألا٢صخى ٖنض ؾن  ىل٨ماو في  ؾنت،ٍو بلى نمىطط الػاعوؽ ٞو

الًٍٛى النٟؿُت، خُض ٌكحراو بلى ؤو بصعا٥ الًِٛ ًغجبِ بخ٣ُُم الٟغص للخضر الًاِٚ وج٣ُُم ٢ضعجه ٖلى 

بُٗت اإلاى٠٢ الًاِٚ، بطو  الاؾخجابت من ظهت ؤزغي، وىظا الخ٣ُُم ًغجبِ بسهاثو الصخهُت للٟغص وبكضة َو

ت الهٛحرة ٌكحر بلى جمحز ألاولى بًٍٛى ؤ٦ثر اعجٟإ بصعا٥ الًِٛ ٖنض الٟئت الٗمغي  ة ال٨بحرة م٣اعنت م٘ الٟئت الٗمٍغ

وبمىا٠٢ ياُٚت ؤ٦ثر وبمخُلباث ؤ٦ثر ومؿاولُاث ؤ٦ثر ٖن ألاولى خُض ًداؾب ألاخضار طوي الؿن ال٨بحرة بمؿاولُت 

بىعي ؤ٦بر بالتهضًضاث التي ًم٨ن  ونغامت ؤ٦بر من ٚحرىم وىظا ل٣غبهم بلى ؾن الغقض وػص بلى طل٪ جمحز طوي الؿن ال٨بحرة

. ؤو ًىاظهىجها وبمؿانضة ؤ٢ل من اإلادُُحو بهم 

: ٖغى ومىاككت هخابج الفغيُت الٗامت الخامؿت  -5

(. بنار/ط٧ىع )نخاثج الٟغو١ في صعظت الظ٧اء الىظضاني ٖنض ألاخضار الجاندحو خؿب مخٛحر الجنـ(: ١0-٧)ظضو٫ ع٢م 

 الخىغاع الجيـ
اإلاخىؾِ 

 الخؿابي

الاهدغاف 

 اإلاُٗاعي 

الخِء 

 اإلاُٗاعي 

صعحت 

ت  الخٍغ
 ( T)كُمت

مؿخىي 

 الضاللت

ٚحر صا٫  ١.٦٩ ٩٢ ١.٥٩ ١٢.٢٢ ١0٦ ٥٩ الظهىع 
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 ٢.١٥ ١٢.٧٥ ١0١ ٣٥ ؤلاهار

نخاثج الٟغو١ في صعظت الظ٧اء الىظضاني ٖنض ألاخضار الجاندحو خؿب مخٛحر ج٨غاع الضزى٫ بلى (: ١١-٧)ظضو٫ ع٢م 

(. انخ٩اسخي/ابخضاجي)اإلااؾؿاث

 الخىغاع اإلاخغحراث
اإلاخىؾِ 

 الخؿابي

الاهدغاف 

 اإلاُٗاعي 

الخُأ 

 اإلاُٗاعي 

صعحت 

ت  الخٍغ
 ( T)كُمت

مؿخىي 

 الضاللت

 ١.٦٥ ١٣.٢٦ ١0٤.٩٥ ٦٤ ابخضاةي
ٚحر صا٫  ٢٧.0- ٩٢

 ٢.0٢ ١١.0٦ ١0٤.٢0 ٣0 اهخياس ي

. نخاثج الٟغو١ في صعظت الظ٧اء الىظضاني ٖنض ألاخضار الجاندحو خؿب مخٛحر الؿن(: ١٢-٧)ظضو٫ ع٢م    

 الخىغاع الؿً
اإلاخىؾِ 

 الخؿابي

الاهدغاف 

 اإلاُٗاعي 
 ( F)كُمت 

مؿخىي 

 الضاللت

14 ١ ١٢0١ ١0.٩٧ 

ٚحر صا٫  ٤٩.0
15 ١ ١٩0١٢.٤ ٦0 

16 ١ ٣٨0١٣.٦٦ ٣ 

17 ١ ٢٥0١١.٩ ٦0 

: مىاككت هخابج الفغيُت الٗامت الخامؿت  

جنو الٟغيُت الجؼثُت ألاولى ٖلى وظىص ٞغو١ صالت بخهاثُا في صعظت الظ٧اء الىظضاني ٖنض ألاخضار الجاندحو خؿب    

وجبحو لنا من زال٫ اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت ؤنه ال جىظض ٞغو١ صالت بخهاثُا في صعظت الظ٧اء الىظضاني (. ؤنثى/ط٦غ)الجنـ

م٨ن جٟؿحر ىظو الندُجت باٖخباع ؤو(. ؤنثى/ط٦غ)ألاخضار الجاندحو خؿب الجنـ ٖنض  بالٗضًض ًخإزغ الىظضاني الظ٧اء ٍو

ت وبالٗىامل زانت مجها الٗىامل من  والش٣اُٞت الا٢خهاصًت التي جغجبِ بالخنكئت الاظخماُٖت والتي جخإزغ بالٓغوٝ ألاؾٍغ

م ازخالٝ التربُت للجنؿحو والذ ضاص ٧ل ظنـ م٘ الضوع الظي الؿاثضة، ٞٚغ ت ؤًن حٗمل إٖل ي جخمحز بها الش٣اٞت الجؼاثٍغ

ت بضؤث  جخٛحر في ألاونت ألازحرة  ًناؾبه  والظي ًخدضص بنٓغة اإلاجخم٘ ل٩ل من ىظًن الجنؿحو، بال ؤو ىظو النٓغة الخمُحًز

٧ل مجاالث الخُاة  ٧الضعاؾت والٗمل ؤًن ؤنبذ اإلاجخم٘ حهخم بدنمُت ألانثى وصٞٗها بلى ألامام وؤنبدذ جناٞـ الظ٦غ في 

 ًل٣ى ٦الىما ٞإنبذ في جنا٢و مؿخمغ،  وؤلانار الظ٧ىع  بحو جمحز التي الىالضًن وؤلابضإ والخٟى١،  وبهظا ؤنبدذ نٓغة

اًت الىالضًت نٟـ اإلاٗاملت خماص الاؾخ٣ال٫ مٟاىُم ٚغؽ وفي والاىخمام، والٖغ  الخٟى١  بلى صٞ٘ باإلنار مما الظاث، ٖلى والٖا
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م من ٧ل الًٍٛى التي جازغ ٖلحها وؤلاخباٍ، اإلاؿئىلُت، وجدمل والنجاح، نو ١واإلاشابغة بالٚغ  ىظو ال٨ٟاءاث جضزل في ج٩ٍى

والظي  وانٟٗاالتها، مكاٖغىا، ٖن ًخمحز بها ٦ال من الجنؿحو، خُض  ؤنبدذ ألانثى حٗبر والتي الىظضاني، الظ٧اء مهاعاث

هم مكاٖغ الاظخماعي، لالجها٫ زبراث جنمي بلى ؤو والٗمل للضعاؾت وزغوظها بظاتها، وؤصي وز٣تها شخهُتها، ٖلى ان٨ٗـ  ٞو

ن، ىظو و الخمُض، الؿلى٥ وؤنماٍ الٗلُا واإلاباصت، واإلاشل بال٣ُم الخمؿ٪ ٖلى حصج٘ ألاٞغاص التي ز٣اٞخنا من والنابٗت آلازٍغ

وصعاؾت ( ٢00١)Lindley لىضليوصعاؾت ( ٢0١١)خؿً ٖبضٍ و( ٢0١0)الؿٗضأوي  الندُجت جخىا٤ٞ م٘ ٧ل من صعاؾت

(. ٢00٢) عجىة

جنو الٟغيُت الجؼثُت الشانُت ٖلى وظىص ٞغو١ صالت بخهاثُا في صعظت الظ٧اء الىظضاني ٖنض ألاخضار الجاندحو     

وجبحو لنا من زال٫ اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت ؤنه ال جىظض ٞغو١ صالت بخهاثُا في صعظت . خؿب ج٨غاع الضزى٫ بلى اإلااؾؿت

م٨ن جٟؿحر ىظو الندُجت بلى ؤو الظ٧اء . الضزى٫ بلى اإلااؾؿتالظ٧اء الىظضاني ٖنض ألاخضار الجاندحو خؿب ج٨غاع  ٍو

الىظضاني ًخإزغ بؿماث وزهاثو الصخهُت ولِـ بالىيُٗاث اإلاى٢ُٟت، وىظو الخهاثو في الصخهُت ًبضوا ؤجها ال 

ة وىظا ال جخإزغ بخ٨غاع صزى٫ الخضر بلى ماؾؿاث بٖاصة التربُت وىظا ألو الابخضاثُحو ىم ؤخضار لِـ لضحهم ؾىاب٤ ٖضلي

ت من الخهاثو  ٌٗجي ؤجهم لِـ لضحهم ؾىاب٤ اندغاٝ الؿلى٥، ٨ٞال من الانخ٩اؾُحو والابخضاثُحو ًخمحزوو بمجمٖى

الصخهُت زانت مجها ؾماث الصخهُت الؿ٩ُىباجُت، وؤخُانا ٦شحرة نجض ؤو الابخضاثُحو ًخمحزوو بٗضوانُت وؾلى٧اث   

. ٢ابلُت جدى٫ الابخضاثُحو م٘ الى٢ذ بلى ؤخضار انخ٩اؾُحوزُحرة ؤ٦ثر من الانخ٩اؾُحو وىظا بياٞت بلى 

جنو الٟغيُت الجؼثُت الشالشت ٖلى وظىص ٞغو١ صالت بخهاثُا في صعظت الظ٧اء الىظضاني ٖنض ألاخضار الجاندحو     

ني ٖنض وجبحو لنا من زال٫ اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت ؤنه ال جىظض ٞغو١ صالت بخهاثُا في صعظت الظ٧اء الىظضا. خؿب الؿن

. ألاخضار الجاندحو خؿب الؿن

٣ت ٚحر مباقغة بلى جمّحز الظ٧اء الىظضاني ٖن الظ٧اء ال٣ٗلي ب٩ىنه ال ًغجبِ  بٗمغ الٟغص وال     وىظو الندُجت حكحر بٍُغ

اصة ٖمغو ٖمىما، ٞالظ٧اء الىظضاني خؿب نمىطط ظىإلااو والظي جم اٖخماصو في ىظو الضعاؾت، ٖباعة ٖن  ًؼصاص م٘ ٍػ

ت  أعال من اإلاهاعاث التي  جخإزغ بؿماث الصخهُت ٖنض الٟغص ٦ما جخإزغ ؤًًا بال٣ضعاث ال٣ٗلُت، خُض ؤقاعث صعاؾت  مجمٖى

ٞهم "بلى ٖضم اعجباٍ ؾن الخلمُظ بإبٗاص الظ٧اء الىظضاني باؾخصناء ٣ِٞ بٗض  ٢(٢00٤)  Arla.L & Sarah.A وؾاعة

الظي ًغجبِ بال٣ضعة ال٣ٗلُت، وعبما ىظا ما ًٟؿغ الٟغ١ اإلاكاىض في وىظا لخإزغو ب٣ضعة الٟغص ٖلى ؤلاصعا٥ و" الانٟٗاالث

ل٨ن من . ؾنت( ١٥،١٦،١٧)ؾنت الظًن ًخمحزوو بظ٧اء وظضاني منسٌٟ م٣اعنت بالؿنىاث (١٤)صعاؾدنا بحو طوي ؾن 

التي جخمحز بنٕى  ظهت ؤزغي نجض ؤو ألابٗاص ألازغي للظ٧اء الىظضاني ال جغجبِ بٗمغ الٟغص بل جغجبِ ؤ٦ثر بؿماث الصخهُت

مىما  (. ٢0١١) الؼخُلي غؿانجخ٤ٟ ىظو الندُجت م٘ صعاؾت من الشباث النؿبي، ٖو
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: الخالنت 

ت ٖال٢ت الظ٧اء الىظضاني باؾتراجُجُاث الخٗامل لضي ألاخضار الجاندحو اإلا٣ُمحو     خإولنا في ىظو الضعاؾت مٗٞغ

ت مضي اعجباٍ الظ٧اء الىظضاني باالؾتراجُجُاث الخٗامل الٟٗالت ؤي  بماؾؿاث بٖاصة التربُت، وىظا بهضٝ مٗٞغ

. الاؾتراجُجُاث التي ؾخسٌٟ من بصعا٥ الًِٛ النٟسخي

بٗض جدلُل النخاثج ومنا٢كت الٟغيُاث الخابٗت لهظو الضعاؾت جبحو لنا ؤو الظ٧اء الىظضاني ٖنض ألاخضار الجاندىو ال و   

ُت، ؤي ؤنه ال ًغجبِ بًجابُا باؾتراجُجُاث اإلاغ٦ؼة ٖلى اإلاك٩ل وال ًغجبِ ؾلبُا  ًغجبِ باؾتراجُجُاث حٗامل نٖى

لنا ؤو الظ٧اء الىظضاني ًغجبِ باالؾتراجُجُاث الخٗامل الٟٗالت ولِـ باؾتراجُجُاث اإلاغ٦ؼة ٖلى الانٟٗا٫، خُض جبحو 

ُت، وبهظا ًم٨ن لهظو الندُجت ؤو جٟؿغ لنا الازخالٝ في بٌٗ الضعاؾاث الؿاب٣ت والتي ؤقاعث  باؾتراجُجُاث حٗامل نٖى

ُت الاؾتراجُجُاث نخاثجها ٖمىما بلى الٗال٢ت اإلاىظىصة بحو الظ٧اء الىظضاني واؾتراجُجُاث الخٗامل ول٨ن ازذ لٟذ في نٖى

التي جغجبِ بالظ٧اء الىظضاني، وىظا  الازخالٝ ًم٨ن بعظاٖه بلى ؤو الاؾتراجُجُاث الخٗامل الٟٗالت جسخل٠ من صعاؾت 

  فىلىمانألزغي، وىظا بازخالٝ زهاثو الُٗنت اإلاضعوؾت وازخالٝ اإلاىا٠٢ التي جخىاظض ٞحها، خُض ًغي 

Folkmanالػاعوؽو  Lazarusٝ ها ول٨ن ًغجبِ ؤًًا بالخهاثو ؤو ٖالُت اؾتراجُجُاث الخٗامل ال ًغجبِ ٣ِٞ بنٖى

. الصخهُت للٟغص وبسهاثو اإلاى٠٢ الًاِٚ

ؤما في ُٖنت بدشنا واإلاخمشلت في ألاخضار الجاندحو اإلاخىاظضًن في ماؾؿاث بٖاصة التربُت ٞةو الظ٧اء الىظضاني اعجبِ    

الخ٣ضًغ ؤلاًجابي والتي اعجبُذ بضوعىا ٨ٖؿُا بةصعا٥ الًِٛ النٟسخي، ؤي ؤنه بةؾتراجُجُت الخهضي وبؾتراججُت بٖاصة 

جىظض ٖال٢ت اعجباٍ بحو الظ٧اء الىظضاني والاؾتراجُجُاث الخٗامل الٟٗالت ول٨ن ٧انذ ىظو الٗال٢ت ظؼثُت خُض ؤنه لم 

م اعجباَها بةصعا٥ الًِٛ النٟسخي، وىظا ًم٨ن جٟؿحرو بالٗىصة بلى نخاثج  جغجبِ  ٨ٖؿُا بةؾتراجُجُت اجساط اإلاؿاٞت ٚع

الٟغيُاث الخابٗت للضعاؾت، خُض ؤنه لم نجض ٖال٢ت صالت بحو الظ٧اء الىظضاني وبصعا٥ الًِٛ النٟسخي وىظا عبما لخإزغ 

ن بٗىامل ؤزغي بط ؤننا وظضنا ٞغو١ صالت في بصعا٥ الًِٛ النٟسخي جغظ٘ إلاخٛحر الجنـ ومخٛحر ( ؤنثى/ط٦غ)ىظًن اإلاخٛحًر

نالؿن في ح (.   الجنـ والؿن)ًن لم نجض ٞغو١ صالت بالنؿبت إلاخٛحر الظ٧اء الىظضاني جغظ٘ لهاطًن اإلاخٛحًر

 : اإلالترخاث والخىنُاث

وطل٪ م٘ ُٖناث ؤزغي بهضٝ جإ٦ُض َبُٗت الٗال٢ت بحو الظ٧اء الىظضاني واؾتراجُجُاث الخٗامل  ممازلت صعاؾاث بظغاء (-١

 .الٟٗالت

. صعاؾاث إلا٣اعنت ألاخضار الجاندحو بٛحر الجاندحو في مؿخىي الظ٧اء الىظضاني   وبصعا٥ الًِٛ النٟسخي بظغاء (-٢

(.  بٖاصة التربُت ، بٖاصة الخإىُل، و٢اثُت)وال٣ُام ؤًًا باإلا٣اعنت خؿب نٕى اإلااؾؿاث 

الظُت وو٢اثُت بعقاصًت بغامج جهمُم (-٣  .الجاندحوألاخضار  لضي النٟؿُت الًٍٛى إلاىاظهت ٖو

 .النٟؿُت وىظا لخم٨حو الخضر الجانذ من مىاظه ٞٗالت للًٍٛى الىظضاني الظ٧اء مهاعاث لخنمُت بعقاصًت مجابغ بناء (-٤ 

٤ ال٣ُام بالبدىر والضعاؾاث الٗلمُت  التي الخٓنا ٢لتها في مجخمٗنا  (-٥  الاىخمام ؤ٦ثر بٟئت ألاخضار الجاندحو ٖن ٍَغ

. ار اإلاخىاظضًن في ماؾؿاث بٖاصة الخإىُلالجؼاثغي زانت مجها ألاخض

ت  لخناؾب الىظضاني وبصعا٥ الًِٛ النٟسخي وؤؾالُب الخٗامل  الظ٧اء ل٣ُاؽ م٣اًِـ بٖضاص (-٦ ظمُ٘ الٟئاث الٗمٍغ

 .ؾنت( ١٤)زانت مجها ألا٢ل من 
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زٌٟ الًِٛ ؤزغي جدنإو٫ مخٛحراث ؤزغي ؾىاء ٧انذ ؾماث شخهُت ؤو مى٢ُٟت ٢ض حؿاىم في  صعاؾاث بظغاء (-٧

 .النٟسخي ٖنض ألاخضار الجاندىو 

ال٢خه الىظضاني الظ٧اء خى٫  مٗم٣ت صعاؾاث بظغاء (-٨ . الصخهُت وال٣ضعاث ال٣ٗلُت ٦ؿماث ؤزغي  بمخٛحراث ٖو

 :كابمت اإلاغاح٘ 

ت، مُاب٘ ٖالم ؾلؿلت الجبالي، لُلى جغظمت ،"الاهفٗالي الظواء"صانُا٫،  ظىإلااو -١ ن، اإلاٗٞغ ذ، الَى  .٢000ال٩ٍى

ت والىفؿُت"خؿحو َه ٖبض الُٗٓم وخؿحو ؾالمت ٖبض الُٗٓم، -٢ صاع ال٨ٟغ،  ،"إؾتراجُجُت إصاعة الًغىٍ التربٍى

. ٢00٦ألاعصو،

الًغىٍ الىفؿُت والخسلف الٗللي، في يىء ٖلم (:" ٢00٨)زلُٟت ولُض الؿُض ؤخمض ومغاص ٖلى ِٖسخى ؾٗض  -٣

اء لضنُا الُباٖت والنكغ، ؤلاؽ"الىفـ اإلاٗغفي ت، ، صاع الٞى  .٦٢00٨نضٍع

 .٢00٦، م٨خبت ػىغاء الكغ١، ال٣اىغة،يغىٍ الخُاة وأؾالُب مىاحهتهاٖبض اإلاُٗي خؿن مهُٟى -٤

 .٢00١، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اىغة،"الللم وإصاعة الًغىٍ الىفؿُت "ٖشماو ٞاعو١ الؿُض، -٥

ش، ٖالم ال٨خب، ال٣اىغة، بضوو "مىهجُت الٗلىم الاحخماُٖت"الٛؼالي نالح مهُٟى،  -٦ . جاٍع

الكخه الٗاَفي الظواء"مهُٟى،  عقاص ألاؾُل مهُٟى -٧  التربُت ولُت َلبت لضي مىاحهت الًغىٍ بمهاعاث ٖو

 .٢0١0ٞلؿُحو،  ٚؼة، الجامٗت ؤلاؾالمُت منكىعة، ٚحر ماظؿخحر ،عؾالت"غؼة بجامٗت

الُالب ٖالكت الًغىٍ الىفؿُت ببٌٗ مخغحراث الشخهُت لضي "آ٫ ؾُٗض زالض بن ؾُٗض بن مدمض، -٨

ت اى، "اإلاؿخجضًً بيلُت اإلالً زالض الٗؿىٍغ  .٢00٦-٢00٥، عؾالت ماظِؿتر، ؤ٧اصمُت نا٠ً الٗغبُت، الٍغ

الكتها بئصعان الًغىٍ الىفؿُت لضي اإلاغض ى الؿُىىؾىماجحن"ؤًذ خمىصة خ٨ُمت،   -٩ ، بدض "ؾمت الللم ٖو

 .٢00٧ٖلى مؿخىي الض٦خىعاو، ظامٗت الجؼاثغ، الجؼاثغ، 

صوع ؾماث الشخهُت واؾتراجُجُاث اإلاىاحهت في حٗضًل الٗالكت بحن الًغىٍ الىفؿُت " آًذ خمىصة خ٨ُمت، -١0

. ٢00٦، عؾالت ص٦خىعاو ٚحر منكىعة في ٖلم النٟـ الُٗاصي، ظامٗت الجؼاثغ،"والصخت الجؿضًت والىفؿُت

صعاؾت "محن بمغاهؼ إٖاصة التربُتإؾتراجُجُاث ملأومت الًغِ لضي اإلاغاَلحن الجاهدحن، اإلالي" بىلٗلىة بضٌٗت، -١١

 .٢00٨عؾالت ماظؿخحر ٚحر منكىعة في ٖلم النٟـ الُٗاصي، ظامٗت الجؼاثغ،  "ملاعهت بحن فئتي الظهىع وؤلاهار

الكخه ببٌٗ مخغحراث الشخهُت"الضؤوف ٞااص مدمض خؿن بؾماُٖل ، -١٢ " الظواء الىحضاوي ٖىض اإلاغاَلحن ٖو

ت، ٢ؿم الاعقاص النٟسخي، ظامٗت ال٣اىغة،،عؾالت ص٦خىعاو ٚحر منكىعة، مٗهض ا٫  .٢00٤صعاؾاث والبدىر التربٍى

ان في يىء ول مً مضة ؤلانابت وأؾالُب مىاحهت الًغىٍ "الؼىغاني مدمض جغ٧ي ، -١٣ الاهخئاب لضي مغض ى الؿَغ

اى، "الىفؿُت اإلاخٗللت باإلاغى . ٢00٣-٢00١، عؾالت ماظِؿتر، ظامٗت اإلال٪ ؾٗىص،الٍغ

الكخه الاهفٗالي الظواء" ىُشم، هللا ٖبض ؾبٗت تهاني -١٤  ظامٗت منكىعة، ٚحر ماظؿخحر  عؾالت ،"الاؾخجابت بخُغف ٖو

. ٢00٥الُمن،  ننٗاء،

م، ؾٗضؤوي  -١٥  الثاهُت الؿىت جالمُظ الىفؿُت لضي الًغىٍ مىاحهت بئؾتراجُجُاث الاهفٗالي الظواء ٖالكت" مٍغ

 .٢0١0الجؼاثغ،  ظامٗت منكىعة، ٚحر ماظؿخحر عؾالت ،"زاهىي 

الكخه بالخىافم الىفس ي الاحخماعي للمغاَلحن اإلاخمضعؾحن" َالب نؿُمت، -١٦ ،عؾالت ماظؿخحر "الظواء الىحضاوي ٖو

 .٢00٩ٚحر منكىعة، ظامٗت الجؼاثغ،
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الكخه الاهفٗالي الظواء" ًدحى، آ٫ خامض بن ؾٗض الٗبضلي -١٧  مً ُٖىت لضي الؼواجي والخىافم فاٖلُت الظاث مً بيل ٖو

. ٢00٩م٨ت،الؿٗىصًت، ال٣غي  ؤم ظامٗت منكىعة، ماظؿخحر ٚحر عؾالت ،"مىت بمضًىت اإلاتزوححن اإلاٗلمحن

الكتها بالظواء الىحضاوي لضي َلبت الجامٗت في الُمً والجؼابغ" ٖبضو خؿن ناص١، -١٨ ، "الًغىٍ الىفؿُت ٖو

 .٢0١١، 0٢عؾالت ماظؿخحر ٚحر منكىعة في ؤلاعقاص والصخت النٟؿُت ، ظامٗت الجؼاثغ

بي لخىمُت الظواء الىحضاوي لضي ُٖىت مً َالباث " ١ ٖبض الخمُض،ٖالم  خغ ٞاعو  -١٩ جلُُم فٗالُت بغهامج جضٍع

 .٢00١، عؾالت ص٦خىعاو ٚحر منكىعة، ظامٗت ٖحو قمـ، "الجامٗت

الكتهما بجىاح ألاخضار" ٖؤلونت عبُٗت، -٢0 ، عؾالت ماظؿخحر ٚحر منكىعة في ٖلم "أؾالُب ؤلاؾىاص ومغهؼ الخدىم ٖو

 .٢00١الاظخماعي،ظامٗت الجؼاثغ، النٟـ 

الكتها بيل مً الاهخئاب "ٞايلي ؤخمض،  -٢١ أؾالُب الخٗامل م٘ الًغىٍ الىفؿُت لضي فئت مً مداولي الاهخداع ٖو

 .٢00٩، 0٢، عؾالت ص٦خىعاو ٚحر منكىعة في ٖلم النٟـ الُٗاصي، ظامٗت الجؼاثغ"والُأؽ

الكخه بالخىافم اٌ" م٣ضم ٞهُمت، -٢٢ ، "ػواجي لضي ُٖىت مً اإلاٗلمحن اإلاتزوححن في مضًىت الجؼابغالظواء الىحضاوي ٖو

. ٢0١١، 0٢عؾالت ماظؿخحر ٚحر منكىعة،ظامٗت الجؼاثغ

الكخه الىحضاوي الظواء"ؤخمض،  الؿُض الؿُض عؤٞذ -٢٣ اء م٘ الٗللُت باإلالاعهت بااليُغاباث ٖو ت اإلاجلت ،"ألاؾٍى  اإلاهٍغ

ت الجمُٗت النٟؿُت، للضعاؾاث  .٢00٥ ، 48 الٗضص ٖكغ، الخامـ النٟؿُت، اإلاجلضللضعاؾاث  اإلاهٍغ

بلت مدمض الجابغ، ٖبض اإلاُٗي  -٢٤ الظواء الىحضاوي لضي أَفاٌ ما كبل "الؿُٗض ٖبض الخال٤ ومدمض ؾُٗض ؾالمت ٖو

الكخه ببٌٗ اإلاخغحراث اإلاٗغفُت والضًمىحغافُت  .٢00٧ملخو ماجمغ الُٟىلت الغاب٘، الُمن،  ،"اإلاضعؾت ٖو

، مجلت ٖلم النٟـ، الهُئت "الظواء الاهفٗالي مفهىمه وكُاؾه"ص وعػ١ مدمض ٖبض الؿمُ٘، ٖشماو ٞاعو١ السخي -٢٥

 .٢00١، ٥٨الٗامت لل٨خاب، اإلانهىعة، الٗضص 

الكخه الىحضاوي الظواء "خامض، الٗا٫ ٖبض عجىة -٢٦  الىفس ي والخىافم والخدهُل اإلاٗغفي والٗمغ الظواء مً بيل ٖو

ت، التربُت، ٧لُت مجلت ،"الجامٗت َلبت لضي  .٢00٢ ،1الٗضص، ،٢٣الجمهىعٍت الخضًشت، اإلاجلض  قغ٦ت ظامٗت ؤلاؾ٨نضٍع

الكتها ؤلاؾالمُت الجامٗت َلبت لضي الىفؿُت الًغىٍ "ببغاىُم، صزاو والدجاع بكحر ٧امل نبُل -٢٧  بالهالبت ٖو

 .٢00٦، ٞلؿُحو،  0٢الٗضص  ،١٤ ، اإلاجلض(ؤلانؿانُت الضعاؾاث ؾلؿلت )ؤلاؾالمُت  الجامٗت ، مجلت"لضيهم الىفؿُت

ضي، ٖاص٫ -٢٨ ت بٌٗ اإلاخغحراث يىء في الىحضاوي الظواء في الفغصًت الفغوق"مدمض، ىٍغ مجلت  ،" الاحخماُٖت / الخٍُى

 .٢00٣ ، 0٢الٗضص  ،0٢مجلض  النٟـ، ٖلم ٖغبُت في صعاؾاث

29- Chaucha. H , l’enquête en psycho-sociologie, PUF, paris,1985. 

30- Pierre Lôo, Henri Lôo, André Galinowski, Christophe André : Le stress permanent, réaction-

adaptation de l'organisme aux aléas existentiels , Edition: 3,  Elsevier Masson, paris, 2003. 
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فاٌ في الجؼابغ   واك٘ ٖمالت ألَا

فاٌ    بىالًت جبؿتصعاؾت مُضاهُت لُٗىت مً ألَا

 .حامٗت جبؿت، الجؼابغ/ؾلمى عػق هللا.أ

:  ملخو 

ٟا٫ في اإلاجخم٘ الجؼاثغي وبك٩ل ؤزو في اإلاجخم٘ الخبسخي     ت وا٢٘ ٖمالت ألَا نؿعى من زال٫ ىظو الضعاؾت بلى مٗٞغ

ؾائولحو زانت بٗض الخٟا٢م ال٨بحر لها،خُض ؤنبدذ من ؤ٦ثر الٓىاىغ الاظخماُٖت اإلاىظىصة، ولضعاؾتها جم َغح ث

ٟا٫؟ والشاني اإلاخمشل في ىل زغوط الُٟل  بخضاىما ًخٗل٤ بال٨ك٠ ٖن ما بطا ٧او ال٣ٟغ ىى الؿبب الغثِسخي لٗمالت ألَا

اإلاب٨غ للٗمل ٌٗغيه للمساَغ؟ ولئلظابت ٖلى ىحو الدؿائلحو جمذ نُاٚت ٧ل من الٟغيِخحو ألاولى والتي جهغح بإو ال٣ٟغ 

ٟا٫  اإلاب٨غ ندى ؾى١ الٗمل والشانُت التي ج٣ى٫ ًخٗغى الُٟل ألزُاع ٖضًضة ٖنض زغوظه ٌٗخبر ؾبب عثِسخي في جىظه ألَا

اإلاب٨غ للٗمل ، مٗخمضًن في طل٪ ٖلى الخُىاث اإلانهجُت ل٩ل من اإلانهج ال٨مي وال٨ُٟي والظي جم جُب٣ُهما ٖلى ُٖنت 

 جم ازخُاعىا بك٩ل ٖغيحي ، نٓغا لُبُٗت اإلاىيٕى ، ؤًن جم ج٣ض ١٥م٣ضعة بـ 
ًة
ٟا٫ َٟال ت من ألَا ًم الاؾخماعة بلى مجمٖى

ت من ألاخُاء مشل بخي ال٨نِؿُت ، باب  ذ بمجمٖى الٗاملحو الظًن ناصٝ وؤو وظضناىم في م٩او الضعاؾت التي ؤظٍغ

٤ ؤلاؾتراجُجي اجحو ، الٍُغ . ، و٢ض زلهذ الضعاؾت بلى بزباث صخت ٧ل من الٟغيِخحو ...الٍؼ

ٟا٫،ٖمالت ألا:  اليلماث اإلافخاخُت . َٟا٫،ال٣ٟغ،اإلاساَغألَا

: ملضمت 

اث ومن ؤبغػ ال٣ًاًا التي قٛلذ  ل٣ض    ٟا٫ من ؤ٦ثر الٓىاىغ الاظخماُٖت جٟا٢ما ٖلى ظمُ٘ اإلاؿخٍى ؤنبدذ ٖمالت ألَا

ن الاظخماُٖحو ، إلاا لها من ؤىمُت وما ًترجب ٖلحها من آزاع ؾلبُت في قتى الجىانب  ج٨ٟحر الٗضًض من الباخشحو واإلا٨ٍٟغ

غوٞهم الا٢خهاصًت ال٣اىغة ٖلى جغ٥  الاظخماُٖت ، الا٢خهاصًت ، وألامنُت باٖخباع ؤو ىظو الٟئت ٢ض ؤلؼمتهم الخاظت ْو

اث  حر ؤصنى يغوٍع ٣ت ٚحر ٢انىنُت بُٛت جٞى جهم الٗلمي واللجىء بلى الٗمل في مجاالث ٖضًضة وبٍُغ م٣اٖض صعاؾتهم وج٩ٍى

صة ، وعقاث لبُ٘ العجالث، ووعقاث لجم٘ ال٣اعوعاث ٧الٗمل في وعقاث الخضا"الخُاة من مإ٧ل وملبـ ومإوي 

". والهناص٤ً البالؾد٨ُُت والٗمل ٦باجٗحو مخجىلحو في ألاؾىا١ وألاػ٢ت 

لهظا ٞةو الالخدا١ اإلاب٨غ للُٟل بؿى١ الٗمل ًمنٗه من جل٣ي ؤولى ال٣ىاٖض ألاؾاؾُت للخُاة زانت التربُت ألازال٢ُت التي 

ه ٖلى مسخل٠ اإلاٗاني وألازال١ ؤلاؾالمُت الؿامُت التي من بُجها حٗض ال٣اٖضة ألاولُت ألي َٟل  ألامانت : ألجها حٗٞغ

. والهض١

حر الخماًت لؤلَٟا٫ وجإمحو مؿخ٣بل ظُض لهم خُض وي٘ ؤؾـ     غي صًننا الخن٠ُ في ىظا اإلاىيٕى بًغوعة جٞى ٍو

٣ى٫  ال :" في ىظا الؿُا١ٖلُه الهالة والؿالم  للخٗامل م٘ الُٟل  جمن٘ اؾخٛالله ، نٓغا ل٠ًٗ ٢ضعجه ٖلى الٗمل ، ٍو

ىا
ُث
غك بَد ؾَد ؿْن

َد
ى

ْن
م ال بَد فئهىم متى ولفخمَى ؿْن

َد
ى

ْن
ىا الهبُان ال

ُث
ف

ِّ
لِم
َد
ي

ُث
".  ج

ٟا٫ في اإلاجخم٘ الخبسخي وجدضًضا في بٌٗ ألاخُاء التي جندكغ ٞحها     لُه ؾنخُغ١ في صعاؾدنا ىظو بلى وا٢٘ ٖمالت ألَا ٖو

من ؤ٦ثر الٟئاث الًُٟٗت وإلاهمكت واإلاؿخٛلت ، الظًن ٢ض جاصي بهم الخاظت في  ىظو الٓاىغة ب٨ثرة زانت وؤو ىظو الٟئت

. بٌٗ ألاخُاو بلى الًُإ في ٖالم الٟؿاص وؤلاظغام 
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لظل٪ ٣ٞض بعجئِنا ج٣ؿُم بدشنا ىظا بلى زالزت ؤظؼاء ،خُض جنإولنا في الجؼء ألاو٫ الجانب اإلاجهجي للضعاؾت والظي ُٞه    

اث، اإلاٟاىُم واإلانهج اإلاخب٘ ؤما الجؼء الشاني ٣ٞض زههناو بلى الجانب النٓغي للضعاؾت والظي ٧ل من ؤلاق٩الُت الٟغضخي

ا الجؼء الشالض جدذ ٖنىاو الجانب الخُب٣ُي للضعاؾت والظي  ًًم صعاؾت م٣خًبت للمىعور ال٨ٟغي ٖن الٓاىغة،وؤزحرًة

اث وجدلُلها وؤزحرا ط٦غ بٌٗ الا٢تراخاث ًًم مجاالث الضعاؾت والُٗنت وؤصواث ظم٘ البُاناث و٦ظا ج٨مُم البُاو

.     والخىنُاث 

:  الجاهب الىٓغي للضعاؾت : أوال 

: ؤلاقيالُت   -01

ما الق٪ ُٞه ؤنه وبالغظٕى بلى ؤي مجخم٘ من اإلاجخمٗاث ؾىاءا ؤ٧او مخسلٟا ؤو مخ٣ضما ومهما بلٛذ صعظت ج٣ضمه نجض    

ت والتي ٢ض جدى٫ بِنه وبحو جد٣ُ٣ه ؤو ىظا ألازحر ٌٗاني من الٗضًض من اإلاك٨الث الذ ٗه الخنمٍى ي ٢ض حٗغ٢ل مكاَع

ألىضاٞه وؾُاؾاجه ؤلانالخُت في قتى اإلاجاالث الا٢خهاصًت ، الاظخماُٖت ،الؿُاؾُت الش٣اُٞت والتي نظ٦غ من ؤبغػىا 

ا ؾىاءا ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي ؤو اإلادلي وؤنبدذ من  ٟا٫ التي قهضث جؼاًضا ملخْى بحو ؤبغػ الٓىاىغ ْاىغة ٖمالت ألَا

ٗاث وال٣ىانحو  م من مٗاعيت الٗضًض من الدكَغ خُاص ٖلى مٗاٌكخه بالٚغ الغاىنت التي ٢ض جٓهغ للُٗاو شخيء ٖاصًا جم الٖا

ٟا٫ ألا٢ل من  حر الخماًت ال٩املت لؤلَٟا٫ من ؤي انتها٧اث  ١٨الضولُت لٓاىغة حكُٛل ألَا ؾنت وجإ٦ُضىا ٖلى يغوعة جٞى

. في الٗمل وجإمحو مؿخ٣بل ظُض لهم  خ٣ى٢ُت ومن٘ اؾخٛاللهم

ولى ؾلُنا الًىء ٖلى اإلاجخم٘ الخبسخي لىظضنا ؤو ىظو الٓاىغة من بحو ؤبغػ اإلاكا٧ل التي ٌٗاني مجها ندُجت إلاا ًنجم ٖجها 

ٟا٫ الظًن حِٗكىو مغخلت خؿاؾت ٩ًىنىو ٞحها مٗغيحو لالندغاٝ والٟؿاص  من ؤزاع ؾلبُت ، زانت وؤجها جمـ ٞئت ألَا

الخاظت زانت في ْل ُٚاب الغ٢ابت من ٢بل الىػاعاث اإلاٗنُت و الجهاث اإلاخسههت بالكاوو الاظخماُٖت التي من  بضاٞ٘

اتها  ٟا٫ اإلاٗغيحو لالندغاٝ مٗاملت زانت وؤو جًٗهم في ٢اثمت ؤولٍى . اإلاٟترى ؤو جخٗامل م٘ ألَا

ٟا٫ ، ازترناو لخ٩ىو ٖنىا : نا لبدشنا ىظا ، ومن ىنا ًم٨ن َغح ؤلاق٩ا٫ الخالي وندُجت للخ٨غاع اإلاتزاًض لٓاىغة ٖمالت ألَا

ٟا٫ في اإلاجخم٘ الخبسخي ؟ والظي ًنبش٤ منه الدؿائلحو الخالُحو  : ماىى وا٢٘ ٖمالت ألَا

ٟا٫ ؟  - ىل ال٣ٟغ ىى الؿبب الغثِسخي لٗمالت ألَا

ىل زغوط الُٟل اإلاب٨غ للٗمل ٌٗغيه للمساَغ؟  -

: الفغيُاث   -02

ٟا٫ اإلاب٨غ ندى ؾى١ الٗمل  ٌٗخبر ال٣ٟغ ؾبب  –0١ . عثِسخي في جىظه ألَا

. ًخٗغى الُٟل ألزُاع ٖضًضة ٖنض زغوظه اإلاب٨غ للٗمل   –0٢

 : أؾباب، أَضاف الضعاؾت  -03

بت     بو ازخُاعنا لضعاؾت ىظا اإلاىيٕى لم ٨ًن ولُض الهضٞت ب٣ضع ما ىى مغجبِ بجملت من ألاؾباب والتي من ؤىمها الٚغ

زانت بٗض مالخٓت اندكاعو بك٩ل ٦بحر في اإلاجخمٗاث لِـ ٣ِٞ ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي وال٣ىمي بل الصخهُت في صعاؾخه 

غة  . ؤًًا ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي ، وؤًًا ألو بم٩انُت البدض مخٞى
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ت مدخىي اإلاىيٕى واإلاؿاىمت في ج٣ضًم مٗالجت ولى نؿبُت     بت الباخض في مٗٞغ وتهضٝ ىظو الضعاؾت بلى بقبإ ٚع

ٟا٫ في اإلاجخم٘ م٩او الضعاؾت وون٠ وج٣ُُم بِئت ٖملهم لبٌٗ ظىاو به وطل٪ من زال٫ الخُل٘ بلى وا٢٘ ٖمالت ألَا

ٟا٫ صوو ؾن  ؾنت و٦ظا  ١٨وؤوظه اؾخٛاللهم والخٗٝغ ٖلى مضي بلتزام اإلاؿخسضمحو ؤو ؤصخاب الٗمل بمن٘ حكُٛل ألَا

 . ٢ضمت ألاؾباب الخ٣ُ٣ُت التي صٞٗذ بهم بلى الجزو٫ بلى الٗمل في ؾن مذ

 : جدضًض اإلافاَُم  -04

 النكاٍ اإلابظو٫ من ؤظل ؤزغ يغوعي ؾىاءا ؤحٗل٤ طل٪ باإلنخاط ؤو باألظغة "ىى :  ٌمفهىم الٗم." 

. 1"إلقبإ خاظُاجه ...النكاٍ الظي ٣ًىم به ؤلانؿاو ؾىاءا ٧او ٨ٞغي،ًٖلي "

 ٌفا  .2"ٞترة الخُاة التي جبضؤ منظ اإلاُالص بلى الغقض ":ألَا

  فاٖمالت ٠ُ ": ٌألَا ٟا٫  ٣ًهض به جْى  بإظىع ، ؤو م٣ابل اإلاإ٧ل واإلاؿ٨ن ، و٢ض نكإث ىظو  ألَا
ًة
واؾخسضامهم ٖماال

 ج٣ل ؤٖماع الٗضًض مجهم ٖن الٗاقغة ، و٢ض اإلاك٩لت
ًة
ٟا٫ ًجبروو ٖنضما بضؤث اإلاهان٘ واإلاناظم حؿخسضم ؤَٟاال  ٧او ألَا

لت في ْغوٝ صخُت ٢اؾُت وبإظىع   .3"نٓغا لهٛغ ؾجهم وخاظاتهم اإلااؾت بلى الٗمل وألاظغ.ػىُضةٖلى الٗمل ؾاٖاث ٍَى

 ت ": لفلغا ت واإلاخهلت باالخترام الظاحي لٟغص ؤو مجمٖى مؿخىي مِٗصخي منسٌٟ ال ًٟي باالخخُاظاث الصخُت و اإلاٗنٍى

نٓغ للمهُلر نٓغة نؿبُت نٓغا العجباَه بمؿخىي اإلاِٗكت الٗام في اإلاجخم٘ ،وبخىػَ٘ للثروة  ونؿ٤ اإلا٩انت ؤٞغاص ، ٍو

 .4"والخى٢ٗاث الاظخماُٖت

:  جدضًض اإلاىهج   -05 

ىظهها وطل٪ انُال٢ا     ال جغقي ؤي صعاؾت بلى مؿخىي الض٢ت ما لم ج٨ن مؿدنضة في ؾحرىا ٖلى منهج ٖلمي ٌؿضص زُاىا ٍو

ت الخُىاث وال٣ىاٖض التي ًدبٗها الباخض زال٫ مٗالجت بدشه ىظا وجسخل٠ اإلاناهج بازخالٝ مك٨الث "من ٧ىنه  مجمٖى

.  5" ىضاٝ اإلاغظى جد٣ُ٣هاالبدض والٓىاىغ اإلاُلىبت صعاؾتها و٦ظل٪ جبٗا لؤل

. وباٖخباعنا ىنا نؿعى إلًجاص جٟؿحر للمك٩لت مىيٕى بدشنا ُٞم٨ن ال٣ى٫ ؤننا اٖخمضنا ٖلى اإلانهجحو ال٨مي وال٨ُٟي  

وىى طل٪ اإلانهج اإلاخب٘ لضعاؾت وبًًاح زهاثو "للمىهج الىنفي في اؾخسضامنا اإلاىهج الىُفي خُض ًخجؿض    

الٓاىغة اإلاضعوؾت ؤو خالت مُٗنت ٦ما هي ٧اثنت في الىا٢٘ وجٟؿحرىا وجدضًض ٖال٢تها في بَاع الٓىاىغ اإلاخٛحراث اإلادُُت بها 

  6. اتها ىى من ؤ٦ثر اإلاناهج اإلاالثمت للىا٢٘ الاظخماعي ٦ؿبُل لٟهم الٓىاىغ      واؾخسالم ؾم"لظا ٞهظا اإلانهج 

                                                           
  . 6 ،ص 2007،  ، اجلزائر، ط ، دار قرطبة للنشر والتوزيع"علم النفس العمل إلىمدخل :" زلمد مسلم  -1

.  5، ص2006،  ، ط ، دار الشروق للطباعة والنشر، األردن "المعاصر االجتماعمعجم علم  :" معن خليل العمر  - 2  
. 2004 ،الرياض، دار ادلعارف العادلية ،"(نسخة إلكترونية) الموسوعة العربية العالمية:"  أمحد مهدي زلمد الشوخيات  - 3  

. 4 3،ص2006اإلسكندرية ، دط ،  ، دار ادلعرفة اجلامعية للنشر والتوزيع ،"االجتماعقاموس علم  :"زلمد عاطف غيث    - 4  

. 88 ،ص985 ، مصر، دط  اجلامعي احلديث، ادلكتب ،" الخطوات المنهجية إلعداد البحوث االجتماعية "البحث العلمي : زلمد شفيق 5 -  
. 77 ،ص2002 ،دار ادلعرفة اجلامعية ، مصر، دط،"تقنيات ومناىج البحث العلمي ":زلمد سليمان ادلشوخي 6 -  
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ٟا٫ في اإلاجخم٘ الخبسخي ، ومضي      ت وا٢٘ ٖمالت ألَا و٢ض اٖخمضنا ٖلى اإلانهج الىنٟي ألو ىظا البدض ًنُل٤ من مٗٞغ

ت اإلاساَغ التي ٢ض ًخٗغى لها  جإزحر ال٣ٟغ ٦إخض الٗىامل الا٢خهاصًت في ْهىع واندكاع ىظو الٓاىغة ، بياٞت بلى مٗٞغ

ٟا٫ ٖنض نؼولهم بلى الٗمل في  .ؾن مب٨غة  ألَا

خماص ٖلى اإلانهج ال٨مي     الظي ٌٗخبر من البدىر الخُب٣ُُت التي تهضٝ بلى ون٠ الٓغوٝ الخالُت ؤو " ٦ما جم الٖا

اؾخ٣هاء الٗال٢اث بما في طل٪ الؿبب والندُجت ٦ما حهخم ىظا ألازحر بخٗمُم نخاثج صعاؾخه لدكمل خاالث ؤزغي ٞهى ٌٗبر 

 .1"بنضاع ىظو الخٗمُماث وطل٪ من زال٫ ازخُاع ُٖنت ممشلت للمجخم٘ ألانليٖن نخاثجه بك٩ل ع٢مي ٣ًىصو بلى 

٠ُ ىظا اإلانهج    خجلى جْى ت و٦خابت البُاناث ٦مُا  ٍو .  في الجضؤو٫ ؤلاخهاثُت والنؿب اإلائٍى

ا ًُ :  الجاهب الىٓغي للضعاؾت :زاه

فاٌ  -01 :   أؾباب ْهىع ٖمالت ألَا

ٟا٫ ٦كإو ؾُاسخي ٖام م٘ ْهىع الشىعة الهناُٖت في ال٣غو     خُض ٧او ًنٓغ للٗمل ٖلى ؤنه ٢ضع  ١٩نكإث ٖمالت ألَا

حر صزل  ٟا٫ بٗملهم في جٞى ؿهم ألَا ٟا٫ ال٣ٟغاء منظ ؾن مب٨غة ٦ما ىى الخا٫ الُىم في ٦شحر من صو٫ الٗالم النامي َو ألَا

ٟا٫ ٢ًُت ٖامت   بلى ألاؾغة و٢ض ؤنبدذ ٖمالت ألَا
ًة
ٟا٫ بتر٥ اإلانار ألاؾغي اإلادمي نؿبُا ٖنضما ٢ام ٖضص ٦بحر من ألَا

:  ْغوٝ ًخٗغيىو ٞحها للخُغ زانت في اإلاهان٘ واإلاناظم وىنا٥ ٖضة ؤؾباب لهظو الٓاىغة نظ٦غ  مجها 

غ الاخخُاظاث ألاؾاؾُت للخُاة الُىمُت ، و٦ظا ي٠ٗ ؤلام٩انُاث اإلاذ - ضم جٞى اخت    وىظا ما مٗاناة ألاؾغة مشل ال٣ٟغ ٖو

حر ن٣ٟاث اإلاِٗكت ألاؾاؾُت م٘ الٗلم ؤو  ؤصي باألؾغة لضٞ٘ ؤَٟالها للٗمل ختى ًدهلىا ٖلى ألاظغ الظي ٌؿهم في جٞى

 .مٗٓم ألاٞغاص صازل ألاؾغة ٌٗملىو ول٨ن ما ًدهلىنه من صزل ال ٨ًٟي إلاىاظهت اإلاخُلباث الُىمُت 

ت الُٟل في الضعاؾت        الدؿغب اإلاضعسخي بدُض ٌٗخبر من الضواٞ٘ ألاؾا - ؾُت للٗمل ، خُض ؤو ٖضم اؾخمغاٍع

خٟاٖل مٗها ،  وانخٓامه ٞحها من الضٖاثم التي حصج٘ الاججاو للٗمل ب٩اٞت ؤق٩اله ومجاالجه اإلاسخلٟت ٞحرجبِ بها ٍو

ؿخمغ في باإلياٞت بلى خهىله ٖلى الضزل الظي ال ٌؿخُُ٘ ؤو ًدهل ٖلُه ؤزناء الضعاؾت ُٞجٗله ىظا ًتر٥ اإلاضعؽ ة َو

 .الٗمل 

ت ٧الصجاع الضاثم بحو الىالضًن واإلااصًت في مٗٓم ألاخُاو بلى الُال١   والظي  - الخ٨ٟ٪ ألاؾغي بمٗجى الخالٞاث ألاؾٍغ

ضم اعجباَهم بالنٓم  ٟا٫ ألؾغىم واججاىهم ندى خُاة الكإع و٢ُامهم بالٗمل للخهى٫ ٖلى صزل ٖو ٌؿهم في هجغ ألَا

ب ُٞه وبالخالي ٌؿعى للخهى٫ ٖلى اإلاخبٗت في الخُاة ألاؽ ت والانُال١ واججاىه َب٣ا إلاا ًٚغ ت ٞهنا ٌكٗغ الُٟل بالخٍغ ٍع

باث والاخخُاظاث التي ٢ض ال ًد٣٣ها ؤزناء وظىصو في ؤؾغة  ت خُاجه وجد٤ُ٣ مسخل٠ الٚغ  .الضزل الظي ٌؿهم في اؾخمغاٍع

ت وهي ناججت ٖن مغى ؤخض الىالضًن ؤو الٓغوٝ  - اة ؤخض اإلاك٨الث ألاؾٍغ الُاعثت التي ٢ض جخٗغى لها ألاؾغة مشل ٞو

حر مسخل٠ اخخُاظاث الخُاة  2. الىالضًن وفي ىظو الخالت ٢ض ًًُغ الُٟل للٗمل ختى ٌؿاٖض ؤٞغاص ألاؾغة في جٞى

ٟا٫  -01الكيل  . الٗنانغ ألاؾاؾُت في مك٩لت ٖمالت ألَا

 

                                                           

     .53 ،ص 2007، عمان،دط ، ، دار ادلسرية للنشر والتوزيع والطباعة" أساسيات البحث العلمي" : منذر الضامن   -  

       .  74   -69 ص، ص 2009ادلكتب اجلامعي احلديث،مصر،دط ،  ،"أطفالنا في خطر": نصيف فهمي 2 -  
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فاٌ   -2 ٗاث اللاهىهُت والضولُت الخانت بٗمالت ألَا :  الدكَغ

ش اإلاجخمٗاث الخالُت ألجها     ٟا٫ باٖخباعو الٓاىغة ألا٦ثر زُىعة في جاٍع اىخم اإلاجخم٘ الضولي بمداعبت ْاىغة ٖمالت ألَا

ٟا٫ في ؾى١ الٗمل وفي الاجٟا٢ُت الضولُت  تراياث ألازال٢ُت ٖلى اؾخٛال٫ ألَا جًغب اإلاجخم٘ في ؤؾاؾه ، بلى ظانب الٖا

ٟا٫ من الانتها٥ ٖن ١٩٨٩جدضة في لخ٣ى١ الُٟل والهاصعة ٖن ألامم الم بٌٗ البنىص التي حؿاٖض ٖلى خماًت خ٣ى١ ألَا

٤ الضٞ٘ بهم في ؾى١ الٗمل خُض جنو  غاٝ بد٤ الُٟل في خماًخه : "من ىظو الاجٟا٢ُت  22اإلااصة ٍَغ حٗتٝر الضو٫ ألَا

الُٟل ؤو ؤو ٩ًىو ياعا من الاؾخٛال٫ الا٢خهاصي ومن ؤصاء ٖمل ًغجر ؤو ٩ًىو زُغا ؤو ؤو ًمشل بٖا٢ت لخٗلُم 

 ."بصخخه ونمىو البضني وال٣ٗلي والغوحي ؤو اإلاٗنىي ؤو الاظخماعي

ت التي ج٨ٟل جنُٟظ ىظو اإلااصة لهظا الٛغى ، م٘  ت والاظخماُٖت والتربٍى ُٗت وؤلاصاٍع غاٝ الخضابحر الدكَغ وجخسظ الضو٫ ألَا

غاٝ بىظه زام بماًلي  :  مغاٖاة ألاخ٩ام الضولُت وج٣ىم صو٫ ألَا

.  جدضًض ٖمغ ؤصنى لاللخدا١ بالٗمل     -

غوٞه     - .  وي٘ نٓام مناؾب لؿاٖاث الٗمل ْو

. ٞغى ٣ٖىباث وبظغاءاث ؤزغي مناؾبت لًماو جنُٟظ ب٣ُت ىظو اإلااصة     -

ٟا٫ في ظمُ٘ ال٣ُاٖاث بؿن  ١٩٧٣لؿنت  ١٣٨و٢ض خضصث الاجٟا٢ُت الضولُت ع٢م    ؾنت ىظا  ١٥الخض ألاصنى لٗمل ألَا

ما٫ الهٗبت التي خضصث بؿن بش ب ٖلى اإلاؿخىي  ١٨الٝ ألٖا ؾنت بكٍغ اإلاىاْبت ٖلى اؾخ٨ما٫ الضعاؾت ؤو الخضٍع

 .176ص ، المرجع نفسو  نصيف فهمي ،:  المصدر  
 

 األسرة التي ينتمي إليها الطفل العامل

 

 

 

 

 

بيئة العمل التي يعمل 

بها الطفل وما يرتبط 

بها من أدوات إمكانيات 

 .وأفراد

 

العمل الذي يقوم به 

 أوالطفل منفردا 

 .جماعيا

مجال العمل الذي يرتبط به الطفل و ما يرتبط به من 

 .عاملأصحاب العمل الذين يشرفون و يوجهون الطفل ال

 الطفل

 العامل

 األطفال  المجتمع وما يصدره من قوانين ونظم خاصة بعمالة 
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ما٫ واإلاهن التي جدضص لهم الاقخٛا٫ بها بال بٗض ج٣ضًم قهاصة َبُت جشبذ  اإلادلي ، ومن ىنا ال ًجىػ حكُٛل الخضر في ألٖا

 1.الٗمل زلىو من ألامغاى وج٣غع نالخُخه و٢ضعجه ٖلى مؼؤولت

فاٌ  -03 :  أقياٌ ٖمالت ألَا

فاٌ في اإلاىاحم - حرىا من اإلاىاص ألاولُت وفي م٣ال٘ :  ٖمالت ألَا ن في مناظم الخضًض ٚو ٟا٫ وزانت اإلاهاظٍغ ٌؿخسضم ألَا

ٟا٫ ب٨ثرة في اإلاناظم خى٫ ٚالبُت صو٫ الٗالم ؤًن ٌؿخسضم ؤصخاب اإلاناظم الٗاثالث بإ٦مله ا الٛغانِذ وجندكغ ٖمالت ألَا

٣ُمىو في مى٢٘ اإلانجم في مسُماث بالؾد٨ُُت نٛحرة مالن٣ت بًٗها  خُاث ، ٍو للٗمل في اإلاناظم ٦باعا وؤَٟاال نؿاء ٞو

.  لبٌٗ ، وال ٌؿخسضم ؤصخاب الٗمل ٖماال زابخحو لخنافي ؤي التزاماث ٢انىنُت

ٟا٫ الٗاملىو في اإلاناظم بإٖما٫ قا٢ت وزُغة مشل  ٣ىم ألَا ع الصخىع وجدمُل الكاخناث ، ن٣ل ؤٖما٫ الخٟغ وج٨سخي: ٍو

ما٫ اإلانجمُت ، صوو ؤي خماًت ٞهم ٌٗغيىو  ما٫ التي جخُلبها ألٖا إجىو بجمُ٘ ألٖا اإلاىاص الخام وجن٠ُٓ الكاخناث ٍو

.  ؤنٟؿهم لخُغ الخىاصر وألامغاى اإلاؼمنت الناججت ٖن جلىر الهىاء بٛباع اإلاناظم ال٨ش٠ُ

لؤلَٟا٫ الٗما٫ هي اؾخٛاللُت بامخُاػ خُض ؤجها جٟخ٣غ بلى جإمحو مخُلباث الخض بطو ٞةو الٓغوٝ الٗملُت واإلاِٗكُت    

اثالتهم في مى٢٘ اإلانجم ٢غب اإلاؿدن٣ٗاث اإلالُئت بالخكغاث اإلااطًت وال جهلهم  ٟا٫ ٖو ألاصنى للمِٗكت خُض ًنام ألَا

ٗملىو صوو ؤي جدضًض لضوام الٗمل ؤو لؤلظغ ٦ما جخٗغى الٟخُاث اللىاث خضاء الجنسخي ال٨هغباء َو ي ٌٗملن باإلاناظم بلى الٖا

. 2في ٦شحر من ألاخُاو

فاٌ في الؼعاٖت  - ٟا٫ في ال٣ُإ الؼعاعي ، زانت وؤو مٗٓم  :ٖمالت ألَا خُض حكهض مسخل٠ الضو٫ ْاىغة حكُٛل ألَا

ٟا٫ من م ما ًخٗغى له ألَا ٗاث الٗمل حؿدشجي ال٣ُإ الؼعاعي من نُا١ جُب٤ُ ؤخ٩ام ىظا ال٣انىو ٚع مساَغ في  حكَغ

ىظا ال٣ُإ ونجض ّؤو مٗٓم الٗاملحو في ال٣ُإ الؼعاعي ىم من ؤبناء الٗما٫ الؼعاُٖحو ؤنٟؿهم الظًن ًجبروو ٖلى جغ٥ 

صعاؾاتهم وحٗلمهم من ؤظل ٦ؿب ل٣مت الِٗل و الٗمل في ٢ُإ مليء باإلاساَغ وفي ْغوٝ ٢اؾُت ؤًن ًجبروو ٖلى 

لت ٢ض جهل بلى  0٧بضاًت الٗمل في ؾن مب٨غة ٢ض جبضؤ من  ؾاٖت في الُىم زانت في مىاؾم  ١٤ؾنىاث ولؿاٖاث ٍَى

ٗغيهم الٗمل في ىظا ال٣ُإ بلى الٗضًض من اإلاساَغ التي من بُجها الخٗغى للمبُضاث ، ؤلاناباث الجؿضًت ،  الٗمل ، َو

.  ٢3لت مُاو الكغب ، ؾىء اإلاٗاملت والخدغف الجنسخي

-  ٌ فاٌ هسضم في اإلاىاػ ٟا٫ في اإلاناػ٫ ، ٢ُام ؤشخام صوو  بٗملن٣هض :  ٖمل ألَا ؾنت بإٖما٫ مجزلُت لضي  ١٨ألَا

ٟا٫ و٦ظا  خناء باأَل ؤشخام ال ًمخىو بلحهم بهلت ال٣غبى الىز٣ُت، وال٣ُام بإٖما٫ الخن٠ُٓ الغوجُنُت والُهي وال٩ي والٖا

. جنُٟظ ؤوامغ ؤىل اإلاجز٫ م٣ابل ؤظغ بؿُِ، ؤو م٣ابل اإلاإ٧ل واإلاؿ٨ن

اصة ما ٣ًىم  ما٫ ؤلانار،خُض ًضٞ٘ بٌٗ مجهم بلى الٗمل ٦سضم في اإلاناػ٫ بضءا من ٖمغ ٖو ؾنىاث  ٧بهظا النٕى من ألٖا

دغمن من بناء نضا٢اث جدناؾب م٘ ؤٖماعىن  ٗؼلن ٖن ٖاثالتهن ٍو دغمن من ؤي ٞغنت لاللخدا١ باإلاضاعؽ َو ٍو

                                                           

 -263ص ص ، 2009، ،عامل الكتب، مصر، ط"سيكولوجية العنف ضد األطفال":رشاد علي عبد العزيز مرسى،زينب بنت زلمد زين العايش   - 
265  .
 -263ص ص ،2009،  ،عامل الكتب،مصر،ط"سيكولوجية العنف ضد األطفال":زلمد زين العايشزينب بنت  رشاد علي عبد العزيز مرسى،2 - 
265 .
. 26 -25 صادلرجع نفسو،  3 - 
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سًٗن إلصاعة عب اإلاجز٫ ال٩املت وطل٪ بكغوٍ اؾخٛاللُت مدًت قبحهت بكغو  ٍ الٗبىصًت زانت وؤو ىظا النٕى من ٍو

ما٫ مٗؼو٫ وبُٗض ٖن ؤظهؼة الغ٢ابت زل٠ ؤبىاب اإلاناػ٫  . ألٖا

ٟا٫ بلى الٗضًض من اإلاساَغ مشل الٗن٠ ال٨المي والجؿضي والجنسخي خُض ٌسجل الٗضًض من :٢ض ًخٗغى ؤولئ٪ ألَا

خهاب لهظو ا . لٟئت خاالث ؤلاًظاء الجؿضي والٗضًض من خاالث الخدغف الجنسخي والٚا

ٗملىو ٖلى  ٟا٫ قا٢ت بط ًنٟٓىو بمىاص ٦ُمُاثُت زُغة في بٌٗ ألاخُاو ، َو وحٗخبر الٓغوٝ التي ٌٗمل ٞحها ىاالء ألَا

خٗغيىو لخُغ ؤلاًظاء من ظغاء خمل ألاقُاء الش٣ُلت ؤو جن٠ُٓ ؤما٦ن ٖالُت ؤو نٗبت اإلانا٫ ،  ن ٍو آالث خضًشت صوو جمٍغ

خٗغيىو للًغب بطا ٞكلىا بإصاء مه . امهمٍو

ٟا٫ بلى الٗمل في اإلاناػ٫ لججي بٌٗ اإلاا٫ امآل بمخابٗت جدهُل ٖلىمهم ول٨ن ؤظمٗذ الضعاؾاث ٖلى  ؿعى بٌٗ ألَا َو

ؿ٨نىو ٞحها ًجبروو ٖلى جغ٥ اإلاضاعؽ . ؤو مٗٓم الظًن ًبضؤوو الٗمل في اإلاناػ٫ َو

فاٌ في جغوٍج اإلاسضعاث - ٟا٫ في التروٍج للمسضع: ٖمل ألَا بها من م٩او ألزغ ، خُض ٌك٩ل ٦ما ٢ض ٌؿخٛل ألَا اث ؤو تهٍغ

ٟا٫ ؤصاة ؾهلت آمنت بُٗضة ٖن مغا٢بت الؿلُاث ألامنُت وطل٪ جبٗا لهٛغ ؾن اإلاهغب ؤو اإلاغوط وحٗخبر ىظو الٓاىغة  ألَا

ٟا٫ في مُضاو  ٩ا الجنىبُت في حكُٛل ألَا زُٟت ٞاإلاخاظغة باإلاسضعاث ممنٕى الاؾخسضام ، و٢ض جسههذ ٢اعة ؤمٍغ

ب ال٩ى٧اًحواإلاسضعاث  . خُض حؿخٛلهم ٦ماُٞا في تهٍغ

ٟا٫  ب اإلاسضعاث بلى ا٢تراٝ الجغاثم و٦ظل٪ بلخا١ الًغع بصختهم بط ؤو مٗٓم ألَا ٟا٫ في تهٍغ اصي اؾخٛال٫ ألَا ٍو

خٗاَىجها بض٫ جغوٍجها وىظا ما ًمشل زُغا اظخماُٖا مؼصوظا   1.ًإزظوو اإلاسضعاث ٍو

فاٌ  -04 :  اإلاساَغ الىاججت ٖلى ٖمالت ألَا

 اإلاساَغ الصخُت   :

ما٫ التي ٌؿخسضم ٞحها ؤصواث وم٩ىناث جاصي بلى اعجٟإ صعظت الخغاعة - . الخغاعة الكضًضة في ألٖا

 .من مىاص زام زُغة وما ًنبٗض مجها من ٚاػاث وؤبسغة الخٗامل م٘ اإلاىاص ال٨ُمُاثُت وما حكمله -

 .والنجاعةالخٗامل م٘ آلاالث وألاصواث الخاصة مشل الخضاصة  -

الٗمل في مجا٫ الهناٖاث اإلاغجبُت ب٨ثرة ألاجغبت وألابسغة التي جخًمن مىاص ؾامت ٢ض جاصي بلى ؤمغاى في الجهاػ  -

ٗمت الٟاؾضة  . الخنٟسخي والخذجغ الغثىي ، بياٞت بلى بم٩انُت الخٗغى للدؿمم الٛظاجي ندُجت لخنإو٫ ألَا

 آلازاع واإلاساَغ الىفؿُت  :

 .لخ٠ُ٨ الظاحي والاظخماعي في مجا٫ الٗمل وم٩ىناجه م٘ ٖضم ؤلاخؿاؽ باالؾخ٣اللُتٖضم ال٣ضعة ٖلى ا -

ن وبالخالي ٢ض  - ٖضم جماشخي ٢ضعاث الُٟل م٘ م٩ىناث الٗمل وبظغاءاجه مما ًجٗله ٌكٗغ بالضونُت ، ؤي ؤنه ؤ٢ل من آلازٍغ

 .ال ٌؿخُُ٘ جد٤ُ٣ ما ًهبىا بلُه من نجاح وبزباث طاجه ب٣ضع اإلاؿخُإ

تالذ -  1 .ٖغى لبٌٗ ألامغاى النٟؿُت مشل الا٦خئاب ندُجت إلاا ًخٗغى له من ٣ٖاب و خٍغ

                                                           

.  32،33،46مرجع سابق ، ص  :عالم ناصر   - 
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  آلازاع واإلاساَغ الاحخماُٖت: 

. انٟهام الٗال٢اث الاظخماُٖت بحو الُٟل وؤؾغجه -

ام - ن وؤنه ٚالبا ما ٩ًىو جابٗا إلاا ًدب٘ مٗه من ؤؾالُب الٗن٠ والؿُُغة وؤلاٚع  . ؤلاخؿاؽ بؿُُغة آلازٍغ

الُٟل ٢ُم جخٗل٤ بُبُٗت الٗمل و٢ض ج٩ىو ىظو ال٣ُم اًجابُت ؤو ؾلبُت وبالخالي ٖنضما ًخمؿ٪ بها الُٟل  ٨ًؿب -

خٗامل بناء ٖلحها ٞةجها جازغ في م٩ىناجه الصخهُت    2.ٍو

فاٌ -05 :  الخلٌى اإلالترخت لخض مً ٖمالت ألَا

 .ْاىغةجًاٞغ الجهىص بحو مسخل٠ الهُئاث الغؾمُت وألاىلُت للخٗامل م٘ ا٫ -

اًت لهم - حر الخماًت والٖغ ٟا٫ الٗاملحو في اإلاهن الخُغة وبٖاصة صمجهم في النٓام الخٗلُمي وجٞى  . خب ألَا

ضاص الخ٣ُ٣ُت لؤلَٟا٫ الٗاملحو وجهنُٟهم وؾن ال٣ىانحو لخماًتهم بلى ظانب وي٘ بغامج الخضزل وبقبإ  - خهغ ألٖا

  .3والخض منهاخخُاظاتهم ، بياٞت بلى مٗالجت الدؿغب اإلاضعسخي 

ٟا٫  - غ بغامج إلا٩اٞدت ال٣ٟغ ألؾغ ألَا ال٣ًاء ٖلى ألاؾباب التي جضٞ٘ بلى انسغاَهم في ؾى١ الٗمل وطل٪ من زال٫ جٍُى

 .الٗاملحو وجم٨ُجهم ا٢خهاصًا وؾُاؾُا ومٗالجت خاالث الخ٨ٟ٪ ألاؾغي 

ٟا٫ الٗاملحو وبٖضاص بغنامج لبناء  - حر ٧ىاصع ماىلت للخٗامل م٘ ألَا ت واإلااؾؿت والهُئت اإلاجخمُٗت جٞى ال٣ضعاث البكٍغ

ٟا٫ المُت بد٣ى١ الُٟل وؤىمُت م٩اٞدت الٗن٠ يض ألَا ُت ؤلٖا    4.والخٖى

:  الجاهب اإلاُضاوي للضعاؾت: زالثا 

    :مجاالث الضعاؾت  -01

  اإلاجاٌ اإلاياوي :

 ١٣٨٧٨قغ١ الجؼاثغ جبلٜ مؿاختها  جم بظغاء ىظو الضعاؾت في مضًنت جبؿت التي ج٣٘ في من٣ُت الهًاب الٗلُا بإ٢صخى

ا بلى ٦٢م بلضًت ًدضىا من الكغ١ جىنـ ومن الٛغب زنكلت وؤم البىاقي، ومن  ٢٨صاثغة و ١٢، وجن٣ؿم مضًنت جبؿت  بصاٍع

. الكما٫ ؾى١ ؤىغاؽ ، ومن الجنىب الىاصي

جباث ومن الٛغب الخماماث وبئر م٤ ا والخٍى ٠ وب٩اٍع ا ُٞدضىا من الكغ١ ال٩ٍى ٗت ومن الكما٫ ؤما بصاٍع صم و الكَغ

. بىلخاٝ الضًغ وبئر الظىب ومن الجنىب اإلااء ألابٌُ وال٣ٗلت اإلاالخت

لًُ" حي ال٨نِؿت اإلاؿماث : و٢ض جم بظغاء ىظو الضعاؾت ببٌٗ ؤخُاء مضًنت جبؿت مشل  اجحو، حي " الباٍػ ،حي باب الٍؼ

٤ ؤلاؾتراجُجي، وحي ؽ واعي ٖلي بىؾِ اإلاضًنت ، وبٌٗ ؤؾىا٢ها مشل ؾى١ اإلادُت ، حي ألا٢ىاؽ الغومانُت ، وحي الٍُغ

. الٟالح ، واإلاغشخي ال٩اثن بىؾِ اإلاضًنت

 

                                                                                                                                                                                           

 . 57 – 55 ص عالم ناصر ، مرجع سبق ذكره ،ص  - 
.   83  -79 ص ،ص مرجع سبق ذكره : نصيف فهمي 2 - 
 .60 – 59 ص عالم ناصر ، مرجع سبق ذكره ،ص 3 - 
 . 36  ،ص2009، ، مؤسسة طيبة للطبع والنشر، مصر،ط"العنف ضد األطفال ": عبد احلميد زلمد علي 4 - 
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  جىػَ٘ اإلاجخم٘ اإلاضعوؽ لألَفاٌ الٗاملحن في أخُاء وأؾىاق مضًىت جبؿت : اإلاجاٌ البكغي .

. حضٌو ًىضر اإلاجاٌ البكغي للضعاؾت   –01الجضٌو 

 : الُٗىت وأصواث حم٘ اإلاٗلىماث -02

  لت ٍغ االُٗىت َو :   ازخُاَع

٣ت ٚحر ٢انىنُت ال ًم٨ننا خهغ مجخم٘  ٟا٫ والتي ج٩ىو بٍُغ باٖخباع ؤو مىيٕى البدض ًخمشل في ْاىغة ٖمالت ألَا

ٟا٫ الٗاملىو )الضعاؾت  في م٩او واخض ، ولهظا ٞةو الُٗنت التي جم اٖخماصىا في ىظو الضعاؾت هي الُٗنت الٗكىاثُت ( ألَا

ٟا٫ الٗاملحو الظًن ناصٝ وؤو وظضناىم في م٩او الضعاؾت التي الٗغيُت ، ؤًن جم ج٣ضًم الاؾخماع ت من ألَا ة بلى مجمٖى

ت ال٣بلُت وبٌٗ ألاؾىا١  ٤ ؤلاؾتراجُجي،حي الؼؤٍو اجحو، الٍُغ ت من ألاخُاء مشل بخي ال٨نِؿُت، باب الٍؼ ذ بمجمٖى ؤظٍغ

ملت صوو ؤي ن٣هاو، بطو ٞمجخم٘ اؾخماعة وجم٨ننا من بعظاٖها ٧ا ١٥مشل ؾى١ الٟالح ، اإلاغشخي ، و٢ض جم جىػَ٘ 

 . N=15الضعاؾت 

 أصواث حم٘ اإلاٗلىماث : 

ت الخ٣نُاث اإلاسخاعة التي جم٨ن الباخض من ظم٘ اإلاٗلىماث التي ًدخاظها ٖن الٓاىغة مىيٕى البدض ،  جخمشل في مجمٖى

: و٢ض اؾخٗنا في صعاؾدنا باألصواث الخالُت 

 : اإلاالخٓت -
ًة
مكاىضة ومغا٢بت الٓىاىغ واإلاك٨الث وألاخضار "في البدض الٗلمي وهي من ؤ٢ضم وؤ٦ثر الىؾاثل اؾخسضاما

ال٢اتها بإؾلىب ٖلمي منٓم وىاصٝ  .1"وم٩ىناتها اإلااصًت ومخابٗت ؾحرىا واججاىها ٖو

ٗخمض اإلان وجبرػ ؤىمُت اإلاالخٓت في ٧ىجها ألاصاة ألاؾاؾُت التي جبجي ٖلحها مسخل٠ ألاصواث ألازغي التي ج٩ىو  هج امخضاصا لها َو

ال٨ُٟي ٖلي ىظو ألاصاة ألنه ال ًم٨ن ون٠ ْاىغة صوو مكاىضة الخٛحراث التي جُغؤ ٖلي ؾلى٥ اإلابدىر ٞهي جم٨ن 

 . الباخض من ونٟها وظم٘ البُاناث خىلها زم جٟؿحرىا لظا جم ازخُاعىا إلاالثمتها للمنهج اإلاسخاع

ت من ألاؾئلت جىظه بلي ؤٞغاص م:" الاؾخماعة - و اظل الخهى٫ ٖلي مٗلىماث خى٫ مىيٕى ؤو وهي نمىطط ًًم مجمٖى

ب  ٤ الخضٍع ٤ اإلا٣ابلت الصخهُت ؤو ؤو جغؾل بلي اإلابدىزحو ٖن ٍَغ خم جنُٟظىا بما ٖن ٍَغ ٤ ٍو  2".مك٩ل ؤو مٞى

ال٢تها  و٢ض جم بٖضاص ىظو الاؾخماعة بٗض ما جم جدضًض ؤبٗاص اإلاىيٕى وم٩ىناجه وبصعا٥ ؤىمُت اإلاٗلىماث اإلاُلىبت ٖو

 ׃لخٗٝغ ٖلي مجخم٘ الضعاؾت و٢ض ٢ؿمناىا بلى مداوع زالزت وهي باإلاىيٕى وا

                                                           

  .72 ص ،2009،دط،  عمان ،دار الصفاء للنشر،"طرق جمع المعلومات والبيانات ألغراض البحث العلمي:"رحبي مصطفى عليان   - 
  . 0 ص  ،0 20، دار الصفاء للنشر والتوزيع،عمان ، دط ، "منهج و طرق البحث العلمي "إبراىيم عبد العزيز الدعبالج ،   2 - 

% اليؿبت   الخىغاع
اإلاجاالث اإلاؿخلُبت 

 لألَفاٌ
% اليؿبت   اإلاجاالث اإلاؿخلُبت لألَفاٌ الخىغاع

 باجٗحو في مخاظغ ٣ %٢0 وعقاث الخضاصة ٤ % ٢٧

 (ؾى١ الٟالح)باجٗحو مخجىلحو  ٤ %٢٧ ظم٘ الخبز والبالؾدُ٪ ٢ %١٣

 وعقاث لنٟش وبُ٘ العجالث ٢ %١٣ اإلاجمٕى ١٥ ١00%
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. 0٧بلي  0١والظي ًخًمن البُاناث ألاولُت ٖن اإلابدىزحو من الؿاا٫ ׃اإلادىع ألاو٫ 

 .١٥بلى  0٨الظي ًخًمن مٗلىماث ٖن الٟغيُت ألاولي من الؿاا٫  ׃اإلادىع الشاني 

 .٢٣بلى  ١٦الظي ًخًمن مٗلىماث ٖن الٟغيُت الشانُت من الؿاا٫  ׃اإلادىع الشالض 

:  جىمُم وجدلُل الىخابج   -03

  بىاء وجدلُل حضأٌو البُاهاث الشخهُت :

ؾنخُغ١ من زال٫ ىظا الجؼء بلى ون٠ مجخم٘ البدض الظي  خبذ منه الُٗنت وزهاثهها انُال٢ا من اإلاخٛحراث اإلاغاص 

خُض ؾنخُغ١ في ىظا الجؼء بلى ون٠ مجخم٘ الُٗنت في خض طاتها من زال٫ بٌٗ  صعاؾتها وونٟها في ىظا البدض

الخهاثو التي ٢ض ٩ًىو لها ألازغ ٖلى البدض ومجغاو ، ٞال بض من الخٗٝغ ٖلى زهاثو الُٗنت في خض طاتها مشل 

... الجنـ، الؿن ، اإلاؿخىي الخٗلُمي ، ٖضص ؤٞغاص ألاؾغة 

: لجيـ جىػَ٘ الُٗىت خؿب ا -3الجضٌو عكم 

 

 

 

 

 

نالخٔ ؤو ٧ل ؤٞغاص  ٣ع٢م  من زال٫ الجضو٫ :  الخفؿحر

وىى عاظ٘ بلى %  ١00نؿبت  الُٗنت ط٧ىع خُض ًمشلىو 

ال٣اعوعاث والهناص٤ً َبُٗت م٩او الضعاؾت الظي جم في وعقاث للخضاصة وباخشحو مخجىلحو في ألاؾىا١ ووعقاث لجم٘ 

 ...البالؾد٨ُُت 

ُت الٗمل اإلاماعؽ في ىظو الىعقاث ًخماشخى م٘ ظنـ الظ٧ىع ال ؤلانار  . بطو ٞةو َبُٗت ونٖى

: جىػَ٘ الُٗىت خؿب الؿً   -04الجضٌو عكم 

 

 

 

 

 

ؤو ؤٚلبُت ؤٞغاص الُٗنت  ٤ل٣م  الجضو٫ ًىضر لنا : الخفؿحر

 اليؿبت الخىغاع الجيـ

 ٪100 ١٥ ط٦غ

 %0 00 ؤنثى

 ٪100 ١٥ اإلاجمٕى

 اليؿبت الخىغاع الؿً

14]-٣٣ ٥ [١٥% 

]١ [١٧ -١٦0 ٦٧% 

 ٪100 ١٥ اإلاجمٕى
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ٞهي الٟئت ألا٦ثر بؾخٛال٫ من ٢بل ؤصخاب الٗمل خُض ج٣ىم بإٚلب %  ٦٧ؾنت بنؿبت [ ١٧-١٦]جترؤوح ؤٖماعىم ما بحو 

ؾنت [ ١٥-١٤]اإلاهام الكا٢ت التي من اإلاٟترى ؤو ٣ًىم بها ؤصخاب الٗمل ، ؤما الٟئت الشانُت التى جترؤوح ؤٖماعىم بحو 

خٓنا ؤجها حؿخٛل في ظم٘ ال٣اعوعاث والهناص٤ً البالؾد٨ُُت والخبز من النٟاًاث ومن اإلاناػ٫ وجدمُلها بلى م٣غ ٣ٞض ال

. الٗمل

 :جىػَ٘ الُٗىت خؿب اإلاؿخىي الخٗلُمي  -05الجضٌو عكم   

 

 

 

 

 

الجضو٫ ًخطر لنا  ؤو ٧ل ؤٞغاص  زال٫ ىظا  من: الخفؿحر

الُٗنت طو مؿخىي مخىؾِ باؾخصناء واخض من الُٗنت طو مؿخىي زانىي ونؿخنخج من زال٫ طل٪ ؤو الٟغنت لم حؿمذ 

غوٞهم الا٢خهاصًت ال٣اىغة  خباعاث ٖضًضة مشل قٗىعىم بالن٣و في اخخُاظاتهم ْو جهم الٗلمي نٓغا اٖل لهم بة٦ما٫ ج٩ٍى

. صٞٗتهم الزخُاع الٗمل في ؾن مب٨غة التي 

ٖضص أفغاص ألاؾغة  -06الجضٌو عكم 

 

 

 

 

 

ؤو ؤٚلب مٟغصاث الُٗنت ًترؤوح  ًبرػ لنا ىظا الجضو٫ : عالخفس ي

اصة وهي %  ٨٧ؤٞغاص بنؿبت [ ١0-٦]ٖضص ؤٞغاص ؤؾغتهم ما بحو  ؤؾغ ٦بحرة ج٩ىو ٞحها َلباث واخخُاظاث ؤٞغاصىا ٦شحرة ، ٖو

حر ٧ل اخخُاظاتهم وىى ما ٌكٗغ الُٟل بالن٣و الصخيء الظي ًضٞٗه بلى الجزو٫ بلى الٗمل في ؾن  ما ٌعجؼ ألاب ٖلى جٞى

حر مخُلباجه اإلاتزاًضة صوو الغظٕى بلى ألاب  . مب٨غة لخٞى

: الخُاة َل ألابىًٍ ٖلى كُض  - 07الجضٌو عكم    

 اليؿبت الخىغاع اإلاؿخىي الخٗلُمي

 % ٩٣ ١٤ مخىؾِ

 % 0٧ ١ زانىي 

 ٪100 ١٥ اإلاجمٕى

 اليؿبت الخىغاع الؿً

] ٥ -٣ ] 0١٣ ٢% 

] ١ -٦0 ] ٨٧ ١٣% 

 ٪100 ١٥ اإلاجمٕى

 اليؿبت الخىغاع ألابىًٍ ٖلى كُض الخُاة

 %١00 ١٥ نٗم
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م من طل٪ نالخٔ جٟصخي ْاىغة ٖمالت :  الخفؿحر ًىضر الجضو٫ ؤو ٧ل مٟغصاث الُٗنت ؤولُاءىم ٖلى ٢ُض الخُاة ، وبالٚغ

ٟا٫ ًجزلىو بلى الٗمل ندُجت لكٗىعىم  ٟا٫ ، ٞمٗٓم ألَا بالخاظت والخ٣هحر من ٢بل الىالضًن في جلبُت بخخُاظاتهم  ألَا

بتهم الصخهُت في الٗمل . بؿبب ٦بر حجم ألاؾغة ، و٦ظا ندُجت لٚغ

: َل ألابىًٍ مىفهلحن   -08الجضٌو عكم 

 

 

 

 

 

٧ل ؤٞغاص الُٗنت ال حٗاني من  ًبحو لنا الجضو٫ ؤو :  الخفؿحر

ت نٗبت ندُجت النٟها٫ والضحهم ومن ىنا نؿخنخج ؤو الخ٨ٟ٪ ألاؾغي لِـ الؿبب ألا٦ثر ؤىمُت في ْهىع  ْغوٝ ؤؾٍغ

لى ٢ُض الخُاة  ٟا٫ بضلُل ؤو ٧ل ؤٞغاص الُٗنت ؤولُاءىم ٚحر منٟهلحو ٖو .  مك٩ل ٖمالت ألَا

: فغيُت ألاولىبىاء وجدلُل حضأٌو اٌ -02

 َبُٗت ٖمل ألاب   -09الجضٌو عكم   

 

 

 

 

 

 

 

َبُٗت ٖمل ؤولُاء ؤمىع  ٩ع٢م  ًىضر لنا الجضو٫ : الخفؿحر 

اث٠  مٗٓمهم ٌٗملىو في ْو ؤٞغاص الُٗنت خُض نجض ؤو 

٨ؿبىو %  ٦٦نؿبت خغة ىى ما جىضخه  ت زابخت ، ٞهنا٥ ؤو٢اث ٌٗملىو ٍو من ؤلاظاباث ، ٞهم ال ًخ٣ايىو عواجب  قهٍغ

 %00 00 ال

 ٪100 ١٥ اإلاجمٕى

حن مىفهلحن  اليؿبت الخىغاع ألابٍى

 / / نٗم

 %١00 ١٥ ال

 ٪100 ١٥ اإلاجمٕى

 اليؿبت الخىغاع ٖمل ألاب

 %٦٧ ١0 ٖامل خغ

٠  %٢0 ٣ مْى

 %١٣ ٢بُا٫ 

 ٪100 ١٥ اإلاجمٕى
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ٞحها ظُضا وؤو٢اث ال ٌٗملىو ٞحها وطل٪ مغجبِ بُبُٗت ٖملهم ٞمجهم من ٌٗمل ٦بناء ومجهم من ٌٗمل ٦باج٘ 

ٗمل ...مخجى٫  م من %  ٢0،َو ٟحو لضي الضولت وبالٚغ طل٪ ٞةو ؤوالصىم ٌكخٛلىو في ؾن من ؤولُاء ؤٞغاص الُٗنت ٦مْى

. مخ٣ضمت وىى ما ًبحو لنا ؤو ألاظىع التي ًخ٣ايىجها ال ج٨ٟحهم لخلبُت ٧ل اخخُاظاث ؤؾغىم زانت بطا ٧انذ ٦بحرة

اإلاؿؤوٌ ًٖ ألاؾغة   -10الجضٌو عكم 

 

 

 

 

 

الجضو٫ ًخطر لنا ؤو  من زال٫ : الخفؿحر

حر مسخل٠ خاظُاث ألاؾغة  ألاشخام اإلاؿاولحو ٖن ألاؾغ ىم آلاباء ونؿخنخج من زال٫ طل٪ ؤو آلاباء ىم اإلاٗنُىو بخٞى

ٟا٫ وىى ما ظٗلهم ًجزلىو بلى الٗمل في ؾن  الصخيء الظي ظٗلهم ٌعجؼوو ٖلى جد٤ُ٣ ٧ل الخاظُاث التي ًُمذ ٞحها ألَا

.   مخ٣ضمت

ٖضص ألافغاص الظًً ٌٗملىن صازل ألاؾغة   –11ٌو عكم الجض  

 

 

ٖضص ألاٞغاص الظًن ٌكخٛلىو  ًبحو لنا الجضو٫ :  الخفؿحر

ؤٚلب اإلابدىزحو ؤو ىنا٥  صازل ألاؾغ خُض ٌكحر 

ألا٢ل وىى ما جىضخه نؿبت  شخهحو ٌكخٛلىو ٖلى 

م من زغوط ؤ٦ثر من  وبالٚغ من الُٗنت اإلاضعوؾت ، %  ٦0

الٓغوٝ الا٢خهاصًت   شخو للٗمل جب٣ى 

ص٫ ٖلى شخيء ٞةنما ًض٫ ٖلى  لؤلؾغة مخىؾُت وىظا بو 

و٦ثرة مخُلباث الخُاة  التي  مؿخىي اإلاِٗكت اإلاغجٟ٘ 

. ٢ض جخجإوػ الضزل الٟغصي لؤلؾغة

. الاكخهاصي لألؾغة الىي٘  -12الجضٌو عكم 

 اليؿبت الخىغاع اإلاؿؤوٌ ًٖ ألاؾغة

 %٩٣ ١٤ ألاب

 %0٧ ١ ألام

 ٪100 ١٥ اإلاجمٕى

 اليؿبت الخىغاع ألافغاص الٗاملىن 

 %١٣ ٢ شخو

 %٦0 ٩ شخهاو

 %٢٧ ٤ٞما ؤ٦ثر  ٣

 ٪100 ١٥ اإلاجمٕى

 اليؿبت الخىغاع الىي٘ الاكخهاصي لألؾغة

 %٨٧ ١٣ مخىؾِ
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م من طل٪ نؼ٫ %  ٨٧ًىضر لنا الجضو٫ ؤو نؿبت :  الخفؿحر من ؤٞغاص الُٗنت طوي وي٘ ا٢خهاصي مخىؾِ ، وبالٚغ

غظ٘ طل٪ بلى ؤو الىي٘  ٟا٫ للٗمل في ؾن مخ٣ضمت ، ٍو ٟا٫ للِٗل ُٞه ٞهم ألَا اإلاخىؾِ لِـ الىي٘ الظي ًُمذ ألَا

اث التي ٌِٗكىو ٞحها ، ؤما نؿبت  اث ؤٖلى من اإلاؿخٍى من الُٗنت ٞهم ٌٗانىو من ْغوٝ %  ١٣ًُمدىو بلى مؿخٍى

حر مخُلباتهم  . ا٢خهاصًت منسًٟت الصخيء الظي صٞٗهم بلى الجزو٫ بلى الٗمل مب٨غا من ؤظل جٞى

. لُفل ٖىض الجزوٌ إلى الٗملؾً ا  -13الجضٌو عكم   

 

 

 

 

 

ت من  ًبحو لنا الجضو٫ ؤو  :الخفؿحر  ١٥بلى  ١0الٟئت الٗمٍغ

ٟا٫ الجزو٫ بلى الٗمل  ؤٚلبُت ألَا ؾنت ىى الؿن الظي ًسخاع ُٞه 

ىظا الؿن جؼصاص اخخُاظاتهم  ٟا٫ في  ومن ىنا نؿخنخج ؤو ألَا

ا١ ٟا٫ وازخالَهم باإلادُِ الخاعجي وبجماٖت الٞغ غظ٘ طل٪ بلى وعي ألَا ، اللظاو ٩ًىناو  م٣اعنت بالٟئت ألاولى والشالشت ٍو

ؿعى صوما للِٗل في نٟـ  ٣اءو َو طو جإزحر ٦بحر ٖلى الُٟل في ىظو اإلاغخلت خُض ٩ًىو في م٣اعنت صاثمت لىيٗه م٘ ٞع

ت ، مؿخىاىم   .ىظا بياٞت بلى ؾٗحهم الضاثم بلى بزباتهم لظواتهم زانت في ىظو اإلاغخلت الٗمٍغ

فاٌ طاجُا    -14الجضٌو عكم  اهخفاء ألَا

 

 

 

 

 

مؿاىمت الٗمل اإلاب٨غ  ٤ ًبحو لنا الجضو٫ ع٢م : الخفؿحر

 %١٣ ٢منسٌٟ 

 %100 ١٥ اإلاجمٕى

 اليؿبت الخىغاع الؿً

] ٩-٥ ] 0١٣ ٢% 

]١0-١٥] 0٦ ٩0% 

]١٧-١٥] 0٢٧ ٤% 

 ٪100 ١٥ اإلاجمٕى

فاٌ   اليؿبت الخىغاع مىخفُىن ألَا

 %٩٣ ١٤ نٗم

 %0٧ ١ ال

 ٪100 ١٥ اإلاجمٕى
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حر اخخُاظاتهم صوو % ٩٣لؤلَٟا٫ في جد٤ُ٣ ا٦خٟاءىم الظاحي ، خُض نؿخنخج ؤو نؿبت  من ؤٞغاص الُٗنت ٢ض اؾخُاٖىا جٞى

ٌؿاٖض البٌٗ مجهم ؤؾغىم في مهاٍع٠ اإلاجز٫ وىى ما ًا٦ض ؤو ؾبب نؼولهم بلى الٗمل الغظٕى بلى ؤولُاءىم بل و٢ض 

غ ؤؾغىم ل٩ل خاظُاتهم   . مب٨غا له اعجباٍ بٗضم جٞى

. مضي جدؿً الٓغوف الاكخهاصًت للُفل بٗض الجزوٌ إلى الٗمل   –15الجضٌو عكم 

 

ًبحو لنا الجضو٫ الخالي مضي جدؿن الٓغوٝ الا٢خهاصًت لؤلَٟا٫ وؤؾغىم بٗض نؼولهم بلى الٗمل ، خُض  :الخفؿحر

نالخٔ ؤو ؤٚلبُت ؤٞغاص الُٗنت ٢ض جدؿنذ ْغوٞهم الا٢خهاصًت بٗض نؼولهم بلى الٗمل باٖخباع ؤو الُٟل الٗامل ًن٤ٟ 

جدؿنذ ْغوٝ ؤؾغىم الا٢خهاصًت ألو اإلاهاٍع٠ ٢ض ٧ل صزله ٖلى جلبُت خاظاجه اإلاسخلٟت صوو الغظٕى لىالضًه ٦ما 

.  ن٣هذ ٖلى ألاب زانت وؤو الُٟل ٢ض ا٦خٟى طاجُا ولم ٌٗض بداظت بلى الضٖم اإلااصي من ٢بل  والضو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجزوٌ إلى الٗمل  أؾباب   -16الجضٌو عكم 

ٟا٫ للٗمل في ؾن مب٨غ خؿب بظاباث الُٗنت ىى قٗىع  :ع الخفس ي ًبحو الجضو٫ الخالي ؤو الؿبب الغثِسخي لجزو٫ ألَا

بت  حر اخخُاظاتهم اإلاسخلٟت وبالخالي ٖضم الغيا ٖن مؿخىاىم اإلاِٗصخي، بياٞت بلى الٚغ الُٟل بخ٣هحر الىالضًن في جٞى

 اليؿبت الخىغاع مضي جدؿً الٓغوف الاكخهاصًت للُفل بٗض الجزوٌ إلى الٗمل

 %٨٧ ١٣ نٗم

 %١٣ 0٢ ال

 ٪100 ١٥ اإلاجمٕى

 اليؿبت الخىغاع أؾباب الجزوٌ للٗمل

 %١٣ 0٢ الٟهل من اإلاضعؾت

اث الىالضًن  %0٧ 0٢ يَٛى

% ٤0 0٦ الخ٣هحر من الىالضًن

بت  % ٣٤ 0٥الصخهُت الٚغ

 ٪100 ١٥ اإلاجمٕى
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م صوو الغظٕى بلى ؤؾغىم، و٢ض نن٠ ؤٞغاص الُٗنت الهغوب الصخهُت لؤلَٟا٫ في الجزو٫ بلى الٗمل بُٛت بزباتهم لظواجه

ت ٦أزغ ألاؾباب التي ؤصث بهم بلى الجزو٫ بلى الٗمل  اث ألاؾٍغ . من اإلاضعؾت والًَٛى

: بىاء وجدلُل حضأٌو الفغيُت الثاهُت  -3

فاٌ   –17الجضٌو عكم    . َبُٗت الٗمل الظي ًلىم به ألَا

 

 

 

 

 

الخالي َبُٗت الٗمل الظي  ًبحو لنا الجضو٫ : الخفؿحر

ٟا٫ خُض حكحر نؿبت  ما٫ التي ٣ًىمىو بها هي ؤٖما٫ %  ٣ً٦0ىم به ألَا من بظاباث الُٗنت اإلاضعوؾت  بلى ؤو َبُٗت ألٖا

ما٫ واإلاهام التي ٣ًىمىو بها هي ؤٖما٫ قا٢ت بالنؿبت بلى ؤٖماعىم ، وىى  مخىؾُت ول٨ن من زال٫ اإلاالخٓت نلمـ ؤو ألٖا

ذ به من َٝغ  من ؤٞغاص الُٗنت الظًن جم اؾخجىابهم بمٗؼ٫ ٖن ؤصخاب الٗمل وىظا ما ًدنافى م٘ ما %  ٤0ما جم الخهٍغ

نُت  ٗاث الضولُت والَى .   جنو ٖلحها اللىاثذ والدكَغ

م مٗاملت ناخب الٗمل له  -18الجضٌو عكم 

 

 

 

 

 

 

ؤٖالو مٗاملت ؤصخاب الٗمل  ًىضر الجضو٫ :  الخفؿحر

من ؤٞغاص الُٗنت % ٨0نغح  لؤلَٟا٫ الٗاملىو خُض 

ٟا٫  غظ٘ ؾبب الخالٖب بالخ٣اث٤ من َٝغ ألَا ؤجها مٗاملت خؿنت الصخيء الظي حٗاعى م٘ ما جم مالخٓخه في اإلاُضاو، ٍو

لهم وندن في م٩او الضعاؾت بلى الخٝى الكضًض من عصث ٞٗل ؤصخاب الٗمل، زانت وؤو مٗاملت ؤصخاب الٗمل 

م من ٖضم ا٢تراٞهم ألي زُإ وندن في م٩او الضعاؾت  .  مٗاملت ٢اؾُت وناعمت ، بالٚغ

 

 

 اليؿبت الخىغاع َبُٗت الٗمل

 %٤0 0٦ قا١

 %٦0 0٩ مخىؾِ

 ٪100 ١٥ اإلاجمٕى

 اليؿبت الخىغاع مٗاملت ناخب الٗمل

 % ٨0 ١٢ خؿنت

 % 0٧ ١ ؾِئت

% ١٣ ٢الامخنإ 

 ٪100 ١٥ اإلاجمٕى
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. مضي جىفحر ناخب الٗمل لىؾابل الخماًت لألَفاٌ  -19الجضٌو عكم 

 

 

 

 

 

 

ًىضر  : الخفؿحر

ؤٖالو  الجضو٫ 

حر ؤصخاب الٗمل للخماًت اإلاناؾبت لؤلَٟا٫ ؤزناء ال٣ُام بمهامهم، خُض ؤظاب   من ؤٞغاص الُٗنت بإو %  ٤٦مضي جٞى

ٟا٫  غوو لهم الخماًت ومن زال٫ اإلاالخٓت واؾخجىابهم اجطر ؤو ٧ل من ألَا نٗم " ؤظابىا بـ الظًن  0٧ؤصخاب الٗمل ًٞى

ٞال ٨ًنىو بإي " ال " من الُٗنت الظًن ؤظابى بـ %  ٣٤ؤما  ... -ٞهم بزىتهم ؤو ؤ٢اعبهم -لهم نلت مباقغو بإصخاب الٗمل " 

ت الظاجُت بحو الٗاملحو وؤصخاب الٗمل ٩ٞلما  نلت ألصخاب الٗمل ومن ىنا نؿخنخج ؤو ىنا٥ ما ٌؿمى بالٗال٢اث ألاؾٍغ

غث ٖال٢اث ال٣غابت خطر طل٪ ؤًًا من زال٫ الخٟغ٢ت بحو الٗاملحو ختى في َبُٗت اإلاهام التي  جٞى ػاصث الخماًت ، ٍو

. ٣ًىمىو بها ، وىى ما جم مالخٓخه في اإلاُضاو

اصة ؾاٖاث الٗمل  -20الجضٌو عكم  فاٌ بٍؼ . إؾخغالٌ ناخب الٗمل لٓغوف ألَا

 

 

 

 

 اليؿبت الخىغاع مضي جىفحر ناخب الٗمل لىؾابل الخماًت لألَفاٌ

 %٤٦ 0٧ نٗم

 %٣٤ 0٥ ال

% ٢0 0٣الامخنإ 

 ٪100 ١٥ اإلاجمٕى

اصة ؾاٖاث الٗمل فاٌ بٍؼ  اليؿبت الخىغاع إؾخغالٌ ناخب الٗمل لٓغوف ألَا

 %١٣ 0٢ نٗم

 %٧٤ ١١ ال

 %١٣ 0٢الامخنإ 

 ٪100 ١٥ اإلاجمٕى
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غظ٘ طل٪ بلى ٖال٢اث %  ٧٤ًىضر الجضو٫ الخالي ؤو نؿبت :  الخفؿحر من الُٗنت اإلاضعوؾت جنٟي وظىص الاؾخٛال٫ ٍو

َٝغ ؤصخاب الٗمل ال٣غابت التي ؾب٤ جىيُدها ، بياٞت بلى زٝى الجؼء آلازغ ممن ؤظابى بٗضم وظىص بؾخٛال٫ من 

من ؤٞغاص الُٗنت بىظىص ىظا الاؾخٛال٫ % ١٣بؿبب جىاظض ؤصخاب الٗمل ٖنض اؾخجىاب اإلابدىزحو ، و٢ض ؤظابذ نؿبت 

ٟا٫ جبدض ٖن ىظا الٗمل  . و٢ض ؤعظٗىا الؿبب بلى تهضًضو لهم بالُغص بذجت وظىص ؤالٝ ألَا

فاٌ لبٌٗ اإلاساَغ أزىاء   –21الجضٌو عكم  .  الٗمل إمياهُت حٗغى ألَا

 

 

 

 

 

من الُٗنت %  ٦٦نؿبت   ًىضر الجضو٫ ؤو:  الخفؿحر

ٟا٫ الظًن ٌٗملىو في مخاظغ ٢انىنُت ومغزهت ومن ٌٗملىو ٖنض  ًجُبىو بٗضم وظىص ؤي زُغ ، وجخمشل ىظو الٟئت في ألَا

ما٫ ألا٦ثر زُىعة %  ٣٤ؤما نؿبت ؤ٢اعبهم ،  في ظم٘ )من ؤٞغاص الُٗنت الظًن ؤظابىا بىظىص مساَغ ٞهم الظًن ٌٗملىو ألٖا

. بطو ٞاإلاساَغ مغجبُت بُبُٗت الٗمل ...( البالؾدُ٪ ، ٦باٖت بك٩ل ٚحر ٢انىني

فاٌ    -22الجضٌو عكم  الخىاصر التي ؾبم وأن حٗغى لها ألَا

 

 

 

 

 

 

ٟا٫ ، خُض ؤظابذ :  الخفؿحر من الُٗنت اإلاضعوؾت بٗضم %  ٧٣ًىضر الجضو٫ اإلاساَغ التي ؾب٤ وؤو حٗغى لها ألَا

وخىاصر ؤمغاى صخت زُحرة ، : من الُٗنت ٣ٞض ؾب٤ وؤو حٗغيىا ألزُاع ٦شحرة مشل %  ٢٧حٗغيها ألي خىاصر ، ؤما 

ت ، وبٌٗ الخىاصر مشل خىاصر  ناججت ٖن آلاالث الخاصة التي ٌكخٛلىو بها ، بياٞت بلى مًا٣ًاث من عظا٫ الكَغ

. الؿُاعاث 

 

 

 اليؿبت الخىغاع إمياهُت حٗغيهم للخُغ

 % ٣٤ 0٥ نٗم

 % ٦٦ ١0 ال

 ٪ 100 ١٥ اإلاجمٕى

 اليؿبت الخىغاع َل حٗغيىا للخُغ

 % ٢٧ 0٤ نٗم

 % ٧٣ ١١ ال

 ٪100 ١٥ اإلاجمٕى
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.  اإلاؿؤوٌ ًٖ حٗغى الُفل لألزُاع  -23الجضٌو عكم 

 

 

 

 

 

الُٗنت ٖلى ؤلاظابت ٖلى ىظا  من ؤٞغاص %  ٨٦امخن٘ : الخفؿحر

بالؿاا٫ الؿاب٤ الظي جمحزث  البنض ألنه ؾاا٫ مغجبِ 

من %  0٧خىاصر ، في خُض ؤو  مٗٓم بظاباجه بٗضم خضور ؤي 

ؾبب اإلاهام الهٗبت التي ًى٧لها لهم ، ؤما ب٣ُت ؤٞغاص الُٗنت ٣ٞض الُٗنت ؤظابذ ؤنه عاظ٘ بلى ج٣هحر من ناخب الٗمل ب

. ؤعظٗذ ؾبب ىظو الخىاصر بلى بىمالهم 

فاٌ للخُغ  -24الجضٌو عكم  .  جدمل ناخب الٗمل للمؿؤولُت في خالت حٗغى ألَا

 

 

 

 

 

 

%  ٨0الجضو٫ امخنإ نؿبت  ًخطر من زال٫ :  الخفؿحر

ىظا البنض بؿبب ٖضم  من الُٗنت ٖن ؤلاظابت ٖن 

حر الٗالط %  ١٣حٗغيهم لخىاصر من ٢بل ، ؤما  ممن حٗغيىا للخىاصر ؤظابى ؤو ناخب الٗمل ًخدمل اإلاؿاولُت بخٞى

اإلاؿاولُت في خالت ؤلانابت بالخىاصر بذجت ؤو الخ٣هحر لهم ، ؤما باقي الُٗنت ٣ٞض ؤظابذ ؤو ناخب الٗمل ال ًخدمل 

. ظاء من َٝغ الُٟل 

 : هخابج الضعاؾت في يىء الفغيُاث -03

 من زال٫ الضعاؾت اجطر لنا ؤو :  الخٗلُم ٖلى هخابج الضعاؾت في يىء الفغيُت ألاولى : 

ىنا٥ اجٟا١ ظماعي من ٢بل ؤٞغاص الُٗنت بازخالٝ ؤوياٖهم ومجاالث ٖملهم ٖلى ؤو ألاب ىى الصخو اإلاؿاو٫ ٖن  -

م من طل٪ جب٣ى  ٤لُهل بلى  ٢ألاؾغة وؤو ٖضص ألاٞغاص الظًن ٌكخٛلىو صازل ألاؾغة ًخٗضي ٖضصىم  ؤٞغاص وبالٚغ

ُمذ ألا .  ٞغاص لخد٤ُ٣ مؿخىي ؤٖلى من اإلاؿخىي الظي ٌِٗكىنهألاويإ الا٢خهاصًت لؤلؾغة ٚحر مغيُت لظل٪ ٌؿعى ٍو

 اليؿبت الخىغاع مً اإلاؿؤوٌ

 % 0٧ 0١ بىما٫ الُٟل

 % 0٧ ١ ناخب الٗمل

 % ٨٦ ١٣الامخنإ 

 ٪100 ١٥ اإلاجمٕى

 اليؿبت الخىغاع َل ًخدمل اإلاؿؤولُت

 %١٣ ٢ نٗم

 %0٧ ١ ال

% ٨0 ١٢الامخنإ 

 ٪100 ١٥ اإلاجمٕى
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ن الٗلمي زانت في مغخلت ما بحو  - ؾنت خُض ٩ًىو الُٟل ؤ٦ثر  ١٤و ١0الُٟل ًًٟل الخغوط للٗمل مب٨غا ٖن الخ٩ٍى

ا١ ٌصجٗانه ٖلى جد٤ُ٣ اؾخ٣اللُخه الظاجُت ٖن ؤؾغجه وجد٤ُ٣  بت في طل٪ باٖخباع ؤو اإلادُِ الخاعجي وظماٖت الٞغ ٚع

ا٢ه .  ا٦خٟاءو الظاحي و٢ًاء خاظاجه صوو الغظٕى ألؾغجه ٦ما ؤو الُٟل ٩ًىو في م٣اعنت صاثمت بحو ؤوياٖه وؤويإ ٞع

ضم   - ؤما ُٞما ًخٗل٤ بإؾباب نؼوله للٗمل في ؾن مب٨غة ٞهي ألاؾباب الا٢خهاصًت في الٛالب وطل٪ بخ٣هحر الىالضًن ٖو

حر اخخُاظاتهم اإلاتزاًضة والم بت الصخهُت في ٢ضعتهم ٖلى جٞى حٗضصة وبالخالي ٖضم الغيا ٖلى مؿخىاىم اإلاِٗصخي والٚغ

. الخغوط بلى الٗمل بُٛت بزباث طاجه 

.  بطو ًم٨ننا الخ٨م بصخت ىظو الٟغيُت ألاولى ، وىظا ما ججؿض في بظاباث ؤٚلب ؤٞغاص الُٗنت اإلاضعوؾت    

 اإلاخٗل٣ت باإلاساَغ التي  ٢خلُلنا لجضؤو٫ الٟغيُت من زال٫ ث:الخٗلُم ٖلى هخابج الضعاؾت في يىء الفغيُت الثاهُت

 :ًخٗغى لها الُٟل ٖنض نؼوله للٗمل ًخطر ؤو 

ما٫ التي ٣ًىمىو بها في الٛالب مخىؾُت ولِؿذ قا٢ت بال ؤو اإلاالخٔ ومن زال٫  - ٟا٫ الٗاملحو ًغوو ؤو ألٖا ٚالبُت ألَا

اعاث اإلاُضانُت ٨ٖـ طل٪ ؤي ؤجها ؤٖما٫ قا٢ت بطا ما ٢ىعو ث بإٖماعىم وجغ٦ُبت ؤظؿاصىم التي جخماشخي م٘ ؤٖما٫ الٍؼ

ت من  ٟا٫ ٢ض نغخىا بإجهم ماػالىا ًضعؾىو ؤي ؤجهم ًاصوو صوعٍن الخٗلُم وا٦دؿاب اإلاٗٞغ ال٨باع بياٞت بلى ؤو بٌٗ ألَا

. ظهت ، والٗمل ل٨ؿب الغػ١ من ظهت زانُت 

٣ت مٗاملت ناخب الٗمل ومضي اؾخٛالله لٓغوٞهم - لبُت طل٪ بال ؤنه ومن  ؤما ُٞما ًسو ٍَغ وخاظاتهم ٣ٞض نٟذ ألٚا

زال٫ اإلاالخٓت جم ال٨ك٠ ٖن مضي نغامت و٢ؿىة مٗاملت ناخب الٗمل ومضي جسٝى ؤٞغاص الُٗنت من عصة ٞٗله ؤزناء 

. ؤلاظابت ٖلى ؤؾئلت الاؾخماعة 

م من نٟي طل٪ خُض ؤما ُٞما ًخٗل٤ بةم٩انُت الخٗغى للخُغ والخىاصر ىنا٥ من ؤ٢غ بىظىص اخخما٫ لظل٪ ومنه -

ت مغاث ٖضًضة زانت ٖنض  نغخذ الٟئت ألاولى ؤو ىنا٥ من حٗغى مجهم لبٌٗ ألازُاع ٧الخى٠ُ٢ من ٢بل عظا٫ الكَغ

الباجٗحو اإلاخجىلحو ، ؤو الخٗغى لخىاصر في الخٝغ التي ٣ًىمىو بها ٧الخضاصًن ، ؤي ؤو َبُٗت ٖملهم هي التي جخد٨م في 

لها ، و٢ض ٩ًىو الؿبب في طل٪ بىما٫ من َٝغ الُٟل ؤو من َٝغ ناخب الٗمل ، حٗغيهم للخىاصر ؤو ٖضم حٗغيهم 

. بطو ًم٨ننا ال٣ى٫ ؤو بِئت الٗمل هي اإلادضص الغثِسخي التي ٢ض جبحو لنا بم٩انُت الخٗغى للخىاصر ؤو ٢ض ًنٟي طل٪ 

 الىخابج الٗامت للضعاؾت  :

ٟا٫ في اإلاجخم٘ الخبسخي زهىنا والتي جندكغ ٞحها مشل ىظو  ل٣ض ؾمدذ لنا ىظو الضعاؾت بالخٗٝغ ٖلى وا٢٘ ٖمالت ألَا

. الٓاىغة وطل٪ بٛغى الخإ٦ض من صخت الٟغيُاث التي بنِذ ٖلحها الضعاؾت 

دهم بإو     بط جبحو لنا ؤو الٟغيُت ألاولى مد٣٣ت باٖخباع ؤو الؿبب الغثِسخي لخغوط الُٟل للٗمل ىى ال٣ٟغ وطل٪ لخهٍغ

حر الخاظا بت الصخهُت في بزباث الظاث وجد٤ُ٣ الا٦خٟاء الظاحي ىى الؿبب الغثِسخي ج٣هحر الىالضًن في جٞى ث والٚغ

.  لخغوظهن للٗمل

ٟا٫ ؤزناء زغوظهم اإلاب٨غ للٗمل ٢ض ًخٗغيىو بلى ؤزُاع وخىاصر مخٗل٣ت زهىنا بُبُٗت بِئت  و٢ض جبحو لنا ؤو ألَا

هم  ُت الٗمل اإلاماعؽ من َٞغ . ٖملهم ونٖى
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لُه نؿخنخج ؤو زغوط الُٟل اإلاب٨غ للٗمل ىى الخل ألانؿب في نٓغىم  لخدؿحو الٓغوٝ الا٢خهاصًت بما للُٟل ؤو  ٖو

ن  ضعؽ في نٟـ الى٢ذ وباألخغي مجهم من ًًٟل الٗمل ٖن الضعاؾت والخ٩ٍى ألؾغجه ٩٦ل وؤو ىنا٥ من ٌٗمل مجهم ٍو

حر بخخُاظاتهم اإلاسخلٟت  . الٗلمي لكٗىعىم بالخاظت و الخ٣هحر من َٝغ الىالضًن في جٞى

ٟا٫ هي من ؤبغػ الٓىاىغ الاظخماُٖت واإلاك٨الث اإلا٣ٗضة التي ٢ض ٌٟٛل ٖلحها البٌٗ منا  و٦سالنت نؿخنخج ؤو ٖمالت ألَا

غي بإجها قِئا ٖاصًا جم الخإ٢لم والخٗىص ٖلحها وؤو بىمالها ًسل٤ آزاع وزُمت ٢ض حٗغ٢ل جُىع اإلاجخمٗاث وجاصي بها بلى  ٍو

.  الخضىىع والاندُاٍ 

:   ث والخىنُاثاإلالترخا -05

حر الخماًت لؤلَٟا٫ من الانتها٧اث وجإمحو مؿخ٣بلهم  - . يغوعة جٞى

ٗاث مهنُت ناعمت وبنكاء ظهاث مسخهت بمغا٢بت مضي التزام ؤصخاب الٗمل بها  - . ؾن حكَغ

ٟا٫ -  .حكضًض الغ٢ابت من الجهاث اإلاؿاولت ٖن الكاوو الاظخماُٖت وألاولُاء لخماًت ٞئت ألَا

جهم الٗلمي والاىخمام بالجانب النٟسخي لهم وب٢ناٖهم  - ٟا٫ وحصجُٗهم ٖلى يغوعة الالتزام بالخٗلُم وج٩ٍى ُت ألَا جٖى

. بإوياٖهم الا٢خهاصًت وؤو الخٗلُم ىى الؿبُل الىخُض لخدؿحو ؤوياٖه الا٢خهاصًت 

: الخاجمت 

ٟا٫ حٗض من ؤ٦ثر اإلاك٨الث التي باجذ جشحر ٢ل٤ لضي اإلاجخم٘ وطل٪ نٓغا لؤلزُاع     في ألازحر نهل بلى ؤو ْاىغة ٖمالت ألَا

اث بُٛت ال٣ًاء ٖلى ىظو  اإلادُُت بهظو الٟئت الًُٟٗت وىظا ما ؤصي بلى جًاٞغ ظملت من اإلاجهىصاث ٖلى ظمُ٘ اإلاؿخٍى

. َٟا٫ الٗاملحوالٓاىغة ؤو الخس٠ُٟ مجها وخماًت ٞئت ألا

ٟا٫ الٗضًض من ألاؾباب   ومن زال٫ ما ؾب٤ الخٗغى له في الجانب النٓغي والخُب٣ُي نؿخسلو ؤو لٗمالت ألَا

هن٠ الؿبب الا٢خهاصي  ٟا٫ ٖنض "ال٣ٟغ" ٍو ٦إو٫ الٗىامل اإلاؿاٖضة ٖلى جٟصخي ىظو الٓاىغة، ول٨ن ًخٗغى ألَا

ألازُاع الصخُت الناججت ٖلى اؾخٗما٫ بٌٗ اإلاىاص :ي من بُجها نجضنؼولهم اإلاب٨غ للٗمل بلى الٗضًض من ألازُاع الذ

الخُغة والخٗغى بلى ؤقٗت ٢ض جازغ ٖلى خىاؾهم، بياٞت بلى ألازُاع الاظخماُٖت والنٟؿُت واإلاخمشلت في حٗغى الُٟل 

خضاء الجؿضي والجنسخي ، وبٌٗ ألامغاى النٟؿُت الخُحرة ٦كضة الخٝى والا٦خئاب وىى ما جم مالخٓخه ٖلى  بلى الٖا

ٟا٫ ٖلى ؤعى الىا٢٘ . الٗضًض من ألَا

. بطو ٞالُٟل الٗامل مٗغى بلى الاندغاٝ والًُإ والدكغص الصخيء الظي ٌٗغ٢ل الخنمُت في اإلاجخمٗاث بك٩لها الؿلُم 

:  كابمت اإلاغاح٘ 

ؼ .1  . ٢0١0ٍ ،،صاع الهٟاء للنكغ والخىػَ٘،ٖماو،ص"مىهج و َغق البدث الٗلمي:"الضٖبالط ببغاىُم ٖبض الٍٗؼ

ساث .2 ،صاع اإلاٗاٝع الٗاإلاُت، "(ونخت إلىتروهُت)اإلاىؾىٖت الٗغبُت الٗاإلاُت :"ؤخمض مهضي مدمض  الكٍى

اى،  .٢00٤الٍغ

،صاع الهٟاء للنكغ،ٖماو،صٍ "َغق حم٘ اإلاٗلىماث والبُاهاث ألغغاى البدث الٗلمي:"ٖلُاو عبخي مهُٟى .3

،٢00٩. 
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نب بنذ مدمض ػ .4 ؼ ، ٍػ فاٌ:"ًن الٗاٌلمغسخى عقاص ٖلي ٖبض الٍٗؼ ،ٖالم "ؾُىىلىحُت الٗىف يض ألَا

 .١،٢00٩ال٨خب،مهغ،ٍ

فاٌ: "ٖلي ٖبض الخمُض مدمض  .5  .١،٢00٩، ماؾؿت َُبت للُب٘ والنكغ،مهغ،ٍ"الٗىف يض ألَا

 .١،٢00٩،ماؾؿت َُبت للنكغ،مهغ،ٍ"أَفاٌ الكىإع كىبلت كُض الاهفجاع: "نانغ ٖالم  .6

ت الجامُٗت ،مهغ،صٍ،"البدث الٗلمي جلىُاث ومىاهج ": اإلاكىدي مدمض ؾلُماو  .7  .٢00٢،صاع اإلاٗٞغ

،اإلا٨خب الجامعي "الخُىاث اإلاىهجُت إلٖضاص البدىر الاحخماُٖت  "البدث الٗلمي : ق٤ُٟ مدمض  .8

 . ١٩٨٥الخضًض،مهغ،صٍ،

ت، صٍ ، "كامىؽ ٖلم الاحخمإ:" ُٚض مدمض ٖا٠َ  .9 ت الجامُٗت للنكغ والخىػَ٘،ؤلاؾ٨نضٍع  .٢00٦،صاع اإلاٗٞغ

بت للنكغ والخىػَ٘،الجؼاثغ،ٍ"مضزل إلى ٖلم الىفـ الٗمل: "م مدمض مؿل .10   .١،٢00٧،صاع ٢َغ

  .١،٢00٦،صاع الكغو١ للُباٖت والنكغ،ألاعصو،ٍ"معجم ٖلم الاحخمإ اإلاٗانغ:" زلُل الٗمغ مٗن  .11

   .   ٢00٧،صاع اإلاؿحرة للنكغ والخىػَ٘ والُباٖت،ٖماو،صٍ،"أؾاؾُاث البدث الٗلمي:" الًامن منظع  .12

.   ٢00٩، اإلا٨خب الجامعي الخضًض،مهغ،صٍ،"أَفالىا في زُغ:" ٞهمي نه٠ُ  .13
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فاٌ  الغؾىم اإلاخدغهت والؿلىن الٗضواوي لضي ألَا

فاٌ   صعاؾت مُضاهُت لُٗىت مً ألَا

ٖماعي ؾمُدت                              بغحم ؾمُت                                

الاحخمإ                     باخثت صهخىعاٍ بلؿم ٖلم الاحخمإ باخثت صهخىعاٍ بلؿم ٖلم 

مت ، حامٗت باجي مسخاع ٖىابت      مت ،حامٗت باجي مسخاع ٖىابت    جسهو الاهدغاف والجٍغ جسهو الاهدغاف والجٍغ

  

: اإلالخو         

ٟا٫ من ؤىم الكغاثذ مكاىضة للخلٟاػ، وباألزو  بغامج ا         دت  ألَا لغؾىم اإلاخدغ٦ت  ىظو ألازحرة طاث ٢ضعة  حٗض قٍغ

ٞخجٗله مدؿمغا ؤمام قاقاث الخلٟاػ لٗضة . ىاثلت الظخظاب الُٟل من زال٫ الخُا٫ وظمالُاث الخ٣نُت التي جمحزىا

٣له وانُباٖه ٖن وا٢٘ الخُاة نضمج مٗها ٦إجها ظؼء من الخ٣ُ٣ت ٞخإزغ في نٟؿِخه ٖو . ؾاٖاث ٌكاىضىا ٍو

ٟا٫ ؾىاء  الاًجابُت والؿلبُت، و ؤزبدذ  الٗضًض من الضعاؾاث ؤو وجلٗب الغؾىم الم      جدغ٦ت صوعا مازغا في خُاة ألَا

ٟا٫ في الخلٟاػ الؾُما بغامج  الك٤ الؿلبي ىى ألا٦ثر ىظا اإلاجا٫ خُض بُنذ  ؤو النماطط الٗضوانُت التي ًخٗغى لها ألَا

حرو من اإلاك٨الث التي ال جبض في نٟىؾهم الخٝى و ،الغؾىم اإلاخدغ٦ت، جازغ بك٩ل ٢ىي في ْهىع الٗضواو لضحهم وال٣ل٤ ٚو

 .ًدبظ ألاىل وظىصىا لضي ؤبنائهم إلاا لها من جإزحراث ؾلبُت الخ٣ا ٖلى مغاخل  خُاتهم 

ؾ٩ُىو ويمن ىظا البدض ؾندإو٫ اؾخ٣غاء الىا٢٘ من زال٫ ىظو الضعاؾت  وما جخًمنه من بظاباث اإلابدىزحو ٦ما     

ما مضي ا٦دؿاب الُٟل للؿلى٥ الٗضواني من زال٫ بغامج الغؾىم اإلاخدغ٦ت؟ : ىظو الضعاؾت ىىحؿائلنا الغثِسخي في 

و ماهي آلازاع التي ح٨ٗؿها الغؾىم اإلاخدغ٦ت ٖلى ؾلى٥ الُٟل ؟ -

ُما ًخمشل صوع ألاؾغة في حؿُحر ومغا٢بت ٧ل ما ٌكاىضو الُٟل ؟-  ٞو

. ، الُٟلالغؾىم اإلاخدغ٦ت، الؿلى٥ الٗضواني: اليلماث اإلافخاخُت

: ملضمت

 في خُاجنا بؿبب الخُىع والخ٣ضم الخ٨نىلىجي ول٨ن ىظو        
ًة
الم في ٖهغنا الخايغ ال٣ىة ألا٦ثر جإزحرا ٌك٩ل ؤلٖا

ٗلها اإلاازغ و٢ضعتها ٖلى حؿهُل خُاة ؤلانؿاو وقاونه،ٞةجها ظلبذ مٗها آلاٞاث وال٩ىاعر  الخ٨نىلىظُا وعٚم ٢ىتها ٞو

ت والخٛحر ال٣ُمي، ٞالٓىاىغ التي ٧انذ جخمحز بها الكٗىب،وجمشل زانُت جخه٠ بها واإلاأسخي النٟؿُت والاظخماعي ة والتربٍى

ت  ٘ الظي خى٫ الٗالم بلى ٢ٍغ صوو ٚحرىا م٘ الهٗىبت في الانخ٣ا٫ والاجها٫، باجذ ؾهلت الانخ٣ا٫ بٟٗل الخدضًض الؿَغ

 .نٛحرة
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ٞإنبذ ًلٗب صوعا مهما في خُاة ألامم والكٗىب، وال ج٩اص جسلى ؤمت من ؤمم ألاعى ؤو قٗب من قٗىبها جإزحرو ؾلبا        

غ١ ىظا الخإزحر الم اإلاٗانغ بخ٣نُاجه اإلاخُىعة، ووؾاثله اإلاسخلٟت عمؼا من عمىػ .ؤو بًجابا، واو ازخلٟذ ؾبل َو ًُٞل ؤلٖا

. ًن ألامم الخدًغ، ومٗلما من مٗالم الخ٣ضم ب

ؿاىم ىظا البناء في حك٨ُل عئٍت ٞل      الم جإزحرا ٦بحر ٖلى حك٨ُل البناء ؤلاصعا٧ي واإلاٗغفي للٟغص ؤو اإلاجخم٘ َو وؾاثل ؤلٖا

الٟغص واإلاجخم٘ ججاو ٢ًاًا مجخمُٗت، وال٣ضعة ٖلى جدلُلها واؾدُٗابها الجساط الؿلى٥ اإلاناؾب خى٫ ىظو ال٣ًاًا، 

الم ؤًًا ٢اص ا ظضا ٞىؾاثل ؤلٖا الم في بٌٗ ألاخُاو ٢ٍى عة ٖلى حُٛحر ؾلى٥ وؤنماٍ اإلاجخم٘، و٢ض ٩ًىو جإزحر وؾاثل ؤلٖا

باث وبقبإ خى٫  و٢اصعا ٖلى نكغ نمِ ؾلى٧ي وز٣افي واظخماعي ًنخهجه الٟغص ؤو اإلاجخم٘، ٩ٞلما ٧او اإلاخل٣ي لضًه ٚع

باجه الم إلقبإ ٚع الم بظل٪ ٢ىة ٞاٖلت جغبِ اإلاجخم٘ . اإلاٗلىماث ؤو ٢ًاًا مُٗنت ٞانه ًخجه لىؾاثل ؤلٖا ٩ٞاو ؤلٖا

ل وؤلا٢نإ ومن زم ؤلاجبإ والىالء . ؤلانؿاني بمًامحو واججاىاث مخٗضصة بٛغى الخدٍى

الم        ٞؿلى٥ الٗضواو والٗن٠ وال٨غاىُت بحو الناؽ باث مدىع الخٗامل م٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘ بؿبب ٢ىة جإزحر ؤلٖا

 للمغى الاظخماعي، 
ًة
الظا  ؤو صواءًة ٖو

ًة
ووؾاثله الناجخت في البض والخإزحر ٖلى ٣ٖل اإلاخل٣ي، ول٨ن ىظا الؿلى٥ ال ٌك٩ل خال

 وبنما ػاص من جٟا٢م الخسل٠ الظي ناخبه ا٫
ًة
 ٖن ؤو ؾلى٥ الٗن٠ والٗضواو لم ٨ًن ؾالخا

ًة
ٖن٠ اإلاالػم للؿلى٥، ًٞال

لخُٛحر ؾلى٥ آزغ، وبنما ٖم٤ الٟغ٢ت وال٨غاىُت والخهضٕ في ال٣ُم الاظخماُٖت ٞخٗضصث صواثغ الٗن٠ وال٨غاىُت وػاص 

و آبائهم ب٣ُم ال٨غاىُت ختى ٧اص الناؽ ًنسخىو ٢ُمهم ألانلُت التي جىاعزىىا م... البٌٛ بحو ؤٞغاص اإلاجخم٘ الىاخض

والٗن٠ والاخخُا٫ والٛل، وبطا ما جم الخىنل بلى خلى٫ جدناؾب م٘ ألاػمت وبم٩انُت جٟخُتها، ْهغ بٖالم الٗن٠ مغة ؤزغي 

ا٦ض ٖلى الؿلى٥ الٗضواني ٦إصاة لخل اإلاك٨الث، ول٨ن بٛالٝ ال٨غامت والكهامت والنسىة وما ؤقبه طل٪  ًلىح في ألا٤ٞ ٍو

٤ و٧او ا٢خهاعو  ت التي ًخل٣اىا ٖن ٍَغ ٟا٫ التي حٗخبر الٟئت ألا٦ثر اؾخ٣باال لهظو اإلادغياث ال٨ٍٟغ ؤ٦ثر ٖلى ٞئت ألَا

الخ ، ؾندإو٫ بهظا البدض ؤو نىضر ظؼء بؿُِ من ىظا الضوع الظي ...بغامجه اإلاغؾلت له من عؾىم مخدغ٦ت و٢هو 

 .ظُل اإلاؿخ٣بل الهاٖض ؤنبذ ًدضص زُغا ٖلى ىظو الٟئت الخؿاؾت من اإلاجخم٘ والظي ؾ٩ُىو 

: ؤلاقيالُت

الم ؤىم اإلاهاصع للخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث، ومخابٗت ال٣ًاًا الاظخماُٖت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت         حٗض وؾاثل ؤلٖا

ٟا٫، وطل٪ لؿهىلت بناء  خى٫ الٗالم،٦ما ؤجها ؤنبدذ من ؤىم وؾاثل الاجها٫ الجماىحري جإزحرا ٖلى ألاٞغاص الؾُما ألَا

ٗخبر شخهُت  الم َو ض وؾُلت ؤلٖا الُٟل والخإزحر ٖلحها ، ٞخدبلىع شخهِخه بؿهىلت وبى٢ذ ٢هحر ظضا خؿب ما جٍغ

ه من مكاىض ونىع وؤلىاو وعؾىماث،  ٟا٫ وطل٪ إلاا ًدٍى ىو من ؤ٦ثر ؤصواث الاجها٫ الجماىحري جإزحرا ٖلى ألَا الخلٍٟؼ

ًن، ٦ما انه ب٨ٗـ ؤصواث الاجها٫ ألازغي ٣ًىم وخغ٧اث، وبًداءاث، وعمىػ، وبقاعاث ٖضًضة، ٧ل مجها له ىضٝ م٘

بمساَبت خاؾتي الؿم٘ والبهغ، وبالخالي ٩ًىو جإزحرو ؤ٢ىي وؤؾٕغ من ؤصواث ووؾاثل الاجها٫ ألازغي ٧اإلاظًإ مشال، 

. ولظل٪ نغاو ؤنبذ ظؼءا ىاما ٌؿخسضم للمكاع٦ت في ٖملُت التربُت ، ٞإنبذ ع٦نا ؤؾاؾُا في ٧ل مجز٫ 

ٟا٫ للخلٟاػ وباألزو الغؾىم اإلاخدغ٦ت طاث ال٣ضعة ٖلى اظخظاب الُٟل من زال٫ الخُا٫ ج٨ثر مكاو        صة ألَا

نضمج مٗها .وظمالُاث الخ٣نُت التي جمحزىا ٞخجٗله مدؿمغا ؤمام قاقاث الخلٟاػ لٗضة ؾاٖاث ٌكاىض بغامجه اإلاًٟلت ٍو
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٣له وانُباٖه ٖن وا٢٘ الخي ىو للمدغيحو ٖلى .١اة٦إجها ظؼء من الخ٣ُ٣ت ٞخإزغ في نٟؿِخه ٖو من زال٫ ما ؤجاخه الخلٍٟؼ

ت واإلااصًت لآلزغ . ٢اإلاماعؾاث وألا٩ٞاع الٗنهٍغ

ٞاألب خٍغو ظضا ٖلى جغبُت ؤبناءو التربُت الخؿنت، وجنكئخه النكإة الهالخت ٞال ًغضخى بإو ٣ًىم ؤبناءو بإقُاء       

ىو جبسغ ٖنض ال٨ثي. جًغىم ع من آلاباء ٧ل ىظا الخغم ٖلى صًن ؤوالصىم ٞةطا ما ونل ألامغ بلى ظهاػ الخلٍٟؼ

ا مسخلٟت من ؤٞٗا٫ الكغ  وؤزال٢هم وؤظؿامهم،ٞال ًمان٘ ؤخضىم ؤو ًجلـ ولضو بلُه ِٞكاىضوا ُٞه ؤنىاٖا قتى وننٞى

ل وجؼوٍغ واخخُا٫ وبصماو الخضزحو واإلاسضعاث  وؤلاظغام والٗن٠ من ٢خل ويغب و اٚخهاب وؾغ٢ت و٦ؿغ و٦ظب ٚو

٣ى١ وجمغص و٢ض باث الخلٟاػ ٌك٩ل مهضع ٢ل٤ وزٝى لؤلىل ٞهم ٌكاىضوو ؤَٟالهم ًهبدىو مجغص صمى جسً٘ .الخ...ٖو

 .  لكغوٍ اإلاجخم٘ الاؾتهال٧ي اإلاجخ٠

ت آلازاع الاًجابُت والؿلبُت لهظو اإلاكاىضاث في  ٟا٫ لهظا البض من مٗٞغ وجلٗب الغؾىم اإلاخدغ٦ت صوعا مازغا في خُاة ألَا

ٟا٫ ومغاخل  هاب خُاة ألَا نمىىم اإلاسخلٟت ٣ٞض ؤزبدذ الضعاؾاث في ىظا اإلاجا٫ ؤو الُٟل ٣ً٘ في خحرة في ؤمغو، ٍو

ٟا٫ في .٣بالىىم ُٞما ٌكاىضو ٖلى الكاقت من انه وا٢٘ و٦ما ؤزبدذ ؤًًا بو النماطط الٗضوانُت التي ًخٗغى لها ألَا

الم ت واإلا٣غوءة جلٗب صوعا ٦بحرا في  الخلٟاػ جازغ بك٩ل ٢ىي في ْهىع الٗضواو لضحهم وطل٪ الو وؾاثل ؤلٖا اإلاغثُت واإلاؿمٖى

غ البرامج الٟٗالت طاث ألاىضاٝ الاًجابُت  حٗلم النماطط الؿلى٦ُت الاًجابُت والؿلبُت ٞٗلى يىء طل٪ ًجب ؤو جٞى

ٟا٫ ٟا٫ الٗض ،لؤلَٟا٫ ختى ًخم حٗلم نماطط ظُضة وبناءة في ؾلى٥ ألَا واو وبالنٓغ بلحها ٞةننا نالخٔ ؤجها حٗلم ألَا

ٟا٫ الخٝى  حرو من اإلاك٨الث التي ال ًدبظ ألاىل وظىصىا لضي وألانانُت لخد٤ُ٣ ؤىضاٝ وبض في نٟىؽ ألَا وال٣ل٤ ٚو

ويمن ىظا البدض ؾندإو٫ اؾخ٣غاء الىا٢٘ من زال٫ ىظو الضعاؾت  .٤ؤَٟالهم إلاا لها من جإزحر ؾلبي الخ٣ا ٖلى خُاتهم

ما مضي ا٦دؿاب الُٟل للؿلى٥ : ؾائلنا الغثِسخي في ىظو الضعاؾت ىىؾ٩ُىو ثوما جخًمنه من بظاباث اإلابدىزحو ٦ما 

الٗضواني من زال٫ بغامج الغؾىم اإلاخدغ٦ت؟ 

ذ ٖنه ألاؾئلت الخالُت    : وىظا ما جٟٖغ

ماهي آلازاع التي ح٨ٗؿها الغؾىم اإلاخدغ٦ت ٖلى ؾلى٥ الُٟل ؟   -

 ٞل ؟ ُٞما ًخمشل صوع ألاؾغة في حؿُحر ومغا٢بت ٧ل ما ٌكاىضو الِ -

: أَمُت الضعاؾت   

ىو بما حٗغيه من  جنب٘ ؤىمُت الضعاؾت ، من زال٫ ما جشحرو الدؿائالث خى٫ ؤىمُت الضوع الظي جلٗبه قاقاث الخلٍٟؼ

ٟا٫ ،وما  ن الؿلى٥ الٗضواني ٖنض ألَا بغامج ل٣نىاث الًٟاثُت ججإوػ ٖضصو اإلائاث ومن بُجها الغؾىم اإلاخدغ٦ت في ج٩ٍى

. ٥ان٩ٗاؾه ٖلى اإلاجخم٘ لهظا الؿلى٥ من ؤزغ و

                                                           
1
 http://sondosbirat.wordpress.com 

 
 .33، ص 2004،  ،طاإلعالميةدرويش احللوجي،دار كنعان للدراسات والنشر واخلدمات .،ت"التلفزيون وآليات التالعب بالعقول":بيري بورديو  

3  www.arabnet5.com   
4  www.socialworker2009.ahlamontada.net/t579-topic     

  .38، ص  0 20، ، عدد3للفنون ،رللد  األردنية، اجمللة "ثر الدراما الفضائية في ظاىرة العنف عند األطفالأ":نايف الشبول . 

http://www.arabnet5.com/
http://www.arabnet5.com/
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وج٨من ؤىمُت الضعاؾت ٦ظل٪ في الضوع الهام و الخُحر الظي جلٗبه ؤٞالم الغؾىم اإلاخدغ٦ت في خُاة الناقئت ٖمىما ،و       

. الُٟل الجؼاثغي ٖلى الىظه الخهىم

ٟهم بمضي زُىعة البرامج التي  - ؼ ٨ٞغة جىظُه ألاىل ألبنائهم من زال٫ ما ٌكاىضونه وحٍٗغ خم حٍٗؼ جإزظ َاب٘ الٗن٠ ، ٍو

مؿاٖضتهم في ازخُاع البرامج التي ج٣ل ٞحها مكاىض الٗن٠ و ؤلا٦شاع من مخابٗت البرامج الٗلمُت لتزوٍض الُٟل بمٗلىماث و 

. َا٢اث بًجابُت ؤ٦ثر

: أَضاف الضعاؾت       

ًجابُت و الؿلبُت التي جتر٦ها ىنا٥ الٗضًض من ألاىضاٝ التي ؾند٣٣ها في ىظا البدض من يمجها ببغاػ ؤىم آلازاع ؤلا

. الغؾىم اإلاخدغ٦ت لضي الُٟل

: مهُلخاث الضعاؾت      

ت من الهىع ؤو الغؾىم اإلاٗضة مؿب٣ا بدُض جمشل ٧ل نىعة َىع من ؤَىاع الخغ٦ت :الغؾىم اإلاخدغهت   هي مجمٖى

خم ٖغيها بمٗض٫   في الض ٢٤جسخل٠ ٧ل مجها ٖن الهىعة الؿاب٣ت ازخالٞاث َُٟٟت ٍو
ًة
 ١٤٤0انُت الىاخضة بىا٢٘ نىعة

نىعة في الض٣ُ٢ت ،وىظا ٌٗمل ٖلى ؤندب٣ى الهىعة ٖلى قب٨ُت اإلاكاىض ٢بل ٖغى الهىعة الشانُت 

ٞخبضو الهىعجاو لخالت مؿخمغة لجؿم ُٞبضو ٦إنه ًخدى٫ من الىي٘ ألاو٫ بلى الىي٘ الشاني الظي جمشله الهىعة الشانُت 

وهي حؿدنض بلى اخخٟاّ   peter mach hoget ب٣اء ازغ الهىعة التي حٗٝغ بلحهاله وى٨ظا، وىظو الغؾىم ٢اثمت ٖلى ْاىغة 

. ١قب٨ُت الٗحو بخإزحر الهىعة التي جخ٩ىو ٖلحها لؼمن م٣ضاعو ٖكغ الشانُت

ا اإلاخدغ٦ت للغؾىم ؤووأقاعث الىُٗمي  - ا ٦بحرًة جن٣ل  التي اإلانٓمت الٗنانغ البُئُت ؤىم من الُٟل باٖخباعىا شخهُت في ؤزغًة

ا مدؿلؿلت و٢ههُت، وال٣ُم بهىعة واإلاٟاىُم اإلاٗلىماث ؤقض  جإزحرىا ٧او ٧لما ٧انذ ٢هحرة ٧لما اإلاخدغ٦ت بإو ألاٞالم ٖلمًة

ٟا٫ زمـ خاالث ىنا٥ َٟل آالٝ ٖكغة ٧ل من بحو ؤو الٗلمُت الضعاؾاث خُض حكحر وؤ٢ىي   ٣ًىمىو بخ٣مو أَل

ت ما ؤو ٖلى مخابٗتهم جدغم وال بإبنائها تهخم ال ؤؾغ ًإجىو من وىم ٌكاىضونه، وما شخهُاث ال٨غجىو   في ًضوع  مٗٞغ

ٟا٫ ؤو منا٢كت بط ؤطىاجهم،  ٢ الصخُدت اإلاٗلىمت ظُضة إل٦ؿابهم وؾُلت ٌكاىضونه ما خى٫  ألَا

 
ً
 :إًجابُاث مكاَضة الغؾىم اإلاخدغهت:أوال

 :بو مكاىضة الغؾىم اإلاخدغ٦ت جُٟض الُٟل في ظىانب ٖضًضة، ؤىمها ؤجها

ه بإؾالُب مبخ٨غة  جنمي زُا٫ - الُٟل ، وحٛظي ٢ضعاجه، بط جنخ٣ل به بلى ٖىالم ظضًضة لم ج٨ن لخسُغ  بباله ، ٦ما حٗٞغ

. مخٗضصة في الخ٨ٟحر والؿلى٥

ٞبٌٗ ؤٞالم الغؾىم اإلاخدغ٦ت حؿلِ الًىء ٖلى : جؼوص الُٟل بمٗلىماث ز٣اُٞت منخ٣اة وحؿإع بالٗملُت الخٗلُمُت  -

ت ومٗلىماث واُٞت ، والبٌٗ آلازغ ٌؿلِ الًىء ٖلى ٢ًاًا بِئاث ظٛغاُٞت مُٗنت ، ألا مغ الظي ًؼوص الُٟل بمٗٞغ

                                                           

أثر استخدام برامج رسوم المتحركة علمية في تدريس العلوم في اكتساب التالميذ ":ادلومين ،عدنان سامل دوالت،سعيد نزال علي الشلول مأمون.2
  .657-656،ص   20، 4+3، العدد27، رللة جامعة دمشق ،اجمللد"للمفاىيم العلمية

 . 9-8، ص2004جلامعة اإلسالمية، فلسطني، الرسوم ادلتحركة ،ا أفالمالقيم ادلتضمنة يف :عليان عبد اهلل    
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ٖلمُت م٣ٗضة ٦ٗمل ؤظهؼة ظؿم ؤلانؿاو اإلاسخلٟت بإؾلىب ؾهلٍر ظظاب ، ألامغ الظي ٨ًؿب الُٟل مٗاٝع مخ٣ضمت في 

 . مغخلت مب٨غة

 ، ال ًجضىا في مدُُه ألاؾغي    -
ًة
م اللؿاو  ج٣ضم للُٟل لٛت ٖغبُت ٞهُدت ٚالبا ، مما ًِؿغ له جصخُذ الن٤ُ وج٣ٍى

ض اللٛت ، وبما ؤو اللٛت هي ألاصاة ألاولى للنمى اإلاٗغفي ُٞم٨ن ال٣ى٫ بإو الغؾىم اإلاخدغ٦ت من ىظا الجانب حؿهم  وججٍى

 ٚحر مباقغ في نمى الُٟل اإلاٗغفي
ًة
 م٣ضعا

ًة
 .بؾهاما

ؼة خب الاؾخُإل ٞخجٗله ٌؿخ٨ك٠ في ٧ل ًىم جلبي بٌٗ اخخُاظاث الُٟل النٟؿُت و حكب٘ له ٚغاثؼ ٖضًضة م - زل ٍٚغ

ؼة اإلاناٞؿت واإلاؿاب٣ت ٞخجٗله ًُمذ للنجاح و ٌؿعى للٟىػ  ٍغ  ، ٚو
ًة
. ظضًضا

 
ً
 :ؾلبُاث مكاَضة الغؾىم اإلاخدغهت:زاهُا

 :إلاكاىضة الغؾىم اإلاخدغ٦ت ؾلبُاث ٖضًضة ؤىمها  -

جدغ٦ت؛ ٞمن الُبُعي ؤو حكاع٥ الغؾىم اإلاخدغ٦ت الخلٟاػ بما ؤو الخلٟاػ ىى وؾُلت ٖغى الغؾىم الم:  ؾلبُاث الخلفاػ -١

 ؾلبُاجه والتي من ؤىمها

ما٫ ٖلى اإلاكاع٦ت ٞحها"طل٪ ؤو الخلٟاػ ًجٗل الُٟل :  الخللي ال اإلاكاعهت-2  " ًًٟل مكاىضة ألاخضار وألٖا
ًة
زالٞا

لل٨مبُىجغ الظي ًجٗل الُٟل ًًٟل نناٖت ألاخضار ال اإلاكاع٦ت ٞحها ٣ِٞ ولٗل ىظا ألازغ الؿالب لجهاػ الخلٟاػ ىى 

 . اإلاكاع٦تالظي ًٟؿغ لنا إلااطا ٢ن٘ ال٨شحروو في ؤمخنا ؤلاؾالمُت باإلاكاىضة صوو 

 خىاؾه ٧لها ؤو ظلها، : إٖاكت الىمى اإلاٗغفي الُبُعي-3 
ًة
ت مؿخسضما ت الُبُُٗت هي ؤو ًخدغ٥ َالب اإلاٗٞغ طل٪ ؤو اإلاٗٞغ

خٗلم جغب ٍو بدض ٍو سخاع ٍو وا)ٍو غُث
ُث
ٓ

ْن
اه

َد
ىِم ف

عْن
َد ْن
ي ألا وا فِم

حرُث لْن ؾِم
ُث
ت صوو ازخُاع وال خغ٦ت، .. (ك  ، ل٨ن الخلٟاػ في ٚالبه ٣ًضم اإلاٗٞغ

٦خٟي من خىاؽ الُٟل بالؿم٘ والغئٍت ، وال ٌٗمل ٖلى شخن ىظو الخىاؽ وجغ٢ُتها ٖنض الُٟل، ٞال ٌٗلمه ٦ما ؤنه ي

ا٫،من ال٩لماث والٗباعاث بلى ؤلاًماءاث والخغ٧اث ، زم بلى ألاخاؾِـ  ّٗ ٠ُ٦ ًنخ٣ل من الؿمإ اإلاباقغ للؿمإ الٟ

 .والخلجاث

لت واؾخضامت النٓغ لكاقت الخلٟاػ لها ؤيغاعىا ٖلى ظهاػ  ٞمن اإلاٗلىم ؤو الجلىؽ لٟتراث:  ؤلايغاع بالصخت-4 ٍَى

 .الضوعاو والُٗنحو

ىو اإلاسههت للدؿلُت : " جللُو صعحت الخفاٖل بحن أفغاص ألاؾغة -5  ما ًنٛمؿىو في بغامج الخلٍٟؼ
ًة
بو ؤٞغاص ألاؾغة ٦شحرا

 .ًة"لضعظت ؤجهم ًخى٢ٟىو ختى ٖن الخساَب مٗا

ىن ٖلى اإلاضع  -6 ىو له جإزحر ؾلبي ٖلى ط٧ائهم ٩ٞلما ػاصث مكاىضة :  ؾت واللغاءةجأزحر الخلفٍؼ ٟا٫ للخلٍٟؼ مكاىضة ألَا

ىو انسٌٟ مؿخىي جدهُلهم الضعاسخي ٟا٫ للخلٍٟؼ  .ألَا

ل٣ض ٢اعنذ الضعاؾاث الٗلمُت التي ؤظغاىا بٌٗ الٗلماء وألازهاثُحو بحو جالمُظ اله٠ الؿاصؽ الظًن ظاءوا من   

ىو في مناػلهم لى٢ذ ؤ٢ل ، وخحو ٢ىعنذ بُىث ًبض ٞحها ظهاػ الخل٠ ىو باؾخمغاع وبحو ػمالئهم الظًن ًخم حكُٛل الخلٍٟؼ ٍػ

خحو ْهغ ازخالٝ ظضًغ باالىخمام  ٣ٞض ٧انذ صعظاث زلثي جالمُظ البُىث اإلاؿخمغة ؾنت . صعظاث ال٣غاءة لضي ىاجحو اإلاجمٖى

ت ٚحر اإلاؿخمغة مؿخىي اله٠ ، ؤو ؤٖلى من واخضة ٖلى ألا٢ل جدذ مؿخىي اله٠ ، بِنما ٞا٢ذ صعظاث زلثي اإلاجم ٖو

 .طل٪

 لؿاٖاث ٦شحرة في الؿنىاث الؿاب٣ت        
ًة
ىو ًىمُا ٟا٫ الظًن ؾمذ لهم بمكاىضة الخلٍٟؼ وفي صعاؾت زانُت زبذ ؤو ألَا
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ٟا ٫ لضزىلهم اإلاضاعؽ خهلىا ٖلى صعظاث في ال٣غاءة والخؿاب وازخباعاث اللٛت ٖنض جهاًت اله٠ ألاو٫ ؤ٢ل من ألَا

ىنُت ٢لُلت زال٫ ؾنىاث ما ٢بل اإلاضعؾت  .الظًن ٧انذ مكاىضتهم الخلٍٟؼ

ٖنضما ننٓغ بلى َالب اإلاضعؾت نغي ؤو بٌٗ الخالمُظ الظًن ال ٨ًملىو ؤصاء واظباتهم اإلاجزلُت ببؿاَت ٞةو طل٪ ىى ندُجت  

ىنُت في ٦شحر من الخاالث  هم ٖن بو اإلابالٛت في مكاىضة البرامج الخل٠. اإلاكاىضة الخلٍٟؼ ٟا٫ ونٞغ ىنُت جاصي بلى بلهاء ألَا ٍػ

ىنُت صوو ؤًت ٖملُت ازخُاع وانخ٣اء من قإجها ؤو ج٠ًٗ ٢ضعة  اثٟهم اإلاضعؾُت ٦ما ؤو مكاىضة البرامج الخلٍٟؼ بنجاػ ْو

 للى٢ذ
ًة
ىو ًهبذ في الىا٢٘ ٢اجال  . الُٟل ٖلى الخمُحز وؤو ج٠ًٗ جظو٢ه الجمالي وبالخالي ٞةو الخلٍٟؼ

ىو ٢اصعة ٖلى ؤو جشبذ في الُٟل ؤنٓمت من :  الىفس ي والللم الغوحيالايُغاب   -7  مما الق٪ ُٞه ؤو قاقت الخلٍٟؼ

ج وصوو ؤو ٌكٗغ الُٟل ؤو حٛحر مى٠٢ الُٟل  ُه والدؿلُت حؿخُُ٘ بالخضٍع اإلاباصت والنىامِـ وال٣ُم ، ختى بغامج التٞر

خه للٗالم  ىنُت واإلادغياث واإلاىا٠٢ ٖن و٢٘ ىظا الخإزحر ًهبذ ؤ٢ىي ٧لما ؤػصاص وث. وعٍئ ٦غع ٖغى النماطط الخلٍٟؼ

ٟا٫ وجهىعاتهم ًهبذ من الؿهل ٖلُنا ؤو نٟهم  ت لخُا٫ ألَا خباع الخؿاؾُت ال٣ٍى وألاويإ طاتها وبطا ؤزظنا بٗحو الٖا

ىنُت التي ج٣ضم بإق٩ا٫ صعامُت وجىظه مباقغة بلى ال٠ُ ٫ وىظا ٠ُ٦ جخإزغ زانُت الخسُل والخهىع ىظو بالبرامج الخلٍٟؼ

 ٖنضما ٌكاىض بغامج مشحرة ومناْغ ٖنُٟت
ًة
 نٟؿُا

ًة
 وايُغابا

ًة
 عوخُا

ًة
 . ٧له ًىظب ؤو ٌِٗل الُٟل ٢ل٣ا

دكاب٪ مٗها ؛          بت ولهٟت ٚحر ٖاصًت للُٟل وججٗل الُٟل ٌؿخجُب لها ٍو ىنُت جشحر ٚع بو مٗٓم البرامج الخلٍٟؼ

ه وبُئخه  ٤ ؤبٍى  ٖن ٍَغ
ًة
ىو من ولظل٪ بطا لم ٨ًن الُٟل مؿلخا ب٣ُم زابخت وعا خت ًم٨ن ؤو ججابه ما ٨ًغؽ الخلٍٟؼ

ىو   ؤو نٟهم ٠ُ٦ ٣ً٘ الُٟل في مهُضة الخلٍٟؼ
ًة
 . بغامج ٚحر نالخت ب٣ضع ٦بحر ، ٖنض طل٪ ًهبذ ؾهال

ت مسالفت لإلؾالم -8 بو ٧ىو الغؾىم اإلاخدغ٦ت مىظهت لؤلَٟا٫ لم ًمن٘ صٖاة الباَل ؤو : جلضًم مفاَُم ٖلضًت وفىٍغ

 The ا في بض ؤ٩ٞاعىم ، وللخضلُل ٖلى طل٪ نظ٦غ مشا٫ الغؾىم اإلاخدغ٦ت الكهحرة التي جدمل اؾم آ٫ ؾُمؿىنؼٌؿخسضمىو

Simpsons لهاخبها ماث ٢غونِن٤ MattGroening  ٣ت ججٗل الناؽ ض ؤو ًن٣ل ؤ٩ٞاعو ٖبر ؤٖماله بٍُغ ، الظي نّغح ؤنه ًٍغ

ٌ الخًٕى لؿلُت : عؾىم اإلاخدغ٦ت مجها ًخ٣بلىجها ، وقٕغ في بض مٟاىُم زُحرة ٦شحرة في ىظو ا٫ الىالضًن ؤو )ٞع

ت لِؿذ ٦ظل٪، (الخ٩ىمت ٤ للخهى٫ ٖلى مغ٦ؼ مغمى١ ، ؤما الجهل ٞجمُل واإلاٗٞغ ، ألازال١ الؿِئت والٗهُاو ىما الٍُغ

ت حؿمي  Homer Simpson بُض ؤو ؤزُغ ما ٢ضمه ىى جل٪ الخل٣ت التي ْهغ ٞحها ألاب في الٗاثلت نٟؿها و٢ض ؤزظجه مجمٖى

ًاء ٖالمت في ألاب عا٣ٞخه منظ مُالصو ، ىظو الٗالمت ظٗلذ ( !! ٢اَعي ألاحجاع) ٖنضما انًم لهم ألاب ، وظض ؤخض ألٖا

ت ج٣ضؾه و حٗلن ؤنه الٟغص اإلاسخاع ، وألظل ما امخل٨ه من ٢ىة ومجض، بضؤ ًٓن نٟؿه ؤنه الغب  Homer Simpson اإلاجمٖى

، : "ختى ٢ا٫ 
ًة
، وؤنه ؤنامن ًدؿاء٫ ؤو ىنا٥ عبا

ًة
، عبما ٣ًى٫ البٌٗ ؤو ىظو مجغص عؾىم " آلاو ؤنا ؤصع٥ ؤو ىنا٥ عبا

جل٣ن الؿامٗحو  .حؿلُت ٚحر ماطًت ، ل٨ن جإزحرىا ٖلى اإلاؿخمٗحو ٦بحر مما ًجٗلها خملت بٖالمُت ناجخت.. مخدغ٦ت لؤلَٟا٫

 صوو قٗىعىم 
ًة
. وىظا ما ؤ٢غو نان٘ ىظو الغؾىم اإلاخدغ٦ت.. ؤمىعا

ت من الٗغب واإلاؿلمحو ، ومشا٫ طل٪ بٌٗ خل٣اث بغنامج الغؾىم  ٦ظل٪         حٗمض بٌٗ الغؾىم اإلاخدغ٦ت بلى السخٍغ

ًن َّب٣ذ  Joseph Barbera و William Hanna واإلاملى٥ ٫ " Scobby Doo" اإلاخدغ٦ت اإلاٗغوٝ باؾم ؾ٩ىبي صو
َ
الظ

ًٟازغ ؾاخغ ٖغبي مؿلم ٖنضما ًغي " خضي الخل٣اث ، في ب"جىم ؤنض ظحري " قهغتهما آلاٞا١ بٗض نجاح عؾىمهما اإلاخدغ٦ت 

، شخٌو ؤماعؽ  خغي ألاؾىص ٖلُه : "اؾ٩ىبي ب٣ىله 
ًة
ل "ىظا ما ٦نذ ؤنخٓغو جماما بخه في جدٍى بضي الؿاخغ اإلاؿلم ٚع ، ٍو

طخ٪ ؾ٩ىبي وىى ًخدضر م٘ نٟؿه  خدى٫ الؿاخغ نٟؿه بلى ٢غص ، ٍو ؾ٩ىبي بلى ٢غص، ل٨ن السخغ ًن٣لب ٖلى الؿاخغ ٍو

 ٢ا
ًة
اجه الٗابشت مٗنا :" ثال ، ومغة ؤزغي في خل٣ت ؾ٩ىبي صو ج٣ىم مىمُاء " ال بض ؤو طل٪ الؿاخغ اإلاكىف نضم ٖلى جهٞغ

ت بمُاعصة ؾ٩ىبي وعٞا٢ه غجابىو في ؤو اإلاىمُاء نٟؿها خىلذ نض٣ًهم الض٦خىع نؿِب الٗغبي اإلاؿلم بلى حجغ، .مهٍغ ٍو
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ل٣ي بها  في بخضي قبا٥ ٦غة الؿلت ، ول٨ن ٖنضما ٨ًك٠ الن٣اب ٖن اإلاىمُاء ًجض وفي الجهاًت ٌؿخمُل ؾ٩ىبي اإلاىمُاء ٍو

 في 
ًة
ؤجها لضىكت ؾ٩ىبي لم ج٨ن مىمُاء بل الض٦خىع نؿِب نٟؿه الظي ؤعاص ؾغ٢ت ٢ُٗت ٖملت زمُنت من ؾ٩ىبي مخن٨غا

ض بن٣اط مؿلم ًىص ؾغ٢خه ،ل٣ض بلٜ اإلاؿلم ىظا الخض من الغصاءة  . ػي مىمُاء ، ؤي ؤو ؾ٩ىبي ًٍغ

مت -9 مت ، طل٪ :  الٗىف والجٍغ اث اإلاخٗل٣ت بالٗن٠ والجٍغ  في الغؾىم اإلاخدغ٦ت اإلاىيٖى
ًة
اث جنإوال بو من ؤ٦ثر اإلاىيٖى

٘ ؤعباح ال٣اثمحو  ن ًًمنا نجاح الغؾىم اإلاخدغ٦ت في ؾى١ الخىػَ٘، ومن زم ًٞغ ًْ ٤ الظَ غ ٖنهغي ؤلازاعة والدكٍى ؤجها جٞى

مت ال ٟا٫ ٞدؿب، بل جغّوٖهم،ٖلحها ، ٚحر ؤو مكاىض الٗن٠ والجٍغ  ، ومن زم " حكض ألَا
ًة
جُا بال ؤجهم ٌٗخاصوو ٖلحها جضٍع

ازغ طل٪ ٖلى نٟؿُاتهم واججاىاتهم التي جبضؤ في الٓهىع بىيىح في ؾلى٦هم ختى  ًإزظوو في الاؾخمخإ بها و ج٣لُضىا ، ٍو

 ٖلحهم ٖنضما ًهبذ لهم نٟىط في ألا
ًة
، و٢ض ؤ٦ضث صعاؾاث " ؾغة واإلاجخم٘في ؾن الُٟىلت، ألامغ الظي ًؼصاص اؾخدىاطا

 
ًة
ىني والؿلى٥ الٗضواني، ومن الالٞذ للنٓغ اجٟا١ زالزت ؤؾالُب بدشُت هي "ٖضًضة ؤو ىنا٥ اعجباَا : بحو الٗن٠ الخلٍٟؼ

ت ، والخجاعب اإلاُضانُت ، والضعاؾت الُبُُٗت ٖلى طاث الندُجت الٗامت ، وهي الغبِ بحو الٗضواو  الضعاؾت اإلاسخبًر

ىو خُض ًخإزغ الجنؿاو بُغ١ مدكابهت ومكاىضة ، و٢ض ٖانذ اإلاجخمٗاث الٛغبُت من جٟصخي ْاىغ الٗن٠ ، " الخلٍٟؼ

الم وال جؼا٫ جن٣ل ؤزباع خىاصر بَال١ الناع في اإلاضاعؽ ، والؿبب ٦ما ؤزبر مغاى٤ عوماني ازخ٠ُ  ون٣لذ وؾاثل ؤلٖا

 ويغبه ختى اإلاىث ىى مكاىضة شخيء مكابه ٖل ١١َٟال ٖمغة 
ًة
ىو ٖاما  . ي قاقت الخلٍٟؼ

بو الُٟل ٖنضما ٌكاىض الغؾىم اإلاخدغ٦ت التي هي في : إقبإ الكٗىع الباًَ للُفل بمفاَُم الثلافت الغغبُت -10

 
ًة
 ًن٣ل له نؿ٣ا

ًة
ٟغخه ٞدؿب، بل ٌكاىض ٖغيا  ًطخ٨ه ٍو

ًة
 مؿلُا

ًة
ٚالبها من بنخاط الخًاعة الٛغبُت ، ال ٌكاىض ٖغيا

 ٌكخمل ٖلى
ًة
 مخ٩امال

ًة
  :ز٣اُٞا

ئت وال جسال٠ ؤلاؾالم ، بال ؤجها ال جسلى من جدحز  :أفياع الغغب -11 بو الغؾىم اإلاخدغ٦ت اإلانخجت في الٛغب مهما بضث بٍغ

 ال ًندبه بلُه بال اإلاخىؾمىو ، ٣ًى٫ الض٦خىع ٖبض الىىاب اإلاؿحري 
ًة
 زُٟا

ًة
: " للش٣اٞت الٛغبُت ، ىظا الخدحز ٩ًىو ؤخُانا

ئت ول٪  بحو الظ٧اء والٛباء ، ؤما الخحر والكغ ٞال م٩او لهما وىظا ٣ٞهو جىم وظحري جبضو بٍغ
ًة
 نغاٖا

ًة
جها جدىي صاثما

ت ججؿض الخدحز و الغؾىم اإلاخدغ٦ت في ؤ٦ثر ألاخُاو  ،"ان٩ٗاؽ إلانٓىمت ٢ُمُت ٧امنت وعاء اإلانخج ، و٧ل اإلانخجاث الخًاٍع

ُاب الهضٝ من وعاء الخغ٦ت و الؿلى٥ ، والؿعي للىنى٫ ٫ لنهغ والٛلبت في خمي الؿبا١ واإلاناٞؿت ب٩ل جغوط للٗبصُت ٚو

٤ ، ٞالٛاًت جبرع الىؾُلت  من ( ٍَغ
ًة
، ٦ما حٗمل ٖلى جدٍغ٠ ال٣ضوة وطل٪ بةخال٫ ألابُا٫ ألاؾُىعٍحو مدل ال٣ضوة بضال

ٟا٫ ٣ًلضوو الغظل الخاع١  ىاٍ  Super man ألاثمت اإلاهلخحو وال٣اصة الٟاجدحو ، ٞخجض ألَا ،  Bat man، والغظل الَى

، وندى طل٪ من الصخهُاث الىىمُت التي ال وظىص لها ، ٞخًُ٘ ال٣ضوة في زًم ال٣ىة  Spiderman لغظل الٗن٨بىثوا

 .الخُالُت اإلاجغصة من بٗضٍر بًماني

بننا بو ججإوػنا ٖن جغوٍج الغؾىم اإلاخدغ٦ت لؤل٩ٞاع الٛغبُت ، ٞال مجا٫ للخجإوػ ٖن ن٣لها لغوح :  عوح التربُت الغغبُت -12

بت الؼخُليالٛغبُت ، ٣ًى٫ الض٦خىع  التربُت ؤما بغامج الهٛاع وبٌٗ بغامج ال٨باع ٞةجها جبض عوح التربُت الٛغبُت ، : " َو

ب بالخٟالث وألانضًت الٛغبُت  ، طل٪ ؤجها ال ج٨خٟي بن٣لها للمخٗت والطخ٨ت وؤلازاعة بل "وجغوط الخ٣الُض الٛغبُت ، وجٚغ

٣ت جٟو ٍغ نت من ٢هت قٗغ وعبُت ٖن٤ ، ومؿاخ٤ُ جن٣ل ٖاصاث اللباؽ من ؤلىاو َو اصاث الٍؼ غي وجبرط ، ٖو ًل ٖو

اصاث  ٣ت ؤ٧ل وقغب ، وزمل ونىم وخضًض وحؿى١ ونؼىت ، ٖو ٍغ ت ، َو اصاث اإلاِٗكت من ص٩ًىع وػزٞغ ججمُل ، ٖو

 .عبيالخٗامل من ٖباعاث مجاملت وازخالٍ ، ومسانمت وؾباب وقخاثم ، وندى طل٪ من ب٣ُت مٟغصاث النؿ٤ الش٣افي الٜ

ُب٣ه في صاثغجه الخانت          ىظا النؿ٤ الش٣افي اإلاٛاًغ ًخ٨غع ؤمام الُٟل ٧ل ًىم ُٞإلٟه و ًخإزغ به، ٍو
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ًة
 ال صزُال

ًة
 ؤنُال

ًة
 وعؤًا

ًة
 مٗلنا

ًة
 ٞهاع نهجا

ًة
ه ٢بل ؤو ٌٗٝغ !! بطا ما ج٩املذ شخهِخه لم ًجض منه ٩ٞا٧ا ٠ُ٦ ال ؟ و٢ض ٖٞغ

 ٞخم٨نا ٞال ي
ًة
 زالُا

ًة
 في الضٞإ ٖنه والضٖىة بلُه بل والخطخُت من ؤظلهالهىي ٞهاصٝ ٢لبا

ًة
 ١ظض خغظا

جي اإلانُب٤ ٖلُه ١٨ىى ٧ل بنؿاو لم ًخجإوػ : الُٟل     ٢ؾنت ،بال ٚضا بلٜ ؾن الغقض ٢بل طل٪ بمىظب ال٣انىو الَى

ف الؿلىن الٗضواوي :   حٍٗغ

: ىنا٥ ٖضة حٗاٍع٠ للؿلى٥ الٗضواني نظ٦غ مجها

ف مخي الضًً أخمض خؿحن - وىى ؤي ؾلى٥ ًهضعو الٟغص لُٟٓا ؤو بضنُا ؤو صخُا ؤو يمنُا ، ؤو ٚحرىا :  و آزغون حٍٗغ

ن  اط من ٢بل آلازٍغ مباقغ ناقُا ؤو ؾلبُا، وخضصو ناخبه بإنه ؾلى٥ ؤنلخه ٖلُه مىا٠٢ الًٛب ؤو ؤلاخباٍ ؤو ؤلاٖػ

ن ؤو  .الصخو نٟؿه  ؤو مكاٖغ ٖضاثُت ، وجغجب ٖلى ىظا الؿلى٥ ؤطي بضني ؤو ماصي ؤو نٟسخي لآلزٍغ

ه  - ىى الؿلى٥ الظي ًنكإ ٖن خالت ٖضم مالثمت الخبراث الؿاب٣ت ٧الٟغص م٘ الخبراث والخىاصر :  هُلي٦ما ٌٗٞغ

الخالُت،وفي ىظو الخالت ٞةنه ًخ٩ىو لضي الٟغص بخباٍ ًنخج من ظغاثه ؾلى٧اث ٖضوانُت من قاجها ؤو جدضر حٛحراث في 

  ٣.للخبراث و اإلاٟاىُم التي لضي الٟغص الىا٢٘ ختى جهبذ ىظو الخٛحراث مالثمت

كاع بلُه ٖلى ؤنه  بت "َو ؤي ق٩ل من ألاق٩ا٫ الؿلى٦ُت اإلاىظهت ب٣هض بًظاء ؤو بلخا١ الهغع بال٩اثن الخي الظي لضًه الٚغ

. الخامت في جداشخي مشل ىظو اإلاٗاملت

: أؾباب و صواف٘ الٗضوان 

ىى الخا٫ في ؤ٦ثر خاالث الٗضواو ،ٞالُٟل الظي ٌٗاني من ؤلاىما٫ من ؤىم ألاؾباب الضاٞٗت للٗضواو هي ؤلاخباٍ ٦ما    

ٟا٫  ٌٗاني ؤًًا من ؤلاخباٍ ندُجت لظل٪ ؤلاىما٫ والظي ًجٗله ًنضٞ٘ بلى الٗضواو ٧ىؾُلت صٞاُٖت له ،و ؤو مٗٓم ألَا

ث ٖضوانُت الظًن ٌِٗكىو م٘ ؤؾغ حؿخسضم ال٣ٗاب الجؿضي وحؿُُغ ٖلحها الخالٞاث الؼوظُت ٞةجهم ٨ًدؿبىو نٟا

اط  ٟا٫ لِؿذ لضحهم اإلا٣ضعة ٖلى بصعا٥ متى ٌكٗغوو باإلخباٍ ؤو الانٖؼ وبالخالي ًماعؾىو ؾلى٧ا ٖضوانُا ،خُض او ألَا

ن ، بال بٗض ؤو ًدضر لضحهم انٟجاع في نىبت ًٚب ، وهي ىظو الخالت ٩ًىو  وبالخالي ال ٌؿخُُٗىو ن٣ل ىظو اإلاكاٖغ لآلزٍغ

با ٣ت حؿاٖض ٖلى الخد٨م في ٖلى الىالضًن الاؾخجابت لٚغ ض من نىباث الًٛب وىظو الٍُغ ث الُٟل الٛايب لخجنب اإلاٍؼ

. الؿلى٦ُاث 

: ماًلي مؿبباث الٗضوان  ومن ؤىم

.   حصجُ٘ بٌٗ آلاباء ألبنائهم ٖلى الؿلى٥ الٗضواني  -

 جخمشل في :  أؾباب بُئُت-1

غ الٗض٫ في اإلاٗاملت بحو ألابناء- .  ٖضم جٞى

                                                           
1
  Tomohdz.com/vb/forum.php ?s=4c3d50c22e4025e551a372b748379f55   

،غزة  اإلسالمية،اجلامعة  "في المدارس الخاصة من وجهة نظر معلميهم وسبل الحد منها األيتام األطفالمشكالت ": سليمان حسني موسى ادلزين   2
. 5،ص 0 20،

،ص 2009،  ، الناشر ادلكتبة العصوية، ط "السلوك العدواني في الجامعة ودور التربية في مواجهتو":معمري و ممدوح اجلعفري و آخرون بشري   3
 09. 
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. للىالضًن في الؿلى٥ الُٟل الهىعة الؿلبُت  -

لت ًجٗل الُٟل ًخمغص ٖلى ؤمه وبالخالي ًهبذ ٖضوانُا - . ُٚاب الىالض ٖن البِذ لٟتراث ٍَى

: أؾباب مضعؾُت  -2

 . قٗىع الُٟل ب٨غاىُت اإلاٗلمحو له -

 .ي٠ٗ شخهُت بٌٗ اإلاٗلمحو -

 .اػصخام الهٟٝى الضعاؾُت بإٖضاص ٦بحرة من الُلبت -

 .و٢ذ الٟغاٙ التي حؿاٖض ٖلى امخهام الؿلى٥ الٗضوانيٖضم وظىص بغامج ل٣ًاء  -

 :أؾباب هفؿُت واحخماُٖت -3

. جىجغ اإلانار اإلاجزلي وان٩ٗاؽ طال٪ ٖلى نٟؿُت الُٟل-

. اإلاؿخىي الش٣افي لؤلؾغة-

ن ٖال٢اث اظخماُٖت - . ٖضم اؾخُاٖت الُٟل ٖلى ج٩ٍى

حهُت من - . و٢ذ بلى ؤزغ و قغاء ألالٗاب ٖضم بقبإ خاظاث الُٟل ألاؾاؾُت مشل الغخالث التٞر

: أؾباب طاجُت -4

 .خب الؿُُغة و الدؿلِ لضي الُٟل -

 .مٗاناة الُٟل من بٌٗ ألامغاى النٟؿُت -

 .ي٠ٗ الىإػ الضًجي لضي الُٟل  -

 .قٗىع الُٟل بالن٣و و الخإزغ الضعاسخي ُٞٗىيه ٖن طل٪ بالٗضواو  -

: أؾباب اكخهاصًت -٥

 .جضني مؿخىي الضزل الا٢خهاصي لؤلؾغة  -

 .الٓغوٝ الؿ٨نُت الؿِئت -

حر اإلاهغوٝ الُىمي البجها بؿبب الخالت الا٢خهاصًت التي حِٗكها -  ١ٖضم اؾخُاٖت ألاؾغة ٖلى جٞى

: الضعاؾاث الؿابلت  

:  الضعاؾت ألاولى -

أزغ اؾخسضام بغامج عؾىم مخدغهت ٖلمُت  : صعاؾت مأمىن اإلاىمني، ٖضهان ؾالم صوالث، ؾُٗض هؼاٌ ٖلي الكلٌى 

ـ الٗلىم في اهدؿاب الخالمُظ للمفاَُم الٗلمُت في  بُت ٖلى جالمُظ الهف الؿاصؽ "جضَع صعاؾت ججٍغ

ىضٞذ الضعاؾت بلى ٦ك٠ ؤزغ اؾخسضام بغامج عؾىم مخدغ٦ت ٖلمُت في ا٦دؿاب َلبت اإلاغخلت ألاؾاؾُت  :2011"أؾاس ي

بي و٧انذ الُٗنت ٖكىاثُت جًمن َالبت من َلبت اله٠  ٩٨َالبا و  ٧0ث و٢ض اٖخمضوا في الضعاؾت ٖلى اإلانهج الخجٍغ

بُت ج٩ىنذ من  خحو، بخضاىما ججٍغ ٣ت الٗكىاثُت البؿُُت ٖلى مجمٖى الؿاصؽ، خُض جم جىػَ٘ الُالب والُالباث بالٍُغ

                                                           
 
  belal-2012.blogspot.com/2011/12/blog-post_12.html  
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ت ألازغي يابُت ج٩ىنذ من  ٤٩َالبا في قٗبت واخضة و ٣٥ َالبا في قٗبت واخضة  ٣٥َالبت في قٗبخحو، ٧انذ اإلاجمٖى

. ٣ٞغة ٢٩و٢ض ؤٖض الباخشىو ازخباعا جدهُلُا للمٟاىُم الٗلمُت ج٩ىو بهىعجه الجهاثُت  من . ٖبخحوَالبت من ف ٤٩و

: ماًليهخابج الضعاؾت و٢ض ؤْهغث 

بُت للمٟاىُم الٗلمُت خؿب  -١ ت الخجٍغ وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت في ا٦دؿاب َلبت اله٠ الؿاصؽ للمجمٖى

ت الخجغي  ٣ت الخضَعـ ولهالر اإلاجمٖى ت الًابُتٍَغ . بُت م٣ابل اإلاجمٖى

بُت خؿب مخٛحر الجنـ  -٢ ت الخجٍغ وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت في ا٦دؿاب اإلاٟاىُم الٗلمُت لضي َلبت اإلاجمٖى

. ولهالر ؤلانار

بُت ٖلى مخىؾِ خؿابي م٣ضعاو  -٣ ت الخجٍغ في ا٦دؿاب الٗاصاث  ٣,٨٦ؤْهغث نخاثج الضعاؾت خهى٫ َلبت اإلاجمٖى

ت الًابُت ٖلى مخىؾِ خؿابي ؤ٢ل في ا٦دؿاب الٗاصاث الٗلمُت و٢ض بلٜ م٣ضعاو الٗلمُت، بِنم ا خهل َلبت اإلاجمٖى

٣,٧٣ .

بُت للٗاصاث الٗلمُت خؿب مخٛحر  -٤ ت الخجٍغ ٖضم وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت في صعظت ا٦دؿاب َلبت اإلاجمٖى

 ١.الجنـ

: اإلاخدغهت اللُم اإلاخًمىت في أفالم الغؾىم : الضعاؾت الثاهُت 

ذ بٟلؿُحو" اللُم اإلاخًمىت في الغؾىم اإلاخدغهت" بضعاؾت بٗنىاو  ٖلُان ٖبض هللا الخىلي٢ام    ٢00٤ؾنت  ،خُض ؤظٍغ

: بط جبجى الباخض ألاىضاٝ الخالُت 

. الخٗٝغ ٖلى بًجابُاث وؾلبُاث الغؾىم اإلاخدغ٦ت من وظهت نٓغ ألامهاث-

. الم الغؾىم اإلاخدغ٦تجىيُذ بٌٗ ال٣ُم اإلاخًمنت في ُٖنت من ؤٝ -

 ومجها .بُاو ؤوظه الدكابه و الازخالٝ بحو نخاثج وعؤي ألامهاث وجدلُل ُٖنت من ؤٞالم الغؾىم اإلاخدغ٦ت -

: وي٘ الدؿائالث الخالُت 

ما اًجابُاث وؾلبُاث الغؾىم اإلاخدغ٦ت من وظهت نٓغ ُٖنت من ألامهاث ؟  -١

عؾىم اإلاخدغ٦ت؟ ما بٌٗ ال٣ُم اإلانًمنت في ُٖنت من ؤٞالم ا٫ -٢

ما ؤوظه الكبه و الازخالٝ بحو ألامهاث وجدلُل مدخىي ؤٞالم الغؾىم اإلاخدغ٦ت؟   -٣

خُض اؾخسضم الباخض اإلانهج الىنٟي الخدلُلي،٦ما اؾخسضم منهج جدلُل اإلادخىي،وازخاع ظمُ٘ ؤٞالم الغؾىم اإلاخدغ٦ت  

-١0/0٧والتي حٗغى زال٫ الٟترة.َحو و الكاع٢ت ، ٞلـSpace toon ،Art: التي جبض مؿاءا في الًٟاثُاث الخالُت 

ضصىا  ١0/0٨/٢00٤ ُنت ؤزغي من ألامهاث اط بلٛذ ( خل٣ت ٢00)ٖو . ٖكىاثُا١00، ٖو

: و٧انذ ؤىم نخاثج التي جىنلذ لها الضعاؾت بالنؿبت لغؤي ألامهاث

                                                           

أثر استخدام برامج رسوم المتحركة علمية في تدريس العلوم في اكتساب التالميذ  ":مأمون ادلومين ،عدنان سامل دوالت، سعيد نزال علي الشلول   
 .  20، 4+3، العدد27، رللة جامعة دمشق ، ،اجمللد "للمفاىيم العلمية 
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، الُال٢ت اللُٟٓت بنؿبت 13.3%بنؿبت (الخٗإوو،الهضا٢ت،ألامانت:)ؤىم بًجابُاث الغؾىم اإلاخدغ٦ت وظىص ٢ُم مشل  -

ن بنؿبت %  ١0،ال٣ضعة ال٣ٗلُت بنؿبت% ١٢.٦، الخُا٫ الىاؾ٘ %١٢.٦ . % ١0، ومؿاٖضة آلازٍغ

مت بنؿبت  - . %١0و الٗضواو بنؿبت  %١٧.٥،بياٞت بلى الى٢ذ الًاج٘ بنؿبت % ١٨.٨ؤىم الؿلبُاث نجض الٗن٠ و الجٍغ

: الخالُت ؤما بالنؿبت لخدلُل ألاٞالم ٣ٞض بُنذ النخاثج

ت%١١.٧،الهبر والاخخما٫ %١٤.٧ال٣ُم الاًجابُت نجض الخٗإوو بنؿبت- ،ًلحها ؤنماٍ الؿلى٦ُت % ٩.٨، اإلاٟغصاث اللٍٛى

 .%١٢.٧الاًجابُت 

،ًلحها % ١١.٧،ال٣ُم الؿلبُت %١٢.٧،وألانماٍ الؿلى٦ُت الؿلبُت %١٦.٦ؤما ال٣ُم الؿلبُت نجض الٗن٠ والٗضواو -

 .١% ٣َ٨.٨ىؽ اإلاسخلٟت

: مىهج الضعاؾت -

غ وؾاثل و ؤؾالُب لٟهم ىظا الىا٢٘ ،وىى        بو حٗضص اإلاك٨الث التي جٟغػىا الخُاة الاظخماُٖت و ح٣ٗضىا ٣ًخطخي جٍُى

الضوع الظي جلٗبه مناهج البدض الٗلمي ، التي حٗجي الُغ١ التي ًدبٗها الباخض في صعاؾخه للمك٩لت ،ال٦دكاٝ الخ٣اث٤ و 

 ٢.ولالؾخٟؿاعاث التي ًشحرىا مىيٕى البدضلئلظابت ٖن ألاؾئلت 

ب  الظي ٌؿمذ اإلاىهج الىنفياؾخسضمنا في صعاؾدنا ل٣ض  لنا بضعاؾت الخٟهُالث الجؼثُت للضعاؾت والظي ٌٗمل ٖلى ج٣ٍغ

و٢ض جم .نىعة الىا٢٘ وما ٨ٌٗؿه في اإلاجخم٘ من ببغاػ ؤىمُت صوع الغؾىم اإلاخدغ٦ت في ب٦ؿاب الُٟل الؿلى٥ الٗضواني 

  ١٤طل٪ باؾخسضام اؾخماعة بدض م٩ىنت من 
ًة
 .ؾاالا

ان والًت الُاعف: اإلاجاٌ اإلاياوي . مضًىت الظٖع

ٟا٫ وخضصث الُٗنت بـ :إلاجاٌ البكغي ا ا،جترؤوح ؤٖماعىم مابحو  ٤0خضص اإلاجا٫ البكغي بُٗنت من ؤولُاء ألَا
ًة
 ٥٦ -٣٢مبدىز

 
ًة
. ؾنت

بلى  ١0/0٣/٢0١٣)ؤي الى٢ذ الظي اؾخٛغ٢ه الباخض في ٦خابت البدض واإلاجا٫ الؼمجي للضعاؾت امخض من : اإلاجاٌ الؼمني

 (.٢٨/0٣/٢0١٣ٚاًت 

: ةالضعاؾت اإلاُضاوي

 ٌ :  اإلادىع ألاو

ت،هُف ًخم طلً ؟ :أوال  َل مكاَضة الُفل للغؾىم اإلاخدغهت جىمي لضًه اللضعاث الٗللُت و اللغٍى

مبدىر بنٗم ما٦ضًن بو ىظو البرامج حٗمل ٖلى جنمُت ال٣ضعاث الظىنُت للُٟل و طل٪  ٤0اقخملذ بظاباث        

تبةجباٖه لبرامج ٖلمُت ىاصٞت ومجها ٨ًدؿب الخبراث والم . ٞاىُم واإلاٟغصاث اللٍٛى

بهضٝ الخٗٝغ ٖلى ال٣ُم ؤلاًجابُت التي ج٣ضمها  ١٩٩٤ عياوىظا ما بُنخه الٗضًض من الضعاؾاث من بُجها صعاؾت        

ىنُت والتي  ٟا٫ الخلٍٟؼ ذ ٖلى ُٖنت من بغامج ألَا ىو للُٟل واؾخسضمذ ؤؾلىب اإلاسر بالُٗنت وؤظٍغ بغامج الخلٍٟؼ

                                                           
. 2004،اإلسالمية،اجلامعة  "الرسوم المتحركة أفالمالقيم المـتضمنة في ":عبد اهلل    
 .2،2007،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،ط"إحصائية،طرق أدواتالبحث العلمي،مفاىيم ، أساليب":جودت عزت عطوي   2
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مبر  ٢٦_٢0و الشانُت في الٟترة ما بحو  ٖغيتها ال٣ناة ألاولى ،واؾخسضمذ الضعاؾت اؾخماعة جدلُل اإلاًمىو خُض ١٩٩٣نٞى

: ؤؾٟغث ٖلى نخاثج ٖضًضة مجها

ىنُت بلٛذ        ٟا٫ الخلٍٟؼ : ٢ُمت وهي بالترجِب  ١٢بو ال٣ُم ؤلاًجابُت التي جًمنتها بغامج ألَا

سه، الخطخُت من اظل  اخترام الٗلم و الٗلماء، ؤلاًماو باهلل، ؤلاًماو- تزاػ بخاٍع ن و الٖا بالغؾل، ؤلاخؿاؽ بالىالء للَى

ن، ؤىمُت الى٢ذ، الاصزاع،  ن، َاٖت الىالضًن، الهض١، اخترام الهٛحر لل٨بحر، الهبر و٢ىة الخدمل، اخترام الَى الَى

. خب الؿالم 

جدغهت ؟ هُف ًخم طلً ؟ َل الٗىف و الٗضواهُت مً الخأزحراث الؿلبُت إلاكاَضة الُفل للغؾىم الم:زاهُا 

٧انذ بظاباث اإلابدىزحو بنٗم ما٦ضًن ٖلى ؤو ج٨غاع الُٟل إلاكاىضة الغؾىم اإلاخدغ٦ت التي جخًمن اإلاكاىض ال٣خالُت   

٤ ج٣لُضو لهظو الخغ٧اث وجُب٣ُها ٖلى  ٣ت ٚحر مباقغة ٖلى ؾلى٥ الُٟل ٖن ٍَغ والتي ٨ًثر ٞحها الًغب بط جن٨ٗـ بٍُغ

. الىا٢٘

جأزحر مكاَض الٗىف  بٗنىاو: َبت هللا الؿمغي و ؾىػان الللُنيبدخه الٗضًض من الضعاؾاث من يمجها صعاؾت ٦ما ؤر       

ىن اإلاهغي  اىخمذ ىظو الضعاؾت بضعاؾت جإزحر مكاىض الٗن٠ في ؤٞالم ال٨غجىو .١٩٩٧في أفالم الىغجىن بالخلفٍؼ

ت آلا ىو اإلاهغي وجمشل الهضٝ ألاؾاسخي لهظو الضعاؾت في مٗٞغ ٟا٫ للٗن٠ في بالخلٍٟؼ زاع النٟؿُت والؿلى٦ُت لخٗغى ألَا

ٟا٫ بلٛذ  ذ ىظو الضعاؾت ٖلى ُٖنت من ألَا ىو وؤظٍغ  ومن ؤىم نخاثجها ٣00ؤٞالم ال٨غجىو التي حٗغى بالخلٍٟؼ
ًة
: مٟغصة

ٟا٫ ُٖنت الضعاؾت ًدا٧ىو ألاق٩ا٫ اإلاسخلٟت التي ٌكاىضوجها في ؤٞالم ال٨غجىو  - . ؤ٦ثر من نه٠ ألَا

ض  - ٧او الظ٧ىع ؤ٦ثر مُال لخ٣لُض مكاىض الٗن٠ من ؤلانار ٦ما ؤم مدا٧اة الصخهُت ال٨غجىنُت التي جماعؽ الٗن٠ جٍؼ

اصة الؿن  . ١بٍؼ

َل الغؾىم اإلاخدغهت جؤزغ ؾلبا ٖلى اليكاٍ الاحخماعي للُفل ؟ :زالثا 

خابٗه من عؾىم بط جم الخإ٦ُض ٖلى ؤو انٛم( مبدىر14)٧انذ بظابت ؤٚلب اإلابدىزحو بنٗم      اؽ الُٟل غي ما ٌكاىضو ٍو

مخدغ٦ت جاصي بلى انٗؼاله ٖن البِئت اإلادُُت به وحُٗل مكاع٦خه لخنمُت مهاعاجه الاظخماُٖت ، التي ًنٓغ بلحها ٖلى ؤجها 

ا١  ا١ وجاصي بلى ج٣بل الٞغ حر لُٟٓت التي جد٤٣ للٟغص ٢ضعا من الخٟاٖل الاظخماعي م٘ الٞغ ت ؾلى٦ُاث لُٟٓت ٚو مجمٖى

 ٢.له

ٟا٫ حكحر       ٨ُت لُب ألَا وىظا ما ؤقاعث له الٗضًض من الضعاؾاث و ألابدار، ٞنجض الضعاؾت الخانت باأل٧اصًمُت ألامٍغ

ىو، ألامغ الظي ًجٗل خُاة الُٟل ظامضة و مدضوصة النكاٍ ٢لُلت الخغ٦ت  .٣بلى آلازاع الؿلبُت لبرامج الخلٍٟؼ

مبدىر ٣ٞض ؤ٦ضوا ٖلى مؿاىمت الغؾىم اإلاخدغ٦ت في جؼوٍض الُٟل ( ١٧)ًن ؤما ٖن ؤلاظاباث اإلانُٟت من ٢بل اإلابدىر 

. باإلاهاعاث الاظخماُٖت من الخٗإوو و ؤلاًساء وخب الاؾخُإل و اإلاكاع٦ت من زال٫ ا٢خضاءو بما حٗغيه ىظو البرامج

                                                           
 
، رسالة ماجستري، "الطفل المصري بالمعلومات والقيم إمداددور الرسوم المنحركة وبرامج العرائس في التلفزيون في  ":مجال عبده زلمد سليمان  

 .20، ص 2006جامعة زقازيق، مصر ، 
 .20، جامعة الكويت، الكويت ،ب ت، ص"أثر مشاىدة البرامج الفضائية على المهارات االجتماعية" :الصمد دشيت فاطمة عبد    
    Newly- hiablog.com/post/126087. 
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ٟا٫، التي ىضٞذ بلى    الخٗٝغ ٖلى صوع وؾاثل ٣ٞض بُنذ صعاؾت خى٫ الضوع التربىي ألٞالم ال٩اعجىو و مؿلؿالث ألَا

الم في جغبُت الُٟل بهٟت ٖامت وصوع الخلٟاػ وما ٣ًضمه من ؤٞالم ال٩اعجىو بهٟت زانت،بط جىنلذ الضعاؾت بلى ؤو  ؤلٖا

الم ج٣ىم بضوع جغبىي ىام في جغبُت الُٟل وحؿاٖض ٖلى حك٨ُل ؾلى٦ه ، وؤَغو ال٣ُمُت و بناء شخهِخه،٦ما  وؾاثل ؤلٖا

ألاٞالم و اإلاؿلؿالث ًم٨ن ؤو حؿاٖض في نمى الُٟل اللٛىي و الاظخماعي و الىظضاني ، وبمضاصو جىنلذ الضعاؾت بلى ؤو 

. ١بالخبراث الخُاجُت وب٦ؿابه ال٣ُم اإلاسخلٟت ،و حٗضًل ؾلى٦ه

:  َل ًؤزغ الخلفاػ ٖلى الُفل في الىىاحي : عابٗا

. الؿلبُت .        -ؤلاًجابُت -

ع الخلٟاػ ٖلى الُٟل و٦ظا شخهِخه ، ٞظىب البٌٗ بلى ؤو ىظو الغؾىم اإلاخدغ٦ت التي ل٣ض جباًنذ آلاعاء خى٫ مضي جإسي   

ٟهم من طل٪ ؤو للغؾىم اإلاخدغ٦ت ؤبٗاص بًجابُت ٦ما لها ؤبٗاص ؾلبُت، وىى ألامغ الظي  ًخم بثها هي ؾالح طو خضًن ، ٍو

ال ًنكٛل به الُٟل ٖن الخاعط، ؤو ٌٟٛل ٖنه ال٨شحر من ألاولُاء مٗخ٣ضًن ؤو جل٪ الغؾىم ال حٗضو واو ج٩ىو ٖام

باٖخباعىا طال٪ اإلانُ٘ الظي ٣ًي الُٟل من ؤزُاع الٗالم الخاعجي، بال ؤو الخُغ ألا٦بر ىى ٖضم الاندباو بلى َبُٗت جل٪ 

ومنه بازخهاع هي ؾالح طو خضًن إلاا جدمله في َُاتها من بًجابُاث و ؾلبُاث، ٞمن الخإزحراث ٢البرامج التي ج٣ضم بلحهم

 :ًجابُت نجضالا

ىب ُٞه، اؾدشاعث  - اصة الؿلى٥ اإلاٚغ اصة الخبرة، ٍػ اصة اإلاٗلىماجُت، ٍػ اصة اإلادهى٫ اللٛىي، ٍػ اصة الاىخمام بالضًن، ٍػ ٍػ

: الخُا٫،التربُت الاظخماُٖت ،مهاعاث ٣ٖلُت ظضًضة، ل٨ن بازخالٝ في النؿب وىظا ما ؤزبدخه الٗضًض من الضعاؾاث مجها

في ؤٞالم الغؾىم اإلاخدغ٦ت ، وىضٞذ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى ال٣ُم اإلاخًمنت في ؤٞالم صعاؾت ٖن ال٣ُم اإلاخًمنت 

. مٟغصة  ١00ُٞلما واؾخُإل عؤي ُٖنت ٖكىاثُت قملذ ٤0الغؾىم اإلاخدغ٦ت، وطل٪ من زال٫ جدلُل 

ؽ ٢ُم الخٗإوو ، و بو لغؾىم اإلاخدغ٦ت اًجابُاث مخٗضصة مجها، ٚغ: وجىنلذ الضعاؾت بلى ظملت من النخاثج من ؤبغػىا 

ٟا٫ ، و٦ظل٪ ؾٗت الخُا٫  ٣.الهض١ ، ألامانت ، باإلياٞت بلى الُال٢ت اللُٟٓت لضي ألَا

: ؤما ٖن ؾلبُاتها نجض 

ىب ٞحها ، ج٣لُض للٗاصاث  - الٗضواو،الٗن٠، الٗؼلت الاظخماُٖت،حُُٗل النكاَاث، ال٨ؿل و الخمى٫،ؤزال١ ٚحر مٚغ

 .الٛغبُت ،البٗض ٖن الضًن

:  ٢000 فاَمت أخمض زلُلوىظا ما ؤزبدخه الٗضًض من الضعاؾاث من بُجها نجض صعاؾت 

واٖخمضث الضعاؾت ٖلى ُٖنت  أزغ الغؾىم اإلاخدغهت ألاحىبُت ٖلى كُم وؾلىن الُفل الؿٗىصي،تهضٝ بلى ال٨ك٠ ٖن  

ت من ؤٞالم الغؾىم  ٢١١٦٤ىامها  مٟغصة جخ٩ىو من ؤَٟا٫،و ؤولُاء و مٗلمىو،٦ما قملذ جدلُل مًمىو مجمٖى

: اإلاخدغ٦ت ألاظنبُت ، خُض زلهذ بلى

 .ٌكاىض ظمُ٘ ؤَٟا٫ الُٗنت ؤٞالم الغؾىم اإلاخدغ٦ت وحؿخدىط ٖلى اىخمامهم  -

                                                           
 .658ادلرجع نفسو، ص :مأمون ادلومين،عدنان سامل دوالت    
 
 3-2،ب ت ، ص  أىراس، ادلركز اجلامعي ، سوق  "ثر الرسوم المتحركة على نفسية الطفل وسلوكياتوأ ":عايدة سعدى   

 
،ادلملكة العربية اإلعالم،رسالة ماجستري،كلية الدعوة و "القيم التربوية في برامج قناة المجد لألطفال":نوف بنت كتاب العتييب  

 . 4 ،ص2009السعودية،
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ٟا٫ الغؾىم اإلاخدغ٦ت الن -  .ا٣َت باللٛت الٗغبُت و ؤو ج٩ىو ٢هت زُالُتًًٟل ألَا

 .جازغ الؿماث التي ًخه٠ بها شخهُاث الغؾىم اإلاخدغ٦ت ٖلى انٟٗاالث الُٟل  -

 .ًغي ؤولُاء ألامىع ؤو ال٣ُم التي جدخىحها ألاٞالم لها جإزحر ؾلبي ٖلى ؾلى٥ الُٟل بالضعظت ألاولى -

ًت حٗمل ٖلى حك٨ُ٪ الُٟل بةًمانه باهلل ومٟهىم الخال٫ و جدخىي ؤٞالم الغؾىم اإلاخدغ٦ت ألاظنبُت ٖلى ٣ٖاثض ٚغب -

 %.٩٦الخغام، خُض بلٛذ نؿبت اإلاسالٟاث الضًنُت 

ت وبلٛذ نؿبتها  -  .١% ٧٥حكخمل الغؾىم اإلاخدغ٦ت ٖلى ٢ُم ؾلبُت ٦شحرة و مخنٖى

ت للُفل: اإلادىع الثاوي : الغكابت ألاؾٍغ

ظت ج٣اعبها باأل٩ٞاع والتي جىضر لنا مضي ؤىمُت صوع ومغا٢بت ألاؾغة نتي ٩،١١،١٢،١٣ٖملنا ٖلى ظم٘ ٧ل من ألاؾئلت  :أوال

ٟا٫ . ل٩ل بغامج ألَا

ألاؾغة في ٖاإلانا اإلاٗانغ حٗاٌل ويُٗت م٣ٗضة من الخدىالث ال٨بري الخاصزت في نلب الخُاة ؤلانؿانُت اإلاٗانغة ،وهي    

ت ، التي جنإي بها ٖن صوعىا ؤلاعقاصي والخى ٖىي الٟاٖل في ػمن ًسخن٤  بالخالي جىاظه ًُٞا مخض٣ٞا من الخدضًاث اإلاهحًر

بخدىالث الٗىإلات واإلاُضًا وزىعة الش٣اٞت واإلاٗلىماجُت، ل٣ض ؤزغث نضمت الخٛحر ٖلى ألاؾغة ٞىيٗتها في خالت بخباٍ واىتزاػ 

ٖلى الُغ١  و جهضٕ،ؤخاٍ ب٨ُاجها وؤصواعىا وعؾالتها ألاؾاؾُت في جىظُه الجُل وجغبُت النلء ،وظٗل مهمت الخٗٝغ

ت ٞاث٣ت ،ل٣ض ج٣ضمذ  اإلاناؾبت للتربُت مهمت في ٚاًت الهٗىبت،زهىنا واو احؿإ الٟجىة بحو ألاظُا٫ اػصاص بؿٖغ

حر مناؾبت إلاخُلباث الٗهغ ولخُلٗاث ألاظُا٫  ت مظىلت مما ظٗل مٗاٝع ال٨باع جبضو ٢ضًمت ٚو اإلاٗلىماث واإلاٗاٝع بؿٖغ

ت لؤلؾغة ٖلى ألابناء في ْل الٓغوٝ اإلاٗانغة وؤلام٩انُاث النٟؿُتالهٛحرة ألامغ الظي ؤوظض نٗىبت في الـ . ًُغة التربٍى

ضىم ٖملُا     و ألاؾغة ٖلحها صوع ؤؾاسخي في جىظُه ؤَٟالها وجغبُت شخهُاتهم الظاجُت وجنمُت نناٖت ال٣غاع لضحهم، وحٍٗى

ت، ل٩ي ًذ ت واإلاضعؾُت والاظخماُٖت اإلاخنٖى م٨ن ألابناء من جد٤ُ٣ ؤىضاٞهم الصخهُت ٖلى مماعؾخه في اإلاىا٠٢ ألاؾٍغ

ت بإ٢صخى ما حؿمذ به ْغوٝ الؼماو واإلا٩او ،بضوو الى٢ٕى في اإلاساَغ ىو والخ٨نىلىظُا : وألاؾٍغ ؤلاصماو ٖلى الخلٍٟؼ

. اإلاٗانغة ، ؤو الانؼال١ في اندغاٞها ، ؤو ؤلاطٖاو إلاُالب وجإزحراث ألا٢غاو الؿلبُت 

ت من ألاؾـ ؤىمهاوألاؾغة ًجب ؤو جنخهج في جد٤ُ٣ ط : ل٪ مجمٖى

ٟالها وجدنى ٖلحهم وج٣ترب نٟؿُا صاثما مجهم-١ . ؤو جٓهغ مكاٖغ الخب أَل

.  ؤو جخدضر مٗهم وجخٟاىم بدباص٫ آلاعاء ُٞما بُجهم زم جخٟهم خاظاتهم وويٗهم: ؤو جخٟاٖل ًىمُا وبانخٓام م٘ ألابناء-٢

هم في الىا٢٘ؤو جؼوصىم باإلاٗاٝع وال٣ُم واإلاىا٠٢ الؿلى٦ُت التي -٣ . جبجي بصعا٦هم ومُىلهم وؤؾالُب لخهٞغ

ُت،صوو اإلادؿلُت ؤو اإلاؿدبضة ؤو اإلاظٖنت  -٤ ؤو جخٗامل مٗهم باألؾالُب الىالضًت اإلاخىاػنت الٗاصلت والخاػمت الكٖغ

. اإلادؿِبت

                                                           
 
 .0 ،ب ت، ص  ،جامعة صنعاء"اليمنيين بالعنف التلفزيوني األطفالتأثير  ":وديع العزعزي   
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ى-٥ خى٢٘ ...نه ظؼثُا ؤو ٧لُا ؤو ال جسبرىم ؤو حٗمل لهم قِئا مهما نٛغ ؤو ٦بر ؤو ٧او ىاما ؤو بؿُُا بطا ٧او ألابناء ٌٗٞغ ٍو

ىنه ؤو ٣ًضعونه ٖلُه زم  من آلاؾغة ىنا ؤو حُٗض الؿاا٫ ؤو الُلب بلى ألابناء للخ٨ٟحر ؤ٦ثر ُٞه ومداولت البناء ٖلى ما ٌٗٞغ

ىو في الىا٢٘ بما ىى مُلىب . ًخهٞغ

٨غىم و٢غاعاتهم وؤؾالُب ؤو جدُذ ٞغنا وا٢ُٗت ٖملُت ومخ٨غعة صازل آلاؾغة وزاعظها ،ًماعؽ ٞحها ألابناء ؤنٟؿه-٦ م ٞو

٠ من آلاؾغة لهم بؿىء الٗىا٢ب اتهم ، صوو جدظًغ ؤو تهضًض ؤو جسٍى . جهٞغ

: ومنه ٞةو لؤلؾغة صوع في جىظُه الُٟل ؤزناء مكاىضة الخلٟاػ بدُض

ُخه بٗضم وظىص مكاىضة ٧ل البرامج بل ًخم طل٪ زال٫  - ٞخذ باب الن٣اف بحو الُٟل وباقي ؤًٖاء آلاؾغة ، وىظا لخٖى

ضم اؾدُٗابه ٧ل ما ٌٗغى ت مسخلٟت وىظا نٓغا لؿنه ٖو .     ٞتراث ٖمٍغ

ُت البرامج التي ًم٨ن مكاىضتها من َٝغ الُٟل-٨   .  جدضًض ٦م ونٖى

. ًجب اٖخماص الىالضًن لؿُاؾت واضخت في جغبُت ألابناء-٩  

 ١.جدضًض و٢ذ اإلاكاىضة ختى ال جإزغ ٖلى الخدهُل الضعاسخي للُٟل -١0  

في عأًً إلااطا ًلىم الُفل بخللُض الشخهُاث و أبُاٌ الغؾىم اإلاخدغهت ؟ : زاهُا

ن ؤؾاؾها ألاو٫ وى٩ُلها ل٣ض اقخملذ بظاباث اإلابدىزحو ؤو الُٟل في ؾنىاجه ألاولى ٩ًىو ٝ   ي َىع بناء شخهِخه و ج٩ٍى

مخو شخهُت والضًه ؤوال زم بٗضىا ًبضؤ في ج٣لُض الصخهُاث التي جغو٢ه وجماعؽ ٖلُه نٕى من  الٗام لهظا ٞهى ٣ًلض ٍو

اث وؾلى٧ي ىاء ونٓغا ل٩ىو ألاصواع الخاع٢ت التي ج٣ىم بها الصخهُاث ال٩اعجىنُت من خغ٧اث و جهٞغ غاء و ؤلٚا اث حؿحر ؤلٚا

ن نمىطط  م٘ مؿخىاو ال٣ٗلي و جالثم َبُٗت شخهِخه الٟخُت ًبضؤ في ج٣لُضىا و الدكبه بها و امخهام شخهُاتها لخ٩ٍى

ضىا . للصخهُت التي ًٍغ

ه حلىهؿمانؤمشا٫  ٣ٞض اٖخبر بٌٗ الباخشحو الاظخماُٖحو          مكاىضة الغؾىم اإلاخدغ٦ت من ٢بل مٗخهم ػوي  ، وأهضٍع

ٟا٫ ؾلى٧ا ٣لضىا . ؾلبي ٞالُٟل ًجلـ لؿاٖاث ؤمام الخلٟاػ ٌكاىضو صوو ٢ُامه بإي ٖمل بًجابي ألَا ٌؿخ٣بل اإلاكاىض ٍو

خه بؿلبُتها وبًجابُتها غظ٘ ؤؾبابه لخ٣لُض . في ٞٗله وؾلى٦ه صوو مٗٞغ و٢ض بغػ مازغا نمِ الٗن٠ في ؾلى٥ الُٟل ٍو

، وال ٣ًخهغ الخإزحر ٖلى طل٪ ٞدؿب ٣ٞض امخض لِكمل اإلاكاىض الٗنُٟت التي ج٣ىم بها شخهُاث الغؾىم اإلادبىبت لضًه

وال ًم٨ننا ٌٚ النٓغ ٖما . حُٛحر نٓغة الُٟل لىا٢ٗه وطل٪ لخسُله بإو ؤخضار الغؾىم اإلاخدغ٦ت الخُالُت هي وا٢ٗه

ٟا٫ ال٣غاء ت ىاثلت ٞهى ٦ما ًخهىعو الجؼء آلازغ من الباخشحو ٢اصع ٖلى حٗلُم ألَا ة وال٨خابت ًمل٨ه الخلٟاػ من ٢ضعة جغبٍى

ت ٢اصعة ٖلى ججإوػ ٧ل مىاَن ال٠ًٗ  ايُت وى٨ظا ٞةو ىظا ًمخل٪ ٢ىي  خٍغ ن الٍغ والغ٢و وختى ؤصاء الخماٍع

حو   ٢وال٣هىع التربٍى

هُف ًمىً أن ههل إلى عؾىم مخدغهت َاصفت ؟ : زالثا 

: ٢ض اقخملذ بظابت اإلابدىزحو ٖلى ؤنه ًم٨ننا ؤو نهل بلى عؾىم مخدغ٦ت ىاصٞت من زال٫ ماًلي    

                                                           
 
مؤدتر الطفولة يف عامل متغري ، اجلمعية البحرينية لتنمية  ،" ال و أخطارآم"األطفال والعوالم االفتراضية  ":وجدي زلمد بركات ، توفيق عبد ادلنعم توفيق   

 .20 –8 ، ص ص 2009الطفولة ، البحرين ،
2
 http://sondosbirat.wordpress.com 15/5/2011. 
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http://sondosbirat.wordpress.com/


 
 
 

 

 
 

ل    : 06الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغهؼ       2015 –  أبٍغ

122 

 

ؤو ًخم وي٘ مٗاًحر وجهنُٟاث للبرامج التي ًخم ٖغيها لؤلَٟا٫ مخناؾبت م٘ ٢ُم مجخمٗاجنا، وبدُض ًخم بعقاص ؤولُاء  -

ماع وىظا ؤمغ   .مٗغوٝ في الٛغبألامىع بلى مضي مالثمت ىظو البرامج إلاسخل٠ ألٖا

. مخابٗت ما ٌكاىضو الُٟل وما ًخماشخى م٘ ؾنه ومؿخىي ج٨ٟحرو -

ت حٗلُمُت وجش٣ُُٟت - . جدضًض بغامج جغبٍى

اجه و  - ه بإنه ىى اإلانب٘ ألاو٫ لخهٞغ ل ٦ما ًجب خشه ٖلى اللٗب ونٗٞغ ٖضم الؿماح للُٟل الب٣اء ؤمام الخلٟاػ لى٢ذ ٍَى

. ا٦دؿاب الخبرة

ٖالم الٗغبي من زال٫ ببغاػ الصخهُاث و الخ٩اًاث الٗغبُت و ؤلاؾالمُت الهاصٞت ونهىعىا لؤلَٟا٫ ال٣ُام بخُٟٗل ؤلا -

ؾُف بً طي وبٌٗ الصخهُاث الٗغبُت مشل  الؿىضباصو خياًاث ألف لُلت ولُلت و الكاَغ خؿً بك٩ل ظمُل مشل 

ٖبض اللاصع ،  ٖمغ اإلاسخاع،  ن الىلُضزالض بعضخي هللا ٖنه ، ( ظض الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم) ٖبض اإلاُلب،  ًؼن 

حهُت ألازغي  حمُلت بىخحرص، الجؼابغي  ش زىعي خاٞل بالبُىالث و ال٣هو التٞر . ال٨شحر من الصخهُاث التي لها جاٍع

ت التي  - الٗمل ٖلى جدًحر بغامج طاث ؤىضاٝ صًنُت جمجض ألازال١ الخمُضة وجبخٗض ٖن الؿلى٦ُاث الٗنُٟت اإلاندٞغ

 .ًض من ألاخُاو في نكغ الؿلى٥ ٚحر الؿىي الظي ًازغ ؾلبا ٖلى الهُٗضًن الٟغصي و اإلاجخمعيج٩ىو ؾبب في الٗض

 .مداولت بض عؾىم مخدغ٦ت طاث بنخاط مدلي جغاعي ُٞه الٗال٢اث الاظخماُٖت و البُئُت الؿاثضة في اإلاجخم٘ الجؼاثغي  -

ال ًم٨ن خهغ صوع ألاؾغة ومغا٢بتها ٣ِٞ بل ًجب مغا٢بت ٧ل ما جبشه ؤلاطاٖت من بغامج ٖلمُت مش٣ٟت وعؾىم مخدغ٦ت ،   

ومؿلؿالث و ؤٞالم وؤزباع جغاعي ٞحها خب الخٗإوو والخأدي و الٗمل ٖلى نكغ الخحر زالٝ ما ٌٗغى ٞحها من ؾلى٦ُاث 

نُٟت  . ٖضوانُت ٖو

 :زاجمت

ٟا٫ النٟسخي وال٣ٗلي وحؿاٖض في     ىو ناٞظة جُل ٖلى آٞا١ عخبت ن٣ُت حؿاٖض في نمى ألَا بو الُمىح ىى ؤو ٩ًىو الخلٍٟؼ

ىو ؾالح طو خضًن  ٠ُ الىعي، : بقبإ خاظاجه وتهُئخه للمضعؾت والخُاة، وندن نضع٥ ؤو الخلٍٟؼ ٞهى ٢ض ًاصي بلى جٍؼ

ل ُٗل مل٨ت الخُا٫، َو اصي بلى ؤلاخباَاث،َو ٗؼػ الهىع النمُُت لضًه، ٍو الناث، َو ظ٘ الغوح الاؾتهال٦ُت من زال٫ ؤلٖا

ٗؼػ عوح الٗن٠ ٖنضىم اصي بلى النطج اإلاب٨غ لؤلَٟا٫، َو .  ٍو

ٗؼػ  ؿخُُ٘ ؤو ٌٛغؽ ال٣ُم الاظخماُٖت َو  في الخنكئت الاظخماُٖت، َو
ًة
 مؿاٖضا

ًة
ول٨ن في اإلا٣ابل ًم٨ن ؤو ٩ًىو ٖامال

جي وال٣ىمي ٟا٫ باإلاٗلىماث الجضًضة التي من الهٗب مٗاًنتها قٗىع الانخماء الَى م٨ن ؤو ًؼوص ألَا ، ٍو

ٗلمه بٌٗ ؤنماٍ الؿلى٥ الجُض، وطل٪ ٧له ًدخاط بلى جغقُض  ت، َو ض في زغوجه اللٍٛى مباقغة و٦ظل٪ ًم٨ن ؤو ًٍؼ

ىو ٦ما ٞٗل الب المي، وىظا ال ًخم باإلاُالبت بةلٛاء الخلٍٟؼ ٌٖ ول٨نه ًخم بمغاٖاة اؾخسضامه للخغوط من ىظا اإلاإػ١ ؤلٖا

:  ما ًلي

ٟا٫ ومغاخله اإلاسخلٟت، والتي جإزظ  - ىو ُٞما ًخٗل٤ ببرامج ألَا خباع ٞلؿٟت  ؤو ًخم وي٘ ٞلؿٟت واضخت للخلٍٟؼ في الٖا

 لالنضماط في اإلااؾؿاث 
ًة
، وبٖضاصو ل٩ُىو مهُئا

ًة
ا ٨ٍغ  ٞو

ًة
ٟا٫ جنكئت ؾلُمت نٟؿُا اإلاجخم٘ والخغم ٖلى جنكئت ألَا

.  جلٟت ومن بُجها اإلاضعؾتاإلاجخمُٗت اإلاش
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ت ؤزغي ًدخاظها  -  ًازغ ٖلى ؤنكُت خٍُى
ًة
ؤو ًخم الؿُُغة ٖلى ؾاٖاث اإلاكاىضة وبدُض ال جهبذ اإلاكاىضة بصمانا

ٟا٫  ٟا٫ مشل اللٗب ؤو الجلىؽ م٘ ألاق٣اء والىالضًن، واإلاؿامغة ومشل عواًت الخ٩اًاث التي ًم٨ن ؤو جشحر زُا٫ ألَا ألَا

إطا أعصث أن ًىىن أَفالً أإلاُٗحن اخً لهم الخياًاث الخغافُت، وإطا أعصث أن ًىىهىا :" قخاًًإًًوجنمُه و٦ما ٢ا٫ 

 خياًاث أهثر أهثر أإلاُٗت اخً 
ً
".  لهم أًًا

-٤ ٘ والدكٍى وطل٪ باؾخسضام مًامحو مسخلٟت جسضم جنمُت شخهُت : بنخاط بغامج مخسههت لؤلَٟا٫ مغاُٖت الخنَى

 ولٛى
ًة
ا ، وجغبٍى

ًة
ٟا٫ ٣ٖلُا ،وباؾخسضام ؤؾالُب ٞنُت حكض اندباىهألَا

ًة
، ونٟؿُا

ًة
ٟا٫ اإلاكى٢ت . ًا ٖلى ؤو ًخم بٖضاص بغامج ألَا

ت لهم وخاظاتهم  اث الٗمٍغ ىظو زبراء من مجاالث مسخلٟت ٦ٗلم النٟـ والتربُت والاجها٫ والاظخمإ مغاٖحو اإلاؿخٍى

جها٫ والاؾخٟاصة من بم٩انُاتها في بٖضاص بغامج النٟؿُت وال٣ٗلُت، وجإزظ ىظو البرامج في خؿباجها جُىع ج٨نىلىظُا الا

ظظابت لؤلَٟا٫، وزانت ؤو جُىع ج٨نىلىظُا الاجها٫ في و٢خنا ؾخاصي بلى بجهاء ٖملُت الٟهل بحو اإلاضعؾت واإلاجز٫، وىظا 

 في الغ٢ابت ٖلى الاجها٫ ؤلال٨تروني، وندن نخاب٘ آلاو بكى١ و٢ل٤ ججغبت ؤلا مما ؾُجٗل 
ًة
 ىاما

ًة
نترنِذ التي للٗاثلت صوعا

ٟا٫ ولخ٩ىو وؾُلت   ج٣نُت الاجها٫ لِؿُٟض مجها ألَا
ًة
ٟا٫ ، ولؿنا نضعي ما ؾخ٣ضم لنا ٚضا ٌؿخسضمها ال٨باع وألَا

ت للمضعؾت مؿاٖضة  .  لتربُت مىاٍػ

مغاٖاة الخى٢ُذ في البرامج، بدُض ال حكمل الٟترة ما ٢بل الخاؾٗت مؿاء ؤي نٕى من البرامج الضعامُت، التي حٗغى -

ٟا٫ مشل الابتزاػ، والتهضًض، وؤق٩ا٫ الٗن٠ ؤق٪ ىب ٞحها والتي ٢ض ٌؿاء جٟؿحرىا من ألَا الا من النكاَاث ٚحر اإلاٚغ

حرىا .  اإلاسخلٟت، وحٗاَي الخمىع واإلاسضعاث والسجن والجنـ وؾبا١ الؿُاعاث ٚو

اث الٗمغ واإلاعجم اللٛىي - ٟا٫ هي اللٛت الٟهخى م٘ مغاٖاة مؿخٍى ت ؤو ج٩ىو لٛت بغامج ألَا .  اإلاالثم ل٩ل ٞئت ٖمٍغ

ىو، ولُٟٙغ -  م٘ ؤَٟالهم بضال من ؤو ٣ًًىنه مٗه بالبدل٣ت في الخلٍٟؼ
ًة
حصجُ٘ ؤولُاء ؤمىع ألاؾغة ٖلى ؤو ٣ًًىا و٢خا

ٟالهم ول٩ُىو قٗاعىم ،أَل
ًة
ىن "الىالضاو و٢خا ىن واللٗب أفًل مً الخلفٍؼ ، "الىالضان حلِـ أفًل للُفل مً الخلفٍؼ

. ٖبوال٣غاءة ؤًٞل من الل

 

: كابمت اإلاغاح٘

: الىخب -1

ٌ :"بُحر بىعصًى.١ ىن وآلُاث الخالٖب بالٗلى صعوَل الخلىجي، صاع ٦نٗاو للضعاؾاث والنكغ والخضماث .،ث"الخلفٍؼ

المُت،ٍ . ٢00٤، ١ؤلٖا

صاع الش٣اٞت للنكغ و الخىػَ٘ ،ٍ ،"أؾالُب البدث الٗلمي،مفاَُم ،أصواث،َغق إخهابُت:"ظىصث ٖؼث ُٖىي .٢

٢،٢00٧  .

ن .٣ فاٌ ألاًخام في اإلاضاعؽ الخانت مً وحهت هٓغ مٗلميهم وؾبل الخض :" ؾلُماو خؿحو مىسخى اإلاٍؼ مكىالث ألَا

. ٢0١0،الجامٗت ؤلاؾالمُت ،ٚؼة ،"منها

، الناقغ اإلا٨خبت "الؿلىن الٗضواوي في الجامٗت وصوع التربُت في مىاحهخه:"بكحر مٗمغي و ممضوح الجٟٗغي و آزغوو .٤

ت، ٍ   .١،٢00٩الٗهٍى



 
 
 

 

 
 

ل    : 06الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغهؼ       2015 –  أبٍغ

124 

 

: الغؾابل الجامُٗت -2

ىن في إمضاص الُفل اإلاهغي : "ظما٫ ٖبضو مدمض ؾلُماو.٥ صوع الغؾىم اإلاخدغهت وبغامج الٗغاةـ في الخلفٍؼ

٤، مهغ ، "باإلاٗلىماث واللُم . ٢00٦، عؾالت ماظؿخحر،ظامٗت ػ٢اٍػ

ت في بغامج كىاة اإلاجض لألَفاٌ: "نٝى بنذ ٦خاب الٗخُبي .٦ الم ،ع"اللُم التربٍى ؾالت ماظؿخحر،٧لُت الضٖىة و ؤلٖا

 .٢00٩،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، 

: مجـالث -3

. ، اإلاغ٦ؼ الجامعي، ؾى١ ؤىغاؽ،ب ث"أزغ الغؾىم اإلاخدغهت ٖلى هفؿُت الُفل وؾلىهُاجه:" ٖاًضة ؾٗضي .٧

ـ :"مإمىو اإلاىمجي ،ٖضناو ؾالم صوالث،ؾُٗض نؼا٫ ٖلي الكلى٫  أزغ اؾخسضام بغامج عؾىم اإلاخدغهت ٖلمُت في جضَع

. ٢0١١، ٤+٣،الٗضص٢٧مجلت ظامٗت صمك٤ ، ،اإلاجلض ، "الٗلىم في اهدؿاب الخالمُظ للمفاَُم الٗلمُت 

فاٌ:"نا٠ً الكبى٫ .٨ ، ٖضص ٣، اإلاجلت ألاعصنُت للٟنىو ،مجلض  "أزغ الضعاما الفًابُت في ْاَغة الٗىف ٖىض ألَا

ؼي وصٌ٘ ا_  ١،٢0١0 ىني، ظامٗت ننٗاء،ب ث: لٖٗؼ ٟا٫ الُمنُحو بالٗن٠ الخلٍٟؼ . جإزحر ألَا

: مؤجمغاث -4

،بدض م٣ضم بلى اإلااجمغ التربىي ألاو٫ ب٩لُت التربُت "اللُم اإلاخًمىت في أفالم الغؾىم اإلاخدغهت:"ٖلُاو ٖبض هللا الخىلي.٩

. ٢00٤في الجامٗت ؤلاؾالمُت، ٞلؿُحو، 

١0.٤ُ ٤ُ  وظضي مدمض بغ٧اث، جٞى فاٌ والٗىالم الافترايُت : ٖبض اإلانٗم جٞى ، ماجمغ الُٟىلت في "أماٌ و أزُاع"ألَا

ن ، نُت لخنمُت الُٟىلت ، البدٍغ . ٢00٩ٖالم مخٛحر، الجمُٗت البدٍغ

:  اإلاىاك٘ الالىتروهُت -5

١١.http://sondosbirat.wordpress.com. 

١٢.www.arabnet5.com. 

١٣.www.socialworker2009.ahlamontada.net/t579-topic.  

١٤.Tomohdz.com/vb/forum.php ?s=4c3d50c22e4025e551a372b748379f55  

١٥.belal-2012.blogspot.com/2011/12/blog-post_12.html . 

١٦. Newly- hiablog.com/post/126087. 
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 - ؾىؾُىلىحُت ملاعبت   -الجؼابغي  اإلاجخم٘  في الُبي الخُأ واك٘
 الجؼابغ ملُاهت، زمِـ بىوٗامت، الجُاللي حامٗت/ فىػٍت مهباًذ.ص

 

: ملخو

ا صوعا جلٗب التي الٗمىمُت اإلااؾؿاث ؤىم من ؤلاؾدكٟاثُت اإلااؾؿت حٗخبر    ا و ىامًة  الخىاػو  و الخنمُت جد٤ُ٣ في خٍُى
اًت من ج٣ضمه بما طل٪ الاظخماعي، ٘ و نجاخها ٞةو ، اإلاجخم٘ ألٞغاص و٢اثُت و اؾدكٟاثُت و ٖالظُت ٖع  ، ؤٞغاصىا ٦ٟاءة ٞع

بهم و ألاٞغاص بٖضاص بمؿخىي  ٣ِٞ جخدضص ال الٟٗالُت وىظو ٞحها، البكغي  الٗنهغ ٞٗالُت ٖلى ًخى٠٢ اتهم و جضٍع  مؿخٍى
غو بما بل الٟنُت، و الٗلمُت  الُب  مهنت ألو الاؾدكٟاجي الُا٢م و اإلاٍغٌ بحو مخباصلت بنؿانُت ٖال٢اث من الٗمل بِئت جٞى

 من ٞحها الخُإ ٖلى ًترجب ما بدؿب والخُحرة اإلا٣ٗضة اإلاهن من الى٢ذ نٟـ في حٗخبر ؤجها بال ألاؾاؽ، في بنؿانُت مهنت
اة بلى ألازُاء بٌٗ م٘ جٟطخي و٢ض البكغ خُاة جمـ ٧ىاعر  الٗلم في الغىُب الخُىع  م٘ زانت ألاخُاو، بٌٗ في الٞى
ت بنؿبت و الُبُت ألازُاء اػصاصث بدُض الم وؾاثل خضًض و ًىمُت قبه ؤنبدذ بط ملخْى  ما وىظا ، اإلادا٦م وؤعو٢ت  ؤلٖا
 مهنُت مك٩لت حٗض ولم اإلاجخم٘ ٞئاث ظمُ٘ لضي زانت ؤىمُت جدىػ  مجخمُٗت مك٩لت الُبُت ألازُاء مىيٕى من ظٗل

. الُبُت ٧ىاصعىا يمن مدهىعة

 صازل اإلاخٟكُت الؿلى٦ُاث بحو من ُٞٗخبرىا آلازغ البٌٗ ؤما اإلاٍغٌ ٖلى مدخم و٢ضع ٢ًاء مجغص البٌٗ ٌٗخبرىا ٣ٞض   
ا اإلاخمشلت الُبُت الهٟىاث ٖن الناظمت اإلاؿدكُٟاث  ؤلاىما٫ بلى باإلياٞت بالدصخُو ؤلانٟغاص ؤو الدصخُو ؾىء في ؤؾاؾًة

ضم  مشل في ٧او من ٖلى ًٟترى ٞنُت بإمىع  الجهل ؤو ظغاخُت،٦ما ٖملُت بظغاء ؤو الدصخُو ؤزناء اإلاالخٓت في الخض٤ُ٢ ٖو
٣ت ٧اٝ ٖلم ٖلى ٩ًىو  ؤو صوو  الُبُت ألاظهؼة ؤو آلاالث اؾخٗما٫ ؤو بها ؤلامام اإلاهنُت وصعظخه جسههه  ؤو اؾخٗمالها بٍُغ

 صخت ٖلى زُحر  ان٩ٗاؽ و ؤزغ له ٩ًىو  ٢ض الاؾخٗما٫ ىظا ظغاء من يغع  خضور بمن٘ ال٨ُٟلت الاخخُاَاث ًخسظ او صوو 
. اإلاٍغٌ

. الُبي الخُإ ٖلى اإلاترجب الًغع  ، ؤنىاٖه ، ؤؾبابه ، الُبي الخُإ مٟهىم:  اإلافخاخُت اليلماث

ف  -أوال : Medical error الُبي الخُأ حٍٗغ

  ؾل٪ بطا ؤزُإ ؤنه ٣ًا٫ الهىاب،٦ما يض :لغت
ًة
  ؾبُال

ًة
  الصخُذ للمؿل٪ مسالٟا

ًة
.  ٖامض ٚحر ؤو ٖامضا

 
ً
، الٗاصي الُبي الؿلى٥ ٖن الُبِب اندغاٝ بإنه" الُبي الخُأ"ٌٗٝغ :انُالخا  وجبّهغ ٣ًٓتٍر  من ٣ًخًُه وما واإلاإلٝى

 مهنخه، ٖلُه جٟغيها التي الخانت بالىاظباث الُبِب بزال٫:"ىى آزغ حٍٗغ٠ في و".بمٍغًه الاىخمام مٗها ُحهمل صعظت بلى
.   "الخٗا٢ضي بااللتزام ٌؿمى ما وىى

 ٖلحها اإلاخٗاٝع ؤو الٗلم بها ٣ًطخي التي الُبُت ألانى٫  و ال٣ىاٖض ٖلى ؾلى٦ه في الُبِب من زغوط ؤو مسالٟت ٧ل ىى و
ا  وواظباث ال٣انىو، ًٟغيها التي ال٣ُٓت و الخظع و الخُُت بىاظباث بزالله ؤو الُبي للٗمل جنُٟظو و٢ذ ٖملُا و نٍٓغ

                                                           
 
 .40، ص  405 ،  "زاد الميعاد في ىدى خير العباد "، يةإبن القيم اجلوز  

2
 .452، ص  2ط ،، اكادديية نايف للعلوم االمنية ، القاىرة " الموت الدماغي "ابراىيم اجلندي ،  
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ه في خظعا و ٣ًٓا ٩ًىو  ؤو ٖلُه وواظب ٢ضعجه ٟٞي خحو في ظؿُمت نخاثج ٞٗله ٖلى جغجب متى الُبِب ٖلى اإلاهنت  ختى جهٞغ

.  اإلاٍغٌ ًًغ ال
ه ٣ٞض الٗلماء من البٌٗ ؤما     و جى٢ٗها وؾٗه في ٧او التي الًاعة الندُجت إلان٘ ال٩اُٞت الخُُت الجاني اجساط ٖضم بإنه ٖٞغ

.    ججنبها
ت جىاٞغ ٖلى ٣ًىم الُبي الخُإ ؤو لنا ًدبحو الخٗاٍع٠ زال٫ من و   ألانى٫  مغاٖاة بٗضم جخمشل الٗنانغ، من مجمٖى

 باؾخُاٖت ٧او التي الٗناًت بظ٫ بٟٚا٫ الخظع، و الخُُت بىاظباث وؤلازال٫ الُب، ٖلم في ٖلحها اإلاخٗاٝع الٗلمُت وال٣ىاٖض

.  الخاَئت والندُجت الُبِب بعاصة بحو نٟؿُت ٖال٢ت ؤو عابُت جىاٞغ مضي ظانب بلى ٞٗلها، الُبِب
جم٘ : وىما ٢ؿمحو وظىص ٖلى الُبي الخُإ ج٣ؿُماث ٖلى ال٣انىنُحو ال٣ٟهاء مٗٓم وٍُ

٤ الُبِب، ٖن ًهضع الظي الخُإ وىى:  الفني الخُأ -1
ّ
خٗل خىّظب مهنخه، بإٖما٫ ٍو  ٩ًىو  ؤو ٖنه مؿاولُخه إلزباث ٍو

  الخُإ
ًة
 اؾخسضام لؿىء اإلاٍغٌ وبنابت الضم، ن٣ل في والخُإ الُبُت، بالخدالُل الالتزام ٖضم: ٖلُه ألامشلت ومن   ظؿُما

  ٖاىت، وبخضار الُبُت، وألاظهؼة آلاالث
ًة
ت جٟا٢م ؤو ًٖى، جل٠ في الدؿّبب ٖن ًٞال

ّ
. ٖل

 في الُبِب ومجهم ٧اٞت، الناؽ بها ًلتزم ؤو ًنبػي التي الٗامت والخظع الخُُت بىاظباث ؤلازال٫ بلى ومغّصو:  الٗاصي الخُأ -2
 الُبِب ًجغي  ؤو ومشاله.    إلاهنخه الٟنُت ؤو الٗلمُت بال٣ىاٖض ًلتزم ؤو ٢بل الٗامت الىاظباث بهظو ًلتزم باٖخباعو مهنخه نُا١

.  ؾ٨غ خالت في وىى ظغاخُت ٖملُت

ضم والخ٣هحر الخٍٟغِ به ٣ًهض:  ؤلاَماٌ -3 ٠ ؤو ؤلاىما٫ نىع  ومن. الاندباو ٖو
ّ
٩ل  َٟل ؤو بمٍغٌ بالٗناًت شخو ًُ

. اإلاٍغٌ ظؿم صازل آلت ؤو قاف ٢ُٗت الُبِب ًنسخى ؤو ًمىث، ختى به الٗناًت في ٞحهمل نٛحر،

ت -4
ِّ
  لٟٗله، الًاعة لآلزاع ؾلُم ندى ٖلى الخ٣ضًغ ٖضم به ٣ًهض: الاختراػ كل

ًة
( . 05) وألانٓمت ال٣ىانحو مغاٖاة ٖضم ٖن ًٞال

:   الُبُت ألازُاء أهىإ  –زاهُا

خٗل٤ الُبِب ٖن ًهضع زُإ وىى:  الفني الخُأ-2-1 خدضص مهنخه بإٖما٫ ٍو  وال٣ىاٖض ألانى٫  بلى بالغظٕى الخُإ ىظا ٍو
 ٚحر جُب٣ُا بخُب٣ُها ؤو ال٣ىاٖض بهظو الجهل ندُجت ؤما الخُإ ىظا ًخىلض الُب مهنت ؤنى٫  جدضص التي والٟنُت الٗلمُت

.  ج٣ضًغي  مجا٫ من جسىله ٢ُما الخ٣ضًغ ؾىء ؤو صخُدا

 ومجهم ٧اٞه الناؽ بها ًلتزم ؤو ًنبػي التي الٗامت والخظع الخُُت بىاظباث ؤلازال٫ مغصو الخُإ وىظا:  اإلااصي الخُأ -2-2
.   الُبُت الٟنُت ؤو الٗلمُت بال٣ىاٖض ًلتزم ؤو ٢بل الٗامت الىاظباث بهظو ًلتزم باٖخباعو مهنخه نُا١ في الُبِب

:   الُبُت الازُاء أؾباب  –زالثا
باء ٢بل من بال الُب مهنت بمؼؤولت حؿمذ ال الٗالم صو٫   ٧ل  ألازُاء نؿبت جترؤوح بط ،   الُب في ؤلاظاػة ٖلى الخانلحو ألَا

٩ا في الُبُت م اإلاؿدكُٟاث بلى اإلاغضخى صزى٫  نؿبت من% 7.5بحو ما و٦نضا ؤمٍغ  في أمب  ، الطبية األخطبء ندُجت ج٩ىو  للخنٍى

                                                           
 
 .224، ص 2دار النهضة العربية ، القاىرة ، ط، " لألطباءالمسؤولية الجنائية "أسامة عبد اهلل ،   
 .55 ، ص   ، دار الكتب اجلامعية ، القاىرة ، ط "سس العامة لقانون العقوباتاأل "مسري اجلنزوري ،  2
 .55 ، ص  2003، الكويت ،  "الوسيط في الطب و القانون "زلمد خالد ادلشعان فهد ،  3
 .24، ص 988 ، ادلكتبة االجنلو مصرية ، القاىرة ،  "المعدية و المستوطنة و الباطنةالتمريض و االمراض "زلمد زكي سويدان ،   4
، ص  2002، اجمللد العشرون ، العدد الثاين ، " الجامعة االسالمية للدراسات االسالمية مجلة "مازن صباح ، ادلسؤولية اجلنائية عن خطأ التطبيب ، 5
99. 

6
 8- konabinam , competence collectives au travail , edition l harmattan , paris , 2000, p 200. 
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م اإلاؿدكُٟاث بلى اإلاغضخى صزى٫  نؿبت من% 11بلى 6% بحو ما جترؤوح الُبُت ألازُاء ٞنؿبت ؤوعوبا ا ،ؤما للخنٍى ًُة  ًىظض ال ٖغب

ت مٗخمضة صعاؾاث ت و٢ٍى .  الُبُت لؤلزُاء ص٣ُ٢ت بخهاثُاث إلاٗٞغ
ت، ؤجها نجض الُبُت ألازُاء ؤؾباب في النٓغ ٖنض ؤما*  ت ظضا اإلاهم ومن  ظمُٗا، خهغىا ًم٨ن ال و مخنٖى  ؤؾباب مٗٞغ

: الخالُت الٟئاث بلى الُبُت ألازُاء أؾباب ج٣ؿُم ًم٨ن و مجها، والخض لخٟاصحها خلى٫  لىي٘ الُبُت ألازُاء
ا الُبُت ألازُاء ؤؾباب ؤ٦ثر من حٗض و اإلاٗلىماث ون٣ل الخىانل ؤزُاء  - اث ظمُ٘ ٖلى جدضر و٢ض. قُٖى  بحو اإلاؿخٍى

ت بُٖاء ؤو باالؾم مكابه ٖالط بض٫ ٖالط نٝغ مشل اإلاسخلٟت، ألا٢ؿام ؤو الىاخض الهخي الٍٟغ٤  بؿبب مًاٖٟت ظٖغ
م وؤ٢ؿام ؤلاؾٗاٝ ٢ؿم بحو واضخت ٚحر مٗلىماث بُٖاء ؤو الغ٢م ويىح ٖضم  ألاؾماء وحكابه اإلالٟاث ازخالٍ ؤو الخنٍى

.  زاني مٍغٌ باؾم مسجلت ؤو زاَئت جدالُل ندُجت ٖلى بناء للمٍغٌ صخُذ ٚحر حصخُو بُٖاء ؤو اإلاغضخى بحو
غ ٖضم - غ ٖضم ؤو ؤلاؾٗاُٞت الخاالث في اإلاناؾب بالى٢ذ الخدالُل نخاثج ونى٫  جإزغ مشل اإلاٗلىماث جٞى  الخدالُل نخاثج جٞى

 بلى َبي ٢ؿم من ن٣له ٖنض اإلاٍغٌ ٖن الُبُت اإلاٗلىماث ٣ٞضاو ؤو ؤؾاؾها ٖلى الٗالط ونٝغ الدصخُو ٌٗخمض ٢ض التي

. آزغ ٢ؿم
 حكابه بؿبب اإلاغضخى بحو اللبـ) اإلاٍغٌ جمُحز في الٟكل حكمل و الهخي بال٣ُإ اإلاغاظ٘ ؤو باإلاٍغٌ مخٗل٣ت ؤزُاء  -

 اإلاٍغٌ من اإلاىا٣ٞت ٖلى الخهى٫  ٖضم ؤو ظُض، بك٩ل خالخه وج٣ُُم اإلاٍغٌ ٞدو ٖضم ؤو( اإلالٟاث ازخالٍ ؤو ألاؾماء
 وازخالٝ ألازهاثُحو من ٖضص بحو باإلاخابٗت اإلاٍغٌ حكدذ ؤو للمٍغٌ الخالت جىيُذ ٖضم ؤو الُبُت، ؤلاظغاءاث من ألي

غ ٖضم م٘ الُبُت اإلاغا٦ؼ ؤو اإلاؿدكُٟاث من ٖضص في ؤَباء ٖضة ٖنض اإلاٍغٌ ًخاب٘ ٞٗنضما الٗالط، ؤما٦ن  للمٍغٌ مل٠ جٞى
ت ؤو خالخه ًىضر ت اإلاٍغٌ بُٖاء ًخم ٣ٞض له اإلاُٗاة ألاصٍو حر ؾلبُت نخاثج بلى ًاصي مما بًٗها م٘ جخٗاعى ٢ض ؤصٍو  ٚو

. مؿخدبت

ت ألازُاء - ن في ال٣هىع  مشل الُبُت، والخىظحهاث وؤلاظغاءاث ألانٓمت بجبإ ٖضم ٖن ناججت ؤزُاء هي البكٍغ ش جضٍو  الخاٍع

ت ؤو اإلاغضخي  ٢ض ؤو. الُبي ملٟه في اإلاٍغٌ مجها ٌٗاني التي الخؿاؾُت ؤنىإ حسجُل ٖضم ؤو اإلاٍغٌ مل٠ في اإلاؿخسضمت ألاصٍو
ت الُبُت اإلاٗلىماث ن٣و بؿبب ج٩ىو  و٢ض الٗمل، و٦ثرة الؼاثض ؤلاظهاص ندُجت الٗاملحو ألاشخام من ؤزُاء ج٩ىو   الًغوٍع

. اإلاناؾب الى٢ذ في اإلاناؾب ؤلاظغاء ؤو الٗالط ج٣ضًم جإزغ بلى ًاصي مما الهخي بال٣ُإ الٗاملحو اخض ؤو للُبِب

 ٢ض ممن ٖنه ًنىب إلان مهامه وجىلُت الهخي بال٣ُإ الٗاملحو اخض ُٚاب ٖنض ٞمشال الُبي الُا٢م حٛحر م٘ الخضٍعب ن٣و  -
 الُبُت ألازُاء من الٗضًض بلى ًاصي ٢ض الٗمل بهظا لل٣ُام اإلاهمت اإلاٗلىماث لضًه ج٩ىو  ال ؤو مخم٨نا لِـ ٩ًىو 

ت ٖلى ٖالط اؾم ٧ىي٘ ج٣نُت ؤزُاء  - . الضم ٦ِـ ٖلى مسخلٟت صم ٞهُلت وي٘ ؤو آزغ ٖالط خإٍو

ت بُٖاء بلى ًاصي مما الىعٍضًت اإلاطخت في زلل مشل ألاظهؼة في ٞكل  - . الٗالط من نا٢هت ؤو ػاثضة ظٖغ
غ ٖضم ؤو اإلاٗالج الُبِب لضي الُبُت اإلاٗلىماث ٢لت بؿبب ٩ًىو  ٢ض: زاَئ حصخُو -  ؤو الدصخُهُت ؤلام٩انُاث جٞى

. الُبُت ؤلاظغاءاث ؤو بالخدالُل لخُإ

غ ٦ٗضم: الُبُت باإلم٩انُاث ن٣و - . الٗالط جإزغ ؤو الخاَئ الدصخُو بلى ًاصي مما لؤلقٗت ؤظهؼة جٞى
غ ٦ٗضم الهخي للمبجى اإلاٗماعي  الخهمُم في زلل -  ٖضم ؤو. للُىاعت  مسغط وظىص ٖضم ؤو اإلابجى في الخغاث٤ بنظاع ؤظهؼة جٞى

غ . اإلاٍغٌ ؾ٣ٍى في ٌؿبب ٢ض مما الخدغ٥ ٖلى اإلاغضخى إلاؿاٖضة اإلاُاو صوعاث في الضٖاماث جٞى

                                                           
1
 stephen robbins , organisation theory and application , third edition , new jersery, 1990,p20. 

 .42 ص  -3 20-2 20،  2، رسالة ماجستري يف علم االجتماع التنظيم و العمل، جامعة قسنطينة  "داء الممرضينأالتحفيز و "، الطاىر وايف   2
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.     وؤلاظغاءاث ألانٓمت ٦ٟاءة ٖضم -

:  الجؼابغي  الىاك٘ مً الُبُت ألازُاء هماطج بٌٗ  -زالثا

ت جمخ٘ ، الِؿغي  الٗحو  في زلل من حٗاني ، مجتهضة َالبت ملُانت زمِـ بًىاحي ج٣ُن ٞخاة: ٖام 22( ح-ؤ)  -3-1  و بدٍُى
 البضاًت في ٧انذ ، ُٖجها ظمالُت و منٓغىا جدؿحو ؤظل من لُٗجها ظغاخُت ٖملُت إلظغاء ؤَباء ٖضة ٢هضث ، ظُضة صخت
ت جإزظ باء من ٖضص لها ونٟها ٢ض اصٍو اعتها ٖنض ل٨جها و ، ػاعتهم الظًن الَا  الُٗىو  ظغاخت في اإلاخسههت اإلاؿدكُٟاث ألخض ٍػ

باء ؤخض ٖلحها ب٢ترح( ث)  بىالًت ت من اخؿن ُٖجها ٖلى ظغاخُت ٖملُت بظغاء ألَا  الٗملُت ؾٗغ ٧او و جإزظىا التي الاصٍو

 ٢امىا الٗملُت و٢ذ خاو خُنما ل٨ن و ، جهاثُا لٗالظها الىخُض الخل انه مجها ْنا ٞغخذ و ٞىا٣ٞذ ، صط60000 الجغاخُت
ت ٧انذ و الٗحو خؿب ٣ِٞ مىيُٗا لِـ و ٧لُا بخسضًغىا اتها بلى اصي مما ًجب مما ؤ٦ثر الخسضًغ ظٖغ .    ٞو

٘ . الٗضالت في آلاو ىم و الخانت ؤلاؾدكٟاثُت اإلااؾؿت يض ٢ًُت ؤؾغتها ؤٞغاص ٞع

)....(  الُبِبت لها ٞىنٟذ الجلضًت لؤلمغاى زانت ُٖاصة ٣ٞهضث الجلض في اخخ٣او من حٗاني ٧انذ:ٖام 20( م و)  -3-2
م  ُٖاصاث بلى وطىبذ وعظلحها ًضحها ٞدكىىذ الخؿاؽ ظلضىا ٖلى قضًضة مًاٖٟاث لها ٧انذ ول٨ن زام ومغىم ٦ٍغ

 ؤعي  ؤو ؤؾخُُ٘ ال مخإػمت نٟؿُت خالت ٖكذ(  م و)  ،ج٣ى٫  جظ٦غ ندُجت ؤي جل٣ى ولم للخاعط ؾاٞغث ندُجت جل٣ى ولم ؤزغي 

. به ًض لي لِـ الظي الدكىو بؿبب ؤخض ؤي بي ٣ًبل ولم الؼواط ؾن في آلاو وؤنا نٟسخي

٘ لم: وجىضر تهم ججاعب ٞئراو و٦إننا) هللا بلى ؤمغي  جغ٦ذ ول٨ن ٖلحها ٢ًُت ؤٞع  ىل ؤمىا٫ ،وؤي(والخاَئت الهاثبت ألصٍو

. وماػلذ ٖكتها التي الكضًضة النٟؿُت الخالت ٖن ؾخٗىيجي ؤمىا٫ وؤي ال٣ضًم ق٨لي جغظُ٘ ؾدؿخُُ٘

  70 خؿن ٖبضهللا الخاط -3-3
ًة
 بٗمل اإلامغيت و٢امذ الخ٩ىمي اإلاؿدكٟى بلى بزغىا ٖلى ن٣ل قضًضة خمى من ٌٗاني ٧او:  ٖاما

 ٞترة والض٥ ٖلى اإلاٛظي ىظا ب٣ي لى ؤحٗلم ماىظا ألا٦بر لئلبن لخ٣ى٫  الُبِبت ظاءث وظحزة ٞترة وبٗض اإلاٛظي له ووي٘ الالػم
٣ى٫  وظؿمه ؾنه ًالثم ال ٞهظا ٖلُه ل٣طخى ؾاٖت  اإلاناؾب بالى٢ذ الُبِبت ونى٫  ولىال هللا ل٠ُ لىال ألا٦بر ؤلابن ٍو

ت في والضي ل٣ٟضنا . اإلاخ٨غعة وألازُاء والجهل ؤلاىما٫ بؿبب ٖحو َٞغ

:   الُبُت ألازُاء ٖلى اإلاترجبت آلازاع  –عابٗا

ت به له ًخ٣ضم لم و ٖمله و الُب ٖلم حٗاَى اطا الجاىل ٞالُبِب  ؤ٢ضم و الانٟـ بجالٝ ٖلى بجهله هجم ٣ٞض ، مٗٞغ
 الجهل يابِ و ىظا ، الٗلم ؤىل من بظمإ ىظا و لظل٪ الًماو ُٞلؼمه ، بالٗلُل ٚغع  ٢ض ٩ُٞىو  ، ٌٗلمه لم ما ٖلى بالتهىع 

 و الُب في الكهاصة ًدمل ٖملُا و ٖلمُا ماىال ٧ىنه  خُض من الُبِب بمخُلباث الازال٫ في ًخمشل الخايغ ٖهغنا في

. الخسهو ىظا في اإلاؼؤولت جغزُو ًدمل

 ج٣هحر ؤو منه حٗض ٚحر من مهنخه في الٗلمُت الانى٫  ٖالظه في الُبِب ًغاعي ؤو بٗض ًدهل الظي الِؿحر الخُإ ىنا٥ و   
 ال٣ىاٖض ٖلى زغوظه و لىاظباجه الُبِب مسالٟت ندُجت ٣ً٘ الظي الٟاخل الخُإ ىنا٥ و ، ال٣ٟهاء باجٟا١ ٖلُه يماو ٞال

.  آلازٍغن إلاٗالجت ال٩اُٞت الٗناًت بظ٫ ٖضم و اإلاغؾىمت الٟنُت

 بخٟاصي طل٪ و الاظخماعي الخىاػو  جد٤ُ٣ في ٞٗاال صوعا زانُا الاؾدكٟاثُت اإلااؾؿاث و ؤوال الُبي الُا٢م ًلٗب لهظا و
 نٟؿُت  ؤػماث و اظخماُٖت مكا٧ل زل٤ و  باإلاىث اإلاٍغٌ ٣ٞضاو بلى الخاالث بٌٗ في جاصي التي الُبُت ألازُاء في الى٢ٕى

                                                           
 
. 24نفس ادلرجع ، ص   
. 56 زلمد خالد ادلشعان فهد ، مرجع سابق ،   2
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 بلى ؾلى٧اتهم بترظمت اإلادؿببحو من ؤلانخ٣ام مداولت بلى بهم ًضٞ٘ مما ضخاًا، باٖخباعىم ؤؾغجه و اإلاٍغٌ ٖلى ؾلبا جازغ

. خ٣هم في مىعؽ الظي الخُإ من انخ٣اما الجغح و ال٣خل بلى الخاالث بٌٗ في جهل اإلاؿدكٟى و للُبِب مىظه ٖن٠

:     الُبُت ألازُاء مكاول ٖالج و الىكاًت  اؾتراجُجُاث  –زامؿا 

غ اث من الُبُت ألازُاء ٢ًُت جىي٘ ؤو ًجب الُبُت ألازُاء وجٟاصي الهخي ال٣ُإ لخٍُى  م٘ والخٗامل اإلاؿئىلحو، ؤولٍى
ُت الُبي الخُإ خ٣اص ألاشخام ٖلى ؤلاتهام ؤناب٘ وي٘ مداولت ال ، والخلى٫  ألاؾباب ٖن والبدض بمىيٖى  ب٣ٗاب ؤنه وؤلٖا

. اإلاك٩لت خللنا ٢ض ن٩ىو  اإلاسُئ

تراٝ ًجب بضاًت الُبُت ألازُاء مٗض٫ ولخ٣لُو  ضم اإلاك٩لت بىظىص الٖا  . ٖلحها الدؿتر ؤو بزٟائها مداولت ٖو

 ٖضة ٖلى باإلاغوع بال اإلاٍغٌ بلى ًهل ال الخُإ واو مكتر٦ت مؿاولُت ىى ول٨ن ٞغص مؿاولُت لِـ الُبي الخُإ بإو ؤلا٣ًاو -
 لخ٣لُو مؿخمغ بغنامج بنكاء و بالخُإ ؾمذ الظي بالنٓام ول٨ن باألٞغاص لِـ الخلل ؤو بمٗجى الخٗبحر، صر بو مسُئحو

ُت الُبُت ألازُاء  .النُا١ بهظا اإلاؿخمغة والخٖى

ؼىا ًجب التي الخُىاث ؤولى من الُبُت ألازُاء ٖن لئلباٙل الهخي بال٣ُإ واإلاغاظٗحو الٗاملحو حصجُ٘  -  بىي٘ وطل٪ حٍٗؼ
٣ت ضم لخلها باًجابُت بلحها والنٓغ الخىاصر ىظو مشل ٖن ؤلاباٙل ٖلى حؿاٖض ٍَغ ٣ت مٗها الخٗامل ٖو  اإلاجغم ٖن البدض بٍُغ

٣ابه،  .الخبلُٜ ٖن الٗاملحو ًمن٘ ؾٝى طل٪ ألو ٖو

.  الىع٢ُت  الاؾخماعاث و  للبالٚاث اإلاسهو والهاج٠ الانترنذ ٍَغ٤ ٖن الُبُت ألازُاء ٖن لئلباٙل ؾهلت وؾاثل بًجاص  -

٣ت الُبُت ألازُاء م٘ الخٗامل - ت الخدلُل بٍُغ   الخُإ ىظا ج٨غاع لٗضم نٓام وبنكاء اإلاك٩لت ؾبب إلاٗٞغ

 .اإلاُٗاع لهظا للىنى٫  الضاثم والؿعي الُبُت ألازُاء إلاٗض٫ ناعم مُٗاع جبجي  -

ت ألازُاء لخٟاصي و٢اثُت بظغاءاث ووي٘ زابخت مٗاًحر بلى الُبُت ألاظهؼة بزًإ -    .البكٍغ

 ٖضص ومغاٖاة اإلاناوباث نٓام في النٓغ وبٖاصة الٗمل ؾاٖاث ج٣لُل من الصخُت بال٣ُاٖاث للٗاملحو الٗمل منار تهُئت -

 .الُبِب ٢بل من خ٣ه اإلاٍغٌ ٌُٗى بدُض الىاخض للُبِب اإلاغضخى

ت في وزهىنا للمٍغٌ الصخُذ الٗالط بُٖاء من للخإ٦ض نٓام وي٘ -  مشل ممُخا بها الخُإ ٩ًىو  والتي الىعٍضًت ألاصٍو
  .ممغيخحو ٢بل من الصخُدت الؼمغة ؤجها للمٍغٌ اإلاُٗاة الضم ػمغة من الخإ٦ض

اصة - اًت بسهىم الاًجابي الخٟاٖل ٖلى وحصجُٗهم. صخُا وجش٣ُٟهم واإلاغاظٗحو اإلاغضخى ٖنض الىعي ٍػ  اإلا٣ضمت الصخُت الٖغ
.  لهم

 و للٗمل زُِ  ووي٘ الُبُت ألازُاء لخ٣لُو مخسههت منٓماث إلنكاء اإلاسخلٟت الصخُت اإلانكئاث بحو الخٗاوو   -
.  بُجها الُبُت اإلاٗلىماث جباص٫

نض    ت اإلاهم ٞمن اإلاٍغٌ ٖاج٤ ٖلى ٣ً٘ الظي ال٨بحر الضوع  بىما٫ ٖضم ًجب اإلاك٩لت ىظو خل في النٓغ ٖو  ٦ما انه مٗٞغ

. ؤًًا واظباث ٞٗلحهم خ٣ى١  للمغضخى

                                                           

،  0 20منية ، الرياض ، األ، جامعة نايف للعلوم  "المسؤولية المدنية عن خطأ الطبيب في دول مجلس الخليجي "عبد الرمحن بن صاحل الطيار ،  
 . 58ص 
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 من طل٪ و له  آمنه زضمه ج٣ضًم ويماو صخخه ٖن مؿاوال ٩ًىو  ؤو الهخي ال٣ُإ في واإلاغاظ٘ اإلاٍغٌ واظباث من 

:  زال٫

ه اإلاُٗي الٗالط ٖن الُبِب ؾاا٫*  اجه و ٦نٖى  من والُلب. ٖملها و٦ُُٟت بخٟهُل اإلا٣ضمت وؤلاظغاءاث ج٨غاعو، و ظٖغ

 .الٟهم ٖضم خالت في الكغح بٖاصة اإلامغى ؤو الهُضلي ؤو الُبِب

ت ٖن ب٣اثمت الاخخٟاّ * ت ختى اإلاٍغٌ، ًإزظىا التي ألاصٍو  اإلاغاظٗت ٖنض للُبِب   وج٣ضًمها ونٟت، بضوو  جازظ التي ألاصٍو
.  الخاظت ٖنض ؤو

 .له بالنؿبت مٗناىا وما للمٍغٌ اإلاٗمىلت وؤلاظغاءاث الخدالُل نخاثج ٖن الؿاا٫* 

 .له اإلاناؾبت الخُت بازخُاع للُبِب اإلاٍغٌ ومكاع٦ت اإلاخاخت والخُاعاث الٗالط زُت ٞهم* 

نض *  ٣ت لها الخاظت مضي ٞهم ًجب لٗملُت الخاظت ٖو ٍغ  اخخماالث الٗملُت زال٫ ؾُدهل وما بىيىح بظغائها َو

. هللا ؾمذ ال اإلاًاٖٟاث

:   زاجمت

م٨ن ومٗاًحرو يىابُه له ىام مىيٕى الُبُت ألازُاء مىيٕى بو    غىا ٍو  اإلاؿاولُت ًىظب ما بىظىص للخ٨م بض٢ت جدٍغ
 اإلاؿاولُت مىظب بزباث في الٗهضة وؤو الُبِب، طمت بغاءة ألانل ؤو مدضصة،واإلاٗغوٝ آزاع اإلاؿاولُت جل٪ ٖلى جترجب بدُض

 نٓام وظىص من بض ال لظا ،"أهىغ مً ٖلى والُمحن اصعى مً ٖلى البِىت:" ال٣اٖضة في م٣غع  ىى ٦ما اإلاضعي، ٖلى ج٣٘ بنما
 و٢ض واإلاجخم٘،  الهخي ال٣ُإ ٖلى ؾلبُت آزاع له صلُل بٛحر اإلاؿاءلت في وؤلاٞغاٍ اإلابالٛت ألو والٗض٫ الكٟاُٞت ًًمن
باء بٌٗ ٖؼوٝ بلى ًاصي باء جغ٥ ىظا ٌٗجي وال الهخي صوعىم مماعؾت ٖن ألَا  وقإجهم، الُبي الٍٟغ٤ ؤًٖاء ؤي ؤو ألَا
ضم الىؾُُت مغاٖاة ٌٗجي وبنما ٗت واؾدُٗاب ؾٗت ٖلى ونا٦ض الباب، ىظا في الخٍٟغِ ؤو ؤلاٞغاٍ ٖو  لجمُ٘ ؤلاؾالمُت الكَغ

حرو،وال الُب مجا٫ في اإلاؿخجضة النىاػ٫   وال٣ٟهاء الهخي ال٣ُإ ٖن اإلاؿئىلحو  بحو ما الجهىص ج٨ش٠ُ من بض ٚو
 ظمُ٘ في جدضر الُبُت ،وألازُاء الُبُت ألازُاء مك٩لت لخل وطل٪ للجمُ٘ ؾلـ نٓام وي٘ ؤظل من وال٣انىنُحو
لُنا ٦شحرة وآزاع وؤع٧او ؤؾباب ولها اإلاجخمٗاث تها ٖو ملُا ٖلمُا ٖجها وؤلاٞهاح مٗٞغ ن نض١ ب٩ل ٖو  النٓام ٍَغ٤ ٖو

. الٗامت للمهلخت وطل٪ الُبُت وألازُاء اإلاكا٧ل خل ٖلى حؿاٖض التي الصخُت وال٣نىاث

:   اإلاغاح٘ كابمت

.  1405 ،" الٗباص زحر َضي في اإلاُٗاص ػاص" ، الجىػٍت ال٣ُم ابن -1

.  2ٍ ، ال٣اىغة ، ألامنُت للٗلىم نا٠ً ؤ٧اصًمُت ، "الضماغي اإلاىث" ، الجنضي ابغاىُم -2

. 2ٍ ، ال٣اىغة ، الٗغبُت الجهًت صاع ، "لألَباء الجىابُت اإلاؿؤولُت" ، هللا ٖبض ؤؾامت -3

.  1ٍ ، ال٣اىغة ، الجامُٗت ال٨خب صاع ،"الٗلىباث للاهىن  الٗامت ألاؾـ" ، الججزوعي  ؾمحر -4

ذ ، "اللاهىن  و الُب في الىؾُِ" ، ٞهض اإلاكٗاو زالض مدمض -5 .  2003 ، ال٩ٍى

ضاو ػ٧ي مدمض -6 ٌ" ، ؾٍى ىت و اإلاٗضًت ألامغاى و الخمٍغ ت ألانجلى اإلا٨خبت ،" الباَىت و اإلاؿخَى . 1988 ، ال٣اىغة ، مهٍغ
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 اإلاجلض ، ؤلاؾالمُت للضعاؾاث ؤلاؾالمُت الجامٗت مجلت ، "الخُبِب زُأ ًٖ الجىابُت اإلاؿؤولُت" ، نباح ماػو  -1
.  2002 ، الشاني الٗضص ، الٗكغوو

 ، 2 ٢ؿنُُنت ظامٗت ، الٗمل و الخنُٓم الاظخمإ ٖلم في ماظؿخحر عؾالت ، "اإلامغيحن أصاء و الخدفحز" ، وافي الُاىغ -2
2012-2013 .

ٌ  في الُبِب زُأ ًٖ اإلاضهُت اإلاؿؤولُت" ، الُُاع نالر بن الغخمن ٖبض -3  للٗلىم نا٠ً ظامٗت ، "الخلُجي مجلـ صو
  . 2010 ، الٍغاى ، الامنُت

9- konabinam , competence collectives au travail , edition l harmattan , paris , 2000. 

10- stephen robbins , organisation theory and application , third edition , new jersery, 1990. 
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المي البٗض  اإلاىاَىحن لضي البُئي الىعي لخلم ؤلٖا
ابي هؼيهت.أ  3 الجؼابغ حامٗت/َو

:  اإلالخو

الم وؾاثل جلٗب    ُت نكغ في ٦بحرا صوعا الخهىم وظه ٖلى واإلاجالث الصخ٠ مجها و ؤلٖا  من اإلاىاَنحو بحو البُئُت الخٖى
 من زالُت ؾلُمت و نُٟٓت بِئت ؤؾِـ وث بسل٤ ال٨ُٟلت الىؾاثل و البُئُت باإلاًامحو الىعي و الش٣اٞت صاثغة جىؾُ٘ ؤظل

ت ؤىمُت ج٨من و ،الخلىر ٖىامل   خهانت لضًه جخ٩ىو  ختى مؿخ٣بله و الُىمُت خُاجه جمـ ٧ىجها الجىانب بهظو اإلاىاَن مٗٞغ

 ىظو ٖلى اإلاداٞٓت ؤظل من الُىمُت ؤنكُخه و ٞٗالُاجه ٖبر مٗها الُىمي الخٗامل ٦ُُٟت و البِئت خى٫  ناضج جهىع  و   

  .الخ.... الٗمل م٩او في خل٣ت بأزغ انتهاء و واإلادلت والكإع البِذ من ابخضاء البِئت

الم لىؾاثل ٞةو ىظا ٖلى و ت و اإلاغثُت ؤلٖا  لضي جىلضو الظي للخإزحر زانت اإلاؿخىي  ىظا ٖلى ال٨بحر الضوع  اإلا٣غوءة و اإلاؿمٖى
ضم البِئت ٖلى الخٟاّ ج٨ٟل التي ولل٣ىانحو البُئُت للمخُلباث اخترامه ٖضم ٖن الناظمت للمساَغ بصعا٦ه مضي و اإلاخل٣ي  ٖو

 الىعي جنمُت هي مؿاولُاث من الىؾاثل ىظو ٖلى ٣ً٘ ما بحو ومن. واإلاؿخ٣بل للخايغ زضمت مىاعصىا اؾخسضام في الخٗؿ٠
دت لضي اإلاب٨غ والانُبإ ٟا٫ قٍغ  واإلاضعؾت البِذ من ؤوال ًبضؤ الىعي ىظا ؤو من انُال٢ا البِئت ٖلى الخٟاّ بإىمُت ألَا

خباع بنٓغ آزظًن والكإع الم ؤو الٖا  و الخبراث ن٣ل و الىعي ىظا بناء في ألاؾاؾُت اإلا٣ىماث اخض ٌٗض البِئت مجا٫ في ؤلٖا

 .بها الًاعة الؿلى٦ُاث ٖن للخسلي جضٖى التي ال٣ُم ٚغؽ و البِئت لخماًت الخانت الجضًضة الخ٣نُاث و اإلاٗاٝع

الم ًلٗب بهظا و   و البِئت جسضم مخىاػنت بنماثُت ؾُاؾت انتهاط ٖلى ال٣غاع ؤصخاب لخض ياُٚت ٢ىي  حك٨ُل في صوعا ؤلٖا

 .لها اإلابرمج ٚحر و الٗكىاجي الاؾخٛال٫ ظغاء اإلاىاعص ىظو جضىىع  جمن٘ و الُبُُٗت مىاعصىا ٖلى جداٞٔ

الم: اإلافخاخُت اليلماث الم، وؾابل البُئي، الىعي البُئي، ؤلٖا   البُئي الصخفي ؤلٖا

: ملضمت

  و ؤؾاؾُا مدىعا البِئت حٗض   
ًة
 الخٗامل في ؤلانؿاني البٗض ٌٗخبر خُض اإلاخىانلت، و الكاملت الخنمُت مٟهىم جد٤ُ٣ في ٞاٖال

 مباقغا اجهاال جخهل البِئت ٢ًاًا ؤو مىاعصىا،٦ما نىو  و ٖلحها الخٟاّ ٖملُت من ًخجؼؤ ال ظؼءا البِئت ٢ًاًا م٘
 ؾُازغ و ؤزغ مما ًضمغىا ماػا٫ و البِئت صمغ ؤلانؿاو ل٨ن الؿُاؾُت، و الاظخماُٖت و الا٢خهاصًت اإلاجخمٗاث بسهاثو

 البُئُت اإلاكا٧ل بٌٗ بو بل آلاو، منظ اإلاؿخ٣بلُت و آلانُت الخُِ و الخلى٫  وي٘ ًخم لم بطا ال٣اصمت ألاظُا٫ ٖلى مؿخ٣بال
  البِئت خماًت حٗض لم ، لها خل إلًجاص صولُت ماجمغاث ٣ٖض حؿخضعي ٖاإلاُت مكا٧ل حٗض الخغاعي  الاخخباؽ مشل

ًة
 ًدخمل زُاعا

ٌ، ؤو ال٣بى٫  حر ندى الؿعي في الترادي ؤو الخإظُل جدخمل ال ب٣اء مؿإلت هي ما ب٣ضع الٞغ  إلنجاخها، اإلا٣ىماث ٧ل جٞى
  حٗجي ال الىاؾ٘ بمٗناىا ٞالبِئت

ًة
حر من بض ٞال ٖلُه و ومؿخ٣بله، ؤلانؿاو خُاة من ؤ٢ل قِئا  للٗمل مخ٩املت منٓىمت جٞى

ؼو و البُئي الىعي زل٤ بهضٝ الجاص البُئي الم ٌؿاىم ىنا و ، حٍٗؼ   زال٫ من البِئت ٖلى الخٟاّ في ٦بحر بك٩ل البُئي ؤلٖا
 صوعا ًلٗب ٦ما ألاػع١، ٧ى٦بنا مجها ٌٗاني التي ال٨بري  باإلاك٨الث الخٍٗغ٠ ٦ظا البِئت،و ب٣ًاًا ؤلاعقاص و الخدؿِـ ٖملُت
ُت نكغ في ٦بحرا  بسل٤ ال٨ُٟلت والىؾاثل البُئُت باإلاًامحو الىعي و الش٣اٞت صاثغة جىؾُ٘ ؤظل من اإلاىاَنحو بحو البُئُت الخٖى

الم حهضٝ ٦ما ،الخلىر ٖىامل من زالُت ؾلُمت و نُٟٓت بِئت جإؾِـ و  بما خماًتها و البِئت ال٣ضعاث جنمُت بلى البُئي ؤلٖا
ُٟي ج٠ُُ٨ مٗه ًخد٤٣ ا و اظخماُٖا ؾلُم ْو  م٘ ؤلانؿاو حٗامل في البُئي الؿلى٥ جغقُض ٖنه ًنخج للمىاَنحو خٍُى
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 و اإلاب٨غ باإلنظاع  صوعو ًخمشل ٦ما. البُئُت، اإلاىاعص ٖلى اإلاداٞٓت و البِئت خماًت بمكغوٖاث للمكاع٦ت جدًحرو و مدُُه
٨ه و بُئي، زلل ؤي عنض اصة و الٗام، للغؤي جدٍغ ٗاث بنضاع في بؾهامه و الؿ٩او، لضي  البُئي الىعي ٍػ  التي ؤلاًجابُت الدكَغ

  . البِئت جسو

الم لىؾاثل ٞةو ىظا ٖلى ت و اإلاغثُت ؤلٖا  لضي جىلضو الظي للخإزحر زانت اإلاؿخىي  ىظا ٖلى ال٨بحر الضوع  اإلا٣غوءة و اإلاؿمٖى
 و الىعي جنمُت هي مؿاولُاث من الىؾاثل ىظو ٖلى ٣ً٘ ما بحو من و ، البِئت تهضص التي للمساَغ بصعا٦ه مضي و اإلاخل٣ي
دت لضي زهىنا البُئي ؤلاعقاص ٟا٫ قٍغ  و البِذ من جنُل٤ التي البِئت التربُت الٍُغ٤ ٖن البِئت ٖلى الخٟاّ بإىمُت ألَا
الم ، اإلاضعؾت  الخ٣نُاث و اإلاٗاٝع و الخبراث ون٣ل الىعي ىظا بناء في ألاؾاؾُت اإلا٣ىماث اخض ٌٗض البِئت مجا٫ في ٞاإٖل
غؽ البِئت لخماًت الخانت الجضًضة  نُغح ؤو ًم٨ن ىنا من و بها، الًاعة الؿلى٦ُاث ٖن للخسلي جضٖى التي ال٣ُم ٚو

الم ٌؿاَم هُف: الخالي الدؿائ٫     البِئت؟ خماًت و  البُئي الىعي وكغ في ؤلٖا

:  مفاَُم: أوال

 الىيُٗت البِئت ٦ظل٪ و خُت، ٧اثناث من بها و ٖلحها ما و التربت و الًٟاء و الهىاء و اإلااء ٢ىامها و الُبُٗت وحٗجي :البِئت -1
  .خاظاجه إلقبإ مغا٤ٞ و منكأث من الُبُُٗت البِئت في ؤلانؿاو ويٗها التي

الم ها،  بٗض لِـ و بضاًتها من البُئُت اإلاكا٧ل ٧ل ٖلى الًىء ٌؿلِ بٖالم ىى: البُئي ؤلٖا ت للجمهىع  ًن٣ل و  و٢ٖى  و اإلاٗٞغ

  .بُئخه ٖلى ال٣ل٤ و الاىخمام

 و اإلاهاعاث و ألاؾاؾُت البُئُت باإلاٗاٝع ألاٞغاص بتزوٍض حهخم الظي اإلاٟهىم طل٪: " ؤنه ٖلى البُئي الىعي ٌٗٝغ: البُئي الىعي -2
ىبت، البُئُت الاججاىاث و ألاخاؾِـ  جدملهم بَاع في ، ٞحها ٌِٗكىو  التي بِئتهم م٘ الٟٗا٫ الانضماط من جم٨جهم بدُض اإلاٚغ

  . اإلاؿخ٣بلُت و الخايغة الخُاة ؤظل من البِئت ٖلى الخٟاّ جًمن التي اإلانكىصة البُئُت اإلاؿاولُت

 باإلانخى ٌٗٝغ ما ىى و عى،ألا ٧ى٦ب ٖلى بنجاح الِٗل ٖلى الناؽ ٌؿاٖض الظي التربُت من ظانب يه :البُئُت التربُت -3
 و بكمىلُت بُئخه و ؤلانؿاو بحو الٗال٢اث جدؿحو و صاعةب ٦ُُٟت حٗلم ؤجها ٖلى البُئُت التربُت حٗٝغ ٦ما ، للتربُت البُئي
ؼ، اصة و الخضًشت الخ٣نُاث اؾخسضام ٦ُُٟت ٖلمث ٦ظل٪ البُئُت التربُت حٗجي ٦ما حٍٗؼ  و البُئُت اإلاساَغ ججنب و بنخاظها ٍػ

 . ال٣ٗالنُت البُئُت ال٣غاعاث بجساط و ال٣اثم لبُئيا الُٗب بػالت

 

 

 

 

                                                           
. 123، ص    20:األردن،  ط ،"اإلعالم البيئي"سناء زلمد اجلبور ، - 
 

 302.، ص 2007 ، العصرية ادلكتبة ، القاىرة ،1 ط ، "البيئة وحماية االجتماعية الخدمة "، موسى زلمد أمحد - 2
 .93سكندرية ، صاإل، " اإلعالم البيئي بين النظرية و التطبيق "مجال الدين السيد علي صاحل ، - 3
 .21، ص 1993جامعة اإلمارات العربية، : ، اإلمارات العربية1، ط"قانون حماية البيئة "ماجد راغب احلواين، - 4
 79 ص ، 7004 ، احلامد ،دار " البيئية التربية في دراسة" البيئة و اإلنسان "، السعود راتب - 5
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الم  -زاهُا :  البُئي ؤلٖا

ف -1 الم حٍٗغ الم ن٣هض:  البُئي ؤلٖا  وؾاثل زال٫ من بالبِئت اإلاخٗل٣ت الٗلمُت الخ٣اث٤ نكغ و بنكاء ٖملُت"البُئي باإٖل

الم  .  "اإلاؿخضًمت الخنمُت بلى ونىال البُئي الىعي من صعظت بًجاص بهضٝ ؤلٖا

ُت ؤظندت ؤىم ؤخض ىى ٦ظل٪    و البُئي، بالىعي للغقي اًجابي مغصوص لها ٧او اؾدشماعىا ؤخؿن بطا ؤصاة ىى و البُئُت الخٖى
الم ٌٗمل و البُئُت، لل٣ًاًا الؿلُم ؤلاصعا٥ نكغ  بناء و اإلاٗانغة البِئت ل٣ًاًا اإلاخل٣ي بصعا٥ و ٞهم و جٟؿحر في البُئي ألٖا

  .٢ًاًاىا و البِئت ججاوا مُٗنت ٢ناٖاث

الم جُىع  و وكأة -2  : البُئي ؤلٖا

الم وؾاثل الىخمام ألاولى ألانى٫  جغظ٘ ( ؾىجا مُني)مضًنت في طل٪ و 1870 ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غو  في الؿبُٗنُاث بلى بالبِئت ؤلٖا
٨ُت، اإلاخدضة بالىالًاث ش في ؤىمُتها ٞللمضًنت ألامٍغ الم وؾاثل بحو الٗال٢ت جاٍع  ؤؾـ ٣ٞض ، البِئت بكإو الضاثغ والهغإ ؤلٖا

(Hallock) ت الخُاة الخدضًض وظه ٖلى و البِئت ب٣ًاًا ٖنِذ مجلت  الىظىص من جماما ازخٟذ التي اإلاجلت و ، اإلاضًنت في البًر

لت إلاضة البِئت خماًت ظماٖاث حك٨ُل في ٦بحرا ؤزغا جغ٦ذ  وػعاء عثِـ( َُث إصواعص ) ؤنكإ بنجلترا في و ازخٟائها، بٗض ٍَى
ُانُا المُىو  و الصخُٟىو  بضؤ و اإلااضخي، ال٣غو  من الؿبُٗناث ؤواثل في البِئت وػاعة بٍغ  البُئُت ال٣ًاًا بمٗالجت حهخمىو  ؤلٖا

ُت حكاعلؼ ألامحر و بنجلترا مل٨ت ؤولذ ٖنضما مسخل٠ ندى ٖلى      .الًِٛ ظماٖاث جبنتها التي البُئُت لل٣ًاًا قٖغ

الم ؤو الخنإوي  ٖهام الض٦خىع  البُئي الخبحر ًا٦ض و  ؤنكإث ٖام 100 من ؤ٦ثر ٞمنظ ظضًضا، لِـ البِئت ٢ًاًا ٖن ؤلٖا
ت البِئت ٖلى للخٟاّ ؤىلُت ظمُٗاث ت الخُاة ٞىاثض ٖن الناؽ بٖالم نكاَاتها من ٧او و البًر  و نىجها، يغوعة و البًر
 الٗامت الٗلمُت اإلاجالث مجها البٌٗ ؤنضع و عؾالتها، لنكغ وؾاثِ الٗامت اإلاجالث و الصخاٞت من الجمُٗاث جل٪ اجسظث

٩ا في ؤنضعث التي الىَنُت الجٛغاُٞا مجلت مشل زانا، اىخماما الُبُُٗت البِئت ؤولذ التي  . ؤمٍغ

الم جُىع  مغاخل ج٣ؿُم ًم٨ن و   : بلى البُئي ؤلٖا

 .خضوثها ٞىع  اإلاشحرة و اإلانبهت البُئُت ال٣ًاًا جنإولذ التي هي و :ألاولى اإلاغخلت 

الم مغخلت هي و :الثاهُت اإلاغخلت  اىخمام من ناخبه ما و اإلاخسههحو و اإلاهخمحو من مٗحو ٢ُإ بلى اإلاىظه و اإلاخسهو ؤلٖا
 .مدضوص بزباعي 

الم مغخلت هي :الثالثت اإلاغخلت  من اإلاخل٣حو ظمهىع  لضي مُٗنت عئٍت بلىعة بلى حهضٝ الظي و الاندكاع الىاؾ٘ الجماىحري  ؤلٖا
حو زال٫  :مؿخٍى

                                                           

 .6 ، ص 2004دار ادلناىج ، : ، عمان "التربية البيئية "دين سليمان مزاىرة ،أ  -  
 .40ص مرجع سبق ذكره،سناء زلمد اجلبور، - 2
 .512-511، ص 2008عامل الكتب،:،القاىرة 1ط ،"العام تصال و الرأيإلا وتكنولوجيا اإلعالم في دراسات "، محادة إبراىيم بسيوين - 3
 غري ماجستري رسالة )، دراسة حتليلية جلريدة الوطن اجلزائرية، "المعالجة اإلعالمية للتلوث الصناعي في الصحافة المكتوبة"أمساء عبادي ، -  4

 .86، ص  83، ص 2010قسنطينة، سنة  جامعة ، (منشورة
 .123ص  ، مرجع سبق ذكرهسناء زلمد اجلبور، - 5
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 .ؤلازباعي  اإلاؿخىي  -

اث و ال٣ًاًا خى٫  عؤي زل٤ مؿخىي  -   .البُئُت اإلاىيٖى

الم مهام -3   : أَضافه و البُئي ؤلٖا

الم مهام جخمشل و  :  الخالُت الن٣اٍ في البُئي ؤلٖا

 ٖلى ياِٚ قٗبي جُاع زل٤ ٖل ٌؿاٖض مما البُئُت، ال٣ًاًا ججاو الٗام الىعي جنمُت زال٫ من البُئي الىعي جنمُت -
 .البُئُت باإلاك٨الث لالىخمام الخ٩ىماث

 البُئُت اإلاٗلىماث زال٫ من ال٣غاع ؤصخاب جدٟحز و ، البُئُت الؿاخت في الجمىص لخدٍغ٪ ألاٞغاص شخض و الهمم ب٣ًاّ -
ُت جدؿحو و ، البِئت اججاو بمؿاولُت الخهٝغ بُٛت الصخُدت،  خُاة حٍٗغٌ صوو  و باإلاىاعص، ؤلايغاع صوو  الخُاة نٖى

 .للخُغ ال٣اصمت ألاظُا٫

 ٖلى الخٟاّ مغاٖاة و اإلاخجضصة ٚحر اإلاىاعص اؾخجزاٝ زٌٟ و الخنٕى خٟٔ و اإلاِٗكت مؿخىي  جدؿحو يغوعة بلى الضٖىة -

 .الؿِئت البُئُت الؿلى٧اث و الٗاصاث حُٛحر و ، ؤلا٩ًىلىظُت لؤلنٓمت الاؾدُٗابُت ال٣ضعة

ؼ و الاؾتهخاع و الٗبض مىاظهت -  .بِئتها خماًت من اإلاجخمٗاث جم٨حو و لؤلًٞل الخُٛحر في الغاٚبت الٟئاث ٢ضعاث حٍٗؼ

 .البِئت لخماًت اإلابظولت الجهىص و ؤلاًجابُاث ٖلى الًىء حؿلُِ و الخنمُت و للبِئت ؤنض٢اء ٦ؿب ٖلى الٗمل -

الم بو - ىو  مدُاث جبثها نىع  ال و اإلاجالث و الصخ٠ جنكغىا ؤزباع مجغص لِـ البُئي ؤلٖا  جخبناىا عؾاثل ال و ، الخلٍٟؼ
المُت الخمالث ت مدايغاث و ؤلٖا ٍى  بلى ًغمي و ، ظهت من ؤ٦ثر ُٞه حكاع٥ منٓم ٖمل ىى بل ، اإلاجخم٘ قغاثذ ؤمام جل٣ى جٖى

الم ؤىضاٝ جخلخو و  ٖضة، ؤىضاٝ جد٤ُ٣   : ًلي ُٞما البُئي ؤلٖا

 بٖالمهم و بالبِئت، الهلت طاث باإلاٗلىماث جؼوٍضىم و للجمهىع  قاملت و مبؿُت بهىعة ج٣ضًمها و البُئُت، ال٣ًاًا َغح -
 التي ال٣غاعاث و ؤلاظغاءاث ٧ل مخابٗت و بالبِئت اإلاخٗل٣ت اإلاىايُ٘ و ألازباع ؤىم ن٣ل زال٫ من ٖاإلاُا و مدلُا ظضًض ب٩ل

 جبظ٫ التي الجهىص في ؤلاؾهام بالخالي و ، بالبِئت ؤلايغاع قإجها من ٩ًىو  و ، الخام و الٗام ال٣ُاٖحو في ما ظهاث جخسظىا

 .مجها الخض ؤو اإلآاىغ ىظو و٠٢ ؤظل من للًِٛ

 اإلاكاع٦ت و ، بالبِئت الًاعة ؾلى٦ُاتهم حُٛحر بلى اإلاىاَنحو صٞ٘ في اإلاؿاىمت بهضٝ بًجابُت بهىعة البُئي الىعي حك٨ُل -
اًت في بٟٗالُت  اإلاؿاولحو بلى آعائهم بًها٫ و الخىاع ٖلى حصجُٗهم و ، الصخصخي الٗمل بلى الناؽ صٞ٘ زال٫ من ، البِئت ٖع

 ٦ما اإلاؿاولحو، بلى الناؽ آعاء زالله من جهل خىاع ب٢امت ٌؿخضعي ىظا و ال٣غاع، نن٘ في ٌؿاىم مؿمٕى عؤي لهم ٩ُٞىو  ،

 .البِئت لخماًت الغؾمُت والهُئاث الخ٩ىماث جخسظىا التي ؤلاظغاءاث و الخضابحر ظضوي  ٖن بًًاخاث للمؿاولحو ًىنل

ت و حٗلُمُت بغامج ًغ جُى و وي٘ جبجي  - ُت البِئت، لخماًت جغبٍى  اإلاؿاولت الجهاث ٖن الهاصعة البِئت خماًت ب٣ىانحو والخٖى
اإلاُا ب٢لُمُا و مدلُا البِئت ٖن  و مكغوٖت َمىخاث زل٤ ٍَغ٤ ٖن ألاًٞل ندى الخُٛحر بلى ألاٞغاص جدٟحز بالخالي و ٖو

 . ال٣ٗباث و الهٗاب ٖلى للخٛلب الخماؽ بط٧اء و ، اإلاناؾبت وال٣ُم الاججاىاث و صٖم و بًجاص م٘ ، مم٨نت

                                                           

 .225 - 224دار الفجر، ص: القاىرة ،"المتخصص الصحفي"إبراىيم، إمساعيل -  
 .152، ص 2010قسنطينة، سنة  منشورة،جامعة غري ماجستري ، رسالة"دور اإلذاعة المحلية في نشر الوعي البيئي لدى الطلبة "ياسني بوذراع، - 2
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 حٗجي ؤجها ٖلى البِئت ٢ًاًا بلى النٓغ طل٪ ومن البِئت ٢ًاًا مٗالجت في ال٣انغة والخهىعاث اإلا٣ىالث بٌٗ جصخُذ -
 ٞمن ، البِئت جلىر ؤو البُئُت اإلاهاصع بىضاع بلى بُبُٗتها جاصي الخنمُت ؤو م٣ىلت ٦ظل٪ و ، ٣ِٞ مهاصعو و الخلىر مٓاىغ

غىا و البِئت جنمُت ؤو بط والخنمُت، البِئت بحو الغبِ اإلاهم  خُاة في اإلاؿخ٣بل و الخايغ ألظُا٫ الٟغنت ًدُذ جدؿُجها و جٍُى

 .ؤًٞل

ت ىنا٥ ٞاو ؾب٤ ما بلى باإلياٞت  و ؤىضاٞه جد٤ُ٣ ؾبُل في ٌؿخسضمها ؤو البُئي لئلٖالم ًم٨ن التي ألاؾالُب من مجمٖى

:   مجها

ُت لنكغ ٖمل وعف و وماجمغاث بدض وخل٣اث ونضواث مخسههت مدايغاث جنُٟظ - اصة و الخٖى  مسخل٠ في الخٗلُم ٍػ
.  البِئت ٢ًاًا

ت و  ؤلاطاُٖت البرامج جنُٟظ -  اإلاك٨الث ججاو مؿالُاجه و بضوعو جبهغو و للمىاَن، البُئُت الخ٣اث٤ ج٨ك٠ التي الخلٟاٍػ
. البُئُت

ت عؾىمها و جد٣ُ٣اتها و م٣االتها ٖبر البُئي الىعي لنكغ الصخاٞت حسخحر - ٩اجحًر .  ؤؾالُب من طل٪ ٚحر و ال٩اٍع

اعة ٖلى ألاٞغاص حصجُ٘ -  للمٗلىماث ىامت مهاصع حك٩ل التي الُبُُٗت اإلادُُاث و الخُىاو خضاث٤ و اإلاٗاعى و اإلاخاخ٠ ٍػ

.  ٞئاتهم ب٩اٞت للناؽ البُئُت

 وحؿلُِ ٞحها، الانسغاٍ و البُئُت ألاىضاٝ طاث ألاىلُت والهُئاث اإلاهنُت والجماٖاث النىاصي حك٨ُل ٖلى ألاٞغاص حصجُ٘ -
ٗها بنجاح ٖلى الٗمل و بغامجها صٖم و نكاَاتها و ؤىضاٞها ٖلى الًىء .  البِئت ٖلى اإلاداٞٓت في مكاَع

ُت بغامج بنجاح -  .الخ٩ىمُت اإلااؾؿاث جنٟظىا التي الخش٠ُ٣ بغامج و الصخُت الخٖى

الم وؾابل  : البُئي ؤلٖا

الم وؾاثل صوع  جنإولذ التي الضعاؾاث حٗضصث    ُت البُئي، الىعي نكغ في ؤلٖا  ظل وجخ٤ٟ البِئت خماًت ب٣ىانحو والخٖى
الم وؾاثل ؤىمُت ٖلى ؤظٍغذ التي الضعاؾاث ت، ؤلٖا   بًمانا ال٣ًاًا، لهظو الجماىحر اندباو بزاعة في الٟاٖل وصوعىا الجماىحًر

ض عؤي ىنا٥ ٨ًن لم بو ، جنجر ؤو ًم٨ن ال ؤ٧اصًمُت ؤو خ٩ىمُت ظهىص ؤي بإو المُت، للجهىص مٍا  ًلي ما في ؾندإو٫  و ؤلٖا

 . البُئي الىعي ونكغ بلىعة في الىؾاثل ىظو من واخضة ٧ل صوع  جبُاو

الم وؾابل 1- ىو  ومجها ؤلاصعا٦ُت الخىاؽ ٖمضحي والبهغ الؿم٘ خاؾتي ٖلى وحٗخمض : واإلاغبُت اإلاؿمىٖت ؤلٖا  و الخلٍٟؼ
ت و ألاٞالم ضة ٞاٖلُت لها و الُٟضًى ؤقَغ  ىظو اإلاكاىضًن من لجماىحرىا ج٣ضم خُض البُئُت، ألاػماث و ال٩ىاعر ن٣ل في ٍٞغ

ضا ٖلحها ًًٟي الظي بهىتها اإلا٣ترنت الخُت الهىع  ٖلى مٗخمضة مخ٩املت مكاىض في ال٩ىاعر ض و الىا٢ُٗت من مٍؼ  ٢ىة من ًٍؼ
ت الؿمُٗت الىؾاثل حٗض و جإزحرىا، المُت ألاؾالُب ؤخؿن البهٍغ  ؤو بلى الن٣اص و الباخشىو  ٌكحر و جهض٣ًا ؤ٦ثرىا و ؤلٖا

ىو  المُت ال٨ٟاءة طعوة ًبلٜ الخلٍٟؼ ٣ت خضوثها خا٫ ألاػماث و ٧ال٩ىاعر الهامت ألاخضار حُُٛت ٖنض ؤلٖا  جخجإوػ  ٞىعٍت بٍُغ

                                                           

  .206، ص 0 20دار اخللدونية،:،اجلزائر ، ط"قتصاد البيئياإل"منور أسرير ، زلمد محو ،  - 
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ُت و ؤلاصعا٦ُت الهىع  بناء في حؿاٖض بالخالي و اإلا٩او و الؼماو خضوص باإلاكاىضًن  و الٗام الغؤي اججاىاث في جإزغ و اإلاٗٞغ

.  ال٣غاع نانعي و الهٟىة

 : الؿمُٗت الىؾابل 2- 

 حٗخمض خُض ج٩لٟت، ؤ٢لها حٗخبر و ألاػماث، و ال٩ىاعر ٖن لئلٖالم اؾخسضاما و اندكاعا الىؾاثل ؤ٦ثر هي و ؤلاطاٖت، ؤىمها و
 و ؤلاًداء في ال٣ىي  ألازغ لها ٦ما بال٩ىاعر الخانت والبُاناث ألازباع و والخ٣اث٤ اإلاٗلىماث جىنُل في الؿم٘ خاؾت ٖلى

ن  لى مما جظ٦غىا ٌؿهل بالغاصًى ج٣ضًمها ًم٨ن التي البؿُُت و الؿهلت اإلاىاص ؤو الخجاعب ؤْهغث ٢ض و ، الظىنُت الهىع  ج٩ٍى
ت ٢ضمذ  في حؿاىم التي ؤلاطاُٖت ألاؾالُب لبٌٗ اؾخٗغاى ًلي ما في و حٗلما ألا٢ل ؤو ط٧اء ألا٢ل ألاٞغاص بحو زانت مُبٖى

 :  البُئي الىعي نكغ

 .ٖاصي بزباعي  مىظؼ ؤي في البِئت ؤزباع بلى الخُغ١  ًم٨ن -

 ٖلى ال٣اثمحو و اإلاسخهحو م٘ منا٢كاث و خىاع ق٩ل في للمؿخمٗحو ج٣ضم التي الغاصًى اظخماٖاث ؤو ؤلاطاُٖت الخهو  -
 . اإلاىيٕى ظىانب ٧ل في اإلاىاَنحو بمكاع٦ت و البِئت، قاوو

اني اؾخٗما٫ - ىنُت الخمشُلُاث و والخهو ألٚا ُت في ٞٗالت ٞهي الغاصًٞى ٣ت و ٞالٟغص البُئُت، الخٖى  ًخٗلم مباقغة ٚحر بٍُغ
مه ؤو صوو  جامت بلبا٢ت الغؾالت ًخل٣ى ٞهى مغونت ب٩ل ًخىعى و  .عؤًه حُٛحر ٖلى نٚغ

الناث - ىنُت ؤلٖا  اإلاؿخمٗحو ؾلى٧اث في الخإزحر مجها الٛغى و  ؤلاطاٖت ؤمىاط ٖلى ٖغيها ًم٨ن التي و بالبِئت اإلاخٗل٣ت الغاصًٞى

٘ في اإلاكاع٦ت ٖلى خثهم و بًجابُا  .البُئي الىعي ٞع

 ج٩ىو  ؤو قٍغ اإلاؿخمٗحو ؤطىاو  في  البُئُت الغؾالت جتر خ ختى الٗملُت ج٨غاع ٍَغ٤ ٖن الٟٗلي البُئي الىي٘ نكغ ًم٨ن -

 .اإلاجخم٘ ٞئاث لجمُ٘ واضخت و بؿُُت الغؾالت

ُت ؤع٧او من ىاما ع٦نا ؤلاطاٖت زضماث جمشل و  في نجاٖت الىؾاثل ؤ٦ثر ؤلاطاٖت حٗض ٦ما اإلاخ٣ضمت الضو٫  في البُئُت الخٖى

اث ٖلى زانت البُئُت اإلاىايُ٘ مٗالجت  . اإلادلُت اإلاؿخٍى

 : اإلاىخىبت الصخافت 3-

الم وؾاثل بحو ىامت م٩انت جدخل اإلا٨خىبت الصخاٞت جؼا٫ ال دت مِؿغة وؾُلت ٞالصخُٟت ، ألازغي  ؤلٖا  ، نٟؿه الى٢ذ في ومٍغ
ه ما وجنٕى الصخٟي الٟن ؤو ٦ما ٩اجىعٍت الغؾىماث ٦ظا و الٗامت و اإلاسخهحو آعاء و حٗل٣ُاث و ؤزباع من جدخٍى  و ال٩اٍع

ُت في ٞاٖال صوعا للصخاٞت جمنذ الهىع  ُت زانت ؤنىاٖها بمسخل٠ الخٖى  اإلاجالث صوع  بلى ؤلاقاعة وججضع البُئُت الخٖى
الم صوع  جنإولذ التي الضعاؾاث من ٖضص حكحر و ، البُئي الىعي نكغ في الٗلمُت ُت في ؤلٖا اصة ؤو بلى البُئُت الخٖى  في ال٨بحرة الٍؼ
٨ُت اإلاخدضة الىالًاث في ْهغث التي و البُئي البٗض طاث الٗلمُت اإلاجالث باتهم و اإلاىاَنحو الججاىاث ان٩ٗاؾا ٧انذ ألامٍغ  ، ٚع

 . ألاؾاؾُت ىمىمهم بخضي حك٩ل الخلىر ٢ًُت ؤنبدذ ٣ٞض

                                                           

 .37، ص 2008القاىرة، دار الكتاب احلديث ،  ،"(تطبيق على اإلعالم في بعض الدول)تكنولوجيا اإلعالم  "براىيم،إزلمد معوض  -  
 منشورة،جامعة غري ماجستري رسالة،"-مدينة عنابة نموذجا -اإلعالم و البيئة دراسة استطالعية لعينة من الثانويين و الجامعيين "رضوان سالمن، - 2

 .146، ص 2006اجلزائر ، سنة 
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 : الشخص ي الاجهاٌ 4-

ت ٖلى بال٣ضعة الصخصخي الاجها٫ ًخمحز و ، الخإزحر و ؤلا٢نإ ٖلى ال٣ضعة في الهضاعة بم٩او الصخصخي الاجها٫ اخخٟٔ  مٗٞغ
 ما بطا اإلانكىص الخإزحر بخضار ٖلى ٌؿاٖض مما ، الهضي ىظا ؤؾاؽ ٖلى الاجها٫ جىظُه و اإلاؿخ٣بل ٖنض الغؾالت نضي

غث   .الغؾالت لخل٣ي اإلاؿخ٣بل ْغوٝ تهُإث و اإلاغؾل ٖنض الاجها٫ مهاعاث جٞى

الم وؾابل 5- الم ج٨نىلىظُا بٞغاػاث بخضي هي و :الجضًضة ؤلٖا  من انُال٢ا باألؾاؽ جخم التي و الخضًشت، والاجها٫ ؤلٖا
٩ي ونٟداث واإلاضوناث ، اإلاخسههت ؤلال٨ترونُت اإلاىا٢٘ وحكمل الانترنذ قب٨ت  ٌٗٝغ ما ألازحرة الؿنىاث في بغػ  ٦ما الٍى

الم غاى نممذ التي و الاظخماعي، الخىانل قب٩اث ؤو الاظخماعي باإٖل  و الخىانل جخجإوػ  ج٩اص ال مدضصة ؤىضاٝ و أٚل
ت جًمن ومؼاًا زضماث ج٣ضم بدُض اإلاؿخسضمحو، بحو الضعصقت غاى حؿخسضم باجذ ؤجها الىاضر و الخىانل اؾخمغاٍع  أٚل

ُا ؤ٦ثر  واإلاك٨الث ال٣ًاًا حٗض و واؾٗت، لجماىحر واؾخ٣ُابها الىاؾ٘ اندكاعىا و اؾخسضامها لؿهىلت نٓغا نطجا و ٖو
الم وؾاثِ ٖبر اإلاُغوخت اإلاىايُ٘ من واخضة البُئُت  ؤنبدذ خُض الٟاٌؿبى٥، مى٢٘ ؤؾاؾُت بهٟت و الاظخماعي ؤلٖا
 زال٫ من البُئُت والش٣اٞت الىعي نكغ ؤظل من اإلاى٢٘ ٖبر جنكِ الضولُت و٦ظا اإلادلُت واإلانٓماث الجمُٗاث من الٗضًض

ُت الخمالث في اإلاؿاىمت بلى الضٖىة و البُئُت، ألازباع و باإلاٗلىماث ؤلاخاَت  بصعاط ظانب بلى اإلادُِ و البِئت لخماًت الخُٖى
 . لضًه البُئي الىعي بلىعة و اإلاؿخسضمحو اندباو ظظب ؤظل من الخٗل٣ُاث و الُٟضًىىاث و الهىع،

الم صوع  -زالثا :  البُئي الىعي وكغ في ؤلٖا

ف -1  :البُئي الىعي حٍٗغ

ه البِئت و الىعي مٟهىمي صمج خانل ىى البُئي الىعي بو ٗٞغ  مىاظهت في لضوعو الٟغص بصعا٥" بإنه (William Iltelson) َو
ه و،"البِئت  ٦ُُٟت و ؤزغىا و ألؾبابها، ٞهمه و اإلادُُت البُئُت واإلاك٨الث للٗال٢اث الٟغص بصعا٥" بإنه ألامحر إكباٌ حٗٞغ

 ."ؾلبُت ؤو بًجابُت ٧انذ ؾىاء مكاٖغ و مٗاٝع من بالٟغص ًدُِ ما ب٩ل ًخإزغ وىى مٗها، الخٗامل

 و ألاخاؾِـ و واإلاهاعاث ألاؾاؾُت البُئُت باإلاٗاٝع ألاٞغاص بتزوٍض حهخم الظي اإلاٟهىم طل٪:" ؤنه ٖلى البُئي الىعي ٌٗٝغ ٦ما 
ىبت البُئُت الاججاىاث  اإلاؿاولُت جدملهم بَاع في ، ٞحها ٌِٗكىو  التي بِئتهم م٘ الٟٗا٫ ؤلانضماط من جم٨جهم بدُض ، اإلاٚغ

  . "اإلاؿخ٣بلُت و الخايغة الخُاة ؤظل من البِئت ٖلى الخٟاّ جًمن التي اإلانكىصة البُئُت

 مك٨التها و بالبِئت الىعي ٞهم و ا٦دؿاب ٖلى ألاٞغاص و الاظخماُٖت الٟئاث مؿاٖضة بإنه البُئي الىعي جبلِـ ماجمغ خضص ٦ما

  . اججاىها زانت خؿاؾُت بًجاص و الهلت طاث

ٟاث جخ٤ٟ و هم ن٣ل يغوعة زمت من و البِئت ججاو ألاٞغاص مؿاولُت جدضًض يغوعة ٖلى اإلاسخلٟت البُئي الىعي حٍٗغ  مٗاٞع
 ؤو ، ٖالجي ٧ىعي اإلاك٨الث ىظو جإزحراث ٣ًلل بما ، مك٨التها م٘ ؤلاًجابي للخٗامل ًاىلهم بما مك٨التها خُا٫ ومٗلىماتهم

                                                           

 .148ص مرجع سبق ذكره، رضوان سالمن،  -  
 
 .121، ص 2010قسنطينة، سنة  جامعة منشورة،  غري ماجستري ،رسالة "اإلعالم الجديد و نشر الوعي البيئي "كيحل فتيحة،-2
ص  والتنمية، الرتبوية للبحوث القومي ، القاىرة ، ادلركز "أفضل بيئة أجل من البيئية التربية" زلمد، صربي إمساعيل ماىر و الرفاعي كامل زلمود زلب - 3
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 ؤؾاؽ ٌك٩ل ؤو ًم٨ن ما ؤو ، الؿلُمت الاججاىاث و وال٣ُم ألا٩ٞاع و باإلاٗلىماث حؿلخهم يىء في ألاؾاؽ من خضوثها ًمن٘

   .مك٨التها و البِئت ٢ًاًا خُا٫ الى٢اجي الجماىحري  الىعي

 : البُئي الىعي ْهىع  ٖىامل -2

 نكغ ٨ٞغة جدبلىع  لم و مخإزغة، ْهغث ٢ض البُئُت اإلانٓىمت تهضص باجذ التي ألازُاع و البِئت بمك٨الث الٗالمي الىعي بو
 من بصخيء البِئت ٢ًاًا زاللها نى٢كذ التي الضولُت والنضواث اإلااجمغاث من ؾلؿلت بٗض بال ، البُئُت والش٣اٞت الىعي

 ألامم ماجمغ ؤولها ٧او الىعي، لبناء ؤؾاؾُت ٦دل٣اث البُئي والخٗلُم التربُت إلاٟاىُم ألاولُت ألاؾـ ويٗذ خُض الخٟهُل،

ض ؾخى٦هىلم في ؤن٣ٗض والظي ، ؤلانؿانُت البِئت خى٫  اإلاخدضة  البُئُت التربُت بغامج ٖنه جمسًذ ٢ض و ،1972 ٖام بالؿٍى
ُاحي ؤلاجداص) بدبلِسخي اإلان٣ٗض الخ٩ىمي الضولي اإلااجمغ و٦ظا ، الضولُت  والخنمُت البِئت ماجمغ و ، 1977 ٖام (ؾاب٣ا الؿٞى

ىصًجانحرو اإلان٣ٗض اإلاؿخضامت ل بٍغ  .1992 ٖام بالبراٍػ

سُت الناخُت من البُئي الىعي بو  ال٣ضًمت، ؤلانؿانُت الخًاعاث في واضخت مٓاىغو بضث ٣ٞض ، النكإة خضًض لِـ الخاٍع
غقضوو  الخ٣ى٫  ٖلى ًمغوو الهحو في الؼعاُٖت ألاعاضخي و مٟدل ٧او الؿنحو آالٝ ٞمنظ حو ٍو  البِئت جضىىع  بلى اإلاؼاٖع

حو ٢ضماء اىخم ٦ما طل٪ من٘ ووؾاثل ، الؼعاُٖت   .ٖلحها الخٟاّ و الؼىىع  و بالخضاث٤ اإلاهٍغ

جُا اىخماما  البُئي الىعي ٖٝغ و٢ض  آزاعو و الٗكىاجي الخهنُ٘ خغ٧اث بٞغاػاث ٦إخض الهناُٖت اإلاجخمٗاث لضي جضٍع

  : الخالُت الن٣اٍ في البُئي الىعي ْهىع  ٖىامل بظما٫ ًم٨ن و ، الُبُُٗت البِئت ٖلى الؿلبُت

 : الخىىمُت غحر اإلاىٓماث و ألاَلُت الجمُٗاث-

ض بلى والخهنُ٘ الخدًغ بلى الضاثم ؤلانؿاو ؾعي ؤصي ل٣ض  بلى بضوعو طل٪ ؤصي ٢ض و الُبُُٗت، مىاعصىا واؾخجزاٝ البِئت جلٍى
 ألازغ جبُاو ومداولت اإلاك٨الث، لهظو الخهضي ٢هض بظغاءاث و بغامج جبنذ التي الخ٩ىمُت ٚحر والخنُٓماث الجمُٗاث ْهىع 

 الؿالم منٓمت البُئُت الخنُٓماث ىظو بحو ومن الُبُُٗت، البِئت خؿاب ٖلى الا٢خهاصًت الخنمُت جغ٦خه الظي الؿلبي

المي الهِذ طاث Green Peace ألازًغ  ال يِٛ ظماٖاث ظمُٗها ق٩لذ خُضFOE  ألاعى ؤنض٢اء ومنٓمت ال٨بحر ؤلٖا
 الخىاػو  وازخالٝ ألاعى خغاعة صعظت اعجٟإ الخُحرة، النٟاًاث مشل الٗاإلاُت البُئُت ،للمك٨الث لخهضحها نٓغا بها، ٌؿتهاو

  .اإلاالثمت ٚحر والخنمُت والخلىر البُىلىجي

ُت في ىاما صوعا الخ٩ىمُت ٚحر واإلانٓماث ألاىلُت الجمُٗاث جلٗب و ت الخٖى  ب٢لُمُت مدلُت واؾٗت نُا٢اث ٖلى الجماىحًر
 إلنكاء اإلاجا٫ ٞخذ ما وىى ، الؿُاؾُت وال٣ُاصاث ال٣غاع ننإ لضي الىعي نكغ في ٞاٖل بك٩ل حؿاىم بط صولُت، و٦ظا

  . البِئت قاوو في مسخهت خ٩ىمُت ماؾؿاث

ت الخُاة خماًت و الُبُٗت نىو  بجمُٗاث البضاًت في البِئت بدماًت الاىخمام مٟهىم اندهغ ٢ض و  نُا١ ٖلى بضؤث والتي البًر
٨ُت اإلاخدضة الىالًاث في ي٤ُ ٩ي الؿُحرا ناصي مشل ، ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غو  جهاًت في ألامٍغ  ،الىَنُت ؤصوبىو  ظمُٗت و٦ظا ألامٍغ

                                                           

 .148  ص ، 2008 ، الفجردار : ،القاىرة1 ط ،"العلمي اإلعالم "زلمود، مسري -  
 .2003 الكتب، عامل :القاىرة ،"المستدام السياحي اإلعالم و التنمية في بيئية دراسات" أمحد اجلالد ، - 2
 جامعة منشورة، ماجستري غري ، رسالة "الحضرية المناطق في البيئية الثقافة نشر في المدني المجتمع مؤسسات دور" احلليم، عبد رلاىد - 3

 .91 ص ، 2010قسنطينة، 
 .135 ص ، مرجع سبق ذكره رضوان سالمن،  - 4
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ذ ٦ما  في البُئُت الخغ٦ت نكاٍ ٞةو ؤزغي  ناخُت ومن الُُىع، لخماًت اإلال٨ُت الجمُٗت بنكاء اإلاخدضة اإلامل٨ت ٖٞغ
 و الاظخماُٖت اإلاجاالث بلى اىخماماتها احؿٗذ ٣ٞض ، الُبُُٗت البِئت خماًت ٖلى م٣خهغا ٌٗض لم ، الهناُٖت اإلاجخمٗاث

الناث و الضًىو  و الخجاعة و الضولي الخٗإوو  ٢ًاًا و الؿ٩انُت حرىا ؤلٖا  .ٚو

  Fantain Bleu في 1948 ٖام  (M .N.U) للُبُٗت الٗالمي ؤلاجداص جإؾِـ بٗض الضولُت الهبٛت البُئُت الخغ٦ت ؤزظث و٢ض

ؿغا، نُت َبُُٗت مدمُاث زل٤ بلى ؤلاجداص ىظا وحهضٝ  بؿَى غ و صولُت و َو  . البُئي الاجها٫ و البُئُت التربُت جٍُى

 ٞاو بمضًنت جإؾؿذ والتي  Green Peaceألازًغ للؿالم الضولُت الجمُٗت البُئي اإلاجا٫ في الناقُت اإلانٓماث ؤمشلت ومن

غ  و اإلادُُاث ٖلى اإلاداٞٓت و الخىجغ، باع  و الشىعاث و الدؿلر مناىًت بلى تهضٝ و1971 ؾنت ال٨نضًت van cover ٧ٞى
 الٗالم، في صولت 23 من ؤ٦ثر في صولُا م٨خبا 33 و صاثم ٖامل 1100 الجمُٗت ىظو وجًم الجىي  الٛالٝ و الاؾخىاثُت الٛاباث

ا صوالع ملُىو  140 خضوص بلى الٗامت محزانُتها وجهل  في باىغا نجاخا الخ٩ىمُت ٚحر البُئُت اإلانٓمت ىظو خ٣٣ذ ٢ض و  ؾنٍى
 و ٦نضا، بمُاو زانت باالن٣غاى اإلاهضصة ال٣ٟمت نُض مٗاعيت اإلانٓمت ىظو ؤىضاٝ من و ٢ًاًاىا، و البِئت ٖلى اإلاداٞٓت

ٜ من٘ و ألاجهاع، و اإلاىانئ في الؿامت النٟاًاث جهب التي الغواٞض ٧ل ؾض  في الؿامت النىوٍت واإلاسلٟاث النٟاًاث بغامُل جَٟغ
ًائها اإلاُضاني الٗمل ٖلى ؤىضاٞها جد٤ُ٣ في حٗخمض هي و ٚحرىا و البداع في النىوٍت الخجاعب من٘ ٦ظا و ، البدغ   .أٖل

 : الٗلمُت الجماٖاث -

ُت نكغ و ، البِئت خماًت مجا٫ في بؾهاماتها و الٗلمُت الجماٖاث صوع  بٟٚا٫ ًم٨ن ال  البِئت ٖلماء ٢ضم خُض البُئُت، الخٖى
 ؾىء ٖن الناظمت البُئُت ألازُاع بلى مب٨غا نبهىا و ، الٗامت والصخت الؼعاٖت مجا٫ في باعػة بؾهاماث ؤلا٩ًىلىظُحو و

 و٢ض ٞحها اإلاخد٨مت والٗىامل البُئُت الٓىاىغ إلاسخل٠ ؤًٞل ٞهما منذ ما ىى و ، والخ٨نىلىظُا الُبُُٗت اإلاىاعص اؾخسضام

 ومن ،  مهحرىا جدضًض و اإلالىزاث عنض و الخدلُل، ؤصواث و ، البدض َغ١  جُىع  في ٦بحر بك٩ل الخ٨نىلىجي الخُىع  ؤؾهم

 Comité Scientifique  الكمالي لل٣ُب والضولُت الٗلمُت اللجنت اإلاجا٫ ىظا في الناقُت الٗلمُت الجماٖاث ؤمشلت

International d’Arctique ُت نكغ في الٗلمُت الجماٖاث حؿاىم و وصولُت ٖلمُت منٓمت وهي حر البُئُت الخٖى  اإلاٗلىماث بخٞى
الم وؾاثل ٖبر وحُُٛتها والخاعط الضازل في اإلااجمغاث و النضواث ب٢امت زال٫ من وجبؿُُها،  الٗام الغؤي لتزوٍض اإلاسخلٟت ؤلٖا

٘ التي باإلاُُٗاث  .لضًه البُئي الىعي صعظت من جٞغ

 :الٗام الغأي -

ا باؾخمغاع ٞغيذ الخضًشت للخ٨نىلىظُا الهاثلت ال٣ىة بو  ؤخىا٫ في جمُحز بضوو  اؾخسضامها وؤصي البِئت، ٖلى ىاثلت يَٛى
حر لئلنؿاو، الغاخت جد٤ُ٣ بلى ٦شحرة  لئلنؿاو الُبُعي اإلاا٫ عؤؽ ؤًًا صمغ ل٨نه اإلاتزاًضة خاظُاجه لؿض ضخم بنخاط وجٞى

ا ماصًا(  الٗالم صو٫  ٚالبُت في الاىخمام ٧او و٢ض ؤلا٩ًىلىجي، النٓام ؤظؼاء مسخل٠ في ٦شحرة ؾلبُت جإزحراث ؤزغ و  )وخٍُى
 بل ٦بحر، باىخمام ظضًغة البِئت ج٨ن لم ولؤلؾ٠ ؤزغي، اٖخباعاث ؤي ٖن النٓغ بهٝغ الا٢خهاصًت الخنمُت ٖلى مغج٨ؼا
 البِئت ٢ًاًا ؤو ُٞه ظضا٫ ال الظي ألامغ و  ٦مٗى٢اث ؤو مجضًت ٚحر ٦مبرعاث جبضو البُئُت الًماناث بلى ؤلاقاعة ٧انذ

 البُئُت اإلاكا٧ل خضة خؿب آلزغ مجخم٘ من جسخل٠ الاىخمام صعظت ٧انذ بط اإلاٗانغ، ؤلانؿاو مكا٧ل ؤىم ؤنبدذ
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 حٗاني النامُت والضو٫  الهناُٖت، ٚحر الضو٫  من ح٣ُٗضا ؤ٦ثر بُئُت مك٨الث حٗاني ق٪ بضوو  الهناُٖت ٞالضو٫  اإلاىظىصة،
 إلى النظر يجب  أن هو السبئد االتجبه ولكه البيئية، الموارد ن٣و وبالخالي والخصخغ ون٣هها اإلاُاو بخلىر جخٗل٤ ٫ مكا

   .٩٦ل ؤلانؿاو تهضص ؤجها و قمىلُت ؤ٦ثر نٓغة البِئت مكا٧ل

 ؾلبُت جإزحراث من ٖنه نجم وما ، الهناعي الخلىر مك٨الث جٟا٢م ندُجت الؿاٖت، خض بلى ٢اثما البُئي الجضا٫ ًؼا٫ ال و
 الاؾخُالُٖت، الضعاؾاث إلظغاء ؾبا٢ت ٧انذ التي و مجها، الهناُٖت زانت الضو٫  من بال٨شحر صٞ٘ ما ىى و ؤلانؿاو، َالذ
اث و صعظاث ٖلى الخٗٝغ بهضٝ  بلى البُئُت ال٣ًاًا خُا٫ اىخماماجه جؼاًضث الظي و الٗام، الغؤي لضي البُئي الىعي مؿخٍى

اث  نٓغة احؿٗذ ٣ٞض ؤزغي  ظهت من و ظهت، من ىظا الٗالمي و ٢لُميؤلا اإلاجا٫ لدكمل ، اإلادلي البٗض ججإوػث ؤٖلى مؿخٍى
 الغؤي اؾخُالٖاث ُٚاب بلى ؤلاقاعة ججضع و ، الخنمُت و البُئُت الؿُاؾاث و الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت ال٣ًاًا بلى الجماىحر

 اإلاجا٫، ىظا في الناقُت البُئُت والجمُٗاث اإلانٓماث جبنتها التي اإلاداوالث بٌٗ ماٖضا النامُت، الضو٫  في البُئي اإلاجا٫ في

  البِئت ٢ًاًا ًسو ُٞما ال٣ُاصاث و الجماىحر اججاىاث ٖلى للخٗٝغ اإلاخدضة ألامم ىُئت ٖن باألؾاؽ واإلانبش٣ت

م و  ىى بُجهما اإلاكتر٦ت الؿمت ؤو بال النامُت، والضو٫  اإلاخ٣ضمت الضو٫  في الٗام الغؤي لضي البُئي الىعي صعظت ازخالٝ ٚع
 صعظت جدضًض في الاظخماُٖت و الا٢خهاصًت الٗىامل جخضزل خُض ؤلا٩ًىلىظُت، ال٩ىاعر و٢ٕى ٖنض ٖامت الٗام الغؤي انٟٗا٫
 وج٩ىو  اإلاجخمٗاث بٌٗ  في مخ٣اعب والاظخماعي الا٢خهاصي اإلاؿخىي  ٩ًىو  ٣ٞض ، طل٪ في زابخا م٣ُاؾا حٗض ال و البُئي الىعي

  .مسخلٟت الٟهم و الاىخمام صعظت

الم وؾابل -  : ؤلٖا

لٗب اإلاجخمٗاث، خُاة في مازغة ٢ىة الجماىحري  الاجها٫ ؤنبذ  حٗاني التي البُئُت وألاػماث ال٩ىاعر مىاظهت في ىاما صوعا ٍو
خإزغ ًازغ خُض واإلاجخم٘ الجماىحري  الاجها٫ وؾاثل بحو مؿخمغ جٟاٖل وىنا٥ مجها،  ٖن ًبخٗض ال ٖنهغا باٖخباعو بها ٍو

ضزل الا٢خهاصي، و والش٣افي الاظخماعي ال٨ُاو الم لىؾاثل ؤنبذ و النكاٍ ؤوظه مسخل٠ في ٍو ن في الىاضر صوعىا ؤلٖا  ج٩ٍى
حرىا، ألاػماث و ال٩ىاعر ىظو وا٢٘ ح٨ٗـ والتي الظىنُت الهىع  الم ٞىؾاثل ٚو  بما مىا٢ٟهم و ألاٞغاص اججاىاث في جازغ ؤلٖا

الم ؤىمُت مضي ؤخض ٖلى ًسٟى ال و  ؾلى٧اتهم ٖلى ًن٨ٗـ  ٖلى الخٟاّ ندى والجماعي الٟغصي الؿلى٥ جىظُه في ؤلٖا
ت، ؤو الؿمُٗت وؾاثله زال٫ من البِئت،  من ، واخض عؤي ٖلى اإلاجخم٘ ؤٞغاص من مم٨ن ٖضص أل٦بر ظمٗه بم٩انُت و٦ظا البهٍغ
 اإلالخ٣ُاث ٣ٗ٦ض ألازغي  ألاؾالُب ٖن ًٞال ىظا ، الهؼلُت وختى والىا٢ُٗت الضعامُت الىؾاثل بمسخل٠ ؤلا٢نإ و الخإزحر زال٫

ت الم ًخٗامل و الجمُ٘ ججم٘ التي ال٣ًاًا خى٫  ألا٩ٞاع وجباص٫ والدكإوع  الخىاع ٞغم ونناٖت ال٨ٍٟغ  مك٨الث م٘ ؤلٖا
ت زال٫ من ٖلحها، ،واإلاداٞٓت بها الاىخمام بًغوعة اإلاىاَن لضي ؤلاخؿاؽ زل٤ بىاؾُت البِئت  الجماىحر اىخمام ج٣ٍى

 وبالخالي البُئي، النٓام في جإزحرا و ٞاٖلُت الخُت ال٩اثناث ؤ٦ثر ىى ؤلانؿاو ؤو من انُال٢ا طل٪ و ومك٨التها، البِئت ب٣ًاًا
الم وؾاثل حٗمل ن ٖلى ؤلٖا ت الٗال٢ت ج٩ٍى  ٞالىعي ، اإلاخ٩امل البُئي الىعي لضًه ًخ٩ىو  بدُض البِئت، و ؤلانؿاو بحو الؿٍى

 ٖن الناظمت الٟٗلُت اإلاك٨الث الٟغص به ًىاظه الظي ٞهى الٗالجي الىعي ؤما اإلاك٩لت، ؤو الخلل خضور ًمن٘ الظي ىى الى٢اجي
 حٗجى ؤظهؼة إلنكاء الضو٫  بٌٗ في الخ٩ىماث ٖلى الًِٛ في ىاما صوعا ًلٗب ؤو لئلٖالم ًم٨ن ٦ما الاؾخسضام، ؾىء

  .البِئت بمك٨الث
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الم     و ال٩ىاعر مىاظهت في حؿاٖضىم التي الشابخت والخ٣اث٤ الؿلُمت واإلاٗلىماث الصخُدت باألزباع الناؽ بتزوٍض ٌٗجى ٞاإٖل
ض بىعي مٗها الخٗامل و البُئُت ألاػماث ٘ و الٟغص، ٞٗالُت من ًٍؼ  ٖلى ًبثها التي الغؾاثل زال٫ من ؤصاثه، و ؤىلُخه مؿخىي  ًٞغ
الم وؾاثل جخمحز و الناؽ من ٦بحرة ؤٖضاص  ٖن ؤلاخهاثُاث و ألاع٢ام و اإلاٗلىماث و الخ٣اث٤ نكغ ٖلى الٟاث٣ت ب٣ضعتها ؤلٖا

ت البُئُت ال٩ىاعر ض و خضوثها ٞىع  بها حٗٝغ بالخالي و ٦بحرة، بؿٖغ  .خُالها لضحهم الىعي ٌك٩ل بما ٖجها الناؽ مٗلىماث من جٍؼ

  :البُئي الىعي زهابو 2 -2

 واإلاٗاٝع باإلاٗلىماث التزوص زال٫ من البُئُت اإلانٓىمت ججاو ألاٞغاص مؿاولُت جدضًض يغوعة ٖلى البُئي الىعي ًغج٨ؼ   
غ الالػمت دؿم البُئُت، اإلاك٨الث إلاىاظهت ون٣لها اإلاهاعاث وجٍُى  الن٣اٍ في جلخُهها ًم٨ن مُٗنت بسهاثو البُئي الىعي ٍو
 : آلاجُت

ن بو -   طل٪ في الٟٗا٫ ؤزغىا لها بالٟغص اإلادُُت البِئت نٓامُت،ألو بُئُت جغبُت بالًغوعة ًخُلب ال وجنمُخه البُئي الىعي ج٩ٍى

م الىظضاني، والجانب اإلاٗغفي الجانب ظانبحو جالػم ًخًمن البُئي الىعي -  بالجانب ًخهل البُئي الىعي ؤو من ٞبالٚغ
ُت بالنىاحي مكب٘ ؤنه بال الىظضاني،  . اإلاسخلٟت اإلاٗٞغ

 باألزُاع جام وعي ٖلى ألاٞغاص من ال٨شحر ىنا٥ ؤو بط الٓغوٝ، ٧ل في البِئت ندى بًجابُا ؾلى٧ا ًخًمن ال البُئي الىعي -
. بًجابُت ؾلى٦ُاث بػائها ًخسظوو  ال ؤجهم بال البُئُت، واإلاك٨الث

ن في ألاولى الخُىة ىى البُئي الىعي -   .الٟغص ؾلى٥ في جخد٨م التي البُئُت الاججاىاث ج٩ٍى

ُٟت البُئي الىعي - ت ْو  .مؿخ٣بال البِئت ججاو الٟغص ؾلى٥ ٖن ًهضع ؤو ًم٨ن إلاا جنبٍا

:  مىانفاجه أَم و البُئي الصخفي

الم منٓىمت ٖنانغ ؤىم ؤخض البُئي الصخٟي ٌٗض  من ؾاب٣ا، اإلاظ٧ىعة اإلاهام جل٪ مؿاولُت ٖاج٣ه ٖلى ج٣٘ و البُئي ؤلٖا
ُت زال٫  ٩ًىو  التي البِئت ٢ًاًا في ىُنا ؤمغا لِـ ىى و اإلاكى٢ت، و الجظابت بإؾالُبها ال٣اعت  ٖلى نٟؿها جٟغى ٖالُت خٞغ

لب ٖلى ًخمشل و الاؾخصناء، ىى ٞحها اإلاشحر الخضر  . الخ... اإلاهاثب ؤو ال٩ىاعر في ألٚا

لت مخهلت مؿخمغة ٖملُاث ٞهى الُىمي البِئت زبر ؤما     ًىاظهه الظي الخدضي و الٓىاىغ، من ج٣ترب ج٩اص ألامض ٍَى
المي ؤو الصخٟي ل ىى البُئي ؤلٖا  في ٞٗاال مكاع٧ا ًجٗله و اإلاكاىض، ؤو اإلاؿخم٘ ؤو  ال٣اعت  اندباو ًشحر خضر بلى ألاخضار جدٍى

  ألاو٫  ىمه البِئت ظٗل بنؿاو ىى بنما و ٣ِٞ، الخبر بن٣ل حهخم ال الظي البِئت لصخٟي الجهاجي الهضٝ ىى و البِئت ٢ًاًا

. مؿخ٣بلها و ألامت ٦ُاو ٖلى خٟاّ ىى ٖلحها الخٟاّ بإو منه بًمانا بها ًنٟٗل و لها ًخدمـ

المُت اإلااؾؿت في مٗلىماحي مغ٦ؼ ًضٖمه مسخها مدغعا ٩ًىو  ؤو البض انه الٗمىم في ن٣ى٫  ؤو ًم٨ن و  زبراء و ، ؤلٖا
 الهُئاث جضٖمه و اإلاٗلىماث، بلى للىنى٫  اإلاجا٫ الخ٩ىمت ماؾؿاث له جٟخذ و ألازغي  اإلاجخم٘ ٢ُاٖاث في مخسههىو 

ت ًخمخ٘ ؤو ًجب الظي اإلادغع  ٖلى ٣ً٘ ألاؾاسخي الٗبء ألو باإلاٗلىماث، اإلاسخهت الضولُت و اإلادلُت  و  ال٣ضعة و باإلاٗٞغ
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ت، و البُئُت اإلاكا٧ل لِؿخ٣صخي النكاٍ  الغؾمُت الهُئاث ٖن الهاصعة البالٚاث بلى ٧لُا الاؾدناص صوو  من ٌٗالجها و الخنمٍى

الم وؾاثل بلى ؤو . نا٢هت جب٣ى ٖاصة اإلاٗلىماث ل٨ن الضاٞ٘ جىاٞغ بطا ما خض بلى مم٨ن ىظا و ألاظنبُت ؤلٖا

 :البُئي الصخفي مىانفاث 2-1-2

ت البُئي للصخٟي    ׃ ًلي ُٞما نٗضصىا ؤو ًم٨ن اإلاىانٟاث من مجمٖى

 ًالءم بؿُِ بإؾلىب ٖجها ال٨خابت ٌؿخُُ٘ واو الخسهو، الكضًضة الٗلمُت و الٟنُت اإلاٗلىماث ٞهم ٖلى ال٣ضعة -ؤ

 . ٖلمُت خ٣ُ٣ت ؤي حُِٛب صوو  بظل٪ ٣ًىم ؤو ًنبػي و الجمهىع،

اء من الٗلىم ٧ل هي البِئت ألو جبؿُُها، و اإلاسخلت الٗلىم في قغىا ٢اعثا و ٖلمُا مدغعا ٩ًىو  ؤو -ب  و ٦ُمُاء و ٞحًز
.  الىػاعاث ٧ل وػاعة ٞهي الىػاعاث ٧ل م٘ جخٗامل و الخسههاث ب٩ل مغجبُت ؤجها بُىلىظُا

.  اإلاكا٧ل ٖلى نبىعا ٩ًل ال و ًمل ال البِئت ب٣ًاًا جامت ٣ُٖضة و ٧امل ا٢خنإ لضًه نبىعا ٩ًىو  ؤو -ط

 و الٓىاىغ ًٟؿغ ؤو له ًدؿجى ختى النخاثج، بلى ونىال ألاؾباب و اإلا٣ضماث ٖلى حٗخمض منٓمت من٣ُُت ب٣ٗلُت ًخمخ٘ ؤو -ص

 . مؿبباتها بلى النخاثج بعظإ و الٗلمُت ألاؾـ ٖلى مبنُا ص٣ُ٢ا جٟؿحرا البُئُت ألاخضار

٘ اإلاالخٓت ٢ىي  ٩ًىو  ؤو -ه ت، صخُٟت خاؾت طو البضحهت ؾَغ  التي البؿُُت ألاقُاء بصعا٥ من جم٨نه الهٟاث ىظو و ٢ٍى

 .ٚحرو ًضع٦ها ال ٢ض ختى و بالبِئت مًغة لٓىاىغ بضاًت ج٩ىو  ؤو ًم٨ن

 و اإلاخباصلت، الش٣ت من ٢اٖضة و ؤؾاؽ ٖلى بالبِئت، اإلاهخمت اإلاسخلٟت الجهاث م٘ واؾٗت ٖال٢اث قب٨ت ب٢امت ٖلى ال٣ضعة -و
 .ألا٦مل الىظه ٖلى ٖمله بةجمام ٢ُامه ًخى٠٢ ال٣ضعة ىظو ٞٗلى البِئت ب٣ًاًا ؤلاصعا٥ و الىعي،

ت، اللٛت ألا٢ل ٖلى و ألاظنبُت اللٛاث ًجُض ؤو -ػ  ًخٗل٤ ُٞما الٗالمي النُا١ ٖلى ًدضر ما ًخاب٘ ؤو ٌؿخُُ٘ ختى الانجلحًز
 .اإلاجا٫ بهظا زام الٗالم صو٫  في ظضًض ٧ل ٖلى ناٞظة اللٛت ىظو ج٩ىو  ختى و ٖلحها اإلاداٞٓت و بالبِئت،

ا ج٣ضم التي الانترنذ ٖلى اإلاىا٢٘ بلى الضزى٫  و ال٨مبُىجغ، م٘ الخٗامل و حكُٛل مهاعة لضًه ج٩ىو  ؤو -ح  ٖن ٣ًل ال ما ؾنٍى

 .البِئت قاوو ٖن مٗلىمت ملُىو 

:  زاجمت

الم ىضٝ بو    ُت البُئي ؤلٖا  ، بخىاػو  مىاعصىا بصاعة و الُبُُٗت البِئت ٖلى الخٟاّ ؤىمُت ٖلى ال٣غاع وؤصخاب الجماىحر جٖى
اث لؤلٞغاص الؿلُم الصخصخي الخٗامل زال٫ من خباع وصمج ، الُبُعي اإلادُِ م٘ واإلاجمٖى ت الخُِ في البُئي الٖا  الخنمٍى

ت الؿلُت ًض في جب٣ى التي جل٪ هي البِئت مهحر جدضص التي ال٨بري  ال٣غاعاث ؤو ٚحر ، ال٣ىمُت ُت ٞةو ىنا من و ، اإلاغ٦ٍؼ  جٖى
ت جؼوٍضىم بلى طل٪ جخجإوػ  بل الٟغصي، الٗمل ٖلى خثهم مجغص ٖنض جخى٠٢ ال الجماىحر  ٖام عؤي لدك٨ُل الضواٞ٘ و باإلاٗٞغ

ًِٛ البُئُت اإلانٓىمت ًدترم خماص ال٣غاع ؤصخاب ٖلى ٍو خباع بٗحو جإزظ مخ٩املت جنمُت زُِ اٖل   .الٖا

                                                           

 .30، ص 2008، "رللة البيئة و التنمية"،ادلنشورات التقنية : ، بريوت ،ط"البيئة في وسائل اإلعالم العربية"، جنيب صعب  -  
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الم و     الجهىص جخًاٞغ ؤو ًجب ل٨ن ومك٨التها، البِئت ٢ًاًا خُا٫ الىعي وحك٨ُل لبلىعة ؤؾاؾُت خل٣ت ٌٗض البُئي ؤلٖا
الم وؾاثل بلى ونىال ، البُئي الخٗلُم و التربُت من بضاًت ت ؤلٖا  ألاىضاٝ و الٛاًاث بلٙى ألازحر في ًم٨ن ختى الجماىحًر

 . البُئي الىعي و ؤلاعقاص ؾبل وجد٤ُ٣ اإلانكىصة

 و الا٢تراخاث بٌٗ في جخمشل ٦ساجمت البدض ىضا جهاًت في نسلو ؤو ًم٨ن اإلاىيٕى ىضا في ج٣ضًمه جم ما زال٫ من   
الم صوع  جُٟٗل و لخدؿحو الخىنُاث   ًلي ُٞما نلخهها ، البُئي ؤلٖا

ن  -  . البِئت مجا٫ في مخسههحو صخُٟحو ج٩ٍى

ت طاث ؤو الُاعثت الهامت للمىايُ٘ بُئُت بٖالمُت خمالث جنُٓم  -   .اإلاٗنُت الجهاث م٘ بالخٗإوو  ألاولٍى

  .البُئي بالكإو الهلت طاث الخ٩ىمُت ٚحر الجمُٗاث م٘ الخٗإوو   -

ؼ  - الم صوع  حٍٗؼ   .ٞٗا٫ ندى ٖلى مكاع٧ا ل٩ُىو  البُئي ؤلٖا

المُحو بحو الخىانل حصجُ٘  -  .اإلاهخمحو و اإلاخسههحو و الخبراء م٘ البُئُحو ؤلٖا

 

:  اإلاغاح٘ كابمت

الم"، الجبىع  مدمض ؾناء 1 .  2011:ألاعصو ،1ٍ ،"البُئي ؤلٖا

ت اإلا٨خبت: ال٣اىغة ،1 ،ٍ"البِئت وخماًت الاحخماُٖت الخضمت "، مىسخى مدمض ؤخمض 2  .2007 ، الٗهٍغ

الم" ، نالر ٖلي الؿُض الضًن ظما٫ -3 ت بحن البُئي ؤلٖا ت ،" الخُبُم و الىٍٓغ  .  ؤلاؾ٨نضٍع

 .1993 الٗغبُت، ؤلاماعاث ظامٗت: الٗغبُت ؤلاماعاث ،1ٍ ،"البِئت خماًت كاهىن " الخىاني، عاٚب ماظض -4

 . الخامض ،صاع "البُئُت التربُت في صعاؾت" البِئت و ؤلاوؿان "، الؿٗىص عاجب -5

.  2004 ، اإلاناهج صاع:  ٖماو ، "البُئُت التربُت" ، مؼاىغة ؾلُماو اًمن -6

الم في صعاؾاث" ، خماصة ببغاىُم بؿُىني -8  .2008ال٨خب، ٖالم:٢اىغةا٫، 1 ٍ ،"الٗام الغأي و الاجهاٌ وجىىىلىحُا ؤلٖا

المُت اإلاٗالجت"، ٖباصي ؤؾماء -9 ضة جدلُلُت صعاؾت ،"اإلاىخىبت الصخافت في الهىاعي للخلىر ؤلٖا ن لجٍغ ت، الَى  ) الجؼاثٍغ
 .2010 ؾنت ٢ؿنُُنت، ظامٗت  ،(منكىعة ٚحر ماظؿخحر عؾالت

 .الٟجغ صاع: ال٣اىغة ،"اإلاخسهو الصخفي" ببغاىُم، بؾماُٖل -11

 ظامٗت  ،(منكىعة ٚحر ماظؿخحر عؾالت )  ،"الُلبت لضي البُئي الىعي وكغ في اإلادلُت ؤلاطاٖت صوع " بىطعإ، ًاؾحو -12
.  2010 ؾنت ٢ؿنُُنت،

غ منىع  -13  .2010الخلضونُت، صاع:،الجؼاثغ1ٍ ،" البُئي ؤلاكخهاص "، خمى مدمض ، ؤؾٍغ

الم جىىىلىحُا" ابغاىُم، مٗىى مدمض -14 الم ٖلى جُبُم) ؤلٖا ٌ  بٌٗ في ؤلٖا  ، الخضًض ال٨خاب صاع ال٣اىغة، ،("الضو
2008. 
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الم" ؾالمن، عيىاو -15 حن مً لُٗىت اؾخُالُٖت صعاؾت البِئت و ؤلٖا  عؾالت"-همىطحا ٖىابت مضًىت -الجامُٗحن و الثاهٍى
 .2006 ؾنت ظامٗتالجؼاثغ،  منكىعة، ٚحر ماظؿخحر

الم" الباػ، ٖلي -16 الم و ؤلٖا ت ،1ٍ ،"ألامني ؤلٖا  .2001 الٟنُت، ؤلاقٗإ مُبٗت و م٨خبت: الاؾ٨نضٍع

الم" ٞخُدت، ٦ُدل -18 . 2010 ؾنت ٢ؿنُُنت، ظامٗت  ،(منكىعة ٚحر ماظؿخحر عؾالت ) ،"البُئي الىعي وكغ و الجضًض ؤلٖا

اعي ٧امل مدمىص مدب -19  اإلاغ٦ؼ ، ال٣اىغة ، "أفًل بِئت أحل مً البُئُت التربُت" مدمض، نبري  بؾماُٖل ماىغ و الٞغ

ت للبدىر ال٣ىمي  .والخنمُت التربٍى

الم "مدمىص، ؾمحر -21   . 2008 الٟجغ، صاع: ،ال٣اىغة1 ٍ ،"الٗلمي ؤلٖا

الم و الخىمُت في بُئُت صعاؾاث "، الجالص ؤخمض -22  .2003 ال٨خب، ٖالم :ال٣اىغة ،"اإلاؿخضام الؿُاحي ؤلٖا

ت اإلاىاَم في البُئُت الثلافت وكغ في اإلاضوي اإلاجخم٘ مؤؾؿاث صوع " الخلُم، ٖبض مجاىض -23  ماظؿخحر عؾالت،"الخًٍغ
 . ٢2010ؿنُُنت، ،ظامٗت منكىعة ٚحر

 .1995 الٗغبي، ال٨ٟغ صاع :مهغ ،"مهغ في الصخفُحن الصخافت َمىم"، الغخماو ٖبض ٖىا٠َ -25

 . 2005 ،ظانٟي 554 الٗضص الٗغبي، مجلت ،"لألعى؟ ًدضر ماطا اللُب ًظوب ٖىضما "الكغبُجي، ؤخمض -26

الم"، عجىة ٖلي -27 .  2004 ، ال٨خب ،مهغ،ٖالم1 ٍ ،"الخىمُت وكًاًا ؤلٖا

الم وؾابل في البِئت" نٗب، نجُب -33 .  2008 ،"الخنمُت و البِئت مجلت"، الخ٣نُت اإلانكىعاث: بحروث ،1،ٍ"الٗغبُت ؤلٖا
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 طالب ندي اندراسٍ وانتذصُم اإلودماج فٍ األسزَت انعىامم دور
 انىهائُت انمزدهت

ج، بغج ؤلابغاَُمي البكحر حامٗت/ بىحمٗت ٖماعة.أ ٍغ  الجؼابغ بىٍٖغ

: ملخو

ن بهمُم ألاؾغة ٢ًُت جخهل    ت ماؾؿت ؤو٫  ألجها ؤلانؿاو ج٩ٍى او الٟغص جدخًن جغبٍى  ألاؾغة وجدخل والصجه، منظ وجٖغ
ت الاظخماُٖت اإلااؾؿاث بحو ىامت م٩انت اث٠ خُض من والتربٍى ٟا٫ جنكئت في جاصحها التي الْى  النٟؿُت خاظاتهم وبقبإ ألَا

اًت من  ُٞه لختر٥ ظىانب ٖضة في الُٟل ألاؾغة وجغعى والاظخماعي، والش٣افي والانٟٗالي واإلاٗغفي الجؿضي بنمىىم واىخمام ٖع
اًتها وج٩ىو  آزاعىا ت ألامغ ؤو٫  له ٖع او ؤجها ٦ما ب٣اثه ويماو نمىو الؾخمغاع ٖجها ٚجى وال يغوٍع ُا ٖاَُٟا جٖغ ا ومٗٞغ ٨ٍغ  ٞو

 ٖاج٤ ٖلى اإلال٣اة اإلاؿاولُاث بحو ومن مجخمٗه، في مخمحزا ٞغصا ل٩ُىو  ًدخاظه ما ب٩ل ومّضو ٖلُه الخإزحر ٍَغ٤ ٖن واظخماُٖا
ت اإلاٗلىماث ن٣ل ألاؾغة  الاظخماُٖت وألاىضاٝ الىالضًن ؤىضاٝ ندى ألاوالص وصٞ٘ وال٣ُم واإلاٗاٝع الش٣اُٞت ألاىضاٝ ومجمٖى

 .

ت ًخإزغ اإلاضعسخي الخدهُل ؤو اإلاالخٔ ومن  ًخإزغ الضازلي اإلاؿخىي  ٞٗلى للخلمُظ والخاعظُت الضازلُت الٗىامل من بمجمٖى
 بالبِئت الضعاسخي جدهُله ُٞخإزغ الخاعجي اإلاؿخىي  ٖلى ؤما للخلمُظ وال٣ٗلُت والصخُت النٟؿُت بالخالت الضعاسخي الخدهُل

. ببٌٗ بًٗها للخلمُظ والخاعظُت الضازلُت الٗىامل ىظو ٧ل وجخإزغ وجازغ اإلاسخلٟت، بإق٩الها به اإلادُُت

 ٌؿب٤ التي الٗىامل ؤىم من حٗض التي اإلاباقغة الخلمُظ بِئت باٖخباعىا ألاؾغة، الخدهُل في اإلاازغة البِئت الٗىامل بحو ومن
 للخلمُظ الضعاسخي الخدهُل بمؿخىي  ًخٗل٤ ُٞما ألازغي  الٗىامل من ٖامل ؤي جإزحر من جإزحرىا

ت، الٗىامل: اإلافخاخُت اليلماث . الجهاثُت اإلاغخلت الُلبت، الانضماط، الضوع،الخدهُل، ألاؾٍغ

: ؤلاقيالُت

 مغاخل من مغخلت ٧ل في ٞاٖلُتها وجخى٠٢ الخبراث من الٗضًض جغا٦م ٖن جنجم ومخُىعة مؿخمغة ٖملُت الخٗلم ٖملُت بو
لٗب ىظا الؿاب٣ت، اإلاغاخل في ٖلحها خهل التي الخبراث ٖلى اإلاخٗلم خُاة  الٟغص ا٦دؿاب في ىاما صوعا الاظخماعي اإلادخىي  ٍو

 لظل٪ زبراث من البُئُت الٗىامل ج٣ضمه ما ٖلى حٗخمض ٢ض واججاىاث ومىا٠٢ وؾلى٧اث مُٗنت ؾ٩ُىلىظُت نٟاث اإلاخٗلم

. اإلاخٗلم

 مسخل٠ في زانت ؤىمُت من له إلاا وطل٪ اقباٖها ٖلى اإلاخٗلم ٌؿعى التي الخاظاث ؤىم من الضعاسخي الخدهُل ٧او وإلاا

غ وفي اإلاخٗلم خُاة مغاخل . الٗلمُت الخُاة مٗتر٥ صزىله ٖنض ؤو اإلاضعؾت في وظىصو ؤزناء مهحرو ج٣ٍغ

ُ٘ في صوعا ًلٗب الضعاسخي ٞالخدهُل  جىػَٗه خُض من مؿخ٣بله ًدضص الظي الغثِسخي اإلاازغ وىى ؤزغ بلى ن٠ من اإلاخٗلم جٞغ

. اإلاهنُت ؤو الٗلُا اإلاٗاىض وفي الجامُٗت اإلاغخلت في الخىظُه ٖنض اإلاٗخمض ألاؾاؽ وىى اإلاسخلٟت، الٗلمُت الخسههاث ٖلى

اث بلٙى ٖلى النٓغة ؤنبدذ ىنا ومن  واإلاجخم٘ واؾغجه َالب ٧ل خُاة في باعػ  ؤزغ طاث الضعاسخي الخدهُل في مخ٣ضمت مؿخٍى

اث ندى الؿعي ؤنبذ ٦ما ُٞه ٌِٗل الظي . الُىمُت خُاجنا في وز٣اُٞا اظخماُٖا مٓهغا الخدهُل في ؤًٞل مؿخٍى
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م٨ن ت واؾخٗضاصاجه ٞحها ٌِٗل  التي للبِئت اإلا٩ىنت بالٗىامل جخإزغ ٢ض  واججاىاجه وجدهُله اإلاخٗلم ؾلى٥ ؤو ال٣ى٫  ٍو  الٍُٟغ
غو بما ،ٞالبِذ الؿاثضة الاظخماُٖت وال٣ُم ُه ووؾاثل ومجالث و٦خب اجها٫ ووؾاثل للغاخت وؾاثل من ًٞى  واإلاجخم٘ للتٞر
 بلى ،باإلياٞت ومضعؾُحو ومناهج بناء من ٞحها بما واإلاضعؾت و٢ُم، وج٣الُض ٖاصاث من ُٞه بما ألاؾغة ٦نٟه في حِٗل الضي

ت ،والاؾخٗضاصاث ًغجاصوجها الظًن والاظخماُٖت الش٣اُٞت اإلاخٗلمحو زلُٟاث  ؤو ظؿمُت ؤو ٣ٖلُت ؤ٧انذ ؾىاء للمخٗلم الٍُٟغ
 في نجاخهم مضي في وجخد٨م مؿخ٣بلهم جدضص وبالخالي اإلاخٗلمحو بؿلى٥ وجخإزغ جازغ مخٛحراث ٞجمُٗها اظخماُٖت ؤو نٟؿُت

. الخُاة

 ؤًًا وهي خُاجه، في ألاولى بالخبراث جؼوصو التي وهي الٟغص ٞحها ًنكا التي ألاولى اإلااؾؿت باٖخباعىا ألاؾغة الٗىامل ىظو ومن
 ألاو٫  ٩ًىو  الخلمُظ ٖلى جإزحرىا ؤو ٦ما و٢ُمه، اإلاسخلٟت ومىا٢ٟه اججاىاجه في ٦بحرا جإزحرا وجازغ واإلاجخم٘ الخلمُظ بحو وؾُِ

ى٫   .اؾخمغاعا وألا٦ثر ػمنا وألَا

ت الخالُت الضعاؾت جداو٫  لهظا ت الٗىامل ؤزغ مٗٞغ  ٖلى ان٩ٗاؾها مضي وبالخالي زانىي  الشالشت الؿنت جالمُظ انضماط في ألاؾٍغ

: الخالي الدؿائ٫  ٖلى ؤلاظابت نداو٫  ؾٝى لهظا. الضعاسخي الخدهُل ٖملُت

ت الٗىامل حؿاىم ىل اصة وبالخالي الخالمُظ انضماط في ألاؾٍغ  الضعاسخي؟ الخدهُل ٍػ

ُت الدؿائالث ٖنه وجنبش٤ : الخالُت الٟٖغ

 لؤلبناء؟ الضعاسخي والخدهُل للىالضًن والٗلمي الش٣افي اإلاؿخىي  بحو ٖال٢ت ىنا٥ ىل-1

 الخدهُل في( ألاؾغة حجم اإلاهنت، الؿ٨ن، نٕى الضزل،) في واإلاخمشل لؤلؾغة الا٢خهاصي اإلاؿخىي  بحو ٖال٢ت ىنا٥ ىل-2
 لؤلبناء؟ الضعاسخي

ت الٗىامل حؿاىم: الفغيُاث اصة وبالخالي الخالمُظ انضماط في ألاؾٍغ  .الضعاسخي الخدهُل ٍػ

: الخالُت الجؼثُت الٟغيُاث الٟغيُت ىظو ٖن وجنبش٤

. لؤلبناء الضعاسخي والخدهُل( اإلاهنت، الؿ٨ن، نٕى الضزل،) في واإلاخمشل لؤلؾغة الا٢خهاصي اإلاؿخىي  بحو اعجباٍ ىنا٥-1

  .لؤلبناء الضعاسخي والخدهُل للىالضًن والٗلمي الش٣افي اإلاؿخىي  بحو ٖال٢ت ىنا٥-2

: اإلافاَُم جدضًض

ف-1  الاحخماعي الضوع  حٍٗغ

 .(1)النىبت ؤًًا وىى بٌٗ ٞى١  بًٗه اإلاضاع الصخيء من الُب٣ت ىى :لغت

ت ىى :انُالخا غ ؤو اإلاغجبُت ألانماٍ من مجمٖى  ٖلى وجترجب مُٗنت، مىا٢٘ في مخى٢٘ ىى ما جد٤٣ التي الؿلى٦ُت ألَا
مشل اإلاسخلٟت، اإلاىا٠٢ في الٟغص بؿلى٥ الخنبا بم٩انُت ألاصواع ا الضوع  ٍو  جغجبِ التي اإلاخمحزة الؿلى٦ُت اإلاماعؾاث من نٖى

. (2)والشباث باالؾخمغاع نؿبُا جدؿم والتي مٗحو اظخماعي بمى٢٘

                                                           
 .65 والنشر،القاىرة،ص،دار الوفاء لدنيا الطباعة "ا واصطالحاً ظمعجم مصطلحات التربية لف":فاروق عبدو فلية ،أمحد عبد الفتاح زكي( )
 .395،ص978 ،مكتبة لبنان،بريوت،لبنان، "مصطلحات العلوم االجتماعية معجم": بدويأمحد زكي ( )



 
 
 

 

 
 

ل    : 06الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغهؼ       2015 –  أبٍغ

149 

 

ف -  الاظخماعي البناء م٨نىناث لٟهم ؤو النخاثج لٟهم ؾىاء مدىعٍا مٟهىما الضوع  مٟهىم ٌٗض: للضوع  الؿىؾُىلىجي الخٍٗغ
 من الاظخماُٖت الٗال٢اث ؤنماٍ وحك٩ل ال٩ل، ب٣اء ؤظل من الجؼء ًاصًه الظي الؿلى٥ ؤو بمٗجي الىُْٟت ىى ٞالضوع 
 لبناء ألاقمل اإلاٟهىم الاظخماُٖت النٓم بحو الٗال٢اث ؤنماٍ جدك٩ل وباإلاشل الاظخماعي البناء ظىىغ الصخهُت ألاصواع

 (3).٩٦ل اإلاجخم٘

ٗٝغ ت جسً٘ ٞاألصواع والخ٣ى١  الىاظباث مٗجي جدضًض ٖلى ٌؿاٖض ما انه ٖلى الضوع  مان حىف َو  اإلاٗاًحر من إلاجمٖى

 (4).لها آلازٍغن ؤصاء مكغوُٖت ج٣غع  ؤو ًم٨جها التي ألاٞٗا٫ ؤجها ٖلى واظباتها جدضص التي وهي ٖلحها اإلاٟغويت

 بُجهما جىظض ول٨ن البٌٗ، بًٗها بلى ما خض بلى مخجانؿت ؤىضاٝ طاث ػمغة ؤو ظماٖاث انًمام" ٌٗجي :الاحخماعي الاهضماج
 الش٣اٞت في ؤ٦ثر ؤو ز٣اٞخحو جىخض ٖملُت وهي الش٣اٞت، الانضماط ٩ًىو  و٢ض ٢اصتها بإؾالُب ًخٗل٤ ُٞما الٟغو٢اث بٌٗ

خًمن الىاخضة غح آلازغ البٌٗ وحٗضًل الؿماث ببٌٗ الاخخٟاّ طل٪ ٍو  .(5)"مدلها ٚحرىا ؾُدل التي جل٪ َو

ه :اإلاضعس ي الخىُف ت اإلااؾؿت جخُلبه ما م٘ الُالب جالئم" بإنه خؿن والكُش صانُت بن ٖٞغ  لخ٣بل اؾخٗضاص من التربٍى

غىا ٖلى حٗمل التي واإلاٗاٝع وال٣ُم الاججاىاث  (1).الخالمُظ لضي جٍُى

لُه  الخٗلُمُت الٗملُت ظىانب ظمُ٘ م٘ الضعاؾت حجغة صازل والخىانل الخٟاٖل الخلمُظ مداولت ىى اإلاضعسخي ٞالخ٠ُ٨ ٖو
حرىا، ؤ٧اصًمُت وطاث امخداناث، ونٓام مضعؾُت، وبصاعة صعاؾُت، ومناهج ألا٢غاو، وظماٖت مضعؾحو، من ظىانبها بمسخل٠  ٚو

 .(2)بها و٢ناٖخه الجىانب ىظو ٖن الخلمُظ عيا وبالخالي الضعاؾُت، البِئت مخُلباث مىاظهت في طل٪ ٌؿاىم بدُض

ت الٗىامل ت الٗىامل مٟهىم ٌؿخسضم: ألاؾٍغ ت الخُاة ٖنانغ ؤىم ٖلى للضاللت البدض في ألاؾٍغ  ٌؿخضعي الظي ألامغ ألاؾٍغ
كمل اظغاثُا باإلاٟهىم اإلا٣هىص جدضًض منا  :الخالُت اإلاخٛحراث من ٧ل َو

 ٖضص لؤلؾغة، الاظخماعي البناء الؿ٨ن، نٕى الىالضًن، حٗلُم ومؿخىي  ألاؾغة صزل لؤلؾغة، والا٢خهاصي الاظخماعي اإلاغ٦ؼ -

بُٗت ألاؾغة ؤٞغاص . الاظخماُٖت الٗال٢اث َو

 اظخُاػو من ًد٣٣ه الظي باإلاٗض٫ م٣اؾا مُٗنت حٗلُمُت ماؾؿت في الضاعؽ حٗلمه ما م٣ضاع ٖن ٖباعة :الضعاس ي الخدهُل
 مما انُال٢ا زانىي  الشالشت الؿنت زال٫ الخلمُظ ا٦دؿبه صعاسخي جدهُل ٧ل وىى صعاؾتها اإلا٣غع  اإلاىاص مسخل٠ في لالزخباعاث

ُا ٧او ؾىاء الؿاب٣ت، الخٗلُمُت اإلاغاخل في ؤ٦دؿبه ا ؤو مٗٞغ م٨ن ؤزال٢ُا ؤو ٖلمُا ؤو جغبٍى  قهاصة في بالنجاح ٢ُاؾه ٍو

 .ٖضمه من الب٩الىعٍا

ت الاظخماُٖت الٗىامل بلى جُغ٢ذ التي الاظخماُٖت الضعاؾاث من ال٨شحر ىنا٥  ب٩ل الضعاسخي الخدهُل في وجإزحرىا ألاؾٍغ

اجه،  الضعاسخي والخدهُل ،(اإلاغجٟ٘ الضعاسخي الخدهُل الٗاصي، الضعاسخي الخدهُل اإلانسٌٟ، الضعاسخي الخدهُل مؿخٍى

                                                           
 .93 ،ص984 ،دار ادلعرفة اجلامعية ،مصر"دراسات في المجتمع والثقافة والشخصية":علي عبد الرزاق اجلبلي  ( )
 .87 ،ص997 ،دار ادلعرفة، "االجتماعالنظرية في علم ":عبد اهلل زلمد عبد الرمحان  ( )
 .7 ، ص 978 ، مكتبة لبنان، بريوت، "معجم مصطلحات العلوم االجتماعية": أمحد زكي بدوي (5)

اإلمارات  عالقة الرضا الوظيفي والتكيف الدراسي بدافعية اإلنجاز لدى المنعلمات الطالبات في االنتساب الموجو بجامعة": بن دانية وآخرون  ( )
 .204،ص998 ، 46،العدد2 ، اجمللة الرتبوية،اجمللد"العربية المتحدة

( )  A.zakiBadawi,ADictionary,of the social sciences,libraire Du Liban.beirut,liban. 
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 ىم الضعاؾت في اإلاخٟى٢ىو  ٞالُلبت الضعاسخي، الخٟى١  ْاىغة ٌؿمى َبُعي مسغط بك٩ل الخٗلُمي النؿ٤ في ًٓهغ اإلاغجٟ٘

 .مغجٟٗت الضعاسخي جدهُلهم نخاثج ج٩ىو  الظًن الُلبت

: (3)ألاولى الضعاؾت

ؿىن  الضعاؾت بهظو ٢ام ض اًفىن و ، 1972 َاَع ٌ  الضعاؾت ىظو بق٩الُت جمدىعث خُض ، 1972 ٍع  الثلافي اإلاؿخىي  جأزحر خى
الكخه ألاؾغي   الخٟى١  ٖلى جإزحر له ألاؾغي  الش٣افي اإلاؿخىي  ؤو ماصاىا ٞغيُت يىء ٖلى لألبىاء الضعاس ي بالخفىق  ٖو

 بَاع في آلاباء ًماعؾها التي الش٣اُٞت النكاَاث بحو اًجابُت ٖال٢ت ىنا٥ :ًلي ٦ما الضعاؾت ىظو نخاثج و٧انذ لؤلبناء الضعاسخي
غ التي ٞاألؾغ الضعاسخي، والخٟى١  ألاؾغة ت الش٣اُٞت النكاَاث ٖلى جخٞى ت)الثًر  آلاباء حصجُ٘ آلاباء، ٌؿمذ التي الخٗبحر خٍغ
ت بالنكاَاث آلاباء اىخمام واإلاغاظٗت، الضعاؾت ٖلى لؤلبناء  الٟنُت النكاَاث بدنمُت ألاولُاء اىخمام ألبنائهم الابخ٩اٍع

. لؤلبناء الضعاسخي الخٟى١  ٖلى ًازغ طل٪ ٧ل...(ألبنائهم

 اإلاٗامالث جأزحر خى٫  الضعاؾت بق٩الُت جمدىعث خُض ،1962 ماهُىىن  الباخض الضعاؾت بهظو ٢ام:(1)الثاهُت الضعاؾت
حو اإلاهنضؾحو من ُٖنت ٖنض الضعاس ي الخفىق  ٖلى الىالضًت  الىالضًت اإلاٗامالث ؤؾلىب ؤو ماصاىا ٞغيُت يىء ٖلى اإلاٗماٍع

 .الضعاسخي الخٟى١  ٖلى جإزحر له

ش٣ىو  ؤبناءىم ًدترمىو  ٧انىا اإلاخٟى٢حو اإلاهنضؾحو ىاالء آباء ؤو جا٦ض الضعاؾت ىظو و٧انذ  في الخهٝغ ٖلى ب٣ضعاتهم ٍو
 حصج٘ مٗاملت ٌٗاملىو  ٧انىا ٦ما بإنٟؿهم، ال٣غاعاث باجساط لهم ٌؿمدىو  ٧انىا ٦ما الخمضعؽ، مغخلت في اإلاىا٠٢ مسخل٠

. اإلاخمضعؾحو لؤلبناء الضعاسخي الخٟى١  ٖلى جإزحر لها الىالضًت اإلاٗامالث ؤو جشبذ الضعاؾت ىظو الاؾخ٣ال٫، ٖلى

 بٗالكت اإلاغجبُت ؤلاق٩الُت نٟـ خى٫  وجمدىعث 1982 ؾنت"الياقف"و"اإلايس ي" الباخشاو بها ٢ام(: 2) الثالثت الضعاؾت
 اإلاغخلت َالب من ُٖنت ٖلى الضعاؾت ؤظٍغذ خُض ،الضعاس ي والخدهُل لألؾغة والاكخهاصي الاحخماعي اإلاؿخىي 

ضاصًت  الاظخماعي ألاؾغة مؿخىي  بحو بخهاثُا صالت اًجابُت ٖال٢ت ىنا٥ ؤو بلى الباخشاو جىنل و٢ض. مهغ في ؤلٖا

 جل٪ الباخشاو ٞؿغ ،و٢ض 0.07صاللت مؿخىي  ٖنض 0.49 الاعجباٍ مٗامل بلٜ خُض الابن، جدهُل ومؿخىي  والا٢خهاصي
ت الٗال٢ت غو إلاا" حٗىص بإجها ال٣ٍى  حؿاٖض وماصًت ز٣اُٞت بم٩انُاث من اإلاغجٟ٘ والا٢خهاصي الاظخماعي اإلاؿخىي  طاث ألاؾغ جٞى

غ مشل ،(الضعاسخي الخٟى١ ) اإلاغجٟ٘ الضعاسخي الخدهُل ٖلى ألابناء حر باإلاجز٫  م٨خبت جٞى  و٦ظل٪ الش٣اُٞت، اإلاجاالث بٌٗ وجٞى
. (3)" آزٍغن بمؿاٖضة ؤو ؤنٟؿهم آلاباء ٢بل من الضعاسخي الخدهُل ٚلى ألابناء مؿاٖضة بم٩انُت

ال٢خه لؤلؾغة اإلااصي الٗامل بحو ٖال٢ت ىنال٪ ؤو الضعاؾت ىظو جشبذ  اإلاِٗكُت الٓغوٝ حؿاٖض بط لالبن، الضعاسخي بالخٟى١  ٖو
غة اإلااصًت وؤلام٩انُاث الِؿحرة  الجُض الضعاسخي الخدهُل بلى به جاصي زم ومن صعاؾخه، م٘ لئلبن ؤلاًجابي الخٗاَي ٖلى اإلاخٞى

ت باإلا٩انت الاخخٟاّ ًًمن الظي ًمن ظهت من ألؾغجه ألاؾٍغ . له اإلاغمى٢ت الاظخماُٖت اإلا٩انت ٍو

                                                           
 .32 ،ص982  تونس، والعلوم، والثقافة للرتبية العربية ادلنظمة ،"العربية البالد في عقليا المتفوقين تربية"الطحان، خالد زلمد( 3)

 .35 نفس ادلرجع ،ص  (2( ) )
 .77،ص 996 ، الدار الصولتية للرتبية، الرياض، ط ،"التحصيل الدراسي ":زلمد بن معجب احلامد (3)
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خماص جم: الضعاؾت مىهج  جغجبِ التي ٞغيُاجه-البدض َبُٗت ظانب بلى  –جٟغيه الظي الخدلُلي الىنفي اإلاىهج ٖلى الٖا
بضو ؾببُا، اعجباَا مخٛحراتها ت، الٗىامل صوع  بحو الٗال٢ت في زانت طل٪ ٍو اصة وبالخالي الخالمُظ انضماط في ألاؾٍغ  الخدهُل ٍػ

 .الضعاسخي

 ٦مُا بُجها اإلاىظىصة الؿببُت والٗال٢اث الٓىاىغ جدلُل زال٫ من والىُفي الىمي اإلاىهج ٖلى اٖخماصنا بلى باإلياٞت ىظا
 مسخل٠ وم٣اعنت وجدلُلها ونٟها زم اإلاُُٗاث جغجِب ٖلى زاللها من نٗمل التي الاؾخماعة ج٣نُت جُب٤ُ ٖنض زانت و٦ُُٟا،

. ؤلاخهاثُت اإلاُُٗاث جدلُل زال٫ من و٦ُُٟا ٦مُا اإلاسخلٟت اإلاخٛحراث بحو اإلاىظىصة الٗال٢اث

ضصىا زانىي  الشالشت الؿنت َلبت من بدشنا ُٖنت جخ٩ىو  :البدث ُٖىت اث ٖكغ ٖلى مىػٖت َالب 300 ٖو  52 مجمٕى من زانٍى

ت . البؿُُت الٗكىاثُت الُٗنت ٍَغ٤ ٖن البدض ُٖنت ازخُاع زم زانٍى

: األونً انفزضُت تذهُم

 انبكانىرَا شهادة فٍ انمبذىث وجاح بمدي ووىعه انسكه مهك وىعُت مه كم تأثُز َبه(: 1) رقم انجدول

 

 

 

 انسكه وىع                      انسكه مهكُت

 

 انمجمىع َىجخ نم وجخ

 % ك % ك % ك

 %100,0 78 %38,5 30 61,5% 48 بعمارة شقت نألسزة مهك

 %100,0 78 %24,4 19 75,6% 59 فُال

 %100,0 66 %81,8 54 %18,2 12 تقهُدٌ مىزل

 %100,0 222 %46,4 103 %53,6 119 انمجمىع

 %100,0 60 %60,0 36 %40,0 24 بعمارة شقت مستأجز

 %100,0 12 %100,0 12 %0,0 0 تقهُدٌ مىزل

 %100,0 6 %100,0 6 %0,0 0 كىر

 %100,0 78 %69,2 54 %30,8 24 انمجمىع

 %100,0 300 %52,3 157 %47,7 143 انمجمىع

 البكالوريا
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 بنؿبت الب٩الىعٍا قهاصة في ًنجخىا لم الظًن ندى ًخجه الٗام اججاىه ؤو نالخٔ الجضو٫  لهظا الاخهاثُت ٢غاءجنا زال٫ من   
نض ٞحها، نجخىا % 47.7 م٣ابل % 52.3  الظًن او وظضنا للمبدىر الؿ٨ن مل٨ُت نٕى وىى الا اإلاؿخ٣ل للمخٛحر اصزالنا ٖو

 قهاصة في ًنجخىا لم مجهم % 69.2 نؿبت ؤو بدُض للجضو٫  الٗام الاججاو وايبىا الظًن ىم مؿخإظغة مؿا٦ن في ٣ًُنىو 

. الب٩الىعٍا

  % 53.6 بنؿبت ألؾغىم مل٪ هي ؾ٨ناث في ٣ًُنىو  ٞإٚلبهم البا٧الىعٍا قهاصة ٖلى جدهلىا الظًن او نجض خحو في

 في ٣ًُنىو  الظي ٞىظضنا اإلاؿ٨ن، نٕى في مخمشل عاثؼ مخٛحر وىى ازغ مؿخ٣ل مخٛحرا ؤصزلنا ؤ٦ثر الٗال٢ت ىظو ولخ٨ُٟ٪

ها ازخل٠ مهما مؿخإظغة مؿا٦ن  مناػ٫  في ٌؿ٨نىو  للظًن %100 بنؿبت الب٩الىعٍا قهاصة اظخُاػ في ٞكلىا و٢ض بال نٖى
 مل٪ ىى بِذ في ٌؿ٨نىو  الظًن ٖنض ازخالٝ لنا ْهغ انه بال بٗماعة ق٤٣ في ٌؿ٨نىو  للظًن % 60 وبنؿبت وا٧ىار ج٣لُضًت

 بنؿبت( الب٩الىعٍا قهاصة في النجاح ٖضم ؤي) الاو٫  الاججاو ٖلى مداٞٓحو ب٣ىا الظًن ىم الخ٣لُضي النٕى من وىى لؤلؾغة
81.8 %  .

 في ٌؿ٨نىو  الظًن او الشالسي الخ٣اَ٘ ىظا ؤبغػ  خُض ألؾغىم مل٪ هي مؿا٦ن في ٌؿ٨نىو  الظًن ٖنض ازخالٝ ْهغ خحو في

. الخىالي ٖلى% 61.5و ،% 75.6 بنؿبت( الب٩الىعٍا قهاصة في النجاح ؤي) للجضو٫  الٗام الاججاو زالٟىا ٢ض ق٤٣ وفي ُٞالث

 ٧او ٧لما ؤي وال٨ٗـ والنجاح، الضعاؾت في ٖؼمه جنا٢و ٧لما الؿ٨ن في مك٩لت من ٌٗاني الُالب ٧او ٧لما انه نغي  و٦إننا

. والنجاح الضعاؾت في ٖؼمه ػاص ٧لما الؿ٨ن في مك٩لت من ٌٗاني ال الُالب

: ٖالكت وحىص غغفت للمغاحٗت بمٗضٌ اإلابدىر في قهاصة البيالىعٍا(: 2)الجضٌو عكم 

 

 معدل       
 انبكانىرَا

 انغزف عدد

 انمجمىع  13أكبزمه 13-12مه 12 -10 مه 10 مه أقم

%  ك%  ك%  ك%  ك%  ك

1 0 0 6 100 0 0 0 0 6 100 

2 60 66.7 30 33.3 0 0 0 0 90 100 

3 60 55.6 30 27.8 6 5.6 12 11.1 108 100 

4 30 49.2 13 21.3 12 19.7 6 9.8 61 100 

 100 35 0 0 17.1 6 62.9 22 20 7 5 مه أكثز

 انمجمىع
15
7 

52.3 101 33.7 24 8.0 18 6.0 300 100 
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 بنؿبت 10 من ؤ٢ل مٗض٫ ٖلى جدهلىا الخالمُظ ندى ًخجه للجضو٫  الٗام الاججاو ؤو نجض الجضو٫  بُاناث زال٫ من
نض 13و12 بحو ما ًتراوح مٗض٫ ٖلى جدهلىا% 08 ونؿبت 12و 10 بحو ما ًتراوح مٗض٫ ٖلى جدهلىا% 33.70 م٣ابل52.30%  ٖو

: الخالُت النخاثج ٖلى جدهلنا الٛٝغ ٖضص في اإلاخمشل اإلاؿخ٣ل للمخٛحر اصزالنا

ت ًمل٩ىو  الُٗنت ؤٞغاص من% 100 . 12 و10 بحو ما ًتراوح مٗض٫ ٖلى جدهلىا واخضة ٚٞغ

خحو ًمل٩ىو  الُٗنت ؤٞغاص من66.70%  مٗض٫ ٖلى جدهلىا الٟئت نٟـ من % 33.30 م٣ابل ،10 من ؤ٢ل مٗض٫ ٖلى جدهلىا ٚٞغ

. 12و10 بحو ما ًتراوح

 ٖلى جدهلىا الٟئت نٟـ من %27.80 م٣ابل ،10 من ا٢ل مٗض٫ ٖلى جدهلىا ٚٝغ زالر ًمل٩ىو  %55.60نؿبت  جلنا ٦ما

. 13 من ؤ٦بر مٗض٫ ٖلى % 11.10 نؿبت الٟئت نٟـ في ؤًًا و جلنا 12و10 بحو ما ًتراوح مٗض٫

لُه ت به الظي و واإلادؿ٘ الالث٤ اإلاؿ٨ن ٞةو ٖو غوٝ ٧اُٞت تهٍى  ؤ٦ثر والاىخمام اإلاغاظٗت ٖلي ٌصج٘ مالثمت صخُت ْو
دا مجا٫ ًدُذ الىاؾ٘ ٞاإلاؿ٨ن الضعاؾت، ٖلي وجدٟؼىم الخالمُظ ججظب بِئت ٌٗخبر الالث٤ ٞالؿ٨ن وبالخالي بالضعاؾت  مٍغ
ت للٗال٢اث ، ألابناء منه حهغب الظي ال٤ًُ اإلاؿ٨ن ٨ٖـ مٗحو، ا٢خهاصي مؿخىي  اإلا٣ابل في ًخُلب ىظا و ألاؾٍغ  للكإع

 من ٨ٞشحر الظخماعي، ا  –النٟسخي ألابناء نمى في ل٪ ط ُٞازغ والخٗبحر للخغ٦ت الٟغنت جخاح ما ب٣ضع اإلاؿ٨ن ًدؿ٘ ما ٞب٣ضع
 مجها ٦ثر ؤ اإلاؿ٨ن ي٤ُ ندُجت ج٩ىو  ال٣ٗاب و اللىم و الخىبُش زانت و لُٟل ا ًخل٣اىا التي إلادكضصة ا اإلاٗاملت ؤؾالُب

٣ت للؿ٨ن اإلااصًت الٓغوٝ جخضزل بدُض ألابناء ظانب من ؤزُاء ندُجت . ُٞه ألاٞغاص جدغ٧اث ٖلى جازغ لتي ا و مباقغة بٍُغ
لُه  قهاصة في نجاخهم بلى جاصي بالًغوعة والتي الضعاؾُت الخالمُظ مٗضالث ػاصث ٧لما اإلاجز٫  ٚٝغ ٖضص ػاص ٧لما ٞةنه ٖو

 .صخُذ وال٨ٗـ الب٩الىعٍا

ت صعظت ٖنض ،122.230 اإلادؿىبت ٧2ا و 07.815 بـ م٣ضعة الجضولُت وظضنا ٧2ا الزخباع خؿابنا وبٗض  0.05 الضاللت ومؿخىي 03 خٍغ
لُه . الضعاسخي واإلاٗض٫ الٛٝغ ٖضص بحو ٖال٢ت جىظض ٖو

ت ؤظل ومن  بحو مخىؾُت مىظبت َغصًت ٖال٢ت ىنا٥ ؤي 0.53 بـ ٢ضع الظي الخىا٤ٞ مٗامل بدؿاب ٢منا الٗال٢ت نٕى مٗٞغ

ن  .اإلاخٛحًر

 ٌ : البيالىعٍا قهاصة في اإلابدىر بىجاح ألاؾغة صزل ٖالكت(: 3) عكم الجضو
 

 انبكانىرَا

 اندخم

 انمجمىع َىجخ نم وجخ

%  ك%  ك%  ك

 100 41 100 41 0 0 دخم بدون

 100 26 76.9 20 23.1 6 12000 مه أقم
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 100 100 58 58 42 42 22000 ان12000ً مه

 100 67 46.3 31 53.7 36 32000 ان22000ً مه

 100 25 4 1 96 24 42000 ان32000ً مه

 100 41 14.6 6 85.4 35 42000 مه أكثز

 100 300 52.3 157 47.7 143 انمجمىع

 الب٩الىعٍا قهاصة في ًنجخىا لم الظًن الخالمُظ ٞئت ندى ًخجه للجضو٫  الٗام الاججاو نجض الجضو٫  مُُٗاث زال٫ من

نض الكهاصة ىظو في نجخىا%  47.70 م٣ابل %52.30بنؿبت  النخاثج ٖلى جدهلنا الضزل في اإلاخمشل اإلاؿخ٣ل للمخٛحر اصزالنا ٖو
: الخالُت

. الب٩الىعٍا قهاصة ٖلى ًخدهلىا لم صزل بضوو  ؤؾغىم الُٗنت ؤٞغاص من% 100

 من % 04 نؿبت م٣ابل الب٩الىعٍا، قهاصة في نجخىا ط ص 42000 بلى 32000 بحو ما ؤؾغىم صزل ًتراوح الُٗنت ؤٞغاص من % 96
. الكهاصة ىظو في ًنجخىا لم الٟئت نٟـ

 لم الٟئت نٟـ من %14.60 م٣ابل الب٩الىعٍا قهاصة في نجخىا ط ص 42000 من ؤ٦بر ؤؾغىم صزل الُٗنت ؤٞغاص من % 85.40
. الب٩الىعٍا قهاصة ٖلى ًخدهلىا

 الٟئت نٟـ من % 23.10 م٣ابل الب٩الىعٍا، قهاصة ٖلى ًخدهلىا لم ط ص 12000 من ؤ٢ل ؤؾغىم صزل الُٗنت ؤٞغاص من 76.90%

. الكهاصة ىظو في نجخىا

لُه  الب٩الىعٍا قهاصة ٖلى بدهىلهم جىظذ التي ظُضة الخالمُظ نخاثج ٧انذ ٧لما ألاؾغي  الضزل اعجٟ٘ ٧لما بنه ال٣ى٫  ًم٨ن ٖو
غظ٘ حر ٖلى اإلاغجٟ٘ الضزل طاث ألاؾغ ٢ضعة بلى ىظا ٍو  مالبـ ومن ٦خب من الخالمُظ ًدخاظها التي والخجهحزاث الىؾاثل جٞى
حر مؿاٖضة وؾاثل و٦ظا الم ؤظهؼة ٦خٞى حرىا آلالي ؤلٖا  ٖلي ظاىضة حؿعي ال٠ًُٗ الضزل طاث ألاؾغ ٞةو ال٨ٗـ ٖلى ٚو
حر ت، الخُاة مخُلباث جٞى  الخنكئت ٖملُت بظل٪ وجخإزغ ؾلى٦هم في الخضىىع  بلى ًاصي مما بالخغماو ٌكٗغوا وبالخالي الًغوٍع

.  لؤلؾغة الا٢خهاصي بالىي٘ مغجبُت الب٩الىعٍا قهاصة في النجاح مؿإلت جهبذ ومنه الاظخماُٖت

ت صعظت ٖنض ،92.692 اإلادؿىبت ٧2ا و 11.070 بـ م٣ضعة الجضولُت وظضنا ٧2ا الزخباع خؿابنا وبٗض  0.05 الضاللت ومؿخىي 05 خٍغ

لُه ن بحو ٖال٢ت جىظض ٖو . اإلاخٛحًر

ت ؤظل ومن  بحو مخىؾُت مىظبت َغصًت ٖال٢ت ىنا٥ ؤي 0.48 بـ ٢ضع الظي الخىا٤ٞ مٗامل بدؿاب ٢منا الٗال٢ت نٕى مٗٞغ
ن . اإلاخٛحًر
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 ٌ : البيالىعٍا قهاصة في اإلابدىر بمٗضٌ ألاؾغة صزل ٖالكت ًىضر(: 4) عكم الجضو

 بنؿبت 10 من ؤ٢ل مٗض٫ ٖلى جدهلىا الظًن الخالمُظ ٞئت ندى ًخجه للجضو٫  الٗام الاججاو نجض الجضو٫  مُُٗاث زال٫ من
نض 12و 10 بحو ما ًتراوح مٗض٫ ٖلى جدهلىا%  33.70 م٣ابل % 52.30  جدهلنا الضزل في اإلاخمشل اإلاؿخ٣ل للمخٛحر اصزالنا ٖو

: الخالُت النخاثج ٖلى

. الب٩الىعٍا قهاصة في عؾبىا وبالخالي 10 من ا٢ل مٗض٫ ٖلى ؤبنائهم جدهل صزل بضوو  الخالمُظ ؤؾغ من % 100

 من %04 م٣ابل ،12و 10 بحو ما مٗض٫ ٖلى جدهلىا صط 42000 بلى 32000 بحو ما ًتراوح ؤؾغىم صزل الُٗنت ؤٞغاص من 96%

. 10 من ا٢ل مٗض٫ ٖلى جدهلىا الٟئت نٟـ

 نٟـ من %29.30 م٣ابل ،12و 10 بحو ما ًتراوح مٗض٫ ٖلى جدهلىا ط ص 42000 من ؤ٦بر ؤؾغىم صزل الُٗنت ؤٞغاص من 41.50%

. 13و12 بحو ما ًتراوح مٗض٫ ٖلى جدهلىا ٍُر 14.60 و13 من ؤ٦بر مٗض٫ ٖلى جدهلىا الٟئت

لُه  اإلاغجٟ٘ الضزل طاث ألاؾغ ؤو بلى ٌٗىص والؿبب ومغيُت اًجابُت ألابناء نخاثج ٧انذ ٧لما ألاؾغي  الضزل اعجٟ٘ ٩ٞلما ٖو
حر ٖلى حؿهغ ت الىؾاثل ظمُ٘ جٞى  ٖلى ًبٗض مما ألاؾغة في ماصي اؾخ٣غاع وظىص بلي باإلياٞت الضعاؾت في واإلاؿاٖضة الًغوٍع

. الخالمُظ خُاة ٖلي ًن٨ٗـ مما ألاؾغة صازل والُمإنِنت الاعجُاح

 البيالىعٍا مٗضٌ
 الضزل

 اإلاجمٕى 13أهبرمً 13-12مً 12 -10 مً 10 مً أكل

%  ك%  ك%  ك%  ك%  ك

 100 41 0 0 0 0 0 0 100 41 دخم بدون

 100 26 0 0 0 0 23.1 6 76.9 20 12000 مه أقم

 0 0 0 0 42 42 58 58 22000إنً 12000 مه
10
0 

100 

 100 67 9 6 26 18 17.9 12 46.3 31 32000إنً 22000 مه

 100 25 0 0 0 0 96 24 4 1 42000إنً 32000 مه

 100 41 29.3 12 14.6 6 41.5 17 14.6 6 42000 مه أكثز

 6 18 8 24 33.7 101 52.3 157 انمجمىع
30
0 

100 
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 خاظاتهم ألبنائها جًمن ؤو حؿخُُ٘ التي ٞاألؾغة والتربُت الخٗلم بداظاث مباقغة ًغجبِ لؤلؾغة الا٢خهاصي الىي٘ بو
 وال٨خب والُٟضًى ٧الخاؾب، الخٗلُمُت، ألاظهؼة وامخال٥ ٖلمُت، وعخالث وؤلٗاب، وؾ٨ن، ٚظاء، من ظُض بك٩ل اإلااصًت

ُت الكغوٍ اإلابضؤ خُض من جًمن ؤو حؿخُُ٘ وال٣هو، لى ؾلُمت، اظخماُٖت لخنكئت اإلاىيٖى  ٞةو طل٪ من ال٨ٗـ ٖو
 لخدهُل واٞغة بم٩انُاث ألبنائها ج٣ضم ؤو حؿخُُ٘ لن ألاؾاؾُت الخاظاث ىظو ألٞغاصىا جًمن ؤو حؿخُُ٘ ال التي ألاؾغ
 الؿغ٢ت بلى وؤخُانا والضونُت، بالخغماو الخالمُظ قٗىع  بلى ؾُاصي اإلااصي والٗىػ  الن٣و ٞةو وبالخالي م٩افئ، مٗغفي ؤو ٖلمي،

لٗب اإلاجخم٘، ٖلى والخ٣ض خماص ؤو اإلاب٨غ، للٗمل ؤَٟالها الٗىاثل بٌٗ جضٞ٘ ٖنضما بىيىح صوعو الٗامل ىظا ٍو  ٖلى الٖا
ضا الخالمُظ لضي ٨ًغؽ ؤو قإنه من وىظا مؿاٖضاتهم دغمهم وال٠ًٗ بالخغماو ؤلاخؿاؽ من مٍؼ ت ٞغم من ٍو  جغبٍى

 .لٛحرىم مخاخت

ت صعظت ٖنض ،192.364 اإلادؿىبت ٧2ا و 24.996 بـ م٣ضعة الجضولُت وظضنا ٧2ا الزخباع خؿابنا وبٗض  0.05 الضاللت ومؿخىي 15 خٍغ

لُه ن بحو ٖال٢ت جىظض ٖو . اإلاخٛحًر

ت ؤظل ومن ت مىظبت َغصًت ٖال٢ت ىنا٥ ؤي 0.62 بـ ٢ضع الظي الخىا٤ٞ مٗامل بدؿاب ٢منا الٗال٢ت نٕى مٗٞغ  بحو ٢ٍى

ن . اإلاخٛحًر

 ٌ : البيالىعٍا قهاصة في بالىجاح لألم اإلاهىُت الىيُٗت ٖالكت(: 5) عكم الجضو
 

 
 بنؿبت الب٩الىعٍا قهاصة في ًنجخىا لم الظًن الخالمُظ ندى ًخجه للجضو٫  الٗام الاججاو ؤو ًٓهغ الجضو٫  بُاناث زال٫ من

نض الكهاصة ىظو في نجخىا%  47.7 م٣ابل% 52.3  ٖلى جدهلنا ٖضمه من الؿ٨ن مل٨ُت في اإلاخمشل اإلاؿخ٣ل للمخٛحر اصزالنا ٖو

: الخالُت النخاثج
. الب٩الىعٍا قهاصة في ؤبنائهن نجر مخ٣اٖضاث ؤمهاتهم الُٗنت ؤٞغاص من100%

ُذ الُٗنت ؤٞغاص من100% . الب٩الىعٍا قهاصة في ًنجخىا لم ألام جٞى

 البيالىعٍا
 لألم اإلاهىُت الىيُٗت

 اإلاجمٕى ًىجر لم هجر

٥%  ٥%  ٥  %

 100 252 58.7 148 41.3 104 بُالت

 100 32 18.7 6 81.3 26 ٖاملت

 100 13 0 0 100 13 مخلاٖضة

 100 3 100 3 0 0 مخىفُت

 100 300 52.3 157 47.7 143 اإلاجمٕى
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 ىظو في ًنجخىا لم الٟئت نٟـ من% 18.70 م٣ابل الب٩الىعٍا قهاصة في نجخىا ٖامالث ؤمهاتهم الُٗنت ؤٞغاص من% 81.30

 .الكهاصة
 في نجخىا الٟئت نٟـ من% 41.30 م٣ابل الب٩الىعٍا قهاصة في ًنجخىا لم البُىث في ما٦شاث ؤمهاتهم الُٗنت ؤٞغاص من%58.70

. الب٩الىعٍا قهاصة

ت صعظت ٖنض ،35.607 اإلادؿىبت ٧2ا و 07.815 بـ م٣ضعة الجضولُت وظضنا ٧2ا الزخباع خؿابنا وبٗض  0.05 الضاللت ومؿخىي 03 خٍغ

لُه ن بحو ٖال٢ت جىظض ٖو . اإلاخٛحًر

ت ؤظل ومن  بحو يُٟٗت مىظبت َغصًت ٖال٢ت ىنا٥ ؤي 0.32 بـ ٢ضع الظي الخىا٤ٞ مٗامل بدؿاب ٢منا الٗال٢ت نٕى مٗٞغ

ن . اإلاخٛحًر

 ٌ : البيالىعٍا قهاصة في الخلمُظ بمٗضٌ لألم اإلاهىُت الىيُٗت ٖالكت(: 6) عكم الجضو

 

 52.30 بنؿبت 10 من ؤ٢ل مٗض٫ ٖلى جدهلىا الخالمُظ ندى ًخجه للجضو٫  الٗام الاججاو ؤو ًٓهغ الجضو٫  بُاناث زال٫ من

نض 13و 12 بحو ما ًتراوح مٗض٫ ٖلى جدهلىا% 08 ونؿبت 12و 10 بحو ما ًتراوح مٗض٫ ٖلى جدهلىا% 33.70 م٣ابل%  اصزالنا ٖو
: الخالُت النخاثج ٖلى جدهلنا لؤلم اإلاهنُت الىيُٗت في اإلاخمشل اإلاؿخ٣ل للمخٛحر

ُذ الُٗنت ؤٞغاص من100% . 10 من ؤ٢ل مٗض٫ ٖلى جدهلىا ألام جٞى

 ٖلى جدهلىا الٟئت نٟـ من%07.70 م٣ابل 13 من ا٦بر مٗض٫ ٖلى جدهلىا مخ٣اٖضاث ؤمهاتهم الُٗنت ؤٞغاص من 92.30%

. 12 و 10 بحو ما ًتراوح مٗض٫

 جدهلىا الٟئت نٟـ من % 18.80م٣ابل 12و 10 بحو ما ًتراوح مٗض٫ ٖلى جدهلىا ٖامالث ؤمهاتهم الُٗنت ؤٞغاص من62.40%
. 10من ؤ٢ل مٗض٫ ٖلى الٟئت نٟـ في النؿبت نٟـ  جلذ ٦ما ،13و12 بحو ما ًتراوح ٖلى

 البيالىعٍا مٗضٌ
 لألم اإلاهىُت الىيُٗت

 اإلاجمٕى 13أهبرمً 13-12مً 12 -10 مً 10 مً أكل

٥%  ٥%  ٥%  ٥%  ٥  %

 100 252 2.4 6 7.1 18 31.8 80 58.7 148 بُالت

 100 32 0 0 18.8 6 62.4 20 18.8 6 ٖاملت

 100 13 92.3 12 0 0 7.7 1 0 0 مخلاٖضة

 100 3 0 0 0 0 0 0 100 3 مخىفُت

 100 300 6 18 8 24 33.7 101 52.3 157 اإلاجمٕى

 



 
 
 

 

 
 

ل    : 06الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغهؼ       2015 –  أبٍغ

158 

 

 ًتراوح الٟئت نٟـ من%31.80 م٣ابل 10 من ا٢ل مٗض٫ ٖلى جدهلىا مهنت ؤي جماعؾن ال ألام الُٗنت ؤٞغاص من58.70 %

. 12و 10 بحو ما الضعاسخي مٗضلهم

ت صعظت ٖنض ،203.896 اإلادؿىبت ٧2ا و 16.919 بـ م٣ضعة الجضولُت وظضنا ٧2ا الزخباع خؿابنا وبٗض  0.05 الضاللت ومؿخىي 09 خٍغ

لُه ن بحو ٖال٢ت جىظض ٖو . اإلاخٛحًر

ت ؤظل ومن ت مىظبت َغصًت ٖال٢ت ىنا٥ ؤي 0.63 بـ ٢ضع الظي الخىا٤ٞ مٗامل بدؿاب ٢منا الٗال٢ت نٕى مٗٞغ  بحو ٢ٍى

ن . اإلاخٛحًر

ُفت ألاب بالىجاح في قهاصة البيالىعٍا(: 7)الجضٌو عكم   :ٖالكت ْو

 

 بنؿبت الب٩الىعٍا قهاصة في ًنجخىا لم الظًن الخالمُظ ندى ًخجه للجضو٫  الٗام الاججاو ؤو ًٓهغ الجضو٫  بُاناث زال٫ من

نض الكهاصة ىظو في نجخىا%  47.7 م٣ابل% 52.3 ُٟت في اإلاخمشل اإلاؿخ٣ل للمخٛحر اصزالنا ٖو  النخاثج ٖلى جدهلنا ألاب ْو

: الخالُت

ا مخ٣اعبت النؿب  في ًنجخىا لم للظًن مغجٟٗت ناجخحو الٛحر نؿبت ٞحها نجض الظًن البُالحو الاولُاء ٞئت في ماٖضا ما نٖى
 نجخىا الٟئت نٟـ من 34.20 نؿبت م٣ابل 65.80 بنؿبت الب٩الىعٍا قهاصة

ت صعظت ٖنض ،10.333 اإلادؿىبت ٧2ا و 11.070 بـ م٣ضعة الجضولُت وظضنا ٧2ا الزخباع خؿابنا وبٗض  0.01 الضاللت ومؿخىي 05 خٍغ

لُه ُٟت ٖال٢ت جىظض ٖو . الب٩الىعٍا قهاصة في والنجاح ألاب ْو

 البيالىعٍا

ُفت ألاب  ْو

اإلاجمٕى لم ًىجر هجر 

 ٥ % ٥ % ٥ %

 ١00 64 43.8 28 56.3 36 أٖماٌ خغة

 ١00 100 54 54 46 46مىْف 

 ١00 25 48 12 52 13أححر ًىمي 

 ١00 25 9 9 64 16مخلاٖض 

 ١00 13 46.2 6 53.8 7مخىفي 

 ١00 73 65.8 48 34.2 25بُاٌ 

 ١00 300 52.3 157 47.7 143اإلاجمٕى 
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ت ؤظل ومن  بحو ظضا يُٟٗت مىظبت َغصًت ٖال٢ت ىنا٥ ؤي 0.18 بـ ٢ضع الظي الخىا٤ٞ مٗامل بدؿاب ٢منا الٗال٢ت نٕى مٗٞغ

ن  .اإلاخٛحًر

 اإلاخمضعؾحو لؤلبناء ؤلاًجابُت الاظخماُٖت الخنكئت ٖلى طل٪ ٧ل ٌؿاٖض بًجابُت لؤلؾغة الا٢خهاصًت الىُْٟت ج٩ىو  خُنما ؤنه
 ٖلى طل٪ بٗض ؤزغو ًٓهغ الظي و اإلاخمضعؾحو لؤلبناء ال٣ٗلُت لل٣ضعاث الُبُعي النمى ٖلى الجهاًت في ًن٨ٗـ الظي ىظا

ت الُب٣اث من ٖمىما ألاؾغ ىظو ج٩ىو  صعظت طل٪ بٗض ًغج٣ي الظي الجُض الضعاسخي الخدهُل  و ال٨بري  و اإلاخىؾُت البرظىاٍػ
حر من ؤًًا ًم٨جهم ما ىظا حر و ؤنىاٖها بمسخل٠ الخٗلُمُت الىؾاثل جٞى  في الخٗلُمُت الٓغوٝ ىظو الصخُت، الخماًت جٞى

 مما الؿلُم البُىلىجي و ال٣ٗلي النمى ٖلى بضوعىا جن٨ٗـ التي و ؤلاًجابُت الاظخماُٖت الخنمُت ٖلى مدالت ال جن٨ٗـ البِذ
حر اإلاغجٟ٘ الضعاسخي الخدهُل مؿخىي  ٖلى واضر جإزحر له ٩ًىو   الناجر، الخمضعؽ مؿخلؼماث و٧ل الخٗلُمُت الىؾاثل وبخٞى

 ؤؾغ ؤو نجض اإلاُضانُت الضعاؾت ىظو زال٫ ومن الا٢خهاصًت، الىُْٟت بلى حكحر التي اإلااقغاث بخضي هي الىالض ووُْٟت
ما٫ ًماعؾىو   والظًن مخ٣اٖضًن ىم الظًن آلاباء لُب٣ت الاظخماُٖت البنُت يمن ا٢خهاصًا جتراجب الناجخحو الُلبت  ألٖا
ُٟي التراجب وىظا الخغة  زال٫ من اإلاخمضعؾحو لؤلبناء الب٩الىعٍا قهاصة في النجاح في ٞٗلُا ًازغ الناجخحو الُلبت آلباء الْى
 .اإلاُضانُت الضعاؾت ىظو نخاثج

 :الثاهُت الفغيُت جدلُل

 ٌ : البيالىعٍا قهاصة في بالىجاح لألب الخٗلُمي اإلاؿخىي  ٖالكت(: 8) عكم الجضو

 البيالىعٍا
 لألب الخٗلُمي اإلاؿخىي 

 اإلاجمٕى ًىجر لم هجر

٥%  ٥%  ٥  %

 100 48 62.5 30 37.5 18 مؿخىي  بضون 

 100 72 75 54 25 18 ابخضاةي

 100 78 84.6 66 15.4 12 مخىؾِ

 100 61 11.5 7 88.5 54 زاهىي 

 100 41 0 0 100 41 حامعي

 100 300 52.3 157 47.7 143 اإلاجمٕى

 بنؿبت الب٩الىعٍا قهاصة في ًنجخىا لم الظًن الخالمُظ ندى ًخجه للجضو٫  الٗام الاججاو ؤو ًٓهغ الجضو٫  بُاناث زال٫ من
نض الكهاصة ىظو في نجخىا%  47.7 م٣ابل % 52.3  ٖلى جدهلنا الخٗلُمي اإلاؿخىي  في اإلاخمشل اإلاؿخ٣ل للمخٛحر اصزالنا ٖو

: الخالُت النخاثج

. الب٩الىعٍا قهاصة في نجخىا الجامعي الخٗلُمي مؿخىاىم آبائهم الُٗنت ؤٞغاص من 100%
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 لم الٟئت نٟـ من % 11.50 م٣ابل الب٩الىعٍا قهاصة في نجخىا زانىي  الخٗلُمي مؿخىاىم آبائهم الُٗنت ؤٞغاص من% 88.50

.                     الب٩الىعٍا قهاصة في ًنجخىا

 الٟئت نٟـ من 15.40% م٣ابل الب٩الىعٍا قهاصة في ًنجخىا لم مخىؾِ الخٗلُمي مؿخىاىم آبائهم الُٗنت ؤٞغاص من% 84.60

. الب٩الىعٍا قهاصة في نجخىا

 ب٨ٟاءتهم قٗىعىم ٖلى ًازغ خُض ؤبنائهم ندى اججاىاتهم في اإلاازغة لٗىامل ا ؤىم من للىالضًن الخٗلُمي اإلاؿخىي  ٌٗخبر
 طاث حٗخبر ٦ما وج٣بل، ىضوءا ؤ٦ثر لخ٩ىو  ندىىم اججاىاتهم في وجازغ ألبنائهم الاظخماُٖت الخنكئت ٖملُت في بإصواعىم لل٣ُام

ُٟي الضوع  ٖلى ٦بحر جإزحر  اإلاىا٠٢ زال٫ من لآلباء اإلا٨دؿبت الخبراث ٖلى صلُل ٌٗخبر الخٗلُمي اإلاؿخىي  ؤو طل٪ لؤلبناء الْى
 جخُلب الُٟل جنكئت ٞٗملُت ؤَٟالهم جنكئت ٖلى حؿاٖضىم الخبراث وىظو حٗلُمهم ؤزناء ٖاٌكىىا التي والُىمُت الخٗلُمُت

. الخالمُظ وخاظاث إلم٩انُاث مضعوؾا ٞهما

اث ؾلم في نٗضنا ٧لما بإو ال٣اثلت" بىعصًى"٨ٞغة م٘ وجىا٤ٞ اجٟا١ نجض الجضو٫  مُُٗاث زال٫ من  الخٗلُمُت اإلاؿخٍى
 النجاح نؿبت اعجٟٗذ ٧لما للىالضًن الخٗلُمي اإلاؿخىي  اعجٟ٘ ٧لما بمٗجى ؤخؿن لؤلبناء الضعاؾُت النخاثج ٧انذ ٧لما لؤلولُاء

 بمشابت الخالت ىظو في الىالض ٌٗخبر ٦ما الضعاؾت ٖلى ؤبنائهم خض في الىالضًن ًلٗبه الظي للضوع  وىظا الب٩الىعٍا قهاصة في
 وبالخالي النخاثج ؤًٞل ؤبنائهم ًد٤٣ ؤو بلى ٌؿعى ظامعي حٗلُمي مؿخىي  طو الىالضاو ٧او ٞةو الابن ٣ًلضو الظي النمىطط

 ٣ًىم ،٦ما الٗملُت للخُاة الخىظه ؤو الجامٗت بلى الخىظه بحو ٞانل حٗخبر التي الكهاصة ىظو ٖلى الخهى٫  يغوعة ٖلى خثهم
حر زال٫ من صعاؾُا ؤبنائهم مؿاٖضة بلى اإلاغجٟ٘ الخٗلُمي اإلاؿخىي  طوي  آلاباء  خل في مؿاٖضتهم و٦ظا للضعاؾت اإلاالثم الجى جٞى

 ؤبنائهم مؿاٖضة ٌؿخُُٗىو  ال مؿخىي  بضوو  الظًن او اإلادضوص الخٗلُمي اإلاؿخىي  طوي  ٞةو ال٨ٗـ ٖلى اإلاضعؾُت الىاظباث

ت من نٕى جخُلب الجهاثُت اإلاغخلت وؤو زانت صعاؾُا تراياث بٌٗ خل من والخم٨ن الٗلمُت اإلاٗٞغ  .اإلاجز٫  في الضعاؾُت الٖا

ت صعظت ٖنض ،135.239 اإلادؿىبت 2و٧ا 9.488 بـ م٣ضعة الجضولُت وظضنا ٧2ا الزخباع خؿابنا وبٗض  ،0.05 الضاللت ومؿخىي  04 خٍغ

لُه ن بحو ٖال٢ت جىظض ٖو . اإلاخٛحًر

ت ؤظل ومن  بحو مخىؾُت مىظبت َغصًت ٖال٢ت ىنا٥ ؤي 0.55 بـ ٢ضع الظي الخىا٤ٞ مٗامل بدؿاب ٢منا الٗال٢ت نٕى مٗٞغ

ن . اإلاخٛحًر

 ٌ  :الخلمُظ بمٗضٌ لألب الخٗلُمي اإلاؿخىي  ٖالكت(: 9) عكم الجضو

 انتهمُذ معدل
 نألب انتعهُمٍ انمستىٌ

 12-13 10-12 10 مه أقم
 أكبزمه

13 
 انمجمىع

%  ك%  ك%  ك%  ك%  ك

 100 48 0 0 12.5 6 25 12 62.5 30 مستىٌ دون

 100 72 0 0 0 0 25 18 75 54 ابتدائٍ

 100 78 0 0 0 0 15.4 12 84.6 66 متىسط
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 52.30 بنؿبت 10 من ؤ٢ل مٗض٫ ٖلى جدهلىا الظًن الخالمُظ ندى ًخجه للجضو٫  الٗام الاججاو نجض الجضو٫  بُاناث زال٫ من

نض 12و 10 بحو ما ًتراوح مٗض٫ ٖلى جدهلىا%  33.70 م٣ابل %  الخٗلُمي اإلاؿخىي  في اإلاخمشل اإلاؿخ٣ل للمخٛحر اصزالنا ٖو
: الخالُت النخاثج ٖلى جدهلنا

 الٟئت نٟـ من % 15.40 م٣ابل 10 من ؤ٢ل مٗض٫ ٖلى جدهلىا مخىؾِ الخٗلُمي مؿخىاىم آبائهم الُٗنت ؤٞغاص من 84.60%
. 12و 10 بحو ما ًتراوح مٗض٫ ٖلى جدهلىا

 من النؿبت نٟـ م٣ابل 12و 10 بحو ما ًتراوح مٗض٫ ٖلى جدهلىا ظامعي الخٗلُمي مؿخىاىم آبائهم الُٗنت ؤٞغاص من % 70.70

. % 14.60 بنؿبت 13 من ؤ٦بر ومٗض٫ 12_  10 بحو ما بتراوح مٗض٫ ٖلى جدهلىا الٟئت نٟـ

 جدهلىا الٟئت نٟـ من %25 م٣ابل 10 من ؤ٢ل مٗض٫ ٖلى جدهلىا حٗلُمي مؿخىي  بضوو  آبائهم الُٗنت ؤٞغاص من 62.50%

.                    13 بلى 12 من مٗض٫ ٖلى جدهلىا الٟئت نٟـ من 12.50  نؿبت ؤًًا و جلنا 12 و 10 بحو ما ًتراوح مٗض٫ ٖلى

جي الخٗلُمي اإلاؿخىي  ًدب٘ الضعاسخي النجاح "بىعصًى" خؿب اث ؾلم في نٗضنا ٧لما ؤو خُض لؤلولُاء، والخ٩ٍى  اإلاؿخٍى
م٨ن ظُضة، صعاؾُت نخاثج ٖلى ألابناء جدهل ٧لما لؤلولُاء، الخٗلُمُت  اإلاؿخىي  طوي  ألاولُاء ؤو ٧ىو  طل٪ ؾبب بعظإ ٍو
ن الشانىي  اإلاؿخىي  وطوي  الجامعي ٣ت ألابناء بلى الش٣افي عؤؾمالهم ن٣ل ٖلى ٢اصٍع  نخاثج ٖلى بالخإزحر لهم حؿمذ التي بالٍُغ
 بٌٗ خل في ومؿاٖضتهم الضعاسخي اإلاىاص بٌٗ في ًخل٣اىا التي الهٗىباث ججاوػ  ٖلى ؤبنائهم ٦مؿاٖضة الضعاؾُت، ؤبنائهم

 .اإلاجزلُت الىاظباث

 مٗض٫ اعجٟ٘ ٧لما لؤلب الخٗلُمي اإلاؿخىي  اعجٟ٘ ٧لما بدُض الجضو٫  ىظا ٖلى ًنُب٤ الؿاب٤ الجضو٫  في ٦خٗل٤ُ ٢لناو ما

. صخُذ وال٨ٗـ الخلمُظ

ت ؤظل ومن  بحو مخىؾُت مىظبت َغصًت ٖال٢ت ىنا٥ ؤي 0.58 بـ ٢ضع الظي الخىا٤ٞ مٗامل بدؿاب ٢منا الٗال٢ت نٕى مٗٞغ
ن . اإلاخٛحًر

 ٌ  :البيالىعٍا قهاصة في بالىجاح للىالضًً اإلاُالٗت ٖالكت(: 10) عكم الجضو

 البيالىعٍا                             

 للىالضًً اإلاُالٗت

 اإلاجمٕى ًىجر لم هجر

٥%  ٥%  ٥  %

 100 48 37.5 18 62.5 30 ألاب

 100 6 0 0 100 6 ألام

 100 61 19.7 12 19.7 12 49.2 30 11.5 7 ثاوىٌ

 100 41 14.6 6 14.6 6 70.7 29 0 0 جامعٍ

 100 300 6 18 8.0 24 33.7 101 52.3 157 انمجمىع
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 100 168 68.5 115 31.5 53 ًُالٗان ال هالَما

 100 78 30.8 24 69.2 54 ًُالٗان هالَما

 100 300 52.3 157 47.7 143 اإلاجمٕى

 

 بنؿبت الب٩الىعٍا قهاصة في ًنجخىا لم الظًن الخالمُظ ندى ًخجه للجضو٫  الٗام الاججاو ؤو ًٓهغ الجضو٫  بُاناث زال٫ من

نض الكهاصة ىظو في نجخىا%  47.70 م٣ابل52.30%  ٖلى جدهلنا للىالضًن اإلاُالٗت في اإلاخمشل اإلاؿخ٣ل للمخٛحر اصزالنا ٖو
: الخالُت النخاثج

. الب٩الىعٍا قهاصة في ؤبنائهن نجر ال٨خب جُالٗن الخالمُظ ؤمهاث من%  100

 ىظو في ؤبنائهم ًنجر لم الٟئت نٟـ من%  30.80 م٣ابل الب٩الىعٍا، قهاصة في ؤبنائهم نجر ًُالٗاو الىالضًن ٦ال%  69.20
ت الكهاصة . اإلاهحًر

 في ؤبنائهم نجر الٟئت نٟـ من%  42.859 م٣ابل الب٩الىعٍا قهاصة في ؤبنائهم ًنجر لم الىالضًن من ؤي ًُال٘ ال%  68.50
. الب٩الىعٍا قهاصة

ت صعظت ٖنض ،45.148اإلادؿىبت ٧2ا و 7.815 بـ م٣ضعة الجضولُت وظضنا ٧2ا الزخباع خؿابنا وبٗض  ،0.05 الضاللت ومؿخىي 03 خٍغ

لُه ن بحو ٖال٢ت جىظض ٖو . اإلاخٛحًر

ت ؤظل ومن  بحو يُٟٗت مىظبت َغصًت ٖال٢ت ىنا٥ ؤي 0.35 بـ ٢ضع الظي الخىا٤ٞ مٗامل بدؿاب ٢منا الٗال٢ت نٕى مٗٞغ

ن . اإلاخٛحًر

 ٌ  :البيالىعٍا قهاصة في بالىجاح ألاب لغت ٖالكت(: 11) عكم الجضو

 البيالىعٍا

 ألاب لغت

 اإلاجمٕى ًىجر لم هجر

٥%  ٥%  ٥  %

 100 12 50 6 50 6 الٗغبُت

 100 6 0 0 100 6 الفغوؿُت

 100 89 0 0 100 89 الفغوؿُت+  الٗغبُت

 100 193 78.2 151 21.8 42 الضاعحت

 100 300 52.3 157 47.7 143 اإلاجمٕى
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 بنؿبت الب٩الىعٍا قهاصة في ًنجخىا لم الظًن الخالمُظ ندى ًخجه للجضو٫  الٗام الاججاو ؤو ًٓهغ الجضو٫  بُاناث زال٫ من

نض الكهاصة ىظو في نجخىا%  47.70 م٣ابل52.30%  النخاثج ٖلى جدهلنا الىالض لٛت في اإلاخمشل اإلاؿخ٣ل للمخٛحر اصزالنا ٖو
: الخالُت

 ًخ٣نىو  للظًن النؿبت ونٟـ الب٩الىعٍا قهاصة في نجخىا مٗنا والٟغنؿُت الٗغبُت اللٛت ًخ٣نىو  آلاباء الُٗنت ؤٞغاص من% 100

. الب٩الىعٍا قهاصة في نجخىا ؤًًا الٟغنؿُت اللٛت

 نٟـ و 21.80 م٣ابل الب٩الىعٍا، قهاصة في ؤبنائهم عؾب اإلاجز٫  صازل ٣ِٞ الضاعظت ًخ٩لمىو  آلاباء الُٗنت ؤٞغاص من% 78.20

 الكهاصة ىظو في نجخىا%  50 ؤو بدُض ٣ِٞ الٗغبُت اللٛت ًخ٣نىو  الظًن بحو منانٟت ان٣ؿمذ بِنما ٞحها، نجخىا الٟئت
. ٞحها عؾب آلازغ والنه٠

ت صعظت ٖنض ،156.247 اإلادؿىبت ٧2ا و 7.815 بـ م٣ضعة الجضولُت وظضنا ٧2ا الزخباع خؿابنا وبٗض  ،0.05 الضاللت ومؿخىي 03 خٍغ

لُه ن بحو ٖال٢ت جىظض ٖو . اإلاخٛحًر

ت ؤظل ومن  بحو مخىؾُت مىظبت َغصًت ٖال٢ت ىنا٥ ؤي 0.58 بـ ٢ضع الظي الخىا٤ٞ مٗامل بدؿاب ٢منا الٗال٢ت نٕى مٗٞغ

ن . اإلاخٛحًر

ت الثروة ا٦دؿاب ٖلى جإزحر له لآلباء اللٛىي  اإلاؿخىي  ؤو بلى ٌكحر ما وىظا  ٌؿاىم ما وىظا اإلاخمضعؾحو ألابناء َٝغ من اللٍٛى

 .الضعاسخي الخدهُل نخاثج في بًجابي بك٩ل

 ٌ  :البيالىعٍا قهاصة في اإلابدىر بمٗضٌ ألاب لغت ٖالكت(: 12) عكم الجضو

 52.30 بنؿبت 10 من ؤ٢ل مٗض٫ ٖلى جدهلىا الخالمُظ ندى ًخجه للجضو٫  الٗام الاججاو ؤو ًٓهغ الجضو٫  بُاناث زال٫ من
نض 13و 12 بحو ما ًتراوح مٗض٫ ٖلى جدهلىا% 08 ونؿبت 12و 10 بحو ما ًتراوح مٗض٫ ٖلى جدهلىا% 33.70 م٣ابل%  اصزالنا ٖو

: الخالُت النخاثج ٖلى جدهلنا ألاب لٛت في اإلاخمشل اإلاؿخ٣ل للمخٛحر

. 12و 10 بحو ما ًتراوح مٗض٫ ٖلى جدهلىا الٟغنؿُت اللٛت آلاباء ًخ٣ن الُٗنت ؤٞغاص من % 100

 نىرَا انبكا معدل

 األب نغت

 انمجمىع 13أكبزمه 13-12مه 12 -10 مه 10 مه أقم

%  ك%  ك%  ك%  ك%  ك

 100 12 0 0 0 0 50 6 50 6 َتانعزب

 100 6 0 0 0 0 100 6 0 0 انفزوسُت

 100 89 20.2 18 20.2 18 59.6 53 0 0 انفزوسُت+  انعزبُت

 100 193 0 0 3.1 6 18.7 36 78.2 151 اندارجت

 100 300 6 18 8 24 33.7 101 52.3 157 انمجمىع
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 نٟـ من %18.7 م٣ابل ،10 من ؤ٢ل مٗض٫ ٖلى جدهلىا ٣ِٞ الضاعظت اإلاجز٫  صازل آلاباء ًخ٩لم الُٗنت ؤٞغاص من 78.20%

. 13و12 بحو ما ًتراوح مٗض٫ ٖلى جدهلىا %3.1 ،ونؿبت12و 10 بحو ما ًتراوح مٗض٫ ٖلى جدهلىا الٟئت

 من % 20.2 م٣ابل ،12و 10 بحو ما ًتراوح مٗض٫ ٖلى جدهلىا مٗا والٟغنؿُت الٗغبُت اللٛت آلاباء ًخ٣ن الُٗنت ؤٞغاص من % 59.6

. 13 من ؤ٦بر مٗض٫ ٖلى جدهلىا النؿبت ونٟـ ،12و 10 بحو ما ًتراوح مٗض٫ ٖلى جدهلىا الٟئت نٟـ

ت صعظت ٖنض ،180.415 اإلادؿىبت ٧2ا و 16.919 بـ م٣ضعة الجضولُت وظضنا ٧2ا الزخباع خؿابنا وبٗض  الضاللت ومؿخىي  9 خٍغ

لُه ،0.05 ن بحو ٖال٢ت جىظض ٖو . اإلاخٛحًر

ت ؤظل ومن ت مىظبت َغصًت ٖال٢ت ىنا٥ ؤي 0.61 بـ ٢ضع الظي الخىا٤ٞ مٗامل بدؿاب ٢منا الٗال٢ت نٕى مٗٞغ  بحو ٢ٍى

ن . اإلاخٛحًر

 ٌ : البيالىعٍا قهاصة في اإلابدىر بىجاح ألام لغت ٖالكت(: 13) عكم الجضو

 

 

 بنؿبت الب٩الىعٍا قهاصة في ًنجخىا لم الظًن الخالمُظ ندى ًخجه للجضو٫  الٗام الاججاو ؤو ًٓهغ الجضو٫  بُاناث زال٫ من

نض الكهاصة ىظو في نجخىا%  47.70 م٣ابل52.30%  النخاثج ٖلى جدهلنا الىالض لٛت في اإلاخمشل اإلاؿخ٣ل للمخٛحر اصزالنا ٖو
: الخالُت

 لم الٟئت نٟـ من% 8.5 م٣ابل الب٩الىعٍا، قهاصة في نجخىا والٟغنؿُت الٗغبُت اللٛت جخ٣ن ألام الُٗنت ؤٞغاص من%  91.5

. الكهاصة ىظو في ًنجخىا

 في ًنجخىا لم الٟئت نٟـ من%  20 م٣ابل الب٩الىعٍا، قهاصة في نجخىا ٣ٞ٪ الٗغبُت اللٛت جخ٣ن ألام الُٗنت ؤٞغاص من%  80

. الكهاصة ىظو

. ٞحها نجخىا الٟئت نٟـ من%  27.1 م٣ابل الب٩الىعٍا، قهاصة في ًندىا لم ٣ِٞ الضاعظت جخ٩لم ألام الُٗنت ؤٞغاص من%  72.9

 البيالىعٍا

 ألام لغت

 اإلاجمٕى ًىجر لم هجر

٥%  ٥%  ٥  %

 100 30 20 6 80 24 الٗغبُت

 100 0 0 0 0 0 الفغوؿُت

 100 71 8.5 6 91.5 65 الفغوؿُت+  الٗغبُت

 100 199 72.9 145 27.1 54 الضاعحت

 100 300 52.3 157 47.7 143 اإلاجمٕى



 
 
 

 

 
 

ل    : 06الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغهؼ       2015 –  أبٍغ

165 

 

ت صعظت ٖنض ،101.005 اإلادؿىبت ٧2ا و 16.919 بـ م٣ضعة الجضولُت وظضنا ٧2ا الزخباع خؿابنا وبٗض  الضاللت ومؿخىي  2 خٍغ

لُه ،0.05 ن بحو ٖال٢ت جىظض ٖو . اإلاخٛحًر

ت ؤظل ومن  بحو مخىؾُت مىظبت َغصًت ٖال٢ت ىنا٥ ؤي 0.50 بـ ٢ضع الظي الخىا٤ٞ مٗامل بدؿاب ٢منا الٗال٢ت نٕى مٗٞغ

ن . اإلاخٛحًر

 من ؤ٦ثر الىالضًن بج٣او ؤو زانت ألابناء جدهُل في ظضا مهم اللٛاث الىالضًن ال٦دؿاب ؤو لنا ًخطر ؾب٤ ما زال٫ من
ت اإلاغخلت في الخضَعـ لٛت ؤو نٗلم وندن لٛت ت، الٟغنؿُت ألاظنبُت اللٛاث بلى باإلياٞت الٗغبُت اللٛت هي الشانٍى  وؤلانجلحًز

تراياث خل في ومؿاٖضتهم صعاؾُا ؤبنائهم مؿاٖضة للىالضًن ًم٨ن ىظا زال٫ من والتي  .جىاظههم التي الضعاؾُت الٖا

 ٌ  :البيالىعٍا قهاصة في اإلابدىر بمٗضٌ ألام لغت ٖالكت(: 14) عكم الجضو

 

 52.30 بنؿبت 10 من ؤ٢ل مٗض٫ ٖلى جدهلىا الخالمُظ ندى ًخجه للجضو٫  الٗام الاججاو ؤو ًٓهغ الجضو٫  بُاناث زال٫ من

نض 13و 12 بحو ما ًتراوح مٗض٫ ٖلى جدهلىا% 08 ونؿبت 12و 10 بحو ما ًتراوح مٗض٫ ٖلى جدهلىا% 33.70 م٣ابل%  اصزالنا ٖو
: الخالُت النخاثج ٖلى جدهلنا ألام لٛت في اإلاخمشل اإلاؿخ٣ل للمخٛحر

 ٖلى جدهلىا الٟئت نٟـ من %20 م٣ابل ،12 و10 بحو ما ًتراوح مٗض٫ خ٣٣ىا الٗغبُت اللٛت ألام جخ٣ن الُٗنت ؤٞغاص من % 80

 .10 من ؤ٢ل مٗض٫

 نٟـ من %21.10 م٣ابل ،10 من ؤ٢ل مٗض٫ ٖلى جدهلىا ٣ِٞ الضاعظت اإلاجز٫  صازل آلاباء ًخ٩لم الُٗنت ؤٞغاص من 72.90%

. 12و 10 بحو ما ًتراوح مٗض٫ ٖلى جدهلىا الٟئت

 % 25.40 م٣ابل ،12و 10 بحو ما ًتراوح مٗض٫ ٖلى جدهلىا مٗا والٟغنؿُت الٗغبُت اللٛت آلاباء ًخ٣ن الُٗنت ؤٞغاص من % 49.3

. 13 و 12 بحو ما ًتراوح مٗض٫ ٖلى جدهلىا % 16.90ونؿبت 13من ؤ٦بر مٗض٫ ٖلى جدهلىا الٟئت نٟـ من

 لىعٍا البيا مٗضٌ

 ألام لغت

 اإلاجمٕى 13أهبرمً 13-12مً 12 -10 مً 10 مً أكل

٥%  ٥%  ٥%  ٥%  ٥  %

 100 30 0 0 0 0 80 24 20 6 الٗغبُت

 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الفغوؿُت

 100 71 25.4 18 16.9 12 49.3 35 8.5 6 الفغوؿُت+  الٗغبُت

 100 199 0 0 6 12 21.1 42 72.9 145 الضاعحت

 100 300 6 18 8 24 33.7 101 52.3 157 اإلاجمٕى
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ت صعظت ٖنض ،150.208 اإلادؿىبت ٧2ا و 16.919 بـ م٣ضعة الجضولُت وظضنا ٧2ا الزخباع خؿابنا وبٗض  الضاللت ومؿخىي  6 خٍغ

لُه ،0.05 ن بحو ٖال٢ت جىظض ٖو . اإلاخٛحًر

ت ؤظل ومن  بحو مخىؾُت مىظبت َغصًت ٖال٢ت ىنا٥ ؤي 0.57 بـ ٢ضع الظي الخىا٤ٞ مٗامل بدؿاب ٢منا الٗال٢ت نٕى مٗٞغ

ن . اإلاخٛحًر

:  جد٣٣ذ ٢ض ألاولى للٟغيُت بالنؿبت ؤنه الٟغيِخحو لنخاثج منا٢كدنا زال٫ من لنا اجطر:  الٗام ؤلاؾخيخاج

. لؤلبناء الضعاسخي والخدهُل( اإلاهنت، الؿ٨ن، نٕى الضزل،) في واإلاخمشل لؤلؾغة الا٢خهاصي اإلاؿخىي  بحو اعجباٍ ىنا٥ -

 .لؤلبناء الضعاسخي والخدهُل للىالضًن والٗلمي الش٣افي اإلاؿخىي  بحو ٖال٢ت ىنا٥-

 

 

: اإلاغاح٘ كابمت

 

 .1978لبناو، بحروث، لبناو، م٨خبت ،"الاحخماُٖت الٗلىم مهُلخاث معجم: "بضوي  ػ٧ي ؤخمض -1

 الاهدؿاب في الُالباث اإلاىٗلماث لضي ؤلاهجاػ بضافُٗت الضعاس ي والخىُف الىُْفي الغيا ٖالكت:" وآزغوو صانُت بن-2

ت، اإلاجلت ،"اإلاخدضة الٗغبُت ؤلاماعاث بجامٗت اإلاىحه  .1998، 46 الٗضص ،12 اإلاجلض التربٍى

اى، للتربُت، الهىلخُت الضاع ،"الضعاس ي الخدهُل:" الخامض معجب بن مدمض-3  .1996 ،1ٍ الٍغ

 .1982 جىنـ، والٗلىم، والش٣اٞت للتربُت الٗغبُت اإلانٓمت ،"الٗغبُت البالص في ٖللُا اإلاخفىكحن جغبُت" الُداو، زالض مدمض-4

ت: "الغخماو ٖبض مدمض هللا ٖبض-5 ت، صاع ،"الاحخمإ ٖلم في الىٍٓغ  .1997اإلاٗٞغ

ت صاع ،"والشخهُت والثلافت اإلاجخم٘ في صعاؾاث:" الجبلي الغػا١ ٖبض ٖلي-6  .193مهغ الجامُٗت، اإلاٗٞغ

اء صاع ،"وانُالخا لفٓا التربُت مهُلخاث معجم: "ػ٧ي الٟخاح ٖبض ؤخمض ٞلُه، ٖبضو ٞاعو١-7  الُباٖت لضنُا الٞى
 .مهغ ال٣اىغة، والنكغ،

8- A.zakiBadawi, ADictionary, of the social sciences, libraire Du Liban.beirut,liban. 
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ُفي في اإلاؤؾؿت الٗمىمُت   الاؾدكفابُتالاهًباٍ الْى

 -صعاؾت مُضاهُت باإلاؤؾؿت الاؾدكفابُت بمخلُلي -

 .حامٗت غغصاًت،الجؼابغ/خاج ٖمغ بغا َُم.أ

 

:  ملخو
ُٟي الانًباٍ وا٢٘ بلى الضعاؾت ىظو تهضٝ     في الٟاٖلت ماؾؿاجنا من ماؾؿت في وزانت اإلاٗانغ مجخمٗنا في الْى

 الخ٣ضم ختى و الٟاٖلُت في الكٗىب وختى اإلااؾؿاث بها ج٣اؽ ؾمت الانًباٍ ٌٗخبر الصخُت،بط اإلااؾؿت وهي ؤال اإلاجخم٘

. ُٞه الخٟاني و الٗمل بج٣او بلى الغامي الخن٠ُ صًننا حٗالُم نُب٤ ؤو ٖلُنا وظب مؿلم مجخم٘ باٖخباعنا وندن
ُٟي ؤلانًباٍ وا٢٘ بلى جغمي التي الضعاؾت ىظو ٨ٞغة ظاءث ىنا ومن     باٖخباعىا الاؾدكٟاثُت الٗمىمُت اإلااؾؿت في الْى

ت زال٫ من اإلاجخم٘، ألٞغاص بالنؿبت واٖخباع ٢ُمت لها مجخمٗنا في ماؾؿت ت ٖلى ب٣ُاؾها ٢منا اإلااقغاث من مجمٖى  مجمٖى

. الضعاؾت ىظو من اؾخنخاظه ؤم٨ن ما اؾخنخاط و للضعاؾت الخاي٘ اإلاجخم٘ ؤٞغاص من

.  ألاصاء الخنُٓمُت، الش٣اٞت ، الانًباٍ:  اإلافخاخُت اليلماث

:  ؤلاقيالُت.1
ت باإلااؾؿاث،٧الٗىإلات جدُِ التى الجضًضة والخُٛحراث الخدىالث ْل في     الٗاملت وألاًضي ألامىا٫، عئوؽ خغ٦ت وخٍغ

 بالنجاح لها ٌؿمذ ل٩ي اإلاخٛحراث ىظو م٘ والخ٠ُ٨ الخإ٢لم اإلااؾؿاث ىظو ٖلى وظب الخ٨خالث، ْهىع  واإلاٗلىماث،

. والاؾخمغاع

ُت، ؤنٓمت ٖضة من جخ٩ىو  اإلانٓمت وباٖخباع     ٞهي ،(الا٢خهاصي والنٓام والش٣افي الاظخماعي والنٓام الؿُاسخي النٓام) ٖٞغ

ُت، ألانٓمت بهظو وجخإزغ جازغ ماعؽ الٟٖغ . و٦ٟاءتها اإلانٓماث خُاة ٖلى مهما جإزحرا الش٣افي النٓام ٍو

لى نجاخها، مٟخاح ىى البكغي  باإلاىعص الاىخمام ؤو ؤصع٦ذ التى هي الناجخت ٞاإلانٓماث     الخهغ ال اإلاشا٫ ؾبُل ٖو
 بخُاب٤ ماؾمذ ىظا والاظخماُٖت، الش٣اُٞت الدك٨ُلت ٖلى باٖخماصىا نجاخها اعجبِ خُض وألاإلاانُت، الُابانُت اإلااؾؿاث

 ،ؤلانًباٍ ٣٦ُم النجاح ٖلى حؿاٖض التي الخنُٓمُت لل٣ُم ٢هىي  ؤىمُت ؤولذ بدُض اإلااؾؿت، بإىضاٝ الٟغص ألاىضاٝ
 زال٫ من ؤٞغاصىا ًُىعىا والتي الا٢تراخاث، حصجُ٘ بلى بياٞت واإلابضٖحو، لل٨ٟاءة الخ٣ضًغ اإلاناٞؿت، الجضًت، الهغامت،

 لخىظُه مغظعي ٦ةَاع الخجغبت جل٪ ٞخن٨ٗـ الخاعجي، وج٨ُُٟهم الضازلي انضماظهم ح٤ُٗ التى الُىمُت اإلاك٨الث خل
٣ت وجىظُه الخنُٓمي، الؿلى٥ ت، واإلاماعؾاث الٗمل ٍَغ  اخترام ال٨ٟاءة، ؤلابضإ، الجضي، الٗمل ٢ُم ػعٕ في اإلاخمشلت ؤلاصاٍع

 .الخ... الصخهُت ٖلى الٗامت اإلاهالر حٛلُب الؿلُت،

ت ج٩ىو  ؤو ًجب الش٣اٞت ىظو     ؤىضاٝ ًد٤٣ بما الٗمل، ٖلى وبًجابي،مدٟؼ ٞٗا٫ ٖمل منار زل٤ في ومازغة،حؿاىم ٢ٍى
ٗالُتها اإلااؾؿت صجٗها الكاملت، و٦ٟاءتها ٞو  بِئت في بال ًخد٤٣ ؤو ًم٨ن ال وىظا بٟاٖلُت، وجُب٣ُه الخُٛحر بصزا٫ ٖلى َو

 والاظخماُٖت اإلااصًت الجىانب من ؾىاء الٟغص وىى اإلااؾؿت، في مىعص بإٚلى تهخم ومٗخ٣ضاث وؾلى٦ُاث ٢ُما جدمل ز٣اُٞت

 وجخإزغ جازغ واإلاكاٖغ، ألاخاؾِـ من ظملت ٞهى ٖمل وؾُلت ٩ًىو  ؤو ٢بل اإلااؾؿت في الٗامل ٞالٟغص. وؤلانؿانُت والنٟؿُت
د٤٣ ٞٗا٫، بك٩ل للٗمل ومضٖمت مدٟغة ج٩ىو  ؤو قإجها من التي ؤلانؿانُت اإلاٗامالث بإبؿِ  ًم٨ن اإلاُلىبت،٦ما ال٨ٟاءة ٍو

. اإلااؾؿت ؤىضاٝ ؤمام وؾلبي ىضام ؾلى٥ ٩ًىو  ؤو
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 شخهُاث بناء بلى جاصي والتى اإلادؿلُت، التربُت ؤنماٍ قُٕى بلى ،الاظخماُٖت بالخنكئت الخانت الضعاث مٗٓم حكحر    
ت ، والخبُٗت ؤلاصٖاو بلى مُالت مُٖى  ؾلى٥ ٖلى ًن٨ٗـ مما وؤلابضإ واإلانا٢كت والخىاع الن٣ض عوح بلى وجٟخ٣ض والخًٕى

 الٗمل،٦ندُجت في ألاصاء انسٟاى خاالث في الظاث،اإلاخمشل بزباث ؾلى٥:ؤىمها لٗل ػواًا ٖضة من الخنُٓم صازل ألاٞغاص
ضم بالخظمغ الٗامل بها،ِٞكٗغ والخ٣ُض الٗمل إلظغاءاث الخًٕى لٗضم  ِٞكٗغ باإلنًباٍ، ًخمحز جنُٓمي ظى في الغيا ٖو

خباع، وعص الظاث، إلزباث و٧ىؾُلت الٗمل، إلظغاء الخغفي لؤلوامغ،والخ٣ُض ؤلامخشا٫ ٖنض ل٨غامخه بةنخ٣ام الٗامل  ٣ًىم ؤلٖا
حو بخخ٣اع ؾلى٥ بلى  الهغإ،بياٞت ؤو الخُٛب ؤو آصاثه مؿخىي  بخسٌُٟ  إلاٟهىم مغاصٝ الدؿُحر مٟهىم ؤنبذ خُض آلازٍغ
حو،٦ظل٪ ٖلى والؿُُغة والدؿلِ الؿلُت ما٫ بخخ٩اع نجض الازٍغ  حٗمل خُض ؤلاظخماُٖت الخنكئت زال٫ من البؿُُت الٖا

، جدذ وويٗه الُٟل جضظحو ٖلى البضاًت منظ  ٖن عجؼوا التي آمالهم جد٤ُ٣ ؤبنائهم من آلاباء ًنخٓغ ما ٨ٞشحرا الخهٝغ
خل٣ى جد٣ُ٣ها،  ؤزغي  وعٌٞ الٗمل ؤنىإ من ال٨شحر ٦غاىُت ٖلى جدشه ٖباعاث الاظخماُٖت جنكئخه ٞتراث َىا٫ الُٟل ٍو

ٌ . ٖلُه حؿُُغ ٢ضًمت ٦ظىنُاث مبرعاث لٗضة بها ال٣ُام بٗض ُٞما ٞحٞر

ا    ًُة ُٟي ؤلانًباٍ بق٩الُت بلى الخُغ١  بلى منا وؾٗ  اإلااؾؿت ٖلى الًىء نؿلِ ؤو ؤعصنا الٗمل ٖلى وان٩ٗاؾاجه الْى
 لىخٓذ بط الجؼاثغ، ماؾؿاث من وماؾؿت زضماجُا جنُٓما باٖخباعىا الضعاؾت، مدل بمخلُلي الاؾدكٟاثُت الٗمىمُت

حر اإلاخ٨غعة والُٛاباث الٗمل، مىاُٖض في ؤلانًباٍ ٦ٗضم الؿلى٦ُاث بٌٗ  في والخٛاًب اإلاغيُت، الُٗل و٦ثرة اإلابرعة، ٚو

 ببضاعي حٛحري  َاب٘ طاث ز٣اٞت ًدضص بالٟاٖلُت ًمخاػ بصاعي  نمِ بلى جدخاط ٞةجها لظا.الؿلبُاث من ٚحرىا بلى الٗمل و٢ذ

 .اإلاؿُغة ألاىضاٝ بلى والىنى٫  البكغي، اإلاىعص لتر٢ُت

:  ٧الخالي للضعاؾت الغثِسخي الدؿائ٫  نُٜ ٣ٞض   

 بمخلُلي؟ الاؾدكفابُت الٗمىمُت اإلاؤؾؿت صازل للٗاملحن الىُْفي الاهًباٍ واك٘ ما   

ت ٖنه ًخٟٕغ والظي ُت ألاؾئلت من مجمٖى : ٧الخالي اإلاهاٚت الٟٖغ

ُٟي الانًباٍ ؾىء في صوع  الٗمل إلاك٨الث ىل -    بمخلُلي؟ الاؾدكٟاثُت الٗمىمُت اإلااؾؿت صازل للٗما٫ الْى

ُٟي الانًباٍ بؿىء ٖال٢ت الخدٟحز لن٣و ىل -    بمخلُلي؟ الاؾدكٟاثُت الٗمىمُت اإلااؾؿت صازل للٗما٫ الْى

: آلاحي في جخمشل الضعاؾت ىظو جشحرىا التي الفغيُاث

ُٟي الانًباٍ في ؾىء ىنا٥ ٧او الٗمل في مٗاناة ىنا٥ ٧انذ ٧لما -  الاؾدكٟاثُت الٗمىمُت اإلااؾؿت صازل للٗما٫ الْى

. بمخلُلي

ت اإلااصًت)  الخىاٞؼ ز٣اٞت ٧انذ ٧لما -  ٖمالها انًباٍ ػاص الاؾدكٟاثُت الٗمىمُت اإلااؾؿت صازل بٗضالت مُب٣ت( واإلاٗنٍى
ُُٟا . ْو

: اإلاخب٘ اإلاىهج.2

٣ت نخاثج ؤو حٗمُماث بلى للىنى٫  الباخض ًدبٗه الظي الٍُغ٤ ىى الٗلمي اإلانهج    ت و٦ظل٪ ص٣ُ٢ت، ٖلمُت بٍُغ  مجمٖى
 في ٦ٟاءة ألا٦ثر ىى الىنفي اإلاىهج ٞةو اإلانُل٤ ىظا ومن الٗلمُت الخ٣ُ٣ت بلى للىنى٫  البدض جىظه التي الٗامت ال٣ىاٖض

  .و٦مُا ٦ُُٟا حٗبحرا ٖجها والخٗبحر ص٣ُ٢ا، ونٟا وونٟها زهاثهها، وببغاػ الٓاىغة خ٣ُ٣ت ٦ك٠
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ا    ًُة بُٗت ؤىضاٝ م٘ وجماق ت ٧ىنه،الخدلُلي الىنفي اإلاىهج الباخض اؾخسضم،الغاىن الضعاؾت مىيٕى َو  مجمٖى
 جدلُال وجدلُلها ومٗالجاتها، وجهنُٟها والبُاناث الخ٣اث٤ ظم٘ ٖلى اٖخماصا الٓاىغة لىن٠ جخ٩امل التي البدشُت ؤلاظغاءاث

 ْاىغة ون٠ بٛغى "البدض مدل اإلاىيٕى ؤو الٓاىغة ٖن وحٗمُماث نخاثج بلى والىنى٫  صالالتها، الؾخسالم وص٣ُ٢ا ٧اُٞا
ُٟي الانًباٍ  .وجدلُلها الكٗانبت بمخلُلي الاؾدكٟاثُت الٗمىمُت اإلااؾؿت في الٗاملحو وؤصاء الْى

لت.3 :  الضعاؾت ُٖىت ازخُاع ٍَغ

خماص جم ٣ٞض ٖلمُت، منهجُت ومٗاًحر ؤؾـ ٖلى الُٗنت ؤٞغاص ازخُاع ٞغيذ وزهىنُتها، الضعاؾت َبُٗت     ُٖىت ٖلى الٖا

ُت خهت ٧ل من ُٖنت ًسخاع زم خهو بلى البدض مجخم٘ بخ٣ؿُم ٞحها الباخض ٣ًىم" ؤنه خُض خههُت، ٖكىابُت  قٍغ

 ٖلى الخهى٫  لهٗىبت نٓغا الُٗناث من النٕى ىظا بلى اججه الباخض و٧ىو  ."اإلاجخم٘ خهو من خهت ٧ل ٞحها ًمشل ؤو
 .  باللُل صوامهم الظًن بالٗما٫ الاجها٫ نٗىبت و٦ظل٪ بلحها، اإلانخمحو واإلاهالر الٗما٫ ٢ىاثم

 مسخل٠ ٖلى مىػٖحو ٖامل، 408 بـ ٣ًضع الضعاؾت مُضاو بمخلُلي الاؾدكٟاثُت الٗمىمُت باإلااؾؿت الٗاملحو ٖضص ؤو بما   

حو ؾل٪ الُبي، قبه الؿل٪ ، الُبي الؿل٪:مسخلٟت ٞئاث وو٤ٞ ألا٢ؿام،  .اإلاهنُحو ،ؾل٪ ؤلاصاٍع

. ٖامل 102بـ الضعاؾت مدل ال٩لُت الُٗنت ٢ضعثو البدض مجخم٘¼  ؤي الٗاملحو، مجمٕى من % 25 نؿبت ازخُاع جم ٣ٞض

 : مجها نظ٦غ ىامت زهابو اإلاسخاعة وللُٗنت

 َ٘الجيـ خؿب الُٗىت جىػ :

 ٌ  الجيـ خؿب اإلابدىزحن جىػَ٘ ًبحن(: 01) عكم حضو

 الخىغاع اليؿبت الجيـ

 58.33 56 ط٦غ

 41.67 40 ؤنثى

 100 96 اإلاجمٕى

  96 بحو من ؤنه الجضو٫  ىظا زال٫ من نالخٔ
ًة
 %41.67نؿبت نجض اإلا٣ابل وفي ط٧ىع  من % 58.33 نؿبت ىنا٥ ومبدىزت مبدىزا

. ؤلانار جمشل
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: الخٗلُمي اإلاؿخىي  خؿب الُٗىت جىػَ٘* 

 ٌ . الخٗلُمي اإلاؿخىي  خؿب اإلابدىزحن جىػَ٘ ًبحن(: 02) عكم حضو

 اإلاؿخىي 
 اليؿبت الخٗلُمي

 الخىغاع

 5.21 05 ؤلابخضاجي

 13.54 13 اإلاخىؾِ

 53.13 51 الشانىي 

 28.12 27 الجامعي

 100 96 اإلاجمٕى

لحها الشانىي  الخٗلُمي اإلاؿخىي  طوي  وجسو% 53.13 بـ وج٣ضع نؿبت ؤٖلى ىنا٥ الجضو٫  زال٫ من نالخٔ   الشانُت اإلاغجبت في ٍو

 طوي  نجض وؤزحرا ،%13.54بنؿبت اإلاخىؾِ اإلاؿخىي  طوي  الشالشت اإلاغجبت في نجض ،بِنما%28.12 بنؿبت الجامعي اإلاؿخىي  طوي 
%. 5.21 بنؿبت ؤلابخضاجي اإلاؿخىي 

 :الؿً خؿب الُٗىت جىػَ٘*

 ٌ . الؿً خؿب اإلابدىزحن جىػَ٘ ًبحن(: 03) عكم حضو

 الهاٖض اإلاجم٘ اليؿبت الخىغاعاث الؿً فئاث

 13.54 13.54 13 ٞإ٢ل 25

26-30 16 16.67 30.21 

31-35 15 15.62 45.83 

36-40 16 16.67 62.50 

41-45 22 22.92 85.42 

46-50 13 13.54 98.96 

 100 1.04 1 ٞإ٦بر 50 من
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  100 96 اإلاجمٕى

ت، بالٟئاث والخام الجضو٫  ىظا زال٫ من    ت الٟئت جسو نؿبت ؤٖلى ؤو لنا ًخطر الٗمٍغ  ؾنت 45-41 بحو اإلادهىعة الٗمٍغ

ت الٟئت من ٧ل ًىظض الشانُت اإلاغجبت وفي ،%22.92بنؿبت ت بنؿب ؾنت 30-26و ؾنت 40-36 الٗمٍغ  في ؤما ،%16.67 بـ ج٣ضع مدؿإٍو
ت الٟئت نجض الشالشت اإلاغجبت ت الٟئت من ٧ل نجض ألازحرة اإلاغاجب وفي ،%15.62 بنؿبت ؾنت35-31 بحو اإلادهىعة الٗمٍغ  من الٗمٍغ

ت بنؿب ؾنت 50-46و ٞإ٢ل 25 ت الٟئت نجض ؤزحرا و ،%13.54 ب ج٣ضع ٦ظل٪ مدؿإٍو %.  1.04 بنؿبت ٞإ٦ثر ؾنت 50 من الٗمٍغ

:  الٗابلُت الخالت خؿب الُٗىت جىػَ٘* 

 ٌ . الٗابلُت الخالت خؿب اإلابدىزحن جىػَ٘ ًبحن(: 04) عكم حضو

 الخىغاع اليؿبت الٗابلُت الخالت

 37.50 36 ؤٖؼب

 60.42 58 متزوط

 1.04 1 ؤعمل

 1.04 1 مُل٤

 100 96 اإلاجمٕى

 جمشل  %60.42 بـ ج٣ضع نؿبت ؤ٦بر ؤو الٗاثلُت الخالت خؿب اإلابدىزحو بخىػَ٘ والخام الجضو٫  مُُٗاث زال٫ من نالخٔ   
ت بنؿب وألاعامل اإلاُل٣حو وؤزحرا ،%37.50 بنؿبت الٗؼاب نجض اإلا٣ابل اإلاتزوظحو،في   ،%1.04 ب ج٣ضع مدؿإٍو

:  الخبرة خؿب الُٗىت جىػَ٘* 

 ٌ . اإلاهىُت الخبرة خؿب اإلابدىزحن جىػَ٘ ًبحن(: 05) عكم حضو

 الهاٖض اإلاجم٘ اليؿبت الخىغاع بالؿىىاث ألاكضمُت

 35.42 35.42 34 ٞا٢ل ؾنىاث5  من

6-10 4 4.17 39.59 

11-15 20 20.83 60.42 

16-20 16 16.66 77.08 

 100 22.92 22 ٞى١  ٞما 21



 
 
 

 

 
 

ل    : 06الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغهؼ       2015 –  أبٍغ

172 

 

  100 96 اإلاجمٕى

 في ؤما ؾنىاث، 05 حؿإوي  ؤو ج٣ل وزبرة ؤ٢ضمُت لهم اإلابدىزحو من %35.42 نؿبت و ؤ الجضو٫  مُُٗاث زال٫ من نالخٔ   

 ألا٢ضمُت طاث الٟئت نجض الشالشت اإلاغجبت في نجض بِنما ،%22.92 بنؿبت ٞى١  ٞما21 من ألا٢ضمُت طاث الٟئت نجض الشانُت اإلاغجبت
 طاث الٟئت وؤزحرا ،%16.66 بنؿبت ؾنت 20-16 ألا٢ضمُت طاث الٟئت من ٧ل نجض ألازحرة اإلاغاجب وفي ،%20.83 بـ ؾنت 11-15

%.   4.17بـ ج٣ضع بنؿبت ؾنىاث 10-6 ألا٢ضمُت

:  الىُْفت خؿب الُٗىت جىػَ٘* 

 ٌ  الىُْفت خؿب اإلابدىزحن جىػَ٘(: 06) عكم حضو

 اليؿبت الخىغاع الىُْفت

 22.92 22 منهي

 11.46 11 بصاعي 

 57.29 55 َبي قبه

 8.33 8 َبِب

 100 96  اإلاجمٕى

 جمشل% 22.92نؿبت َبُحو،جلحها قبه الٗما٫ جمشل  %57.29  بـ ج٣ضع نؿبت ؤ٦بر ؤو الجضو٫  ىظا مُُٗاث زال٫ من نالخٔ   
حو ؤما اإلاهنُحو، باء وؤزحرا ،% 11.46 ب نؿبتهم ٣ٞضعث ؤلاصاٍع  %. 8.33بـ ج٣ضع بنؿبت ألَا

ٌ  جدلُل و بىاء.4 ُٟي الانًباٍ في ؾىء ىنا٥ ٧او الٗمل في مٗاناث ىنا٥ ٧انذ ٧لما :ألاولى الفغيُت حضأو  للٗما٫ الْى
. بمخلُلي الاؾدكٟاثُت الٗمىمُت اإلااؾؿت صازل

 ٌ . الجيـ مخغحر وفم اإلاؤؾؿت في الخغُب ًبحن( :07) عكم حضو

 الخغُب

 الجيـ
%  اإلاجمٕى%  أحغُب ال%  أحغُب

 100 56 46.43 26 53.57 30 ط٧ىع 

 100 40 50 20 50 20 انار

 100 96 47.92 46 52.08 50 اإلاجمٕى
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ال٢تها اإلااؾؿت صازل الٗمل ٖن بالخُٛب واإلاخٗل٤ الجضو٫  ىظا ٖلى اإلاالخٔ     مبدىر 96 بحو من ؤنه وظضنا بالجنـ، ٖو

 الجنؿحو ٦ال من%  47.92 بنؿبت مبدىر 46 وظضنا اإلا٣ابل في. الٗمل ٖن ًخُٛبىو  بإجهم%  52.08 بنؿبت ؤظابىا 50 ىنا٥
. الٗمل ٖن حُٛبهم بٗضم ؤظابىا

 ،% 53.57 بنؿبت ج٣ضع خُض نؿبت بإٖلى وىظا ،الظ٧ىع  من ؤٚلبهم وظضنا ،الٗمل ٖن ًخُٛبىو  بإجهم ؤظابىا للظًن بالنؿبت   
 ٣ٞض مبدىر، 46 ٖضصىم والبالٜ الٗمل ٖن ًخُٛبىو  ال بإجهم ؤظابىا الظًن ،ؤما% 50 بنؿبت ؤلانار الشانُت اإلاغجبت في ظاء بِنما

 ٖلى ؤلا٢با٫ في صزل له الجنـ باو ال٣ى٫  ًم٨ن ومنه% 46.43 بنؿبت الظ٧ىع  نؿبت جلحها،%50 بنؿبت ؤلانار ٞئت جهضعث
. اإلااؾؿت صازل ٖضمه ؤو الُٛاب

ض٫ ؤلانار من ُٚابا ؤ٦ثر الظ٧ىع  زانت مٗخبرة، و ٦بحرة اإلااؾؿت في الُٛاب نؿبت بإو نؿخنخج     الخىاٞؼ ُٚاب ٖلى طل٪ ٍو

ضم اإلااؾؿت في للٗمل والضاُٞٗت . طل٪ بكاو خاػمت ع٢ابت وظىص ٖو

.  ؟ للمبدىزحو بالنؿبت اإلااؾؿت في الخُٛب ؤؾباب هي ما اإلاُغوح والؿاا٫   

 ٌ . الجيـ مخغحر وفم ًخغُبىن  للظًً باليؿبت اإلاؤؾؿت في الخغُب أؾباب ًبحن( :  08) عكم حضو

 لجيـ ا           

 الخغُب أؾباب 
 اإلاجمٕى إهار طهىع 

 التهمِل
02 

6.67 %

02 

10 %

04 

8 %

 الٗؤلواث ن٣و
07 

23.33 %

04 

20 %

11 

22 %

 الٗمل ظى
21 

70 %

14 

70 %

35 

70 %

 30 مجمٕى

100 %

20 

100 %

50 

100 %

لُه     الٗمل بِئت بؿب الٗمل ٖن ًخُٛبىو  بإجهم ؤظابىا اإلابدىزحو من% 70 نؿبت ىنا٥ ؤو اإلاُضانُت الضعاؾت بُنذ ٣ٞض ٖو
ت بنؿب الجنؿحو ٦ال بظل٪ نغح و٢ض اإلااؾؿت، صازل الؿاثض والجى  مدٟؼة الٛحر % 22 ؤو نجض اإلا٣ابل في ،%70 مدؿإٍو

 من% 20 ونؿبت الظ٧ىع، من% 23.33 بظل٪ نغح و٢ض الٗؤلواث، ن٣و بؿبب الٗمل ٖن ًخُٛبىو  ؤجهم نغخىا اإلابدىزحو من

. لئلنار بالنؿبت% 10و للظ٧ىع  بالنؿبت% 6.67 بنؿبت  التهمِل بلى حُٛبهم ؾبب ًغظٗىو % 8 نؿبت نجض خحو في. ؤلانار

 صازل الؿاثض الجى بؿبب الٗمل ٖن ُٚابهم ؾبب ًغظٗىو  وؤلانار مجهم الظ٧ىع  اإلابدىزحو ؤٚلبُت ؤو نؿخنخج ومنه   
ُٛاو مدٟؼ، الٛحر اإلااؾؿت  والخالٖب والهغاٖاث للمهالر و٦غ ٖن ٖباعة اإلااؾؿت ًجٗل ما وىظا والىؾاَت، اإلاٗاٝع َو
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 التي ال٣ٗالنُت لل٣ُم مٗاصًت ٢ُم اإلااؾؿت صازل اإلاهُمنت ال٣ُم وبالخالي زانت، والٗامل ٖامت اإلااؾؿت زضمت ؤظل من
٣ها حؿحر ؤو ًجب  بًٗهم م٘ والٗما٫ واإلاؿاولحو الٗما٫ من ٧ل بحو الٗمل ٖال٢اث ؤؾاؾها ٖلى وجنٓم اإلااؾؿت ٞو

.  البٌٗ

ذ الٗمل ظى ٞةو مٗغوٝ ىى و٦ما    ٘ الٗاملحو ألصاء خاٞؼا ٌٗخبر اإلاٍغ ٞغ اتهم من ٍو  بإو جغي  اإلابدىزحو ُٖنت ؤو وخُض ،مٗنٍى
٠ ٣ًٟض الٗمل في الٗضالت ُٚاب بت اإلاْى  ،وؾلى٦ُاجه ؤصاثه ٖلى ًن٨ٗـ والظي ال٣ل٤ من بنٕى ًدؿؿه و الٗمل، في الٚغ

ت ٖلُه جنو ما خؿب وىظا ،ًإزظو ما م٘ ًخىا٤ٞ ال مجهىص من ًبظله ما باو الٟغص ُٞدـ  ؤو ٖلى ج٣ىم التي الٗضالت نٍٓغ

. ىى ًمندها التي اإلاضزالث حجم م٣ابل مسغظاث من ٌؿخُٟض الٟغص

دحو ُٖلهم في ٩ًىنىو  خحو بإجهم ؤ٦ضوا مٗٓمهم م٘ خضًصنا وفي     لضحهم جخىلض و ًخىجغوو ٞهم  ،الٗمل بلى صزىلهم و٢ذ ٍو
بت م الٗمل ٖن حُٛبهم بمىانلت ٚع بت لضحهم ًىلض الكٗىع  ىظا الُٗلت، انتهاء ٚع  ٞكٗىعو الٗمل، في انًباَهم ٖضم في ٚع

 للٗمل مصجٗت ٦ضواٞ٘ الخىاٞؼ حٗخبر خُض ٚاثب، واإلادٟؼ اإلاؿاٖض الخنُٓمي اإلانار ؤو مٗناو الٗمل، بلى للظىاب مجبر ؤنه

ض التي ألامىع  ؤ٦ثر من  باعحىعون  ٣ًى٫  الهضص ىظا وفي.الٗما٫ انًباٍ وبالخالي ا٦بر مجهىصاث لبظ٫ الٗما٫ صاُٞٗت جٍؼ

(Bergeron ":)٩ىو  ؤصاء ؤًٞل ق٪ بضوو  ًد٤٣ اإلادٟؼ الصخو ؤو  ؤو جغي % 8 نؿبت نجض خحو في. "لظل٪ ندُجت م٩اٞئا ٍو
 الظي الٗامل خى٫  اؾخٟهام ٖالماث ًًٗىو  اإلاؿاولحو بٌٗ بإو طل٪ جٟؿحر ًم٨ن وعبما لتهمِكها، ًغظ٘ ُٚابها ؾبب
 ومًا٣ًخه،مما حصجُٗه ٖضم ؤو لخؿابهم زماعالنجاح نججي وبالخالي خض ؤ٢صخى بلى باؾخٛالله ٣ًىمىو  ٞةما ٖمله ًخ٣ن

ضم الاخترام بٗضم بالكٗىع  ًضٞٗه  عياو،ٖىى ٖضم ٖن للخٗبحر ٧ىؾُلت الُٛاب ؤؾلىب جبجي بلى به ًاصي ما الغيا،وىظا ٖو

. للماؾؿت والىالء  الانًباٍ

 ٌ  .الؿً وفم جُبُله و الضازلي الىٓام مٗغفت مضي ًبحن(: 09) عكم حضو

 الضازلي الىٓام

( بالؿىت)الؿً
 اإلاجمٕى احابت بضون  مُبم غحر مُبم

 01 ٞا٢ل 25 من

%7.69 

11 

%84.61 

01 

%7.69 

13 

%100 

26-30 06 

%37.5 

10 

%62.5 

- 16 

%100 

31-35 01 

%6.66 

13 

%81.25 

01 

%6.66 

15 

%100 

36-40 02 

%12.5 

13 

%81.25 

01 

%6.25 

16 

%100 

                                                           
1
 Pierre .G. Bergeron ," la gestion Moderne theorie et cas" ,ed :gaetan morin , canada ,1983,p 188. 
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41-45 - 19 

%86.36 

03 

%13.63 

22 

%100 

46-50 06 

%46.15 

06 

%46.15 

01 

%7.69 

13 

%100 

 01 - ٞى١  ٞما51 من 

%100 

- 01 

%100 

 16 اإلاجمٕى

%16.66 

73 

%76.04 

07 

%7.30 

96 

100% 

 ألاؾاؾُت الٗنانغ وؤخض اجهالُت ٖملُت ٖن ٖباعة اإلانٓماث،وىى في ألاٞغاص لؿلى٥ اإلانٓم الضلُل الضازلي النٓام مشلي   
ٗا٫ واضر بك٩ل النٓام ىظا ٞىظىص الصخُت، اإلااؾؿت في الٗاملحو مسخل٠ بحو الخٟاٖل في  لل٣ُام لئلصاعة، ملخت يغوعة ٞو

 الخلى٫  ىظو ٖلى اإلاترجبت والنخاثج الخى٢ٗاث، ل٩ل صعاؾت م٘ ومناؾب، ؾلُم خل بلى للىنى٫  واإلاك٨الث اإلاىا٠٢ بخدلُل

 ما ًخطر  به الالتزام و للماؾؿت، الضازلي النٓام اخترام بمضي واإلاخٗل٤ الجضو٫  في الىاعصة ؤلاخهاثُت البُاناث زال٫ ومن.

 : ًلي

 .للماؾؿت الضازلي النٓام ًدترم ال الجمُ٘ بإو جغي  الُٗنت ؤٞغاص من% 76.04 نؿبت -

 ٞاو الؿن مخٛحر خؿب و ًدترم للماؾؿت الضازلي النٓام ؤو جهغح الُٗنت ؤٞغاص من % 16.66 نؿبت ؤو نجض اإلا٣ابل في -

 في ىم من% 81.25 و% 84.61،% 86.36 نؿبت جلحها مدترم ٚحر الضازلي النٓام بإو جغي  ؾنت 51 ًٟى١  ؾجهم من% 100 نؿبت
 خحو في اإلااؾؿت، في مدترم ٚحر الضازلي النٓام بإو جغي  الخىالي ٖلى ؾنت 40-31 و ؾنت 52 من ؤ٢ل و ؾنت 45-41 ؾن

 . مُب٤ ىى الضازلي النٓام باو جغي  ؾنت 50-46 ٞئت من%  46.15 نجض وباإلا٣ابل

ؼوصىم ألاٞغاص، خاظاث ٌكب٘ ٞٗا٫ اجها٫ وظىص ٖضم ٖن ناججت الىيُٗت ىظو   ت باإلاٗلىماث ٍو  جسو التي الًغوٍع
لى ماؾؿتهم،  مٗاٌكدنا بلى بياٞت باإلااؾؿت، اإلاُضانُت صعاؾدنا زال٫ من مالخٓخه جم ما وىظا بها، الٗمل نحروعة ٖو

لت ت وزانت مهالر، ٖضة في الُٛاب خاالث عنض جم خُض باإلااؾؿت، اإلابدىزحو لؤلٞغاص الٍُى  بى٢ذ والالخدا١ مجها ؤلاصاٍع
غو الخؿبان ًاؾحن الض٦خىع  بخجاعب ونؿدكهض الخإزغاث، ٖلى ع٢ُب وال ىىاو ٖلى ال٩ل خغط، وال ٞدضر الٗمل  الصخت ٍػ

ٟحو من ٖضص يبِ ٖن ألاعصنُت ت عواجب ًخ٣ايىو  الصخت وػاعة في اإلاْى   ٖمل، صوو  من قهٍغ
ًة
٠ يبِ بلى مكحرا  مْى

م عاجبه ًخ٣اضخى  ٧انذ، ؤؾباب ألي الٗمل ٖن الخُٛب ظىاػ ٖضم الخؿباو وؤ٦ض ؾنىاث، 5 منظ ٖمله ٖن مخُٛب ؤنه ٚع
 الهخي ال٣ُإ في ٌٗمل شخو ؤي ٢بى٫  ٖضم ؤظل من الخام ال٣ُإ مؿدكُٟاث ٧اٞت مساَبت جم ؤنه مىضخا

  .الخ٩ىمي

                                                           
 
 http://www.moheet.com 
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ٟاث زالر ُٚاب لىخٔ مُٗنت مهلخت في بإنه مالخٓخه جم ما ظملت ومن م اإلاؿاثُت الٟتراث في مْى  بٖضاص من بالٚغ
غو اإلاهلخت عثِـ  عثِـ عؤي بٗضما ٖلُه ماىى ٖلى الخا٫ وب٣ي ًخٛحر، لم الؿلى٥ ىظا ؤو ٚحر اإلاٗنُت، الجهت بلى لخ٣ٍغ

غو ٦خب ؾىاء ؤنه اإلاهلخت  ؤًن وبلى الٗمل ظى ٖن بخظمغ قٗىع  لضًه ٞخىلض لئلصاعة بالنؿبت ؾُاو ألامغ ٨ًخب لم ؤم ج٣ٍغ

. ؟ ألازغي  باإلاهالر ٠ُ٨ٞ واخضة مهلخت في ًدضر ىظا اإلانىا٫ ىظا ٖلى ٦شحرة ؤمىع  وجب٣ى الغ٢ابت، نٓام خا٫ ونل

 ل٩ي ٖلحها اإلاخٗاٝع  والخٗلُماث اللىاثذ جُب٤ُ في الهغامت و ألاصاء لخدؿحو يغوعي  الغ٢ابت نٓام بإو نسلو ىنا ومن 

اث من يغوعة هي و النؿ٤ في ازخال٫ ٣ً٘ ال ُٟي الانًباٍ جد٤ُ٣ يغوٍع . الْى

 ٌ  .الخٗلُمي اإلاؿخىي  مخغحر وفم الاهًباٍ ٖلى الخىُٓمي اإلاىار جأزحر بحن(:10) عكم حضو

        ًؤصي الخىُٓمي اإلاىار جأزحر       
 إلى                     

 اإلاؿخىي 

 ٖضم الٗمل جغن
 الاهًباٍ

 اإلاجمٕى إحابت بضون  الاهًباٍ

 05 - ابخضاجي

%100 

- - 05 

%100 

 01 مخىؾِ

%7.70 

03 

%23.07 

09 

%69.23 

 -13 

%100 

 07 زانىي 

%13.72 

09 

%17.64 

34 

%66.67 

01 

%1.97 

51 

%100 

 07 ظامعي

%25.92 

04 

%14.82 

16 

%59.26 

 -27 

%100 

 15 اإلاجمٕى

%15.62 

16 

%16.66 

64 

%66.68 

01 

%1.04 

96 

100% 

 الانًباٍ ٖلى ًدٟؼ منار ىى الٗمل ظى بإو جغي  اإلابدىزحو، بظاباث من%  66.68 نؿبت بإو لنا ًدبحو الجضو٫  زال٫ ٞمن   
ُٟي،  خحو في الخىالي، ٖلى والشانىي  اإلاخىؾِ الخٗلُمي اإلاؿخىي  طوي  من% 66.67،%69.23: الخىالي ٖلى بالنؿب مضٖىما الْى

ُٟي، الانًباٍ ٖلى مصج٘ الخنُٓمي اإلانار ؤو ؤ٦ضث الجامعي اإلاؿخىي  من%  59.26  من%  16.66 نؿبت ٞةو وباإلا٣ابل الْى
دٟؼ مصج٘، ٚحر ىى الخنُٓمي اإلانار بإو جغي  اإلابدىزحو ُٟي الانًباٍ ٖضم ٖلى ٍو ا الْى  اإلاؿخىي  طوي  بةظاباث مضٖىمًة

 في الخىالي ٖلى%  14.82 و% 17.64ٞبنؿبت والٗالي الشانىي  ؤما اإلاخىؾِ اإلاؿخىي  طوي  من%  23.07 ونؿبت%  100 بـ الابخضاجي

                                                           
. ادلتضمنة عالقات العمل 990 /04/ 2مؤرخ يف    /90وما بعدىا من قانون  75نظر ادلادة أ   
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 ًا٦ضو ما وىى الٗمل، جغ٥ في الخ٨ٟحر صعظت بلى مدٟؼ ٚحر الخنُٓمي اإلانار ؤو ٖلى اإلابدىزحو من%  15.62 نؿبت نغخذ خحو

 ٨ًٟغوو%  7.7ٞبنؿبت اإلاخىؾِ اإلاؿخىي  ؤما ،% 13.72 بنؿبت الشانىي  واإلاؿخىي  ،% 25.92 بنؿبت مجهم الٗالي اإلاؿخىي  طوي 
.  الٗمل بتر٥

 من ال٨ٗـ بل الانًباٍ، ٖلى ًدٟؼ ال اإلااؾؿت في الخنُٓمي اإلانار بإو ًا٦ضوو %  32.28 نؿبت ؤو ٖلى النخاثج ىظو وجض٫   
لى طل٪،  الىجحرة ىظو ٖلى ألامىع  ب٣ُذ بو ٣ٖباو ًدمض ال وي٘ بلى مخجهت اإلااؾؿت بإو جىحي ٞاإلااقغاث ؤخضىم خؿب ٖو

 :مجها نظ٦غ مٗىكاث بٗضة ًمخاػ الخنُٓمي اإلانار ٞةو اإلابدىزحو، لؤلٞغاص مٗاٌكدنا و٦ظا اإلاُضانُت، مالخٓاجنا خؿب

حو اإلاؿاولحو بحو ال٣غاعاث جضازل -  الهالخُاث، وجدضًض ألاصواع جىػَ٘ ؾىء بلى ؤصي مما الخنُٟظًحو، واإلاؿاولحو ؤلاصاٍع
 . وؤلاىما٫ الخىا٧ل عوح ٖن جنخج والظي

 ٖلى للمداٞٓت اإلاؿخسضمحو مؿخىي  ٖلى جد٨مه التي ال٣ىانحو و٦ظا الٗمل، بدنُٓم الخانت ألاؾاؾُت اإلاٗلىماث اخخ٩اع- 
 واإلاكاع٦ت الجماُٖت اإلانا٢كاث مشل الهاٖضة لالجهاالث بالنؿبت ؤما الدؿلُي، البحرو٢غاَي باألؾلىب ٌؿمى ما ؤو الؿلُت

 خضور خالت في بال والدكإوع، للخىاع اإلاجا٫ جٟخذ ال اإلااؾؿت ؤو الخٓنا بدُض ؤنال، مىظىصة ٚحر ٞهي ال٣غاعاث، اجساط في
ت ٖملُت الاجها٫ ؤو وبما. ٚحر ال الن٣ابت ٍَغ٤ ٖن حؿىي  ؤو جدل ما ٚالبا والتي واخخجاظاث، مكا٧ل ت يغوٍع  بناء قي وخٍُى
ن ٞٗالت اجهالُت قب٨ت بخضار اإلاؿخدؿن َُبت،من بنؿانُت ٖال٢اث حو اإلاؿاولحو وج٩ٍى حو ؤلاصاٍع  ٖلى الخنُٟظًحو واإلاكٞغ
 صازل الٗمل ٖال٢اث نٟى ح٨ٗغ التي الكاجٗاث مغوجي ٖلى الٍُغ٤ وج٣ُ٘ اإلاٗلىماث، بدؿغب حؿمذ ختى الاجها٫، ٖملُت

اث زل٤ وبالخالي اإلااؾؿت، ت الغوح من مؿخٍى  الٛمىى ٖن الناججت والك٨إوي  الهغاٖاث من ال٨شحر وبجهاء للٗاملحو، اإلاٗنٍى

 . َا٢اتهم جٟى١  ؤٖباء وجدمُلهم مهامهم جإصًت في

ُٟي الانًباٍ جد٤ُ٣ في ٞاٖال صوعا ًلٗبا الخنُٓمي اإلانار ؤو ىى اؾخنخاظه ًم٨ن وما  اإلادٟؼاث من مدٟؼا بهٟخه الْى

ت  .للٗما٫ اإلاٗنٍى

 ٌ ٌ  اإلابدىزحن عأي ًبحن(:11) عكم حضو ت الغكابت مؿخىي  خى  .باإلاؤؾؿت ؤلاصاٍع

 
 اليؿبت الخىغاع الغكابت مؿخىي 

ت  9.37% 09 كٍى

 45.85% 44 مخىؾُت

 41.66% 40 يُٗفت

 3.12% 03 احابت بضون 

% 100 96 اإلاجمٕى
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ت الغ٢ابت مؿخىي  بإو جغي  اإلابدىزحو بظاباث من%  45.66 نؿبت بلى ٌكحر الٗام الاججاو ؤو ًخطر الجضو٫  زال٫ من     ؤلاصاٍع

 بإو جغي %  9.37 خحو في ي٠ُٗ الغ٢ابت مؿخىي  ًغوو اإلابدىزحو من%  41.66 نؿبت ٣ًابله الٗمىم ٖلى مخىؾِ اإلااؾؿت في
. ٢ىي  اإلاؿخىي 

ت الغ٢ابت ؤو ىى النخاثج ىظو زال٫ من اؾخنخاظه ًم٨ن وما  وجصخُذ الًبِ بٗملُت ج٣ىم زاللها من التي ؤلاصاٍع
ت الؿلى٦ُاث وج٨ك٠ ألازُاء، مت، اإلاندٞغ  ٝ، اإلااؾؿت في يُٟٗت ج٩ىو  وؤخُانا اإلاخىؾِ، اإلاؿخىي  ٖلحها ٌٛلب وال٣ٍى

ت الغ٢ابت بإجها جغي  التي الٟئت  ؤٞغاص من ي٠ُٗ جمشُلها ٞئت وهي واللىاثذ، ال٣ىانحو وجد٨مها الغ٢ابت ٖلحها جُب٤ ٞئت هي ٢ٍى
البا ألانشىي  ؤو الظ٦غي  الجنـ من ؾىاء وؾلُت، بنٟىط ًخمحزوو ال الظًن من الُٗنت  من الضنُا ألانناٝ بلى ًنخمىو  ما ٚو

ما٫ ما٫ والبؿدنت الخن٠ُٓ ٖما٫ من ألاو٫  ٧الهن٠ ؤلٖا باء َبي ٧الكبه ألازغي  ألانناٝ ؤما اإلاُبش، ٖو  ٌٗخبروو ٞهم وألَا
 ال٣اثم بحو الصخهُت الٗال٢اث مجها اٖخباعاث لٗضة ؾىاىا صوو  ُٖنت ٖلى الغ٢ابت جُب٤ خُض مخىؾُت ؤو يُٟٗت الغ٢ابت

 اإلاغا٢ب بلى الخًىع  ٢اثمت ج٣ضم اإلاهالر ؤو الخٔ الباخض ؤو خُض ألا٢ؿام وعئؾاء النٟىط بلى بياٞت واإلا٣ُم بالغ٢ابت
 بةمًاء ٣ًىم له ًىنلها من ؤو ٞاإلاغا٢ب ال٣ىاثم جل٪ في ًى٢٘ ال من ىنا٥ ؤو بال الٗما٫ من ممًُت الضوام جهاًت ٖنض الُبي
 ٞهى ناعم بك٩ل الغ٢ابت جُب٤ُ ؤما الٗملُت، بهظو مٗنُىو  ٚحر ألا٢ؿام عئؾاء او الخٓه ما بلى بياٞت م٩اجهم في الب٣ُت
 الضزى٫  بالنؿبت ىظا َبُٗتها، بلى ألامىع  حٗىص زم ؤًام، لبٌٗ بال الخا٫ ًضوم وال الؿنت بضاًت م٘ زانت ٞتراث في مدضص

ت ٦غ٢ابت ألاصاء ج٣ُُم ؤما والخغوط، ت مضي خؿب ًخم ٞةنه بصاٍع  ؤو ٞهٟت واإلاغئوؽ الغثِـ بحو الٗال٢اث ؤي ألاٞغاص مٗٞغ
ٍغ٤ الغثِـ ت ٖال٢اث وجغبُهم اإلان٣ُت نٟـ من ٖمله ٞو ت ؤؾٍغ ُت ج٣ُُمهم ًخم ٞال بُجهم الهضا٢ت بلى بياٞت ٢ٍى  بمىيٖى

مندهما بُجهما ًٟايل ٞال واخضة عجبت في ازناو ٩ًىو  وخحو الٗالماث بُٖائهم في مبالٜ بل  في ٣ً٘ ال ل٩ي مىخضة ن٣ُت ٍو
اصة وهي الؿلمُت الضعظاث في بالتر٢ُت مخٗل٤ ألامغ ألو ؤخضىما جإنِب تر٥ ألاظغ في ٍػ  في لىخضىا جخهٝغ ٧ي ؤلاصاعة بلى ألامغ ٍو
 نجض ألاخُاو بٌٗ وفي بالٗما٫ الخغ٦ت ٦شحر اإلااؾؿت عوا١ ٞةو الٗمل ؤو٢اث ًسو ُٞما ٞهي الخالُت اإلاالخٓت ؤما ألامغ

 ؤَغاٝ ًدباصلىو  و اإلاهالر في للهالة ؤما٦ن في ًخجمٗىو  خُض الهالة ؤصاء و٢ذ بلى بياٞت ألاؾال٥ مسخل٠ بحو ججمٗاث
ما٫ جنُٟظ ًسو ما ؤما ، الٗمل م٩او في ػمالئهم خؿاب ٖلى الخضًض  من ابخضاء ٖمله َبُٗت خؿب ٩ٞل لهم اإلاى٧لت ألٖا
اعاث و٢ذ بإو مٗغوٝ ىى ٨ٞما اإلاضًغ وختى الُبِب بلى الخاعؽ ت وحٗلُماث بنهىم مدضص اإلاغضخى ٍػ  الدجاب ؤو بال وػاٍع

ت وجضزل بها ًخ٣ُضوو  ال الو ٞالو بحو اإلاٗٞغ ُب٤ ٞو  اإلااؾؿت صازل ًخجىلىو  ألاشخام بٌٗ ٞنجض ٞالو ٖلى النٓام ٍو
 في ازخال٫ ٣ً٘ ألاخُاو من ٦شحر ٟٞي َبي الكبه مؿخىي  ٖلى ؤما َبُت، ٞدىناث بظغاء ؤو ٞالو بلى طاىبىو  ؤجهم بذجت

 ما ٞٛالبا ع٢ُب ؤي صوو  قاء متى اإلاهلخت بلى ًضزل ٞخجضو الُبِب ؤما اإلاضؤومت في زانت الٗمل ٞغ١  بحو والخغوط الضزى٫ 

ا 09 الؿاٖت بٗض اإلااؾؿت بلى الُبِب ًدًغ   08 الؿاٖت ٖلى ًضزل  ال٣انىو  ًدترم ؤنه واإلاٟترى نباخًة
ًة
. ؾا 12 ختى نباخا

ت الغ٢ابت ٖملُت بإو الضعاؾت ُٖنت به نغخذ ما جإ٦ض اإلاٗلىماث ىظو لُه اإلاؿخىي  مخىؾُت جب٣ى ؤلاصاٍع  جإزغ ٞةجها ٖو
ُٟي الانًباٍ ؾلى٥ في مباقغة  الانًباٍ ؾلى٥ مٗها ي٠ٗ يٟٗذ وبو الانًباٍ ؾلى٥ مٗها ػاص ػاصث ،٩ٞلما الْى

ُٟي .  بمخلُلي الاؾدكٟاثُت الٗمىمُت اإلااؾؿت في للٗما٫ الْى
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 ٌ  الىُْفت مخغحر وفم الخىُْف ٖملُت في( اإلاٗغفت) الىؾاَت جضزل ًبحن( : 12) عكم حضو

لت   ٍَغ
 الخىُْف

 الىُْفت

 اإلاجمٕى إحابت بضون  وؾاَت صون  وؾاَت

 04 َبِب

%50 

04 

%50 

 -08 

100% 

 41 َبي قبه

%74.54 

10 

%18.18 

04 

%7.27 

55 

100% 

 09 بصاعي 

%81.81 

02 

%18.18 

 -11 

00%1 

 15 منهي

%68.18 

02 

%9.09 

05 

%22.72 

22 

100% 

 69 اإلاجمٕى

%71.88 

18 

%18.75 

09 

%9.37 

96 

%100 

٠ُ ٖملُت بإو جغي  اإلابدىزحو بظاباث من %71 نؿبت ٞاو الٗام اججاىه وخؿب الجضو٫  زال٫ من ٣ت جخم الخْى  بٍُغ

حو ٞئت من % 68.18، %74.54و % 81.81 الخىالي ٖلى بنؿب مضٖمت ٞحها اإلاٗاٝع وجضزل ٚامًت  َبُحو، الكبه ًلحها ؤلاصاٍع
باء ٞئت وؤزحرا ٞاإلاهنُحو ت وظىص ال بإو جغي  % 18.75   نؿبت نجض اإلا٣ابل وفي ،%50 بنؿبت ألَا  في الخضزالث ؤو للمٗٞغ

٠ُ،وبنما ٣ت ًجغي  الخْى ُت بٍُغ باء بنؿبت الغؤي ىظا مضٖما مىيٖى  الكبه من الؿل٨ُحو ل٨ال % 18.18  ونؿبت ،%50بـ ألَا

٠ُ ؤو ًغوو % 09.09 ٞبنؿبت اإلانهي الؿل٪ ؤما وؤلاصاعي، الُبي ت ٌؿمى بما ُٞه جضزل ال الخْى حو ٞؿل٪. اإلاٗٞغ  هي ؤلاصاٍع
ٟحو ؤو خُض ؤلاظغاء ىظا من جًغعا ألا٦ثر الٟئت ٟىا اإلاْى ٠ُ ٧او ؾاب٤ و٢ذ وفي زانت َغ١  بٗضة ْو  بالنضعة، ًمخاػ الخْى

 الدكُٛل ؾُاؾت خى٫  الضولت ؾُاؾت بلى وبالنٓغ الجامُٗت، الكهاصاث خملت من زانت جىُْٟه ًخم من ال٣لُلت وال٣لت
٣ىص الاظخماُٖت، الكب٨ت ٍَغ٤ ٖن والدكُٛل ال٣ٗىص و٢انىو   ؤو بال ٖلحها ٌٗى٫  الكباب ٧او التي الدكُٛل ٢بل ما ٖو

ذ مهب في ٧انذ مداوالجه . الٍغ

٠ُ بإو ًغوو اإلابدىزحو من الؿاخ٣ت النؿبت بإو النخاثج زال٫ من نؿخنخج  زاعظُت ؤمىع  ُٞه جخضزل اإلااؾؿت في الخْى
ت لى ، ٧اإلاٗٞغ ٠ُ ٖملُت بإو نسلو آلاعاء ىظو يىء ٖو ٣ت جخم الخْى ُت، ٚحر بٍُغ  ألاصاء ٖلى ؾلبا جن٨ٗـ والتي مىيٖى

لى ُٟي الغيا ٖو ُٟي انًباَهم ٖلى وبالخالي للٗما٫ الْى ُُٟت الؿُاؾت ىظو ان٩ٗاؽ ؾنىضر اإلاىالي الجضو٫  وفي.الْى  الخْى

. الضعاؾت ُٖنت ٖلى
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 ٌ  . الخٗلُمي اإلاؿخىي  مخغحر وفم الىُْفي الاهًباٍ ٖلى الخىُْف اوٗياؽ ًبحن(: 13) عكم حضو

 الىُْفي الاهًباٍ ٖلى الخىُْف اوٗياؽ

 اإلاؿخىي 
 اإلاجمٕى إحابت بضون  ًؤزغ لم أزغ

 02 ابخضاةي

%40 

01 

%20 

02 

%40 

05 

100% 

 06 مخىؾِ

%46.15 

04 

%30.76 

03 

%23.07 

13 

00%1 

 27 زاهىي 

%52.94 

19 

%37.25 

05 

%9.8 

51 

100% 

 19 حامعي

%70.73 

05 

%18.51 

03 

%11.11 

27 

100% 

 54 اإلاجمٕى

%56.25 

29 

%30.20 

13 

%13.55 

96 

100% 

 بـ اإلابدىزحو انًباٍ جإزغ نؿبت اعجٟإ ندى ٌكحر الٗام اججاىه ؤو نالخٔ الجضو٫  لهظا ؤلاخهاثُت ال٣غاءة زال٫ من

٣ت ًخإزغوا لم اإلابدىزحو الٗما٫ من%  30.20 م٣ابل%  56.25 ٠ُ بٍُغ . الخْى

نض ت الخٗلُمي اإلاؿخىي  في اإلاخمشل اإلاؿخ٣ل للمخٛحر بصزالنا ٖو ُٟي الانًباٍ ٖلى جإزحرو مضي إلاٗٞغ  اإلاضعوؾت، للُٗنت الْى

ُٟي انًباَهم جإزغ الجامعي اإلاؿخىي  ؤصخاب ؤو جبو ٣ت الْى ٠ُ بٍُغ  جلحها ًخإزغوا لم%  18.51 ،م٣ابل% 70.73 بنؿبت الخْى
حو نؿبت ٣ت بخإزغ ًهغخىو %  52.94ب الشانٍى ٠ُ ٍَغ  طوي  ٞئت جلحها ًخإزغوا لم% 37.25 بـ م٣اعنت انٓباَهم، ٖلى الخْى

ُُٟا ًخإزغوا لم مجهم% 30.76 ،م٣ابل% 46.15 بنؿبت انًباَهم جإزغ مخىؾِ مؿخىي  ٠ُ بٗملُت ْو  اإلاؿخىي  ٖن ؤما الخْى
٠ُ بٗملُت ًخإزغوا لم مجهم%  20 نجض اإلا٣ابل وفي انًباَهم، ٖلى طل٪ وان٨ٗـ جإزغوا% 40 نؿبت نجض الابخضاجي  الخْى

 الشانُت اإلاغجبت في ؤما ،%40بنؿبت ؤلابخضاجي اإلاؿخىي  ألاولى اإلاغجبت في ٞنجض  عؤحهم ٖن ًهغخىا لم% 13.55 نؿبت وآلُاتها،ؤما
 اإلاؿخىي  طوي  وؤزحرا ،%11.11 بنؿبت الجامعي اإلاؿخىي  طوي  نجض الغابٗت اإلاغجبت وفي ،%23.07 بنؿبت اإلاخىؾِ اإلاؿخىي  نجض

%.  9.8 بنؿبت الشانىي 

 ٧او ٩ٞلما والانًباٍ الخٗلُمي اإلاؿخىي  بحو الُغصًت الٗال٢ت ىى النخاثج لهخه ٖغينا زال٫ من اؾخنخاظه ًم٨ن ما و
 الىعي بلى عاظ٘ وىظا الانًباٍ، انسٌٟ الخٗلُمي اإلاؿخىي  انسٌٟ ٧لما صخُذ وال٨ٗـ الخإزغ ػاص ٖالي الخٗلُمي اإلاؿخىي 

.  ؤخضار من خىلهم ًضوع  ما خى٫  ٞهمهم ونؿبت للٗما٫، اإلاتزاًض
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ٌ  جدلُل و بىاء.5 ت اإلااصًت  الخىاٞؼ ز٣اٞت ٧انذ ٧لما :الثاهُت الفغيُت حضأو  اإلااؾؿت صازل بٗضالت مُب٣ت واإلاٗنٍى
ُُٟا ٖمالها انًباٍ ػاص الاؾدكٟاثُت الٗمىمُت  .ْو

 ٌ ٌ   ًبحن( : 14) عكم حضو . الىُْفت مخغحر وفم باالهًباٍ ٖالكتها و اإلايافأة ٖلى الخهى

 

        ٌ  اإلايافأة ٖلى الخهى

 الىُْفت
 اإلاجمٕى إحابت بضون  ال وٗم

 01 َبِب

%12.5 

06 

75% 

01 

%12.5 

08 

%100 

 16 َبي قبه

%29.10 

37 

%67.30 

02 

%3.60 

55 

%100 

 01 بصاعي 

%9.10 

08 

%72.70 

02 

%18.20 

11 

%100 

 08 منهي

%36.40 

13 

%59.10 

01 

%4.50 

22 

%100 

 26 اإلاجمٕى

%27.10 

64 

%66.70 

06 

%6.20 

96 

%100 

 إلاا نٓحر م٩اٞإث ٖلى ًدهلىا لم%  66.7 نؿبت بلى ٌكحر الُٗنت إلظاباث الٗام الاججاو بإو نغي  الجضو٫  زال٫ من
 خهىلهم ٖلى وو  ٣ًغ مجهم%  27.10 م٣ابل واإلا٩اٞإة، الشناء ٌؿخد٤ ٣ًضمىو ما بإو ٌٗخ٣ضوو  والظي ،مجهىصاث من ٣ًضمىو

. م٩اٞأث ٖلى

باء من%  75 نؿبت بإو اجطر الىُْٟت مخٛحر بصزا٫ بٗض و  خهل من مجهم%  12.5 م٣ابل م٩اٞأث ٖلى ًدهلىا لم ألَا

حو من%  72 و ٖلحها، لحها ٖلحها، جدهلىا%  29.10نؿبت م٣ابل في ٖلحها ًدهلىا لم ؤلاصاٍع  ٢ض َبي الكبه من%  67.3 نؿبت ٍو

 نؿبت م٣ابل م٩اٞأث ٖلى جدهلىا ٢ض%  59.10 نؿبتهم ٧انذ اإلاهنُحو ؤو خحو في م٩اٞإتهم، ًخم لم%  29.10 م٣ابل ٦ٟئىا
. بظل٪ ًدٓىا لم%  36.40

لُه ٤ُٗ اإلااؾؿت، ؤىضاٝ جد٤ُ٣ ٤ٌُٗ مما اإلا٩اٞأث ٖلى خهىلهم بٗضم نغخىا الُٗنت ؤٞغاص ؤٚلب ؤو نؿدنج ٖو  َو
 اإلااؾؿت، صازل الخىاٞؼ نٓام وي٠ٗ البٌٗ، ٖلى البٌٗ جًُٟل وظىص بلى طل٪ ٌٗىص و٢ض اإلاغظىة، النخاثج بلى الىنى٫ 

 الىالء بٗضم جىحي ٖالُت ز٣اٞت زل٣ذ والتي الٗامل، ٢ضعاث في وق٪ اإلااؾؿت ٖن مكىىت نىعة زل٤ بلى ًاصي ما وىظا
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ضم للماؾؿت، ت.الٗما٫ به ٌكٗغ الظي الغيا ٖضم بؿب ؤىضاٞها، لخد٤ُ٣ ؤلا٦ترار ٖو  ٖلى اإلا٩اٞأث ىظو جإزحر وإلاٗٞغ

. اإلاىالي الجضو٫  في مىضخت النخاثج ٧انذ ٖلحها، جدهلىا الظًن اإلابدىزحو انًباٍ

 ٌ  .اإلاهىت مخغحر وفم الىُْفي الاهًباٍ ٖلى اإلايافأة جأزحر ًبن(: 15) عكم حضو

 الاهًباٍ ٖلى اإلايافأة جأزحر

 الىُْفت
 اإلاجمٕى إحابت بضون  جؤزغ ال جؤزغ

 01 - َبِب

%100 

- 01 

%100 

 15 َبي قبه

%93.75 

01 

%6.25 

- 16 

%100 

 01 بصاعي 

%100 

- - 01 

%100 

 07 منهي

%87.5 

- 01 

%12.5 

08 

%100 

 23 اإلاجمٕى

%88.46 

02 

%7.70 

01 

%3.84 

26 

%100 

لى ٖلحها طل٪ ازغ ٢ض م٩اٞأث ٖلى جدهلذ التي الُٗنت ؤو ًخطر  الجضو٫  زال٫ من  بنؿبت الٗمل في انًباَها ٖو

 نخاثج زال٫ من اإلاالخٔ ومن. اإلا٩اٞأث ىظو ٖلى بدهىلهم ًخإزغوا لم بإجهم طل٪ ٨ٖـ ًغوو مجهم%  7.7 م٣ابل ،%  88.46

حو من% 100 نؿبت ؤو نجض الجضو٫،  من%  93.75 نؿبت جلحها الٗمل، في انًباَهم وػاص اإلا٩اٞأث ىظو ٖلحهم ؤجغر ٢ض ؤلاصاٍع

 في ًخإزغوا، لم َبُحو الكبه من% 6.25 م٣ابل انًباَهم، خُض من بًجابا ٖلحهم ؤزغث ٢ض اإلا٩اٞأث ىظو بإو ؤ٢غوا َبي الكبه
اثٟهم، في انًبُىا ٢ض م٩اٞأث ٖلى جدهلىا الظًن اإلاهنُحو من%  87.5 خحو  عؤحها ببضاء ٖن% 3.84 نؿبت امخنٗذ ُٞما ْو

%. 12.5 بنؿبت اإلاهنُحو ؾل٪ في مخمشلت

 من خ٤ هي اإلا٩اٞأث ىظو بإو ٌٗخ٣ضوو  ممن ىم ٖلحها خهلىا التي اإلا٩اٞأث من ًخإزغوا لم الظًن بإو نؿخنخج ومنه      

 .منجز ٖمل م٣ابل بل نضٞت جإث ولم مكغوٕ خ٤ ٞهي ٖلحهم، ألخض مجاملت وال ٖلحها ًدهلىا ؤو خ٣هم ومن خ٣ى٢هم،

 من الخٟاجت حٗخبر ألامىع  ىظو مشل ؤو ًغوو خُض انًباَهم، ٖلى اإلا٩اٞأث جإزحر ان٩ٗاؽ ٖن الٛالبُت النؿبت ٖبرث بِنما

. بمجهىصاتهم لهم ٧اٖتراٝ زضماث من ٣ًضمىو وما لهم، ؤلاصاعة
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 ٌ ت الغوح مً الغف٘ في مؿاَمتها ومضي الٗألواث ًبحن(:16) عكم حضو  .الىُْفت مخغحر وفم اإلاٗىٍى

 الٗألواث مؿاَمت

 الىُْفت

 الغوح عف٘ في حؿاَم
ت  اإلاٗىٍى

 عف٘ في حؿاَم ال
ت الغوح  اإلاٗىٍى

 اإلاجمٕى إحابت بضون 

 07 َبِب

%87.5 

01 

12.5% 

- 08 

%100 

 47 َبي قبه

%85.40 

04 

%7.30 

04 

%7.30 

55 

%100 

 08 بصاعي 

%72.70 

02 

%18.20 

01 

%9.10 

11 

%100 

 20 منهي

%91 

01 

%4.50 

01 

%4.50 

22 

%100 

 82 اإلاجمٕى

%85.42 

08 

%8.33 

06 

%6.25 

96 

%100 

ت الغوح حكحر ال٢ت الجماٖت، ؤٞغاص بحو ؤلانؿانُت الٗال٢اث بلى اإلاٗنٍى  بالغيا الٗامل بخؿاؽ وبلى بال٣اصة ألاٞغاص ٖو
ن نٟؿه ٖن ت الغوح اعجٟإ بلى جاصي ؤو ًم٨ن التي الٗىامل ومن ٖمله، ٖو  حؿاىم خُض الٗاصلت اإلا٩اٞأث للٗاملحو، اإلاٗنٍى

٘ في ألازحرة ىظو ت الغوح من الٞغ ٘ في اإلا٩اٞأث مؿاىمت بمضي واإلاخٗل٤ ، لؤلٞغاص اإلاٗنٍى اث ٞع بت الٗاملحو، مٗنٍى  بظ٫ في والٚغ

ال٢تها باإلااؾؿت الٗمل في ؤ٦بر مجهىص  بمؿاىمت ؤ٢غوا  82 ىنا٥ ومبدىزت مبدىر 96 بحو من ؤنه وظضنا بالىُْٟت ٖو
٘ في اإلا٩اٞأث ت الغوح ٞع  ؤو مؿاىمتها بمضي بظابتهم ٖن 06 امخن٘ ُٞما مؿاىمتها بٗضم ؤ٢غوا 08اإلا٣ابل في للٗاملحو، اإلاٗنٍى

. مؿاىمتها ٖضم

اصة في اإلا٩اٞأث بمؿاىمت ؤظابىا للظًن بالنؿبت     ت الغوح ٍػ  نؿبت بإٖلى وىظا اإلاهنُحو ٞئت من ؤٚلبُتهم ؤو للٗاملحو اإلاٗنٍى

باء ٞئت الشانُت اإلاغجبت في ظاء بِنما ،% 91ب ج٣ضع خُض  ،% 85.40 بـ نؿبتها ٣ٞضعث الُبُحو قبه ؤما ،% 87.5بنؿبت وىظا ألَا

حو نجض مغجبت وؤزغ %.  72.70ب ؤلاصاٍع

٘ في حؿاىم ال اإلا٩اٞأث بإو ؤ٢غوا الظًن ٖن ؤما    ت الغوح ٞع  اإلاغجبت في ظاء ٣ٞض مبدىزحو 08 ٖضصىم والبالٜ للٗاملحو اإلاٗنٍى
حو ٞئت ألاولى لحها% 18.20 ب وىظا ؤلاصاٍع باء ٞئت ٍو  بنؿبت اإلاهنُحو ٞئت نجض وؤزحرا% 7.30بـ الُبُحو قبه ٞئت زم% 12.5ب ألَا
4.50  .%

                                                           
 .99، ص 2003، دار ادلعرفة اجلامعية، "علم النفس و اإلنتاج" عبود الرمحن  عيسوي،  
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حو وظضنا مبدىزحو 06 ٖضصىم والبالٜ ؤلاظابت ٖن امخنٗىا الظًن ؤما    % 7.30 بنؿبت َبُحو الكبه ًلحهم% 9.10بنؿبت ؤلاصاٍع

باء وؤزحرا% 4.50اإلاهنُحو زم . نؿبت بضوو  ألَا

اصة في اإلا٩اٞأث مؿاىمت بمضي واإلاخٗل٤( 36)ع٢م الجضو٫  في اإلاضونت ؤلاخهاثُت البُاناث زال٫ ٞمن     الٗاملحو صاُٞٗت ٍػ

 :ؤو ًدبحو اإلااؾؿت صازل

ٗا٫ مباقغ بك٩ل حؿاىم اإلا٩اٞأث ؤو جغي  الُٗنت ؤٞغاص من%  85.42نؿبت - اصة في ٞو  ندى اإلااؾؿت صازل الٗاملحو صاُٞٗت ٍػ

 . مخمحز ؤصاء

اصة في وخضىا اإلا٩اٞأث مؿاىمت جنٟي%  8.33نؿبت ؤو خحو في -  جنخج للٗمل الضاُٞٗت ؤو اإلا٣ابل في وجغي  الٗاملحو، صاُٞٗت ٍػ
ت ٖن  ظىا ًسل٤ مما الٟٗالت، الاجها٫ ؤؾالُب الٗمل، ْغوٝ وجدؿحو الكهغي  ألاظغ مجها ألازغي  الاخخُاظاث من مجمٖى

 . الٗمل في ألاصاء لخدؿحو ظهىص بظ٫ ؾبُل في للٗاملحو ال٩امنت الُا٢اث واؾدشماع والنكاٍ، للٗمل مناؾبا

 ٌ الكخه جدفحٍز ٖضم اججاٍ الٗامل فٗل عص ًبحن(: 17) عكم حضو  .بالجيـ ٖو

   الفٗل عص  
 اإلاخىك٘

 
 الجيـ

 ٖضم و حغُب
 اللاهىن  اخترام

 الضازلي

 الٗمل هٍغ
 والاَخمام
 باإلاهالر

 الشخهُت

 الاَخمام ٖضم
 باإلاؤؾؿت
 ومٗضاتها

 الجهض بظٌ
 ًٖ والىكف
 اللضعاث

 بضون 
 إحابت

 اإلاجمٕى

 05 ط٦غ
%8.92 

12 

%21.42 
04 

%7.14 

41 

%73.21 

02 

%3.57 

56 

100 %

-  ؤنثى
 

04 

%10 
01 

%2.5 

31 

%77.5 

04 

%10 

40 

%100 

 05 اإلاجمٕى
%5.20 

16 

%16.66 
05 

%5.20 

72 

%75 

06 

%6.25 

96 

100% 

ال٢خه جدٟحزو ٖضم ججاو الٗامل ٞٗل عص ًبحو والظي الجضو٫  ىظا زال٫ من  نجض ٖامال 96 مجمٕى ٞمن ، بالجنـ ٖو
ض بظ٫ ٖن ٖبرث ٞئت ؤ٦بر  41 مجها% 75 بنؿبت ٖامال 72ب اإلا٣ضعة الٟئت وهي ال٣ضعاث ٖن وال٨ك٠ الٗمل، في الجهض من اإلاٍؼ

 ٣ٞض الشانُت الٟئت ؤما.ؤنثى 40مجمٕى من وىظا ،%77.5بنؿبت ؤنثى 31و ط٦غا 56مجمٕى من ،% 73.21بنؿبت الظ٧ىع  من ٖامال
 الُٗنت ؤٞغاص من% 16.66 بنؿبت  ٖامال 16اإلا٣ضعةب الٟئت وهي الصخهُت باإلاهالر الاىخمام و الٗمل ب٨غو مىا٢ٟها ٖن ٖبرث

 ازخُاع حؿإوي  نغي  بِنما ؤنثى، 40 مجمٕى من%  10 بنؿبت بنار 04و ط٦غا 56 مجمٕى من وىظا% 21.42  بنؿبت ط٦غا 12مجها

ضم حُٛب ال٣اثلحو البضًالو ازخُاع بحو اإلاخب٣ُت الُٗنت  الظ٧ىع  بظاباث من%  8.92 بنؿبت اإلاضٖىم الضازلي ال٣انىو  اخترام ٖو
 ىظا من ونؿخنخج. الظ٧ىع  من%  7.14 بنؿبت اإلاضٖىمت% 05.20 وهي النؿبت بنٟـ ومٗضاتها باإلااؾؿت الاىخمام ٖضم والبضًل

ُٟي الانًباٍ ماقغ ؤو ىى الجضو٫   بظاباث من% 27.06 نؿبخه ٩ٞانذ ؤلانًباٍ ٖضم بِنما% 75 نؿبخه ٧انذ الْى
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لبُت بإو اإلاُُٗاث ىظو وجض٫ اإلابدىزحو،  بظ٫ ًدبظوو  وىم لهم، بالنؿبت مهمت الخىاٞؼ بإو ٌٗخ٣ضوو  الُٗنت ؤٞغاص من ألٚا
ت خؿب طاتهم جد٤ُ٣ ببغاػ ٖن للخٗبحر صٞاعي ٦إؾلىب ال٩امنت َا٢اتهم وجٟجحر مًا٠ٖ مجهىص  ألا٢لُت بِنما ماؾلى، نٍٓغ

 الٗمل ججاو ٣ٖالنُت ٚحر وؾلى٧اث مىا٠٢ وؤبضث طاتها جد٤ُ٣ في ألامل ٣ٞضث ٞئت ٞهي الٗمل في انًباَها بٗضم ٖبرث التي
ضم الخُٛب من انُال٢ا واإلااؾؿت، ضم للماؾؿت الضازلي ال٣انىو  اخترام ٖو  ؤؾلىب بلى واججهذ وبمٗضاتها، بها الاىخمام ٖو

م٨ن ٚحر ال ًنٟٗها بما الاىخمام ٖن مٗبرة واصًىلىظُت صٞاُٖت ٧ىؾُلت طاتها جد٤ُ٣ ٖن مٗبرة ٖضاجي  بالٗمل جًخي ؤو ٍو

. ىكت الٗمل خى٫  الاظخماُٖت الش٣اٞت ألو ألاؾباب ألجٟه واإلااؾؿت

ُٟي الانًباٍ جد٤ُ٣ في مهم صوع  لها الخىاٞؼ بإو نؿخنخج الُغح ىظا ومن     وبٗضالت بٗناًت اؾخٛلذ بطا اإلااؾؿت في الْى

. الجنؿحو ل٨ال

 ٌ . اإلاضهُت الخالت مخغحر وفم ألاحغ هفاًت ًبحن(: 18) عكم حضو

 ألاحغ هفاًت      

 اإلاضهُت الخالت
 اإلاجمٕى إحابت بضون  وافي غحر وافي

 08 متزوج

%13.79 

48 

%82.75 

02 

%3.44 

58 

%100 

 06 أٖؼب

%16.70 

30 

%83.30 

- 36 

%100 

 01 - أعمل

%100 

 -01 

%100 

 01 - مُلم

%100 

 -01 

%100 

 14 اإلاجمٕى

%14.60 

80 

%83.30 

02 

%2.10 

96 

100% 

ُخه  الٗمل حجم ؤؾاؽ ٖلى م٣ضعا ًبظله الظي الجهض ٢ُمت الٗامل ًخ٣اياو الظي ألاظغ ًمشل"      ."ونٖى

 وال ٧اٝ، ٚحر ٖلُه اإلاخدهل ألاظغ بإو ًغوو الُٗنت ؤٞغاص مٗٓم ؤو نالخٔ الجضو٫  ىظا زال٫ ومن اإلانُل٤ ىظا ومن
 بٗضم ج٣غ الٗؼاب ٞئت ؤو خُض الُٗنت، ؤٞغاص من % 83.30 بنؿبت وطل٪ والاظخماُٖت، الا٢خهاصًت اإلاخٛحراث م٘ ًخماشخى

                                                           
،ص 987 ،جويلية 04ادلعهد الوطين للدراسات والبحوث النقابية عدد : ، اجلزائر"تعني بالثقافة العمالية و التكوين النقابيمجلة فصلية  "ادلرشد،   

3  .
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ن مؿخ٣بال لخُلٗها ندُجت ٦ٟاًتها، ض مجها ًخُلب خُض ظضًضة، ؤؾغ بخ٩ٍى  ؤما خاظاتها، ٌؿض ال وصزلها اإلاهاٍع٠  من اإلاٍؼ
 نجض طل٪ م٣ابل في ؤبنائها، خاظُاث لدؿض ز٣ُلت وؤٖباء مغجٟ٘ صزل بلى جدخاط مخٗضصة ألاؾغة مهاٍع٠ ٞةو اإلاتزوظىو 

باء من ؤو اإلااؾؿت في ؤ٢ضمُت لضحهم الظًن من وىم ألاظغ ب٨ٟاًت نغخذ %14.60 ب ٢ضعث ٢لُلت نؿبت  ألَا
٠ُ ٢ُإ بلى الخابٗت الٗمىمُت الصخُت اإلااؾؿت في ألاظىع  ي٠ٗ ًبحو ما ىظا.اإلاخسههحو  في ًدؿم والظي الٗمىمي، الْى

 ؤظٍغذ صعاؾت جىنلذ التي الٗمىمي الهناعي لل٣ُإ بالنؿبت الخا٫ و٦ظل٪.ؤزغي  ب٣ُاٖاث م٣اعنت ألاظىع  ب٠ًٗ مجمله

با، الُٗنت ؤٞغاص من¾  ٌٗاص٫ بما ٧اٝ ٚحر ألاظغ ؤو ًغوو الٗاملحو اٚلب ؤو ؤجطر خُض .  ٖنابت ؾىنلٛاػ بماؾؿت  ج٣ٍغ
غظٗىو   من ٖلُه جدهلنا ما ٖلى واٖخماصا الٗاثلت، حجم ٦بر و٦ظل٪ الكغاثُت، ال٣ضعة واجهُاع اإلاِٗكت ٚالء بلى طل٪ ؾبب ٍو
ناىا التي الٗضًضة اإلا٣ابالث بزغ مٗلىماث  ألاظىع  ًسو ُٞما الصخُت، اإلااؾؿت في الٗاملت اإلاهنُت ألاؾال٥ مسخل٠ م٘ ؤظٍغ

 ًغوو خُض الُبي، قبه والؿل٪ الُبي الؿل٪ اإلاباقغة الصخُت الخضماث م٣ضمي مجهم زانت لهاالء، ٦بحرا جظمغا  جلنا
غظٗىو   ٖاص٫ ؤؾاؽ ٖلى ٩ًاٞئىو  ال ؤجهم  ًىمُا ًهاصٞىجها التي وألازُاع ًبظلىجها التي اإلاجهىطاث جىا٤ٞ ٖضم بلى طل٪ ٍو

اصاث بم٣ضاع م٣اعنت ٖلُه ًدهلىو  الظي واإلاٗنىي  اإلااصي باإلا٣ابل جي، الا٢خهاص ؤؾٗاع في الٍؼ  ػمالئهم ًخ٣ايىنه وبما الَى
ت الغوح وانسٟاى ؤلاخباٍ من خالت بلى ؤصي ما وىظا الخام، بال٣ُإ  بالخالي  ألاظىع، ٖضالت بٗضم الكٗىع  بؿبب اإلاٗنٍى

 .ألاصاء مؿخىي  ٖلى جازغ والتي لضحهم الضاُٞٗت انسٟاى

 في ألاظىع  مىا٦بت ٖضم  ؤو ألاؾغة خاظُاث ولؿض ألاظغ ٦ٟاًت بمضي اإلاخٗل٤ و الجضو٫  في اإلابِنت ؤلاخهاثُت الكىاىض جا٦ض    
 مىظت جهُٗض بلى الٗمىمُت الصخت ن٣اباث بمسخل٠ ؤصي والاظخماُٖت، الا٢خهاصًت للخٛحراث الٗمىمُت الصخُت اإلااؾؿت

 من ال٣اٖضي ألاظغ وعٞ٘ للمهنت، ألاؾاؾُت ال٣ىانحو مغاظٗت بةٖاصة للمُالبت مخ٨غعة بيغاباث في والضزى٫  الاخخجاظاث،
 الخالُت، اإلاِٗكت ن٣ٟاث م٘ جخىا٤ٞ ال ؤنبدذ والتي ؾنىاث، ٖضة منظ اإلاُب٤ الاؾخضاللي الغ٢م ٢ُم مغاظٗت زال٫

 والٗمل الًغع  ٖؤلواث ج٣ُُم بٖاصة بلى باإلياٞت مُضانُا، اإلااصي الٗمل ٢ضع ٖلى ٩ًىو  ٖؤلواث نٓام ب٢غاع بلى باإلياٞت
م منٗضمت، ٌٗخبروجها التي الٗمل ْغوٝ وجدؿحو للخىز٤ُ، وؤزغي  الٗضوي  مندت وجسهُو الضاثم، والٗمل الخنإوبي  ٞبالٚغ

اصة ٢ىانحو وجبجي للصخت ألاؾاسخي ال٣انىو  في بنالح من م ول٨ن للٍؼ اصاث ىظو ٚع  الصخت ٢ُإ في ألاظىع  مؿخىي  ًب٣ى الٍؼ
 ؤلاخباٍ من نٕى زل٤ مما الخالُت، والاظخماُٖت الا٢خهاصًت الٓغوٝ م٘ ًخماشخى وال اإلاِٗكت، مؿخىي  ٖلى بُٗضا الٗمىمُت

 .الٗمىمُت الصخُت باإلااؾؿت الٗاملحو ظل لضي

 ٌ م جأزحر ًبحن(: 19) عكم حضو . الجيـ مخغحر وفم الٗمل في لالهًباٍ الضافُٗت ٖلى الخىٍغ

 الاهًباٍ ٖلى اإلايافأة جأزحر

 الجيـ
 اإلاجمٕى إحابت بضون  جؤزغ ال جؤزغ

 40 ط٦غ

%71.40 

10 

%17.90 

06 

%10.70 

56 

%100 

 40 03 09 28 ؤنثى

                                                           
  2004.  اجلزائر،عنابة، جامعة دكتوراه، رسالة ،"الصناعي النظام في العامل ومكافأة تحفيز" د،أود معمر    
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 68 اإلاجمٕى
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م ٨ٞغة ؤو%  70.8 نؿبت بإو ًخطر الجضو٫  زال٫ من بت بلى جاصي الٗمل، في الؼمالء ألخض الخ٨ٍغ ت والضاُٞٗت  الٚغ  إلاٗٞغ

م ؤؾباب مهم، لُخم بها والا٢خضاء الخ٨ٍغ  في طل٪، جغي  ؤلانار من%  70و الظ٧ىع  بظاباث من%  71.40 نؿبت  جلنا خُض ج٨ٍغ
%  17.9و  لئلنار بالنؿبت%  22.5 بنؿبت الجنؿحو بحو مىػٖت ٞحها، جازغ وال تهخم ال اإلابدىزحو من%  19.80 نؿبت ؤو خحو

. للظ٧ىع  بالنؿبت

اث لٗضة جضُٖما بال هي ما الجضو٫  في اإلابِنت اإلاٗلىماث ىظو بإو نؿخنخج    ت بالخدٟحز، مخٗل٣ت نٍٓغ  فُىخىع " لـ الخى٢٘ ٦نٍٓغ

ت ىظو حكحر:Victor vroom  فغوم ت ٖلحها ؤَل٤ والتي ، 1964 ؾنت في "فغوم فُىخىع " بها ظاء التي النٍٓغ  ؤو الخى٢٘، نٍٓغ
 ألامل،خُض ٖلى ٌِٗكىو  ٞاألٞغاص اإلاغظىة، اإلاناٞ٘ جد٤ُ٣ من ًم٨نه ؾلى٦ه ؤو اٖخ٣ض بطا ًخىلض الٟغص لضي الٗمل بلى الضاٞ٘
 ٞالٗامل اإلادضصة، ألاىضاٝ جد٤٣ خا٫ في مناٞ٘ ٖلى الخهى٫  من ًم٨جهم ؾلى٦هم بو اٖخ٣ضوا بط الٗمل ٖلى خثهم ًم٨ن
 لضي ألاصاء ٞؿلى٥ لظا بتر٢ُت ؤو ماصًت م٩اٞئت ٖلى بالخهى٫  بما ؾُجاػي، مغجٟ٘ ؤصاء مؿخىي  ٢ضم بطا ؤنه ٌٗخ٣ض مشال

غة البضاثل بحو اإلاٟايلت ٖملُت صاثما حؿب٣ه الٟغص  جخد٨م مٗحو بٗمل لل٣ُام مٗحو ل٣غاع الٟغص وبجساص اإلاناٞ٘ لخد٤ُ٣ اإلاخٞى
 . الٗمل طل٪ ؤصاء وعاء من ٖلحها الخهى٫  اإلاخى٢٘ اإلاناٞ٘ ؤؾاؾا ُٞه

:  للضعاؾت الٗام الاؾخيخاج.6

اع صعاؾت بو     ٞإىمُت بها ًامنىو  التي وال٣ُم وبؿ٩ُىلىظُتهم ألاٞغاص ؾلى٥ وحؿُحر ٞهم ٖلى ٌؿاٖض للمنٓمت الش٣افي ؤلَا

بت اإلاشابغة، اإلانٓم، الؿلى٥ الى٢ذ، ت ؾماث ٧لها...الٗمل بج٣او الانجاػ،ؤلاعاصة، في الٚغ  وبو مُضاو، ؤي في للنجاح يغوٍع

. الش٣اٞاث بازخالٝ جسخل٠ اؾخسضامها ٦ُُٟت

: ًلي ما اإلاُضاهُت الضعاؾت بُيذ ٣ٞض ألاؾاؽ ىظا ٖلى و   

ُٟي الانًباٍ ٨ًدؿب  -1 اًاث ؤىضاٝ جد٤ُ٣ في بالٛت ؤىمُت الْى  الٗنهغ ٧ىو  الاؾدكٟاثُت، الٗمىمُت اإلااؾؿت ٚو
ت النٓم ٖلحها حٗخمض التي والهام الخُىي  اإلاىعص البكغي  ُٟي الانًباٍ ؤىمُت ؤّو  ٦ما ؤىضاٞها، جد٤ُ في ؤلاصاٍع  جخجلى ال الْى

 مالُت ٖىاثض نىعة ٖلى ٧انذؤ اءؾى الٗامل للٟغص ًد٣٣ها التي الٟىاثض في بل اإلااؾؿت جد٣٣ها التي الٟىاثض زال٫ من ٣ِٞ
ت ؤو . ووُْٟي منهي ج٣ضم جد٤ُ٣ ؤو مٗنٍى

ُٟي الانًباٍ بإّو  البٌٗ ٌٗخ٣ض- 2 هىع  الْى  بإو والىا٢٘ الٗامل، الٟغص الغثِسخي ؾببها الضعاؾت ٢ُض اإلااؾؿت في اإلاٗاناة ْو
ُٟي الانًباٍ اث ؤعبٗت بلى جخىػٕ والتي وألاؾباب الٗىامل من الٗضًض زلٟها ج٠٣ الانًباَُت واإلاك٨الث الْى  من مجٖى

: وهي وألاؾباب الٗىامل

. باإلصاعة ٖال٢ت طاث ؤؾباب -

٠ ٖال٢ت طاث ؤؾباب - . باإلاْى

                                                           
. 63 ، ص 995 معهد اإلدارة العامة، : ، الرياض "منظور كلي مقارن -االنساني و التنظيمي  السلوك  "ناصر زلمد العديلي،   
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ال٢ت بُبُٗت ٖال٢ت طاث ؤؾباب - . الٗمل ٖو

. والخىاٞؼ واإلا٩اٞئاث باألظىع  ٖال٢ت طاث ؤؾباب -

 من اإلاُلىبت بالضعظت جنُٓمُت ز٣اٞت وظىص ٖضم ٖلى ًض٫ مما ٖضة ؤؾباب ولها الٗمل في مٗاناة وظىص الضعاؾت بُنذ -3

. ال٨ٟاءة

 ٖضص ىنا٥ بإّو  اإلاُضانُت الضعاؾت نخاثج ؤ٦ضث-4
ًة
 الاؾدكٟاثُت الٗمىمُت اإلااؾؿت مجها حٗاني التي الانًباَُت اإلاك٨الث من ا

:  وهي

٠ُ ٖملُت -  ٖلى و الٗمل اصاء ٖلى ؾلبا ًن٨ٗـ مما. اإلانهب مخُلباث جغاعي ال مغنت ٚحر ٢انىنُت نهىم ٞحها جخضزل الخْى

ُٟي الانًباٍ . ٖام بك٩ل الْى

 ٖن الخإزغ الى٢ذ، ٢بل الٗمل من الخغوط الٗمل، بلى والٗىصة اإلاا٢ذ الخغوط: مشل للٗمل الغؾمي بالضوام الالتزام ٖضم -
ضم للٗمل الخًىع  الٗمل، ٖن اإلاخ٨غع  الُٛاب الٗمل، لُىم اإلادضص الضوام ؤو الُىم بضاًت الٗمل  اإلادضص اإلا٩او في الخىاظض ٖو

ُٟي، ألاصاء في اإلاخٗمض البِء ،(اإلا٨خب) للٗمل  الضعاؾت بُنذ ،٣ٞضبلخ... مخ٨غعة بهىعة اإلاغيُت ؤلاظاػاث اؾخسضام الْى

 ؤو اإلاُضانُت اإلاالخٓت زال٫ من ؤنه ٚحر للٗمل، الغؾمي بالضوام بالتزامهم نغخىا اإلابدىزحو من% 63.54نؿبت ؤو اإلاُضانُت
م النؿبت ىظو ُتها ٚع ُابا جإزغ وظىص جا٦ض ؤجها بال مىيٖى  بالضوام ملتزمىو  بإجهم ؤظابىا الظًن اإلابدىزحو مؿخىي  ٖلى ختى ٚو

ضم للى٢ذ وبىضاع جداًل حٗامل ىى الى٢ذ م٘ حٗامله في الاظخماعي الىا٢٘ ؤو ؤي الغؾمي،  الى٢ذ اخترام ٞٗضم اخترام، ٖو
ن، م٘ ٖال٢خه في وختى الٗمل في الٟغص ًنخهجه ٖاصًا، ؾلى٧ا ؤنبذ لُه آلازٍغ  الخسلو ًجب ز٣ل ٖن ٖباعة ؤنبذ ٞالى٢ذ ٖو

ضم بالُٛاباث زانت وؾُلت بإًت منه  في الى٢ذ بغمجت جسُُُها في جً٘ ٖنضما اإلااؾؿت ىى الىخُض والخاؾغ ؤلانًباٍ، ٖو
ت، ٖملُت ٧ل  الٗامل اخخىاء ٖن بُٗضة ماػالذ اإلااؾؿت ألو ؤىمُخه، ٣ًضع وال ؤلانجاػ في بالى٢ذ ٌٗبإ ال ٞالٗامل حؿُحًر

. الانًباٍ ٖلى حصجٗه جنُٓمُت ز٣اٞت يمن

 اإلااؾؿاث، في ألاٞغاص لؿلى٥ اإلانٓم الضلُل الضازلي النٓام ًمشل. للماؾؿت الضازلي النٓام جُب٤ُ اخترام ز٣اٞت ُٚاب -
 الضعاؾت زال٫ ٞمن اإلااؾؿت، في الٗاملحو مسخل٠ بحو الخٟاٖل في ألاؾاؾُت الٗنانغ وؤخض اجهالُت ٖملُت ٖن ٖباعة وىى

 ألاٞغاص، خاظاث ٌكب٘ ٞٗا٫ اجها٫ وظىص ٖضم ندُجت اإلابدىزحو،وطل٪ َٝغ من النٓام ىظا  اخترام ٖضم لنا جبحو اإلاُضانُت
لُه ُاب ٞٗالت اجها٫ ٢ناة ُٚاب ْل في الخُىع  للماؾؿت ًم٨ن ٠ُ٦ ندؿاء٫ ٖو  جضىىع  بلى ًاصي ما وىظا اإلاٗلىماث ٚو

ض التي ٞاإلااؾؿت اإلااؾؿت، ويُٗت ٤ اإلاٗلىماث بًها٫ ٖلى حؿهغ ؤىضاٞها جد٤ُ٣ جٍغ  ٖبر مباقغ بك٩ل عؾمُت ٢نىاث ٞو
 لبلٙى حؿعى ماؾؿت ؤو نخهىع  ؤو ًم٨ن ٞال ألاىضاٝ بلٙى ؤظل من الٟٗالت باألصواع وجظ٦حرىم بالٗما٫ الضاثم الاجها٫

ٓم ٞا٢ضة وهي ؤىضاٞها الم وهي وؾُلت أٖل .       والاجها٫ ؤلٖا

ت الغ٢ابت نٓام ٞاٖلُت ٖضم -  ب الخىنل جم ما ٖلى مغج٨ؼ الاؾخنخاط ىظا الغيا ٖضم ٖن ٞٗل ٦غص الُٛاب ؤؾلىب جبجي ؤلاصاٍع

 ٞخل٪ ،%53.57 بنؿبت الظ٧ىع  من ؤٚلبهم ؤو ووظضنا الٗمل، ٖن ًخُٛبىو % 52.08 نؿبت ؤو الضعاؾت بُنذ ٣ٞض مُضانُا لُه

ت بصاعة وظىص بٗضم جىحي النؿبت  اإلاناؾبت باإلظغاءاث وال٣ُام الٗامل مٗا٢بت حؿخُُ٘( ٞٗا٫ ٚحر ع٢ابي ونٓام)ناعمت، ٢ٍى
 الى٢ذ واخترام الانًباٍ ؤما الؿاثضة هي الخُٛب ٖاصة ؤنبدذ ختى الٗمل، مؿخىي  ٖلى الانًباٍ ٢لت ٖنه نخج يضو
حر ناصعة خالت ؤنبذ م٨ن ٖاصًت، ٚو  ال٨بري  ؤلاؾتراجُجُت ألاىضاٝ لخد٤ُ٣ ٌؿعى ٣ٖالني ٦نٓام اإلااؾؿت نخهىع  ؤو لنا ٍو

م٨ن ألاىضاٝ، ىظو جد٤ُ٣ ٖلى ح٣ُُٗه التي( الُٛاب) الغؾمُت الٛحر الٗال٢اث ىظو مشل ؤخكاثه في ًدمل وىى لها،  بعظإ ٍو
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 الظي والخُٛب اإلاهام، بنجاػ في والخ٩اؾل الٗمضي، الخُٛب ؤؾلىب اٖخماص ؤو ألاؾغة، خاظاث ٢ًاء ؤظل من الخُٛب طل٪
 من ٦بحر ٖضص خهى٫  ىى للك٪ مجا٫ ُٞه لِـ ما ًا٦ض الىا٢٘ ؤو بال م٣ٗىال ؾببا اٖخباعو خُض من مغيُت بغزهت ٩ًىو 

 . خ٣ُ٣ي مغى صوو  الغزهت ىظو ٖلى الٗما٫

٠ُ ٖملُت في الىؾاَت جضزل- ٠ُ ٖملُت في واإلاٗاٝع الىؾاَت جضزل لنا جبحو: الخْى ٣ت ىظو  اإلااؾؿت في الخْى  في الٍُغ
٠ُ ُٟي الانًباٍ ٖضم ْاىغة ٦كُٕى للماؾؿت الخؿن الؿحر في وزُمت ٖىا٢ب بلى جاصي ٢ض الخْى  ًهبذ ،بدُض الْى

 هي شخيء ٧ل في ومغظُٗتها لها اإلامنىخت ال٣ىة جل٪ بؿب ٢انىو  اي جغصٖها وال الٟئت جل٪ نٟىط ًخجض و ٞٗا٫ ٚحر الغ٢ابت نٓام
هم  في و النٓام في ازخال٫ بلى ًاصي مما لها الخؿن بالؿحر و باإلااؾؿت جًغ الامىع  ىظو مشل و لهم جىؾُذ التي مٗاٞع

.  ٩٦ل النؿ٤

 اإلابدىزحو ؤٚلبُت ؤو نجض ألاظغ ٦ٟاًت ٖن الغيا ٖضم ؤزبدذ اإلاُضانُت الضعاؾت ؤو نكحر ٦ما. ألاظغ ٦ٟاًت ٖن الغيا ٖضم -
 لضاُٞٗت اإلادغ٥ الٗامل ؤو وباٖخباع والاظخماُٖت، الا٢خهاصًت اإلاخٛحراث م٘ ًخماشخى وال ٧اٝ، ٚحر ٖلُه اإلاخدهل ألاظغ جغي 

ض ما وب٣ضع الٗمل ٖن عياىم صعظت ىى الٗمل ألصاء ألاٞغاص ُٟخه، من الٟغص ٖلحها ًدهل التي واإلاناٞ٘ وألاظغ الٗىاثض، جٍؼ  ْو

ض ض ٖلى الٟغص خهى٫  ال٣ى٫  ًم٨ن ومنه للماؾؿت، والئهم ًٍؼ  ؤنه ؤي. صخُذ وال٨ٗـ وعيا، ٢ناٖت ؤ٦ثر ًجٗله ؤ٦ثر مٍؼ
ُُٟا انًباَهم بٗضم عياىم ٖضم ٖن ألاٞغاص ٌٗبر ٧افي ٚحر ألاظغ ٩ًىو  ٖنضما  .ْو

ُٛاو اإلادٟؼ، ٚحر اإلااؾؿت صازل الؿاثض بالجى الٗمل ٖن ُٚابهم ؾبب ًغظٗىو  ومنه مدٟؼ جنُٓمي منار وظىص ٖضم -  َو
 ٖامت اإلااؾؿت زضمت ؤظل من والخالٖب والهغاٖاث للمهالر و٦غ ٖن ٖباعة اإلااؾؿت ًجٗل ما وىظا والىؾاَت، اإلاٗاٝع

٣ها حؿحر ؤو ًجب التي لل٣ُم مٗاصًت ٢ُم اإلااؾؿت صازل اإلاهُمنت ال٣ُم وبالخالي زانت، والٗامل  ٖلى وجنٓم اإلااؾؿت ٞو

م٨ن.البٌٗ بًٗهم م٘ والٗما٫ واإلاؿاولحو الٗما٫ من ٧ل بحو الٗمل ٖال٢اث ؤؾاؾها  الخنُٓمي اإلانار ٧او بطا ؤنه ال٣ى٫  ٍو

 الٗمل ظى ٧او بطا ؤما. عياو ٖضم ٖن ٞٗل ٦غص الخُٛب ؾلى٥ جبجي بلى بالٗامل ًاصي طل٪ ٞةو ٚاثب، واإلادٟؼ اإلاؿاٖض
 والىالء الٗمل، مىاُٖض في والخًىع  الى٢ذ واخترام الٗمل، في الخٟاني زال٫ من الٗامل انًباٍ بلى ًاصي طل٪ ٞةو مدٟؼا

٣ها حؿحر التي ٞال٣ُم. للماؾؿت  بحو الخمُحز بىظىص ٖلمنا بطا زهىنا الغؾمُت ٚحر الٗال٢اث ٖلحها جُػى اإلااؾؿت ٞو
 بل واإلاؿاولحو، الٗما٫ بحو الش٣ت اندكاع ٖلى ٌؿاٖض وال الانًباٍ، لؼعٕ ًاصي ال الٗما٫ بحو الخمُحز ؾلى٥ ألو الٗما٫،
 الخٓنا و٢ض الٗامل، َٝغ من ٞٗل ٦غص الانًباٍ ٢لت طل٪ ٖن ُٞنخج الٗما٫، بحو والٗضاء ال٨غاىُت نكغ ٖلى ٌؿاٖض
ن، صوو  البٌٗ ومداؾبت البٌٗ، مسالٟاث ٖلى ٧الؿ٩ىث واإلاداؾبت، الخ٣ُُم ٖملُت في الخمُحز  م٘ ًخٗاعى ما وىظا آلازٍغ

. ألاصاء في والٟٗالُت الانًباٍ ٖلى حٗخمض والتي للماؾؿت، الخنُٓمُت الش٣اٞت

ت اعجباٍ ٖال٢ت وظىص بىيىح جبحو -5 ُٟي الانًباٍ بحو مٗنٍى  طاث الانًباَُت، اإلاك٨الث ؤؾباب من ٧ل وبحو الْى

٠، باإلصاعة، الٗال٢ت ال٢اث َبُٗت اإلاْى  الٗال٢ت مغاٖاة يغوعة ٖلى ًا٦ض مما. والخىاٞؼ واإلا٩اٞأث ألاظىع  الٗمل، ٖو

ت الخ٩املُت اث ألاعب٘ لهظو والخإزحًر ُٟي الانًباٍ ٖلى اإلاازغة وألاؾباب الٗىامل من ،مجمٖى . الْى

ُٟي الانًباٍ جد٤ُ٣ في ٖلحها ٌٗخمض التي اإلاباقغة الٗىامل ؤىم من - 6  الانًباٍ نٓم وجهمُم بناء ٣ِٞ لِؿذ الْى
ُٟي ت اإلاىاعص حؿحر بصاعة في مخمشلت جنُٓمُت ز٣اٞت  وظىص بل الْى اٖلت م٣خضعة ج٩ىو  البكٍغ  ؤو الؿُاؾاث خُض من ،ؾىاء ٞو

ت واإلاماعؾاث والخضابحر ؤلاظغاءاث خُض  من جدبٗها التي  ال٣ُاصة نمِ ُٟي الانًباٍ جد٤ُ٣ في جدب٘ التي ؤلاصاٍع . الْى
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:   زاجمت

 اإلااؾؿت مؿخىي  ٖلى اإلاُغوخت ألاؾئلت من ٦شحر ٖلى لُجُب" الىُْفي والاهًباٍ الٗمل في اإلاٗاهاة"  مىيٕى ؤحى   
ذ الاؾدكٟاثُت،خُض الٗمىمُت م ،وىظا اإلاؿُغة ألاىضاٝ جد٤ُ٣ في وان٨ؿاعا عجؼا ٖٞغ غ ٚع  اإلااصًت ؤلام٩انُاث جٞى
ت ُٟي الانًباٍ بؿلى٥ الالتزام ٌؿاٖض بط الٛغى، لظاث  والبكٍغ  وا٦دكاٝ الخؿاثغ ج٣لُل ٖلى الٗمل ًٞاء في الْى

 عوح ببض ظضًغة جنُٓمُت ز٣اٞت بعؾاء زال٫ من الٗمل في الاندغاٞاث لخٗضًل ٖالظها ومداولت والخ٣هحر، ال٠ًٗ مىاَن
 الٗمل في الجُض وألاصاء ؤلابضإ عوح جنمي التي ٢ُاصتها زال٫ من ؤلاصاعة نؿ٤ في ج٨من الش٣اٞت ىظو الٗهغ، ومىا٦بت الخُٛحر

٠ُ ٦ش٣اٞت لظل٪ اإلاؿُغة آلالُاث من ٦شحر زال٫ من . والغ٢ابت والخدٟحز الخْى

ُٟي الانًباٍ بؿلى٥ بلتزامهم بلى عاظ٘ واإلاخ٣ضمت، اإلاخدًغة الضو٫  نجاح ؤؾغاع من ؤو ؤلاقاعة ججضع ٦ما     ٖلى ؾىاء الْى
 بلى ،عاظ٘ الاؾخ٣ال٫ منظ الجؼاثغ مجها حٗاني التي الخسل٠ ْاىغة حك٩ل بِنما ٩٦ل، اإلاجخم٘ ؤو الجماٖت ؤو الٟغص مؿخىي 

ُٟي الانًباٍ ؾلى٥ مُضاو في اإلاخمشل الغوحي الٟغاٙ . الْى

ُٟي الانًباٍ" مىيٕى ٌك٩ل     ٖلى اإلاماعؾت مُضاو في ألاٞغاص ؾلى٥ ًضٖم ٞهى الٗمل، ؤزال٢ُت ؤنىإ من نٕى" الْى
اث ظمُ٘ مؿخىي   الظي ألامشل ألاؾلىب ٞهى ؤىضاٝ، من جد٣٣ه وما باإلااؾؿت ؤلانؿاو بها ٣ًىم التي وألانكُت الخهٞغ

. ججنبها و اإلاك٨الث خضور ومن٘ الخؿاثغ من الخ٣لُل ٖلى ٌؿاٖض

٠ُ ٖملُاث زال٫ من ألاٞغاص ٖلى الخإزحر من ٢ضعا جماعؽ ؤو بضوعىا ؤلاصاعة لؿلُت ًم٨ن ٦ما     ٖملُت ٍَغ٤ ٖن الخْى
 جدضًض اإلاُب٣ت، للٗمل وؤنٓمت ويىابِ ٢ىاٖض ٍَغ٤ ٖن ؾلى٦ه ٖلى جازغ طل٪ ٖن ًٞال ٞهي والخُٗحو، والازخُاع الانخ٣اء

 الخىاٞؼ ومٗاًحر والخىظُه، ؤلاقغاٝ وؾلى٥ نمِ ٦ظل٪ اإلاخاخت، الٗمل وبم٩انُاث ؤصواث للىُْٟت، والهالخُاث اإلاهام
ت اإلااصًت . واإلاٗنٍى

 الؿلُت ٖلى ٌؿخلؼم مما اإلاناٞؿت، مُضاو في متهإوو  ٧ل ًغخم ال الظي الؿى١  ا٢خهاص ٖخبت ٖلى ؤنبدنا ؤننا الٗلم م٘   
ت غ بؿُاؾت الاىخمام باإلااؾؿت، ؤلاصاٍع ت اإلاىاعص وجنمُت جٍُى ُٟي الانًباٍ ؾلى٥ ٖلى البكٍغ  من الٗمل مُضاو في الْى

. لؤلزُاء الٟىعي والخصخُذ الغ٢ابت ز٣اٞت زال٫

ُٟي الانًباٍ بو     والغ٢ابت والخدٟحز الخضٍعب والخُٗحو الازخُاع مجها الغؾمُت، الخنُٓمُت الٗنانغ بخىاٞغ ًخد٤٣ الْى

 الىالء ويماو الٗمل في الش٣ت من نٕى لترؾُش واإلاغئوؾحو اإلاكٝغ بحو الٗال٢ت حهُإ الظي ؤلاقغاٝ ؾلُت نمِ ٦ظل٪ الخ،...
 ألاٞغاص جضٞ٘ التي جنُٓمُت ز٣اٞت وزل٤ بعؾاء اإلانار ىظا ٌؿاٖض بدُض اإلانكىصة، ألاىضاٝ لخد٤ُ٣ وىظا للخنُٓم اإلاُل٤

ضٞٗهم ًدثهم مما للماؾؿت، والىالء الاعجباٍ ٖلى ُٟي باالنًباٍ الخمؿ٪ بلى ٍو  في مٗاناتهم من ًس٠ٟ و الٗمل في الْى

. الٗمل

ُٟي الانًباٍ جد٤ُ٣ ٖلى الٗمل اإلااؾؿت ٖلى وظب اإلانُل٤ ىظا ومن     اإلاٗالم واضخت ز٣اٞت بعؾاء زال٫ من وطل٪ الْى
ُت باإلاغونت جمخاػ هم وجنمُت ؤٞغاصىا وحُٗحو ازخُاع في والٗلمُت واإلاىيٖى ن الخإىُل خُض من مٗاٞع اًت والخ٩ٍى  اإلااصًت والٖغ

ت  بالٟاٖلُت ًمخاػ جنُٓمي منار بًجاص ٖلى الٗمل ًجب طل٪ بلى باإلياٞت وخؿنت، مىاجُت ٖمل ْغوٝ وزل٤ ، واإلاٗنٍى
ُت ؤؾـ ٖلى مبجي للتر٢ُت نٓاما جسل٤ وؤو الُُبت، ؤلانؿانُت والٗال٢اث والانجاػ اصلت، مىيٖى  جدٟحز ٖلى والٗمل ٖو

ا، ماصًا الٗامل . ومىيىعي ٣ٖالني بك٩ل الخ٣ُُم ٖملُت جخم ٦ما. ٣ِٞ ؤ٢ضمُت ألا٦ثر الٗامل ٖلى ىظا ٣ًخهغ وؤال ومٗنٍى
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ضم بالخدحز جمخاػ نىعي بك٩ل ٞهي ٧انذ واو جنٗضم ج٩اص الغ٢ابت ٖملُت باو الضعاؾت ىظو في الخٓناو ما ؤىم     الٗضالت، ٖو
 بىي٘ ج٣ىم واو الغ٢ابي، ظهاػىا في النٓغ حُٗض ؤو اإلااؾؿت ٖلى وظب لظا الانًباٍ، مؿخىي  ٖلى ؾُازغ خخما وىظا

 جدمل ٖلى والخض الٗمل عوح لبض والٗما٫ ؤلاصاعة بحو اجها٫ ٢نىاث جٟخذ وؤو اإلاناؾب اإلا٩او في اإلاناؾب الصخو

ؼ اإلاؿاولُت .  الىالء عوح وحٍٗؼ

ُٟي الانًباٍ مىيٕى بلى ننىو ؤو ًجب ؤزحرا،     ؤزغي  ٖىامل ُٞه جخضزل الاظخماُٖت، الٓىاىغ من ٌٗخبر الظي الْى
 ٖلى ٖلحها اإلادهل النخاثج حٗمُم ًم٨ن ٞال الٗما٫، من مدضوصة ُٖنت ٖلى ا٢خهغث الضعاؾت ىظو نخاثج ٞاو لخد٣ُ٣ه

 .ألانلي اإلاجخم٘
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Contribution des énergies renouvelables à la structuration 

de l'espace géographique dans les pays en développement 

صة  في َُيلت اإلاجاٌ الجغغافي في البلضان الىامُت مؿاَمت  الُاكاث اإلاخجضِّ

Dr.Habib HAMZI/Université du Sud-Sfax (Tunisie). 

 

و
ِّ
: ملخ

 صوع  وىى ،ؤىمُخه ٖلى البرىنت بلى الخالي الى٢ذ في للؿ٩او الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت الخنمُت في الُا٢ت صوع  ًدخاط ال   
 إلاجاالتها مخجانؿت ٚحر حُُٛت من منه، حٗاني ما يمن من حٗاني، ألازحرة ٞهظو النامُت، البلضاو في زانت ؤىمُت ٨ًدسخي

 .ٞحها الخنمُت مؿاعاث ٤ٌُٗ ما وىى الىَنُت،

اع ىظا في ج٩ىو  ؤو اإلاخجّضصة للُا٢اث ًم٨ن ىلٝ ّ٘  ؤصواجا ؤلَا  بغامج لخنُٟظ النامُت البلضاو في ال٣غاع إنّن  مخنإو٫  في التٞ

 الجٛغافي؟ اإلاجا٫ ٖلى (structurant) مه٩ُِل جإزحر الخ٣نُاث لهظو ىل ؤزغي  بٗباعة ص؟جيّ  بك٩ل بلضاجهم في اإلاجا٫ تهُئت

ه الظي الخدلُل زال٫ من الدؿائالث ىظو ٖلى ؤلاظابت ؾنداو٫      الُا٢اث حؿخُُ٘ ٠ُ٦ ؤي الضعاؾت، ىظو ؾخدخٍى
ا٢اث ةخّض  من الخس٠ُٟ  ٖبر ىظا مشل ىضٝ جد٤ُ٣ في اإلاؿاىمت اإلاخجّضصة  وىى واإلاىاي٘، اإلاىا٢٘ بٌٗ مجها حٗاني التي ؤلٖا

ا ؤ٦ثر ظٛغافي جىّػٕ بلى ًاصي ما  وللخضماث؟ للؿ٩او لؤلنكُت، حؿإٍو

:  اإلافخاخُت اليلماث

ُٟت ال٨هغبت ،نامُت بلضاو ظٛغافي،ا٫ ظا٫الم جنُٓمو ى٩ُلت اإلاخجّضصة، الُا٢اث ت الٍغ مغ٦ٍؼ
ّ

. الال

 

 

Résumé : 

Le rôle des énergies dans le développement socio-économique des populations n’est, 

aujourd’hui, plus à démontrer. Un rôle qui revêt une importance particulière dans les pays en 

développement. En effet, ces derniers souffrent, entre autre, d’une couverture inégalitaire de 

leurs espaces nationaux qui entrave leur marche vers le développement. 

 Les énergies renouvelables (ER) peuvent-elles être  dans ce cadre des outils efficaces 

mis à la disposition des décideurs de ces pays pour mener à bien leurs programmes 

d’aménagement des territoires ? En d’autres termes, ont-elles un effet structurant sur l’espace 

géographique ? 

Nous essayerons de répondre à toutes ces questions à travers l’analyse contenue dans 

cette étude, et donc d’en fournir l’illustration, à savoir,  comment les ER peuvent-ils concourir à 

la réalisation d’un tel objectif à travers l’atténuation des handicaps de certains sites ou régions 

qui implique une répartition géographique plus équilibrée des activités et des hommes ? 

Mots clés:Energies renouvelables, structuration et  organisation de l'espace géographique, pays 

en développement, électrification rurale décentralisé. 
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 Introduction 

Le rôle de l’énergie dans le développement socio-économique des populations n’est, aujourd’hui, 

plus à démontrer. Un rôle qui revêt une importance particulière dans les Pays En Développement 

(PED). En effet, en plus du sous-développement socio-économique qui caractérise ces derniers, 

le peu de richesses dont ils disposent est inégalement distribué et répartie.Ainsi, il est 

fréquemment établi dans ces pays un certain clivage entre des régions « utiles » favorisées et de 

régions « moins utiles » marginalisées.Dans de nombreux cas, cette dichotomie est une des 

conséquences des conditions naturelles défavorables caractérisant ces régions devenant ainsi des 

zones «répulsives».Mais,plus souvent ce clivage est volontaire dans le sens que c’est l’homme 

qui a façonne le paysage géographique par ses activités et ses choix. Le rôle des Etats dans ce 

processus  est crucial et déterminant puisque c’est à eux que revient  de garantir l’homogénéité 

de l’espace par une bonne couverture de ce dernier qui implique une répartition géographique 

plus équilibrée des activités et des hommes. Ceci implique la mise en œuvre de politiques 

d’aménagement des territoires plus volontaristes et plus claires.  

 A cet effet, les Energies Renouvelables(ER) peuvent elles être des outils efficaces mis à 

la disposition des décideurs des PED pour mener à bien leurs programmes d’aménagement 

d’espace? Par ailleurs, qu’entend-on par « répartition équilibrée des activités, des services et des 

hommes» ?Comment les ER peuvent-ils concourir à la réalisation d’un tel objectif, une fois 

celui-ci précisé ? Et si le rôle des ER dans l’atténuation des handicaps de certains sites ou régions 

est assez évident, est-il certain que les ER exercent une influence économique et sociale ? En 

d’autres termes, existe-t-il un effet structurant sur l’espace géographique ? En l’occurrence, 

comment les PED peuvent tirer profit des ER pour une organisation plus efficace de leurs 

espaces géographiques en vue de tendre, même partiellement, vers une recomposition optimum 

de ces espaces ? Et quelles sont les limites des effets structurants des ER sur l’espace dans les 

PED ? Autant de questions, à lesquelles nous essayerons de fournir une réponse et des éléments 

d’illustration à travers l'analyse de l'état des lieux des ER les plus remarquables (énergie solaire 

et énergie de la biomasse). 

1- Energie et aménagement des territoires 

 Parmi les PED, ceux appartenant au continent africain sont les plus touchés par ces 

disparités spatiales criantes qui sont à l’origine de plusieurs dysfonctionnements d’ordre 

économique, social et environnemental. En effet, un des obstacles majeurs au développement 

socio-économique de l’Afrique est le déboisement abusif et continuel où la désertification 

touchant des zones de plus en plus vastes du continent cause l’exode des populations humaines et 

animales vers des régions relativement plus hospitalières. 

 La plupart du temps, ces populations déplacées finissent par regagner les centres urbains, 

par la force des choses. Ainsi, une partie de la main-d’œuvre agricole est enlevée à son habitat 

naturel, ce qui a pour effet de réduire la production agricole et d’ajouter à la pression qui 

s’exerce sur les infrastructures et les équipements des agglomérations urbaines initialement 

insuffisants. Par conséquent, un certain clivage s’opère entre des zones  répulsives et « inutiles » 

et des zones attirantes et « utiles ». 

 Il est vrai que la désertification est un phénomène naturel, mais il est possible d’en 

accélérer, d’en retarder et/ou d’en inverser le processus, selon le type d’exploitation à laquelle 

les populations soumettent l’environnement pour assurer leur subsistance et selon son intensité. 

Un autre facteur important est le niveau de moyens technologiques mobilisés dans la réalisation 

des objectifs de subsistance. 
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 La source d’énergie nécessaire à la survie des populations, constitue l’élément le plus 

important pour les activités socio-économiques de la société, qui a un impact direct sur 

l’environnement. Aujourd’hui, est communément établi que la production de biens et de services 

est directement proportionnelle à la quantité d’énergie consommée par une société donnée. 

Ainsi, le niveau de développement est fortement corrélé à l’accès pour le plus grand nombre 

d’humains aux biens et aux services (alimentation, logement, confort, santé, éducation, loisirs, 

déplacements, espace… ) en quantité suffisante. Bien entendu, tout ces biens et services 

requièrent la consommation d’une quantité d’énergie variant selon les usages et les équipements. 

Alors, puisque disposer d’énergie est indéniablement un facteur de développement, 

l’augmentation de la consommation d’énergie des PED est dans ce sens un objectif légitime. 

 Par ailleurs, il est communément établi que lorsque les ressources forestières constituent 

la principale source d’énergie d’une communauté, il importe que le rythme d’exploitation de la 

forêt ne dépasse pas la capacité de reconstitution afin qu’on n’arrive à un bilan négatif des 

ressources forestières qui mène par la suite à la désertification. 

 En effet, si la tendance actuelle de l’exploitation du couvert végétal se poursuit, les 

conséquences sur les ressources végétales  constitueront, dans un temps proche (d’ici deux 

décennies) un problème économique préoccupant. En effet, "il faut 7 kg de bois pour produire 1 

kg de charbon. Compte tenu du pouvoir calorifique et des faibles rendements des équipements 

utilisés, il faut couper deux à trois fois plus d'arbres pour pouvoir substituer du bois au charbon 

du bois." 
(1)

 Le rythme actuel de la désertification des territoires des PED s’accélèrerait alors 

pour atteindre des dimensions catastrophiques à moins que les plans d’action actuels et ultérieurs 

soient mis en œuvre avec diligence et de manière à produire dans un futur immédiat des résultats 

positifs et spectaculaires. En effet, les systèmes écologiques (les écosystèmes) des PED sont 

sérieusement menacé par le déboisement, la dégradation des sols, le surpâturage, l’assèchement 

des nappes phréatiques. L’érosion éolienne et hydrique, la pression foncière engendrée par la 

sédentarisation progressive des éleveurs nomades. 

 Cette situation n’est pas sans conséquences sur l’occupation de l’espace. En effet, la 

baisse des ressources agro-sylvo-pastorales des populations rurales, sous l’effet de la sécheresse 

et de la désertification, a provoqué une sédentarisation des populations nomades et un 

déplacement général de celles-ci vers les villes. Ces migrations qui concernent surtout la 

population active masculine, ont provoqué une certaine dévitalisation du secteur rural. 

 La destruction de la société pastorale traditionnelle s’est accompagnée d’une  dégradation 

de la gestion de l’écosystème qui ne peut plus trouver son équilibre naturel entre besoins et 

ressources. Elle s’est accompagnée également d’une remise en question de règles traditionnelles 

de gestion du patrimoine foncier, aggravées par les conflits d’appropriation entre agriculteurs 

sédentaires d’origine, éleveurs récemment sédentarisés et éleveurs de passage. 

 Pour lutter contre ce fléau, « l’une des conditions d’équilibre, dans la plupart des 

scénarios d’évolution, repose sur la création d’activités locales par un aménagement de 

territoire à même d’induire un développement socio-économique endogène dans le monde rural, 

                                                           
(1)

 Nadia Bentaleb, « L’électrification rurale décentralisée dans le sud », VertigO - la revue électronique en 

sciences de l'environnement [En ligne], Volume 5 Numéro 1, mai 2004, mis en ligne le 01 mai 2004, consulté le 02 

août 2014. URL : http://vertigo.revues.org/3910 ; DOI : 10.4000/vertigo.3910. 

 



 
 
 

 

 
 

ل    : 06الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغهؼ       2015 –  أبٍغ

196 

 

impliquant automatiquement l’amélioration des conditions de vie des populations et la réduction 

des flux migratoires vers les villes et les pays du Nord . »
(1)

 ainsi que les pays riches du Sud. 

 L’amélioration des conditions d’existence de ces populations rurales passe par une 

maîtrise effective de la désertification qui doit tendre vers l’augmentation de la productivité 

agricole garantissant à terme l’autosuffisance alimentaire. 

 L’importance de l’énergie dans l’agriculture est clairement démontrée par la différence 

nette qui existe entre l’agriculture primitive de subsistance, dans le cadre de laquelle la force 

humaine et animale constitue la seule source d’énergie ; et l’agriculture moderne, dans le cadre 

de laquelle l’énergie provient en majeure partie d’autres sources naturelles. 

 Or, bien que l’énergie ne constitue que l’un des facteurs d’aménagement, l’amélioration 

des conditions de vie et le démarrage d’activités économiques sont subordonnés à la satisfaction 

des besoins des populations rurales en énergie. Ces besoins s’expriment surtout au niveau de 

l’éclairage, de l’audiovisuel, de la réfrigération et de la petite motrice (petite hydraulique d’eau 

potable ou d’irrigation, outillage d’atelier), avec une consommation estimé par les experts entre 

7,5 et 30 Kwh/habitant et par an
(2)

. Des besoins une fois satisfaites permettent la sédentarisation 

de ces populations et par voie de conséquence l’homogénéisation de l’exploitation des sols et 

l’endiguement de l’exode rural. 

2- Les énergies renouvelables et la structuration de l’espace: le passage du modèle 

centralisé au modèle décentralisé d'électrification 

Devant l’ampleur d’une telle entreprise la solution conventionnelle d’électrification par le réseau 

traditionnel se trouve limitée pour plusieurs raisons : 

- Par le fait que parmi les communautés à pourvoir en électricité, la plupart se trouvent éloignées 

du réseau électrique existant et présentent une faible densité de population ; 

- Par le fait que le niveau des besoins est dans la majorité des cas tellement faible que 

l’amortissement et l’exploitation des lignes à installer s’en trouvent hypothéqués ; 

Ces deux éléments font que l’électrification conventionnelle (par liaison au réseau) ne peut 

pas répondre d’une manière économiquement viable à la satisfaction des besoins en énergie des 

zones rurales les plus reculées. Elle se trouve plutôt réservée aux régions les plus accessibles et 

les plus denses présentant une demande d’électricité plus forte.  

Par conséquent, les régions peu peuplées et éloignées du réseau électrique existant et dans 

lesquelles les niveaux des besoins en énergie sont faibles (plutôt domestique) se trouvent les 

moins favorisées sur le plan technico-économique pour l’électrification conventionnelle. 

Pour  ces régions, qui représentent la plus grande partie du monde rural non desservi par 

l’électricité, la micro électrification (électrification décentralisée hors du réseau existant) appelée 

également Electrification Rurale Décentralisée (ERD)
(3)

 est la solution la mieux adaptée. Elle est 

en fait la seule possibilité de répondre, d’une manière économiquement acceptable, aux besoins 

énergétiques de la majorité des zones rurales isolées.  

                                                           
(1)

 Benallou A. et Rodot M. (sous la Direction), Photovoltaïque : l’électricité solaire au service du développement 

rural, Systèmes Solaires, Paris, 2002, 2
ème

 édition, sans date de parution, p. 15. 
(2)

 Ibid. , p. 15. 
(3) 

On entend par solutions énergétiques décentralisées, les solutions permettant la satisfaction de besoins 

énergétiques à partir de systèmes énergétiques produisant l’énergie localement de source renouvelables comme les 

systèmes photovoltaïques, éoliens ou hydrauliques mais aussi non renouvelable comme les groupes électrogènes. 

Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive, et peut comprendre d’autres sources de production d’énergie. 
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D’ores et déjà, les ER offrent d’intéressantes possibilités d’aménagement. En effet, elles 

permettent de produire une grande diversité de produits et de vecteurs énergétiques. Cette 

diversité d’applications ainsi que la complémentarité des gisements (soleil, vent, biomasse…) et 

leur bonne répartition géographique permettent une utilisation décentralisée de ces énergies, 

surtout que cette production décentralisée « peut se faire au moyen des réseaux existants : réseau 

d’électricité, de gaz, de chaleur, de transport et de commercialisation de combustibles. »
(1)

. Ceci 

est sans compter les possibilités de coopération Sud-Sud en ce domaine. 

Ainsi, «l’utilisation rationnelle et efficace des ER, peut contribuer à résoudre les problèmes 

liés à l’interface énergie-environnement-développement.»
(2)

. Ce dernier composant ne peut se 

réaliser qu’au moyen d’une exploitation équilibrée et rationnelle de l’espace géographique. Dans 

ce sens, le rôle de l’Etat est central puisqu’il est le garant de la couverture homogène de l’espace. 

 Rendre l’électricité disponible dans le monde rural des PED a toujours été un enjeu 

socio-économique important, porteur d’espoir pour les générations futures et garant des 

équilibres entre les zones rurales peu denses et les villes de plus en plus surpeuplées. 

 Plus qu’un enjeu, c’est pour les décideurs un défi de mettre à la disposition des 

populations rurales une ou des sources d’énergies capables de stimuler l’activité économique et 

de conduire à une amélioration des conditions de vie tout en respectant l’environnement et en 

fixant  les populations concernées à leurs terres.  

 Dans le cadre des mesures à prendre dans un premier temps pour renverser la tendance, 

des efforts doivent être déployés en vue de valoriser et de mettre en œuvre les ER en vue d’une 

contribution plus rationnelle et plus efficace dans la recomposition de l’espace national. Nous 

n’en retenons dans la présente étude que les plus viables parmi elles, c’est à dire, celles qui 

présentent de réelles potentialités pour des rendements, en l’occurrence, l’énergie solaire et la 

biomasse. 

2.1- Impact de la consommation d’énergie de la biomasse sur l’environnement et sur 

l’organisation de l’espace 

 Le terme biomasse désigne toutes les matières organiques végétales issues de la 

photosynthèse, c’est à dire la transformation de la lumière en énergie. La biomasse qui est 

constituée de matières ligneuses, comme le bois, peut être directement brûlée. Certains résidus 

organiques
(3)

, comme la bagasse de la canne à sucre et les excréments du bétail
(4)

 peuvent être 

séchés et durcis au soleil avant d’être utilisés comme carburant, et même liquéfiés ou gazéifiés 

pour en tirer plus d’énergie. Le méthane dégagé par la décomposition de la biomasse peut servir 

au chauffage public et résidentiel. 

Ainsi, les déchets de cultures comme les coques d’arachide, les graines de coton, la paille 

et l’enveloppe du maïs, du riz, du mil, du sorgho et d’autres graines sont des sources possibles 

d’énergie soit par combustion directe ou par gazogène de méthane ou d’alcool.  

                                                           
(1)

 Bernard CHABOT, « Un monde d’énergies à conquérir », in Ecodécision (revue environnement et politiques), n° 

36, 3
ème

 trimestre 1997, Montréal (Canada), pp. 11-15. 
(2)

 Bernard LAPONCHE «Un modèle de développement viable à inventer », in Ecodécision, (revue 

environnement et politiques), n° 36, 3
ème

 trimestre 1997, Montréal (Canada), pp. 7-10. 

 
(3)

 Les quantités de déchets correspondantes à chaque culture représentent entre 35 et 70% de la taille de la plante 

au-dessus du sol, selon la variété. 
(4)

 En moyenne, chaque animal produit des déchets représentant entre 3 et 7% de son poids par jour, avec une teneur 

en humidité variant selon l’espèce. 
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 Toutefois, « la viabilité de chaque déchet de culture en tant que source d’énergie fiable, 

dépend de la concentration de sa production, de la technologie de conversion et de l’utilisation 

qui en sera faite. »
(1)

.  

 Cela étant, tout calcul sur l’utilisation des déchets de cultures comme source d’énergie 

doit tenir compte de leur fonction importante d’aliment du bétail ou de fertilisants pour le 

maintien en conditions des terres. Et dans des cas de grave pénurie de bois de chauffe, les 

déchets d’animaux secs deviennent, selon les cas et les besoins, une principale source de bio-

énergie ou une source énergétique d’appoint pour la cuisine des ménages en milieu rural et péri-

urbain. 

  Cependant, il est à noter que l’élevage dans les PED est très extensif puisqu’il s’effectue 

dans des conditions de transhumance se caractérisant par de grande mobilité de bergers et de 

leurs troupeaux toujours en quête d’eau et de pâturage. Ainsi, la plupart des déchets sont 

dispersés sur de grandes étendues. Cela pose, à l’instar des déchets de cultures, des problèmes 

insurmontables de collecte même pour ceux vivant en campagne qui en font usage pour leurs 

besoins domestiques en énergie. Par conséquent, l’ensemble de ces déchets (de cultures et 

d’animaux) produits dans les PED semble assez important mais leur exploitation au moyen des 

technologies modernes de conversion est pratiquement très difficile en raison des contraintes 

logistiques. 

 Or, cela ne suffit pas pour limiter les conséquences négatives et la prédominance de la 

biomasse dans le sous-secteur de l’énergie domestique sur les ressources forestières des PED. 

Ainsi par exemple, jusque là peu d’actions ont été entreprises dans le domaine de la technologie 

du biogaz. Alors que cette technologie constitue un important instrument de lutte contre la 

désertification. Le biogaz remplace effectivement le bois de chauffe, et le charbon et il contribue 

ainsi à préserver la forêt tandis que le sous-produit qu’est l’engrais accroît la productivité et 

renforce le reboisement.Dans ce sens, la construction de biodigesteurs communautaires dans les 

zones rurales pour le traitement des déchets de cultures et d’animaux serait la solution technique 

appropriée qui pourrait contribuer à assurer significativement l’équilibre énergétique de ces pays. 

Par ailleurs, l’utilisation des foyers de feu améliorés permettra, elle aussi, d’économiser l’énergie 

et réaliser des gains  en contribuant à l’équilibre du bilan énergétique total. 

 Par ailleurs, et pour une étape suivante il est possible de planter des arbres qui seront 

destinés à l’alimentation en produits biologiques afin d’en extraire le gaz qui sera utilisé comme 

carburant industriel par les moyens de transports notamment. Et selon les estimations des 

Nations Unies dans ce domaine l’Afrique peut couvrir le tiers de ses besoins en énergie à 

l’horizon de l’an 2025 par l’usage de carburant biologique produit localement, et cela en 

exploitant les terres marginales en jachère, ce qui permet de limiter le dilemme de choisir entre 

l’alimentation ou l’énergie ? Ainsi, nous serons à l’égard d’un dialogue environnemental 

concernant la création des marchés porteurs pour les entreprises rurales, et en conséquence, la 

création d’emplois pour les population inactives. 

2.2- Impact de l’énergie solaire sur l'organisation de l'espace 

 Parmi les solutions de production décentralisée d’électricité, l’option solaire a atteint 

actuellement un état de maturité qui justifie pleinement son utilisation pour satisfaire les besoins 

en énergie des zones rurales isolées et dispersées, dans des configurations techniquement et 

économiquement viables. Cette option, déjà mise en œuvre dans plusieurs PED fournit une 

                                                           
(1)

 E.N.C. OSAKWE pour le compte de la Division Energie des Nations Unies, Etude d’énergie renouvelable au 

Tchad : rapport préliminaire de mission, 24/11/94, p. 22. 
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alternative viable à l’électrification conventionnelle. Une alternative qui permet aux collectivités 

locales et aux  décideurs de répondre aux besoins en énergie du monde rural avec équité et « en 

faisant appel à la complémentarité entre l’intervention publique et la participation locale »
(1)

. 

Une participation qui va du simple contribution des paysans  à la contribution par le savoir- faire 

des artisans locaux.   

 En effet, les autres solutions utilisant des sources d’énergie renouvelables (éolienne, 

biomasse, hydraulique…), telles que les aérogénérateurs et surtout les micro centrales 

hydroélectriques ne peuvent être considérées que dans le cas où les localités intéressées 

disposent d’une ressource naturelle suffisante (importante chute d’eau, vents forts ou végétation 

conséquente). Par contre, pour la majorité des pays du Sud (Afrique, Asie et Amérique latine), la 

solution solaire est presque toujours applicable étant donné que ces pays disposent d’un 

ensoleillement qui rend viable l’exploitation du soleil pour la production de l’électricité (carte 1). 

Carte 1: Ensoleillement global annuel dans le monde (KWh/m
2
) 

Source: http://www.creativhandz.co.za 

 Dans certains PED, les systèmes de conversion font déjà l’objet d’une promotion et d’une 

diffusion avec une assistance spéciale aux mécanismes du marché. Mais ce qui empêche dans les 

PED d’atteindre le même niveau que les pays développés est la faiblesse de la capacité 

technologique endogène de leur économie., qui peut être, évidemment, corrigée dans un délai 

relativement bref si toutefois les conditions adéquates étaient  créées. Jusque là, la plupart des 

systèmes d’énergie solaire fonctionnant dans les PED sont, grâce aux bailleurs de fonds des pays 

techniquement avancés et des ONG, au stade pilote. 

 Pour ce faire, il serait indispensable de mettre en œuvre un programme rigoureux de 

recherche, de développement et de formation afin de caractériser en détail les divers 

emplacements destinés à des applications futures, et de permettre la sélection des matériaux les 

plus appropriés pour les composantes du système solaire à installer. 

                                                           
(1)

 M. Rodot.et A. Benallou, op. cité, p. 16. 
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 S’agissant des PED, nombreux sont ceux qui, pour l’électrification décentralisée , 

préconisent de recourir à  la solution des groupes électrogènes fonctionnant au diesel. Or, si cette 

dernière technique est intéressante pour des puissances importantes, pour les puissances limitées 

elle présente cependant les principaux inconvénients suivants : 

- Difficultés d’entretien dans les zones rurales où la disponibilité d’un spécialiste fait souvent 

défaut ; 

- Grande fréquence de pannes entraînant les interruptions de la production d’électricité ; 

- Problèmes liés au transport de carburant surtout dans les sites isolés ; 

- Dépendance de sources d’énergie le plus souvent importées ; 

- Bruit excessif, pollution, mauvaises odeurs… 

 Compte tenu de ce qui a précédé, le choix solaire est celui le mieux adaptée pour ces 

pays. En effet, les besoins prioritaires de base des populations rurales (accès à l’information par 

la radio et la télévision, éclairage individuel et collectif, approvisionnement en eau potable par 

pompage, accès à un réseau minimal d’équipements sanitaires, conservation des denrées 

périssables) peuvent être satisfaits avec de faibles quantités d’électricité
(1)

. Cette technique 

solaire bénéficie d’un ensemble cohérent d’éléments favorables :  

- Les services les plus nécessaires requièrent en général moins d’une centaine de watts par 

foyer ; 

- La satisfaction de ces besoins contribuerait à l’endiguement de l’exode rural ; 

- Les modules photovoltaïques actuels sont parmi les équipements les mieux adaptés à ces 

besoins modérés et décentralisés ; 

- Fonctionnement autonome et facile ; 

- Entretien limité et techniquement peu compliqué ; 

- Fonctionnant avec du  courant continu, donc sans interruption ; 

- Absence de toutes nuisances sonores et de pollution ; 

- Haute résistance aux conditions climatiques difficiles, et longévité du période de service ; 

- Pour de très petites puissances, la technique photovoltaïque et plus fiable et moins onéreuse 

pour l’utilisateur final que l’emploi des énergies conventionnelles ; 

- Etant modulables (composés d’éléments séparables et indépendants), les systèmes solaires 

peuvent être adaptés à toutes les puissances, et transportés sans difficultés à toutes les sites ; 

- Tous les éléments des installations photovoltaïques sont industriels ; ceci garantit leur fiabilité 

et leur reproductibilité mais, surtout, permet un transfert de technologie facile et progressif, 

intégrant aisément toutes les disponibilités techniques et commerciales locales
[(2)

. 

 Cependant, les systèmes photovoltaïques présentent quelques inconvénients qu’on peut résumer 

par les points suivants : 

                                                           
(1)

 Généralement les systèmes d’énergie renouvelable requis pour répondre aux besoins de base des populations 

rurales sont de faible capacité de l’ordre de 5 à 15  pour les ménages individuels, et de 25 à 50  pour les installations. 
(2)

 Laurent CHANCELIER, Eric LAURENT, l’électricité photovoltaïque, coopération française, Ademe, Gret, Paris, 

1996, p. 77. 
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- Nécessité d’un bon ensoleillement pour le fonctionnement ; 

- Besoin pour les grandes applications de recourir à un groupe électrogène d’appoint 

fonctionnant au diesel ; 

- Investissements de départ assez lourds lors d’achat des équipements. 

           Néanmoins, tout ces inconvénients demeurent négligeables en comparaison avec les 

avantages auparavant cités. 

 L’accès à l’électricité solaire des populations rurales, bénéficie donc de multiples facteurs 

favorables au succès du défi de la revitalisation de l’économie locale. Ces facteurs sont non 

seulement techniques mais aussi sociologiques, politiques et environnementaux. La réalisation 

d’un projet aussi ambitieux mais également aussi riche de promesses implique d’en bien 

maîtriser tous les aspects. D’où la nécessité de développer la fabrication des composants des 

modules photovoltaïques par les  artisans et les  compétences locaux. 

 Or, dans beaucoup de PED, les populations concernées (rurales et semi-rurales) 

rechignent quand on leur évoque le coût des installations solaires. En effet, le coût des 

installations solaires relativement élevé pour des populations rurales et semi-rurales défavorisées, 

constitue un frein à la concrétisation des programmes escomptés. Pour pallier à cet obstacle, la 

conception de l'ERD a évolué à travers les générations. Ainsi, on a essayé, d’abord, de répliquer, 

à quelques différences près, le système de distribution traditionnellement utilisé dans le cas de 

raccordement au réseau.En l’occurrence, c’est vers les mini-réseaux d’alimentation de villages 

entières que les premières solutions techniques d’électrification collective ont été orientées.  

 Devant les multiples inconvénients de cette solution (coût d’équipements et d’entretien 

du réseau supplémentaire, pertes d’énergie en lignes, gestion de la consommation des 

abonnés…), une nouvelle conception de l’électrification solaire collective tendant à minimiser 

les coûts a vu le jour : les centrales de recharge. « Cette configuration d’électrification solaire est 

basée sur l’observation que la construction d’un mini-réseau peut être évitée en s’inspirant du 

mode de distribution du gaz dans la plupart des PED. En effet, dans ces pays, la distribution du 

gaz n’est pas faite à travers un réseau, mais elles est assurée par l’intermédiaire des bouteilles qui 

jouent le rôle de "véhicules" en acheminant l’énergie (le gaz) à l’utilisateur (consommateur). »
(1)

 

 La configuration « centrale de recharge » utilise le même concept pour la distribution du 

gaz, mais c’est la batterie qui joue cette fois le rôle de « véhicule ». Une telle configuration est 

constituée : 

- D’une centrale de production d’électricité à partir de modules solaires photovoltaïques, et ; 

- D’une série de chargeurs de batteries. 

 Les batteries déchargées sont réceptionnées à la centrale pour être restituées au client une fois 

sont rechargées. 

 Donc, les batteries permettent de stocker l’énergie avec la possibilité de les transporter. 

Par conséquent, elles répondent aux besoins décentralisés en énergies. Et les systèmes 

photovoltaïques s’adaptent bien avec la recharge des batteries puisqu’elles peuvent fournir une 

tension appropriée sans avoir à recourir à un transformateur du courant continu au courant 

alternatif. 

                                                           
(1)

 M. Rodot.et A. Benallou, op. cité, p. 45. 
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 Par ailleurs, la disponibilité de l’eau pour l’irrigation des terres agricoles et pour les 

usages domestiques est considérée comme un autre facteur déterminant pour le maintien des 

populations rurales des PED dans leurs espaces vitaux. Les techniques solaires répondent 

efficacement à cette attente. En effet, le pompage de l’eau est une application particulièrement 

intéressante de l’énergie photovoltaïque car le service rendu (l’eau pompée) est facilement 

stockable. Par conséquent,  les pompes photovoltaïques n’ont pas à avoir recours à un parc de 

batteries pour stocker l’énergie, ce qui rend leur coût plus abordable et « élimine » un des 

composants les plus fragiles du système photovoltaïque.  

 Les pompes photovoltaïques permettent de pallier ce manque car elles peuvent être 

utilisées pour pomper l’eau en surface ou  en grande profondeur. En général, les pompes 

demandant entre 50 et 1000 m
3
 / jour sont rentables pour les applications solaires,ce qui 

correspond à  la majorité de la demande en eau domestique et pour l’irrigation de petits 

maraîchers des petits villages ayant des puits de 10 à 30 mètres de profondeur. 

 Par ailleurs,lorsque des conditions favorables de localisation et / ou de relief sont réunies, 

les techniques éoliennes peuvent apporter également une contribution principale ou d’appoint en 

énergie. "Le vent est en fait une énergie d'origine solaire. En effet, le rayonnement solaire 

réchauffe inégalement la surface de la terre, créant ainsi des zones de températures, de densités et 

de pression différentes. Les vents sont les déplacements d'air entre ces différentes zones"
(1)

. Le 

régime éolien observé au niveau des territoires de plusieurs PED offre des perspectives 

prometteuses de mise en valeur et d’application des technologies de conversion de l’énergie 

éolienne. Les moyennes mensuelles de vélocité du vent (en m / s) relevées à des divers points 

dans ces pays sur un certain nombre d’années sont assez favorables pour faire fonctionner les 

différents systèmes éoliens (carte 2). 

 Selon les experts, à une vitesse moyenne de vent de près de 2,5 km / s, une petite turbine 

éolienne d’une capacité d’au moins de 10 Kw peut animer une pompe émergée qui fait monter 

presque sans interruption l’eau d’un puits d’une profondeur de 10 à 30 mètres. 

Carte 2: Vitesses des vents à travers le monde (km/s) 

 

Source: www.windatlas.dk 

                                                           
(1)

 Jacques Vernier, Les énergies renouvelables, PUF, collection: Que sais-je ?, deuxième édition, 1997, p. 33. 
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 Une autre application intéressante de l’énergie solaire est celle qui concerne les systèmes 

de communications qui jouent un rôle important dans le désenclavement de régions isolées. Ces 

derniers ont notamment pour  objectifs : 

- La sécurité : appel de secours, balisage, acquisition de données météorologiques ; 

- L’éducation et la culture : radios, chaîne de télévisions communautaires ; 

- Les échanges d’information : téléphones et faxs, relais, radios et télévisions, services de 

l’Internet (courrier électronique, téléenseignement, acquisition de différentes informations 

pratiques…). 

 Les systèmes photovoltaïques présentent de nombreux avantages par rapport aux 

solutions classiques d’alimentation électrique. En effet, les zones isolées sont souvent d’accès 

difficile. Les réseaux de communications classiques y utilisent des groupes électrogènes comme 

source d’énergie. La plupart des pannes qu’ils subissent sont des défauts d’alimentation 

électrique. Les problèmes rencontrés en zones isolées sont ceux de ravitaillement en carburant de 

bonne qualité pour les groupes électrogènes et ceux de la maintenance des équipements. 

 Ces avantages ont conduit l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) à 

choisir la solution photovoltaïque pour l’alimentation des stations dans nombreux PED. 

Conclusions 

 A l’issue de cette étude, on peut affirmer l’existence indéniable d’un effet structurant des 

ER sur l’espace géographique, notamment en PED. Ces derniers souffrent d’une disparité 

spatiale manifeste et préjudiciable à leurs efforts de développement. Les ER contribuent à la 

répartition équilibrée des activités, des services et des hommes dans l’espace en concourant à 

l’atténuation des inégalités qui touchent certains sites et régions. Les ER apportent une solution à 

la question de l’énergie, moteur de toutes activités économiques modernes et permettent 

d’améliorer le confort quotidien des populations défavorisées. 

 En effet, "les applications électriques renouvelables ont atteint un niveau de maturité 

technologique uniquement pour les faibles puissances. Elles sont donc plutôt adaptées pour les 

usages domestiques ou communautaires et pas suffisamment mûres pour les usages productifs." 
(1)

 

 La planification, la valorisation et la gestion du secteur de l’énergie constituent les piliers 

les plus importants du développement socio-économique, pour la simple évidence que l’énergie 

est le secteur clé dont dépendent les résultats de tous les autres secteurs. 

 Pour ce faire, une bonne combinaison des instruments politiques et institutionnels, 

appuyée par un programme approprié de valorisation des ressources humaines, constituerait une 

base solide pour tout processus de développement du secteur de l’énergie dont découlerait un 

développement socio-économique plus général. 

 Rappelons toutefois, que toute action entreprise en faveur du développement des ER ne 

devrait pas être seulement perçue en terme de profits financiers, mais elle devrait  également 

inclure certains avantages socio-économiques liés à l’environnement qui sont inquantifiables 

parce que le marché ne leurs accorde pas de prix (valeur monétique), mais tout aussi importants. 

A ce propos, les experts parlent d’internalisation des externalités. Car il est vrai que les 

investissements de départ sont relativement lourds, mais ils seront, à moyen et court terme, 

amortis par les avantages dégagés. 

                                                           
(1)

 Nadia Bentaleb, op. citée. 
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 Il est évident que la productivité agricole dépend essentiellement du niveau de bien-être 

de la main d’œuvre agricole, ainsi que des équipements se trouvant à leur disposition, et des 

moyens financiers. Or, les conditions de l’agriculture de subsistance, dans le cadre desquelles les 

paysans ont recours essentiellement à la force humaine et animale et se servant d’instruments 

d’outils rudimentaires pour cultiver des sols  très arides, ne sont pas de nature à produire les 

résultats escomptés. 

 C’est ce qui explique qu’en dépit des nombreuses initiatives et des efforts déployés, la 

majeure partie des PED aient assisté à un déclin continu de la productivité agricole au cours des 

dernières décennies avec pour conséquences un bilan négatif de leurs ressources forestières et un 

déséquilibre spatio-démographique structurel au profit  des centre urbains. 

 La cause fondamentale de ces  rendements toujours décroissants n’est autre que le 

manque de prise en compte du secteur rural dans tous les plans de développement économique, 

depuis l’accession de ces pays à l’indépendance politique. Et c’est à ce défaut de prise de compte 

du secteur rural qu’il faut par extension, imputer la faiblesse de tous les autres indices socio-

économiques de la plupart des économies des PED 

 Si l’on veut corriger cette situation et se donner des chances d’inverser cette tendance 

particulièrement préoccupante, il convient d’accorder désormais une plus grande attention au 

secteur rural, et de lui affecter des ressources suffisantes. Ceci passe forcément par la satisfaction 

des besoins énergétiques vitaux des campagnes des PED. Un point de départ logique de la 

modernisation et de la redynamisation  des conditions socio-économiques des masses rurales 

auxquelles il faudra donner les moyens de réaliser les objectifs recherchés en matière de 

productivité agricole et de lutte effective contre la désertification qui atteint dans beaucoup de 

ces pays des proportions alarmantes. 

 La pertinence de la contribution susceptible d’être apportée par les systèmes de 

conversion des ER doit être étudiée et évaluée de manière approfondie et claire, et les pouvoirs 

publics doivent accorder à cette entreprise ambitieuse, mais réelle, une place de choix dans leurs 

programmes de développement. 

 Cela dit, la réussite d’un programme de développement et d’utilisation des techniques de 

conversion des ER est liée à certaines conditions préalables. Ainsi, il convient d’accorder plus 

d’attention au développement de la capacité technologique endogène. A cet effet, et s’agissant 

des PED, la création d’organismes de recherche et de développement dans le domaine des 

technologies des ER requiert une importance cruciale et stratégique. En effet, la capacité 

endogène de conception et de fabrication d’équipements, ou d’adaptation des équipements 

importés aux conditions locales, demeure le moyen le plus sûr d’accroître la production 

énergétique locale. Ainsi,  des systèmes d’ER pourraient avec un minimum d’efforts et 

d’investissements être accessibles aux fins de la production en série sur le plan local. Il s’agit 

notamment des biodigesteurs, des fourneaux améliorés, des turbines hydrauliques et éoliennes 

simples, des collecteurs solaires et des panneaux solaires photovoltaïques. 

 Il est clair donc, ce qui empêche dans les PED d’atteindre le même niveau que certains 

pays avancés est la faiblesse de la capacité technologique endogène de leurs économies qui peut 

être, bien entendu, corrigée dans un délai relativement bref si toutefois les conditions adéquates 

seront réunies (adoption de politiques de développement appropriées du secteur de l’énergie, 

ainsi que des mécanismes adéquats, sur le plan fiscal et financier, qui soient de nature à assurer 

l’amorce d’un plan durable). 
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 En résumé, on peut noter que, d’une part, les PED offrent un marché énorme pour les 

techniques et les applications des ER. D’autre part, les potentiels et les chances qu’offrent  les 

ER pour une organisation plus utile et plus intelligente de l’espace géographique sont indéniables 

et ne relèvent point de l’utopie, si toutefois des politiques plus volontaristes et plus claires seront 

engagées en la matière. 
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