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و أن  رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت عميا و عمى والدّي.. ."
                    "صاحلا ترضاه و أدخمين برمحتك يف عبادك الصاحلني أعمن

 - 91 - الآيةسورة المنل 
 

محمد س يد  ،تمت امطاحلات و امطالة وامسالم عىل امرمحة املهداةبنعمته  امحلد هلل اذلي

 اخللق و حبيب احلق امقائل: " ال يشكر امناس من ال يشكر هللا".

 

ىل ال س تاذ املرشفيرسين أ ن امبداية يف   عمي محسة شريف :أ تقدم ابمشكر اجلزيل ا 

متام هذا امعمل  ات قمية،ضرب و توجيه و مالحظدمع و عىل لك ما قدمه من  من اجل ا 

ىل اذلين مل يبخلوا علينا  ال ساتذة امكرام لك امعلمي املتواضع، امشكر املوضول كذكل ا 

 ابمنطح و امتوجيه.

ىل عرفانامو  شكرابم  قدمتأ   كام  ،بعيد أ و قريب من امرساةل هذه اجناز ا   يف ساعدين من لك ا 

 مجعتوزيع و  يف ينوساعد يف امعمل اذلين يئزمال ابذلكر أ خص و طيبة، بلكمة مو و

 الاس تبياانت و املعطيات اخلام
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 املقدمة

حعخبر السياطت مً بين ألاوشطت التي عسفها ؤلاوسان مىر اللدم و عبر مخخلف الحظازاث، حيث 

جىافسيت إلعهاز اللدزاث اهخم بها لعدة اعخبازاث منها العسكسيت سىاءا لؼسض دفاعي أو جىسعي، أو 

كما وعفذ كشكل مً الجسميت و الخباهي بها، أو كطسيلت جسبىيت لخللين الليم و اإلابادئ ألاخالكيت، 

 أشكال الترويح في أوكاث الفساغ.

و ألاوشطت السياطيت الترويحيت مً بين أهم أوشطت الترويح التي حساعد في جىميت الفسد جىميت 

شاملت مً جميع الىىاحي، و الحفاظ على لياكخه البدهيت مً أجل مىاجهت أعباء الحياة، و الخمخع 

خت، لرا أصبحذ ممازست ألاوشطت السياطيت الترويحيت مطلبا بالصحت و العافيت و جأخير سً الشيخى 

طسوزيا حسعى أػلبيت الدول و اإلاجخمعاث لخحليله، و ذلك مً خالل حشييد اإلايشاث السياطيت و وطع 

بسامج و استراجيجياث مً شأنها حشجيع ألافساد على ممازست هرا الىىع مً ألاوشطت، خصىصا في عل 

و كثرة اإلاخترعاث و حعىيع آلالت لليد العاملت، ألامس الري اهجس عليه جلليص الخطىز الخكىىلىجي الهائل 

الجهد العظلي اإلابرول مً كبل ألافساد و كثرة أوكاث الفساغ، و جسجب على ذلك عدة مخلفاث أهمها 

 اخخالل في الخىاشن الاجخماعي و الىفس ي لدي ألافساد، و عهىز الكثير مً ألامساض الىفسيت و الاجخماعيت

 و العظىيت خصىصا اإلاخعللت بالخمىل البدوي.  

و حعد الجصائس واحدة مً بين الدول التي حعمل جاهدة على وشس زلافت ممازست اليشاغ 

السياض ي الترويحي و حعميمها على كامل فئاث اإلاجخمع، مً خالل ما جلدمه مً دعم مادي و معىىي 

ربيت و الخعليم، الخعليم العالي، و الجماعاث لكل اللطاعاث اإلاعىيت كلطاع الشباب و السياطت، الت

اإلاحليت....، إال أن عاهسة ؤلاكبال على ممازست اليشاغ السياض ي الترويحي جحكمها عدة دوافع و مخؼيراث 

مخداخلت و مدشعبت، لرا جاءث هره الدزاست إلاحاولت الكشف على بعع مً اإلاخؼيراث الاجخماعيت و 

ل على ممازست مثل هرا الىىع مً ألاوشطت. و سعيا لإلإلاام بجىاهب الصحيت التي جلعب دوز في ؤلاكبا

فصل جمهيدي جىاولىا فيه أهداف الدزاست، إطافت إلى فصىل  زالزتاإلاىطىع كسمىا هرا العمل إلى 

بما فيها الفسطيت العامت  أسباب اخخياز هرا اإلاىطىع، أهميت اإلاىطىع، صياػت ؤلاشكاليت و الفسطياث،

 و الفسطياث الجصئيت، الدزاساث السابلت و مصطلحاث الدزاست.

فخصصىاه لليشاغ السياض ي، الترويح و أوكاث الفساغ، و حعسطىا فيه إلى  ألاول أما الفصل 

هلاغ عدة منها الخعسيفاث اإلاخعللت بهره اإلافاهيم، أهىاعها و كرا أهميتها، كما جطسكىا إلى الىعائف 
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الاجخماعيت لليشاغ السياض ي، و كيفيت جىغيمه في الجصائس، و كرا بعع الىغسياث التي جحدزذ عً 

 مىطىع الترويح و وكذ الفساغ.

فلد خصصىاه للمخؼيراث اإلاخعللت بالدزاست و أوزدها فيه زالر محاوز  ويباليسبت للفصل الثا

فهىم ألاسسة، أهىاعها و وعائفها، زم أساسيت، أولها الىسط الاجخماعي الري جطسكىا فيه إلى كل مً م

مفهىم الجماعت، أهىاعها و جأزير جماعت السفاق، زم مفهىم طؼط العمل، مصادزه و كيفيت الخعامل 

معه. أما زاوي اإلاحاوز فهى مخصص لإلعالم السياض ي، حيث جاء فيه حعسيف ؤلاعالم السياض ي، أهىاعه، 

إلاحىز الثالث فخصصىاه للجاهب الصحي وجىاولىا فيه مفهىم جأزيراجه و أهميخه في العالم اإلاعاصس. أما ا

 الصحت و اإلاسض، أهميت الىعي الصحي و عالكت اليشاغ البدوي و السياض ي بالصحت و ألامساض اإلاصمىت. 

و ًخظمً ؤلاجساءاث اإلاىهجيت  تاإلايداهي فخصصىاه للدزاستو ألاخير  الثالث باليسبت للفصل

اإلاسخخدم، مجالث الدزاست، كيفيت اخخياز العيىت و الخلىياث اإلاخبعت و للدزاست، اإلاخمثلت في اإلاىهج 

ألاساليب ؤلاحصائيت اإلاسخعملت، و ًخظمً كرلك عسض و جحليل الىخائج اإلاخحصل عليها، و محاولت 

 ا البحثهر جفسيرها على طىء الفسطياث اإلالترحت، إطافت إلى الىخائج العامت للدزاست، زم خخمىا

التي هسي أنها حسخىجب ألاخر  بعع الىلاغ ا أهم ما جاء في البحث، باإلطافت إلىيهبخاجمت أوزدها ف

 .مً كبل الجهاث اإلاعىيت بعين الاعخباز 

 



 

 

       
 

 أهداف الدراسة  -1

 أسباب اختيار املوضوع -2

 أهمية املوضوع -3

 صعوبات الدراسة -4

 الدراسات السابقة -5

 إلاشكالية -6

 الفرضيات -7

 مصطلحات الدراسة -8

 



 الفصل التمهيدي

 

 

1 

 

  

 الدراسة أهداف

اإلاخؿحراث الاحخماغُت و بػؼ تهضف هظه الضعاؾت ؤؾاؾا بلى مداولت الٌشل غً مضي جإزحر 

اض ي غىض ألاقغاص الىاقضًً غلى اإلاغيب اإلاخػضص ، التروٍحي الصحُت في ؤلانباُ غلى مماعؾت اليشاؽ الٍغ

اغاث " الػهُض لؿكي" و اإلاؿبذ الاوإلابي "ؤخمض الؿاػي" مً الكئت الػ ت الٍغ طلَ  وؾىت قإيثر،  25مٍغ

  .البدث بشٍالُت ؾغختها التي الدؿائالث غً ؤلاحابت مً زالُ مداولت

الظي ٌػِش قُه الكغص  جإزحر الىؾـ الاحخماعيبطُؿت ؤزغي يهضف هظا البدث بلى مػغقت مضي 

اض ي مً ؤؾغة، حماغت ألاضضناء و غؿىؽ الػمل، و التروٍحي.  في ؤلانباُ غلى مماعؾت اليشاؽ الٍغ

اض ي في  مضي بؾهاممػغقت يظا  دت مً اإلاجخمؼ ؤلاغالم الٍغ هظا الىىع غلى مماعؾت حشجُؼ هظه الشٍغ

اغمً   للمطابحن باألمغاع اإلاؼمىت غلى مؼاولت الصحُتمضي جإزحر الحالت مػغقت بغاقت بلى  .تالٍغ

اغ  .تالٍغ

 

  املوضوع اختيار أسباب

ُ  وضكُت ؾتصعا في اإلاىغىع اإلاخمثل هظا ازخُاع ؤؾباب حػىص اإلاخؿحراث الاحخماغُت و الصحُت  خى

اض ي التروٍحي  خمثلج و ؤزغي مىغىغُت، طاجُت بلى ؤؾباب ،اإلاازغة في ؤلانباُ غلى مماعؾت اليشاؽ الٍغ

 :ًليقُما 

 الذاثية ألاسباب - أ

 اغت مً حمُؼ شغائذ اإلاجخمؼ الُىمي الخةت اإلاخٌغعة لقإنباُاإلا  يو طلَ ًىو ،غلى مماعؾت الٍغ

اغت بىالًت جلمؿانهخمؤ مػاٌشت هظه ب يٌؿمذ ل، الص يء الظي ي بلى نؿاع الشباب و الٍغ

اغت. الةاهغة  ًىمُا، و هظا ما ؤزاع قػىلي إلاػغقت ما وعاء بنباُ ألاقغاص غلى مماعؾت الٍغ

 مداولت  ُ ُ  إلعغاء بالضعاؾت الةاهغة جىاو مً زالُ جىظُل بػؼ ألاؾالُب  الػلمي، الكػى

لىاها في هظا الخسطظ، ختى هخمًٌ مً بزػاع الةىاهغ الاحخماغُت ؤلاخطائُت التي جىاو 

 .للهُاؽ و الخدلُل

 املوضوغية ألاسباب - ب

 اغتتي جضقؼ بالكغص بلى لا الػىاملبػؼ  و وانؼ خهُهت جهص ي في  التروٍدُت مماعؾت الٍغ

ض غً  ،اإلاجخمؼ الخلمؿاوي ت التي جٍؼ   م، باغخباع ؤن منهؾىت 25زطىضا لضي الكئت الػمٍغ

 الػماُ، اإلاهىُحن و اإلاخهاغضًً...، )بمػجى ًىحض جىىع في هظه الكئت(.  اإلاىظكحن، 
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 غلى خض غلمي  –لم جخؿغم بليها الضعاؾاث الؿابهت التي الجىاهب  بػؼ غلى الػىء حؿلُـ– 

دت مً اإلاجخمؼ. اغت و بهظه الشٍغ  في هظا اإلاجاُ، زطىضا ما حػلو بهظا الىىع مً الٍغ

 

 أهمية الدراسة

ت ح اغت ؤضبدذ ظاهغة خػاٍع ؿخمض هظه الضعاؾت ؤهمُتها مً ًىن ؤن ظاهغة مماعؾت الٍغ

جخدضص مً زاللها صعحت جهضم ألامم و الشػىب، و صعحت الىعي الطحي و الثهافي لضي ألاقغاص، و مً هىا 

ت جخجلى ؤهمُت مػغقت الػالنت اإلاىحىصة بحن بػؼ اإلاخؿحراث التي جدُـ باألقغاص، زطىضا الاحخماغُ

اض ي التروٍحي.   ؤلانباُ غلى منها و الجاهب الطحي، مؼ ظاهغة    مماعؾت اليشاؽ الٍغ

مً زالُ اؾخسضام ؤؾالُب الاحخماغُت  لةاهغةلهظه ابغؿاء جكؿحر غلمي طلَ مداولت  بلىؤغل 

 اإلاماعؾت غلى ظاهغةاإلاهطىصة في هظه الضعاؾت بخطائُت حؿاغض غلى بظهاع صعحت جكاوث جإزحر اإلاخؿحراث 

اغُت  .  الٍغ

 صػوبات الدراسة

اض ي،  ،ؤهم الطػىباث التي واحهخجي في صعاؾتي هظه هي نلت اإلاغاحؼ التي جدىاُو مىغؼ اليشاؽ الٍغ

، هظا ما اغؿغوي بلى الخىحه هدى اإلاػاهض اإلاخسططت في التربُت جلمؿان حامػتغلى مؿخىي زطىضا 

اغُت )يمػهض مؿخؿاهم(،  طلَ نلت الضعاؾاث  بلىؤغل اهب الىةغي، مً ؤحل بزغاء الجالبضهُت و الٍغ

ًاصًمُت  ، زطىضا مً الجاهب الؿىؾُىلىجي.التي اهخمذ بهظا اإلاىغؼ ألا

 الدراسات السابقة 

اغُت، زطىضا غىض  ألاوشؿت مماعؾت بمىغىع الػلمُت الضعاؾاث مً الػضًض اهخمذ لهض الٍغ

ًاألؾكاُ و الخالمُظ بجمُؼ ألاؾىاع ؤو غىض الؿلبت  ؤصحابالجامػُحن ؤو غىض اإلاػانحن و  بػؼ الكئاث 

اض ي  اغت الخىاقؿُت، ؤما مىغىع اليشاؽ الٍغ الاخخُاحاث الخاضت، يم اهخمذ بشٍل يبحر بالٍغ

ت  ، و قُما ًلي اؾخػغاع يؾىت قما قىم، قهي نلُلت حضا غلى خض غلم 25التروٍحي غىض الكئت الػمٍغ

 ألهم الضعاؾاث التي جغجبـ بمىغىع هظه الضعاؾت.

 

دوافؼ ممارسة النشاط الزياض ي الترويحي غند املواطن الجزائزي " :بػىىان صياد الحاجصعاؾت   - 1
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، جضزل هظه الضعاؾت غمً مخؿلباث هُل شهاصة "غلى ضوء متغير الجنس، الػمز و املؤهل الػلمي

اغت و صحت، ؾىت  اغُت، جسطظ ٍع ، و نض هضقذ 2012/2013اإلااحؿخحر في التربُت البضهُت و الٍغ

اض ي التروٍحي لضي اإلاىاؾً الجؼائغي  بلىه الضعاؾت هظ مػغقت مؿخىي صواقؼ مماعؾت اليشاؽ الٍغ

اغُت لبػؼ والًاث الؿغب الجؼائغي )وهغان، مؿخؿاهم، ؾلحزان(،  اإلاماعؽ غلى مؿخىي اإلاغيباث الٍغ

 20ما بحن  ؤغماعهم( جتراوح بهار 210طًىع،  210شخظ ) 420بدُث اشخملذ غُىت الضعاؾت غلى 

هت الػشىائُت، يما اؾخسضم اإلاىهج الىضكي مػخمضا غلى جهىُت الاؾخماعة، التي  ؾىت قما قىم، بالؿٍغ

و الصحُت، صواقؼ احخماغُت، صواقؼ هكؿُت،  اللُانت البضهُت : صاقؼؤؾاؾُتؾخت مداوع  بلىنؿمها 

اغُت و  و ألازالنُت، صواقؼ الؿماث ؤلاعاصًت صواقؼ و نض زلطذ هظه  .صواقؼ غهلُت ؤزحرا اإلاُُى الٍغ

 الضعاؾت بلى الاؾخيخاحاث الخالُت:

حن اإلاىاؾىحن غىض الضواقؼ لضعحت الٌلي إلاؿخىي ا  - اض ي للتروٍذ اإلاماعؾحن الجؼائٍغ حمُؼ  في مػبرا حاء الٍغ

 في و ألازالنُت  ؤلاعاصًت الؿماث صواقؼ ًاهذ الضواقؼ مجاالث بترجِب ًخػلو ما في و الضواقؼ، مجاالث

ُ  والصحُت، الضواقؼ البضهُت اللُانت صواقؼ الترجِب غلى جليها زم ىألاول اإلاغجبت  الػهلُت، صواقؼ اإلاُى

اغُت، الضواقؼ  الىكؿُت الاحخماغُت، الضواقؼ الٍغ

اض ي اليشاؽ مماعؾت صواقؼ في قغوم جىحض  -  خُث الظًىع  ؤلاهار ولطالح و الظًىع  بحن التروٍحي الٍغ

 ألازالنُت، و ؤلاعاصًت الؿماث صواقؼ هما قهـ مجالحن في ما غضا الضواقؼ حمُؼ مجاالث  في الكغم  اجطح

 الىكؿُت، خُث اشترى الجيؿحن مػا. الضواقؼ

ًاهىا في اإلاغجبت ألاولى، اما  - باليؿبت للمؿخىي الػلمي، قان الظًىع مً طوي اإلاؿخىي صون البٍالىعٍا 

ًاهذ مً غاصث طواث مؿخىي البٍالىعٍا.     ؤلاهار قاإلاغجبت ألاولى 

 مدًنة مزثادي غند الزياض ي النشاط ممارسة "دوافؼبػىىان:  غبد الحافظ غبد الباسطصعاؾت  -2

، ونض هضقذ بلى مػغقت ؤهم صواقؼ  2008ؤنُمذ هظه الضعاؾت باألعصن ؾىت  للشباب" الحسين

اض ي غىض مغجاصي مضًىت الحؿحن للشباب مً حهت، و ازخالف هظه الضواقؼ جبػا  مماعؾت اليشاؽ الٍغ

اض ي و إلا ًاصًمي، الحالت الاحخماغُت، الػمغ، غضص مغاث مماعؾت اليشاؽ الٍغ خؿحر الجيـ و اإلااهل ألا

 الضعاؾت لؿبُػت إلاالءمخه الىضكي اإلاىهج الباخث اؾخسضممؿخىي الضزل الشهغي مً حهت ؤزغي، و 

  46ض بلؿذ قهغة، باليؿبت لػُىت الضعاؾت قه 66، يما اؾخسضم جهىُت الاؾخبُان مٍىهت مً وؤهضاقها

 

هت نطضًت  ش: شخظ وػغذ غليهم بؿٍغ  والىطل والؿابػت الخامؿتما بحن  13/11/2008بخاٍع
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اض ي لضي اقغاص الػُىت خؿب ضباخا ، و ؤشاعث هخائج الضعاؾت بلى ؤن صواقؼ مماعؾت اليشاؽ الٍغ

 اقؼو ص(، %78.77ؤهمُتها حاءث غلى الىدى الخالي: الضواقؼ اإلاخػلهت باإلمٍاهاث اإلااصًت و الدؿهُالث )

اغُت صواقؼ (،%65.54) ضواقؼ غهلُتال، (%71.15) و الصحُت اللُانت البضهُت  (،%64.86) اإلاُُى الٍغ

 ، (%41.79) صواقؼ احخماغُت(،%59.43)صواقؼ هكؿُت (، %63.62)و ألازالنُت  الؿماث ؤلاعاصًت صواقؼ

ت بحن الظًىع و  اض ي ؾحر مدؿاٍو الاهار في مدىعي الضواقؼ يما ان صواقؼ مماعؾت اليشاؽ الٍغ

اغُت.  الاحخماغُت و صواقؼ اإلاُُى الٍغ

 

 ودورها الفزاؽ وقت في الزياضية املمارسة"( بػىىان: 2011/2012) بػيط جدو بن رضوانصعاؾت  -3

 حول  ميدانية دراسة - الجزائزية بالصحزاء الاقتصادًة املؤسسات داخل الفزيق غمل أداء ثفػيل في

 لىُل مهضمت ؤؾغوخت، هظه الضعاؾت غباعة غً "الزمل حاس ي-سوناطزاك سةبمؤس إلانتاج مدًزية

ت في الضيخىعاه شهاصة اغُت البضهُت التربُت ومىهجُت هةٍغ اض ي البضوي اليشاؽ: جسطظ والٍغ  والٍغ

 التربىي 

ًان الهضف مً هظه الضعاؾت هى مػغقت بلى ؤي مضي ًمًٌ آيلي مدىض غٍي بً .ص.ؤ جدذ بشغاف: ، و 

و في اإلااؾؿت اغخباع اإلا اغُت في ونذ الكغاؽ صاقػا لخدهُو صًىامٌُُت غمل الكٍغ ماعؾت الٍغ

اغت في ونذ الكغاؽ و ؤصاء قغم  ت، و يظا جدضًض الػالنت الاعجباؾُت بحن مماعؾت الٍغ الانخطاصًت الجؼائٍغ

و نض  الػمل و بحن زطائطهم ) الؿً، الغجبت، الىظُكت، اإلااهل الػلمي، ألانضمُت، غضص اإلاغئوؾحن(،

اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىضكي في صعاؾخه هظه، مػخمضا غلى جهىُت الاؾخماعة التي وػغذ غلى ؤقغاص 

هت الػشىائُت البؿُؿت، خُث جٍىهذ الػُىت مً   خاس ي-ؾىهاؾغاى بماؾؿتغامل  300الػُىت بالؿٍغ

 . في ألازحر جىضل الباخث بلى الىخائج الخالُت:الغمل

اغت مماعؾت بحن بخطائُت صالُ طاث غالنت بعجباؾُت جىحض - و  ؤؾلىب جؿبُو و الكغاؽ ؤوناث في الٍغ قٍغ

اغت وحض الباخث: الهُاصة، الػمل و التي جخإزغ بمماعؾت الٍغ . و مً بحن اإلااشغاث ألاؾاؾُت لػمل الكٍغ

ت.  الاجطاُ، الجى الاحخماعي صازل البِئت ؤلاصاٍع

اغت صعاؾت نام بها مغضض الترقُه ) التروٍذ( مؼ مضًغ  -4 ٍت الترقُه بىػاعة الخػلُم، الترقُه و الٍغ

 البدنية، الزياضية  لألنشطةمسح مقاطػة ليبك جدذ غىىان:"  2006ؾىت  بمهاؾػت يُبَ الٌىضًت

 

  و التزام املتطوغين". الػوائق ،و الترويح: الدوافؼ



 الفصل التمهيدي

 

 

5 

 

  

(Enquête québécoise sur les activités physiques, sportives et de loisir : motivations, 

contraintes et engagement bénévole.) 

شخظ مً الىؾـ  1554ؾىت قما قىم منها  15شخظ ؤغماعهم مً  1946مؿذ هظه الضعاؾت 

هت غشىائُت، و نض  392الحػغي،  و اإلاداصزت الهاجكُت بؿٍغ كي، ونض جمذ غً ؾٍغ مً الىؾـ الٍغ

اغت التروٍدُت و لى مغة في هضقذ الى مػغقت ؤهم الضواقؼ و الػىائو التي ججػل ال كغص ًماعؽ الٍغ

 الؿىت. و نض ؤؾكغث هظه الضعاؾت غلى الىخائج الخالُت:

اغت التروٍدُت بالترجِب: اإلاخػت -  -الاؾترزاء و حؿُحر ألاقٍاع -الػاقُت و الصحت -ؤهم صواقؼ مماعؾت الٍغ

ً مػاعف حضص -حػلم ؤشُاء حضًضة -جدؿحن مةهغ الجؿم، قهضان الىػن -اللُانت البضهُت  ؤلازاعة. -جٍٍى

اغت التروٍدُت بالترجِب: نلت الىنذ - ههظ الاهخمام  -ههظ الؿانت ؤو الخػب -ؤهم غىائو مماعؾت الٍغ

الخسىف  -ههظ اإلاػلىماث -ؤلاضابت ؤو ؤلاغانت -الٍلكت الػالُت لليشاؾاث -جىنُذ اليشاؾاث -ؤو الحاقؼ

 الىكىع و يغاهُت الػغم.  -مً ؤلاضابت

اغت التروٍدُتٍغ ؤهم جط - ؤهمُت  -الشػىع باإلاىكػت :بالترجِب داث اإلاخؿىغحن في جإؾحر مماعؾت الٍغ

ب ً ضضاناث حضص -الخػاعف -الحطُى غلى الخضٍع ؤلاخؿاؽ اإلاتزاًض بىهظ  -زهل اليشاؾاث -جٍٍى

 الخسىف مً اإلاؿاولُت اإلاضهُت و الهاهىهُت. -وجحرة اليشاؽ

اض ي  اإلاخػت وصاقؼ الػاقُت و الصحتو اؾخيخجذ في ألازحر ؤن صاقؼ  ًمثالن زلثي اإلاماعؾحن لليشاؽ الٍغ

 .%74التروٍحي إلاهاؾػت يُبَ الٌىضًت، و ؤن غامل ههظ الىنذ ٌػخبر ؤهم غائو بيؿبت 

 

 الزياضية الثقافة نشز في املكتوب الزياض ي إلاغالم مساهمةبػىىان: " بوخاري  فتحيصعاؾت  -5

 وجهىُاث غلىم في رحاإلااحؿخ شهاصة هُل مخؿلباث غمً مهضم بدث غً و هي غباعة" بالصحة املزثبطة

اغُت البضهُت اليشاؾاث اغت جسطظ والٍغ بىالًت  باصٌـ ابً الحمُض غبض حامػت ،الصحت و الٍغ

اغُت البضهُت التربُت مػهض، مؿخؿاهم . هضقذ 2012/2013، ؾىت بغهى بً غثمان، جدذ بشغاف: ص. والٍغ

اغُت اإلاغجبؿت هظه الضعاؾت بلى مػغقت  اض ي اإلاٌخىب في وشغ الثهاقت الٍغ مضي مؿاهمت ؤلاغالم الٍغ

اغُت الخىاقؿُت و التروٍدُت. و نض  اض ي في وشغ الثهاقت الٍغ بالصحت، و يظا مضي ؤهمُت ؤلاغالم الٍغ

مػخمضا غلى ؤصاة الاؾخبُان التي نؿمها بلى زالر  اإلاؿحي، باألؾلىب الىضكي اإلاىهجاؾخسضم الباخث 

اغُت اإلاٌخىبت، مدىع ًخػلو  مداوع  ؤؾاؾُت: مدىع ًخػلو بمضي بنباُ اإلاىاؾً غلى الصحاقت الٍغ

اغُت  اغُت الخىاقؿُت، و آزغ ليشغ الثهاقت الٍغ اض ي في وشغ الثهاقت الٍغ بمؿاهمت ؤلاغالم الٍغ



 الفصل التمهيدي

 

 

6 

 

  

وؿمت في الخػضاص ألازحر، و  704000التروٍدُت، و اؾتهضف الباخث اإلاجخمؼ اإلاؿخؿاهمي الظي بلـ 

هت الػشىائُت اإلاىخةمت، خُث بلؿذ   123طيغ،  877شخظ ) 1000ازخُاع  مىه غُىت بدثه بالؿٍغ

اض ي اإلاٌخىب بازخالف ؤهىاغه، و  ؤهثى(. و نض ؤؾكغث الضعاؾت غلى اهه ًىحض بنباُ يبحر غلى ؤلاغالم الٍغ

اض ي اإلاٌخىب  ال ًدىاُو مىاغُؼ تهم حمُؼ شغائذ اإلاجخمؼ، بل ًخدحز  لبػؼ  ؤن ؤلاغالم الٍغ

اغت طوي الاخخُاحاث الخاضت، و ال  اغت اإلاضعؾُت و ال بٍغ الخسططاث، يما اهه ال يهخم يثحرا بالٍغ

اغت  اغت اإلاغؤة، يما ؤن حل اإلابدىزحن ًغون ؤن هظا الىىع مً ؤلاغالم ال ٌػمل غلى وشغ زهاقت الٍغ بٍغ

اغت و الصحت، و ال ٌشجؼ غل اغت في ونذ ى للجمُؼ، و ال ًضغم بدىر اإلاسخطحن في الٍغ مماعؾت الٍغ

 الكغاؽ.

 

 إلاشكالية:

ت لها جإزحرها الكػاُ و مضاها  اغت في الػطغ الحالي ظاهغة خػاٍع لهض ؤضبدذ مماعؾت الٍغ

ًالتربُت ، الانخطاص، الؿُاؾت،  الىاؾؼ و حػهُضاتها، يما ؤنها ظاهغة احخماغُت جسضم غضة مجاالث 

لػالناث الضولُت......الخ، بل بن مضاها حػضي طلَ خُث و الاجطاُ و ا الصحت الػمىمُت، وؾائل ؤلاغالم

اغت، قهي جغبُت  هجضها صازل ًل ؤؾغة، قمً الطػب الُىم ؤن ججض قغصا ؾحر مهخم بشٍل ؤو بأزغ بالٍغ

اغت جىاقؿُت للىسبت ؤو ٌؿخمخؼ  اغُت زـالُ مغخلت الـضعاؾت، ؤو جغوٍدُت زالُ ؤونـاث الكغاؽ ؤو ٍع ٍع

 الدشجُؼ مؼ ؤقغاص ألاؾغة ؤو عقهت ألاضضناء. بها مً زالُ اإلاشاهضة و 

اغت و طلَ مىظ اؾخهاللها، خُث شُضث  و نض اهخمذ الجـؼائغ يؿحرها مً صُو الػالم بالـٍغ

ت في مسخلل ؤهداء الىؾً، نطض حشجُؼ مسخلل شغائذ اإلاجخمؼ غلى  اغُـت و مغيباث حىاٍع ميشـاث ٍع

اغُت و  اغت، يما نامذ بخإؾِـ هُإث ٍع اجداصًاث و حمػُاث و بغضاص مسؿؿاث مً  مماعؾت الٍغ

اغُت و  اغت ، يما نامذ بؿً نىاهحن مً شإنها جىةُم مسخلل ألاوشؿت البضهُت و الٍغ غ الٍغ احل جؿٍى

اغت للجمُؼ،  ت ؤو ما ٌػغف بالٍغ غها و جغنُتها، و مً غمً هظه ألاوشؿت هجض اإلاماعؾت الجماهحًر جؿٍى

اغُت الترقيهُت الحغة ؤو اإلاىةمت لكائضة ايبر هظه ألازحرة تهضف بلى جىةُم التربُت ال بضهُت و الدؿلُت الٍغ

غضص ممًٌ مً اإلاىاؾىحن صون جمُحز في الؿً ؤو الجيـ ، يما تهضف بلى صمج الشباب احخماغُا و 

في ظل الخؿىع الخٌىىلىجي و يثرة  . و هظامٍاقدت آلاقاث الاحخماغُت و يظا جغنُت الصحت الػمىمُت

ًان ًبظله، قطاع الجهض الػػلي لقإوؿان في اإلاسترغاث و ألاح هؼة التي ٌؿغث غلى الكغص ًل حهض بضوي 
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خضه ألاصوى ألامغ الظي اوػٌـ في شٍل ؾلبُاث صحُت و ؾاغض غلى ظهىع ؤمغاع جخػلو بىمـ الحُاة 

    (.77، ص1996)الخىلي، الحضًثت.  

اغت في ونذ الكغاؽ ؤخض اهم اليشاؾاث الترق يهُت و التروٍدُت إلاا لها مً هخائج و حػخبر مماعؾت الٍغ

اًجابُت غلى خُاة الكغص، قهي حؿاغض في اغاصة بػث الؿانت و ججضًضها و الابخػاص غً الغوجحن الُىمي. 

(، خُث جخكو حمُػها غلى 157، ص1990و هظا ما جايضه غضة صعاؾاث خؿب غؿُاث مدمض زؿاب )

اغت التروٍدُت مً ؤهم الػىامل التي  حػمل غلى الاعجهاء باإلاؿخىي الطحي و البضوي و ان مماعؾت الٍغ

جٌؿب الهىام الجُض، و جمىذ الكغص الؿػاصة و الؿغوع و اإلاغح و الاهكػاالث الاًجابُت الؿاعة، و ججػله 

 ناصعا غلى الػمل و الاهخاج و الضقاع غً الىؾً، يما حؿهم في الىمى الشامل للكغص.

اغُت خُث ًدىاقـ و ًىضقؼ بليها الغحاُ و  و اإلاالخظ الُىم اػصًاص غضص اإلاماعؾحن في شتى اإلاجاالث الٍغ

اليؿاء، ألاؾكاُ و الشُىر، ألاصحاء و اإلاغض ى و ختى اإلاػانحن. و مً الىاضح ؤن هىاى غضة غىامل و 

اغ غلى مماعؾت جإزحر في الانباُمخؿحراث مسخلكت لها  اغت التروٍدُتزاضت  تالٍغ ، هظا الىىع مً الٍغ

ًاصًمُت زطىضا غىض قئت الظي لم ًدةى باه الػماُ و اإلاىظكحن، خمام يبحر في الضعاؾاث الا

الضعاؾت، بال ؤن الخػغع إلاسخلل الػىامل و اإلاخؿحراث ًخؿلب البدث و و هظا ما ٌؿخىحب  .اإلاخهاغضًً

ال و حهضا يبحرا، لظا ايخكذ هظه الضعاؾت قهـ ب ، و مً الصحُتاإلاخؿحراث الاحخماغُت و بػؼ ونخا ؾٍى

ًالخالي: ،و نطض جهص ي الحهُهت مُضاهُا نمىا ا ؾبو طيغهزالُ م  بطُاؾت الؿااُ الغئِس ي 

 ؟الترويحي ما مدى ثأثير املتغيرات الاجتماغية و الصحية في إلاقبال غلى ممارسة النشاط الزياض ي

 و ختى هخمًٌ مً جدضًض حىاهب اإلاىغىع نمىا بؿغح ألاؾئلت الكغغُت الخالُت:

اض ي التروٍحي؟.  زحرجإ هل للىؾـ الاحخماعي   في ؤلانباُ غلى مماعؾت اليشاؽ الٍغ

اض ي التروٍحي ؟.    اض ي صوعا مهما في ؤلانباُ غلى مماعؾت اليشاؽ الٍغ  هل ًلػب ؤلاغالم الٍغ

اض ي التروٍحي ؟.    هل لألمغاع اإلاؼمىت جإزحر في ؤلانباُ غلى مماعؾت اليشاؽ الٍغ

 

 الفزضية الػامة:

اض يجازغ اإلاخؿحراث الاحخماغُت   .التروٍحي و الصحُت بضعحت يبحرة في ؤلانباُ غلى مماعؾت اليشاؽ الٍغ
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 الفزضيات الجزئية:

اض ي ًازغ الىؾـ الاحخماعي   .التروٍحي في ؤلانباُ غلى مماعؾت اليشاؽ الٍغ

اض ي  اض ي صوعا هاما في ؤلانباُ غلى مماعؾت اليشاؽ الٍغ  .  التروٍحي ًلػب ؤلاغالم الٍغ

اض ي مً احل جدؿحن خاالتهم جضقؼ ألامغاع اإلاؼمىت   بإصحابها بلى مؼاولت اليشاؽ الٍغ

 الصحُت. 

 مصطلحات الدراسة

  املتغيرات

 يمُت ؤو هىغُت اإلاخؿحراث
ً
لِؿذ  هظه الهُم مخؿحرة و و ،غباعة غً مشاهضة ًمًٌ ؤن جإزظ نُما

إلاخؿحر باالؾخمغاع جخطل اإلاشاهضة الخاضت با نض ٌػبر البػؼ غً اإلاخؿحر بالػىطغ ؤو الػامل، و زابخت، و

ًاإلاؿاقت ًالىىع ؾىىاث الخػلُم، و و الؿً، الىػن ،ؤو باالجطاُ  ، نض جٍىن ضكت اإلاخؿحر مىكطلت 

 .(t_9187.htmlpos-http://tthanyan.blogspot.com/2013/07/blog) .بلخ  ...الضًً اللىن و، الجيؿُت

ًمًٌ نُاؽ اإلاخؿحر غً  ،ًىدضع اإلاخؿحر مً اإلاكهىم ؤو اإلااشغاث، و ًجػل بالخالي الةاهغة نابلت للهُاؽ و 

و الهُاؽ الػضصي )مىعَـ،  و الهُاؽ الخطيُكي ؤو غً ؾٍغ  (. 168، ص 2004ؾٍغ

ؿلحاث الػلىم اإلاغحؼ في مطخؿب ما حاء في يخاب و نض ٌشخمل الاؾخسضام الىاؾؼ إلاطؿلح اإلاخؿحر 

هت خؿابُت ؤو  (،506ص، 1985) الاحخماغُت غلى بػؼ الخطائظ اإلامحزة التي ال ًمًٌ نُاؾها بؿٍغ

ًائً بوؿاوي ال بض ؤن ًٍىن غػىا في اخض الجيؿحن  اغُت، مثاُ طلَ، الجيـ و الهبُلت، ؾاإلاا ؤن ؤي  ٍع

 و مىخمُا لهبُلت مً الهبائل.

حخماغُت و الصحُت جلَ الػىامل التي جازغ بشٍل ؤو و في صعاؾدىا هظه، ههطض باإلاخؿحراث الا 

اض ي التروٍحي، و خضصهاها في الىؾـ الاحخماعي،  بأزغ  في ؾلىى ألاقغاص اججاه مماعؾت اليشاؽ الٍغ

اغت التروٍدُت، زاضت مً لضيهم ؤمغاع مؼمىت.  اض ي و  الجاهب الطحي للكغص اإلاماعؽ للٍغ  ؤلاغالم الٍغ

 

 

 

 

http://tthanyan.blogspot.com/2013/07/blog-post_9187.html
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 الاجتماعي الوسط

  (290ص، 1985) اإلاغحؼ في مطؿلحاث الػلىم الاحخماغُتهسبت مً ألاؾاجظة في يخاب ٌػغقه 

البشغ غىضما ٌؿخجُبىن  ؤن بلى لقإشاعةالاحخماغُت، و ٌؿخسضم هظا اإلاطؿلح  ؤلاوؿانبِئت غلى اهه 

كؿه ًخإزغون في الىنذ ه بهماال ٌؿخجُبىن للمىبهاث اإلااصًت قهـ، و  قةنهم، بها(ًخإزغون )ؤي  لبِئتهم

ًبما ًدُـ بها مً مةاهغ احخماغُت، حشخمل غلى مػاًحر  و جىنػاتهم و زاضت في اإلاىانل التي  آلازٍغ

 ًىضمجىن قيها. 

الكغص ًيخهل غبر مغاخل خُاجه مً وؾـ بلى ؤزغ، و في ًل بِئت نض جيشإ لضًه غالناث و مً اإلاػلىم ؤن 

ُ ألا  قالىؾـ مخػضصة، ألاوؾاؽهظه  و  حضًضة جازغ في ؾلىيه،  زم ؤؾغجه هى الكغص قُه ًيشإ الظي و

 .الكغص غلى جإزحر له و ألاضضناء الغقام مجخمؼ ؤن يما الػمل، بلى زم اإلاضعؾت بلى منها ًيخهل

لجري مضي جإزحرها غلى ؾلىى الكغص اججاه  احخماغُت ؤوؾاؽ زالزت الضعاؾت هظهها في خضص نض و

اغت وجخمثل هظه حماغت ألاضضناء ؤو الغقام و يظا بِئت  ،غي ألاؾ الىؾـ :يف وؾاؽألا  مماعؾت الٍغ

 و جدضًضا غؿىؽ الػمل. الػمل

 الزياضة الترويحية

اغت التروٍدُت ػض ح ًان ألاؾاؾُت في بغامج التروٍذ إلاا ًخمحز به الٍغ اغت ونذ الكغاؽ مً ألاع ؤو ٍع

خطُت جىمُت ًلُت مً ؤهمُت يبري في اإلاخػت و الغاخت الشاملت للكغص باإلغاقت بلى ؤهمُخه في جىمُت الش

 (.145، ص2005جخػلو بالىىاحي الجؿمُت و الصحُت و الػهلُت و الاحخماغُت. )الحؿً، 

اض ي في صعاؾدىا اغت التروٍذ ؤو التروٍذ الٍغ مً اليشاؾاث البضهُت طلَ الىىع  ،وههطض بٍغ

اغُت التي ٌشترى قيها ألاقغاص  ض ؤغماعهم غً الٍغ بػُضا غً  زالُ الؿاغاث الحغةؾىت،  25الظًً جٍؼ

 الػمل و الىاحباث الُىمُت، مً ؤحل التروٍذ و اإلاخػت و ججضًض الؿاناث و بدثا غً ايدؿاب الصحت.

 إلاغالم الزياض ي

اض ي غملُت وش اغُت و شغح الهىاغض و الهىاهحن  غ ًهطض باإلغالم الٍغ ألازباع و اإلاػلىماث و الحهائو الٍغ

اغُت بحن ألاقغاص و جىمُت الىعي  الخاضت باأللػاب و ألاوشؿت للجمهىع مً احل وشغ  الثهاقت الٍغ

اض ي بُنهم.  (. و نض ًٍىن هظا ؤلاغالم مٌخىبا ؤو مؿمىغا ؤو مغئُا.136، ص 2013)الحشحىش ي،  الٍغ
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 ألامزاض املزمنة

بما ؤن زُاع  وال ًمًٌ غالحها بشٍل نهائي، التي  جبهى و و ألامغاع اإلاؼمىت هي جلَ التي جةهغ

وهظا هى ؤنل  ،غ هى في مغانبتها والؿُؿغة غليهار ممًٌ، قةن الخُاع الثاوي اإلاخىقغالج هظه الحاالث ؾح

 .ما ًمًٌ قػله ختى ال جؼصاص الحاُ ؾىءا

    

  

 

 



 

 

  

و أنشطة الترويح في وقت   النشاط الرياض ي

 الفراغ

 ثمهيد

 I – النشاط الرياض ي 

 

I – 1-  مفهوم النشاط الرياض ي 

I – 2-   أنواع النشاط الرياض ي 

I – 3-   الوظائف الاجتماعية للنشاط الرياض ي 
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 ثمهيد

ايُت التروٍدُت بهٟت زانت مً  حٗخبر ألاوكُت البضهُت بهٟت ٖامت و ألاوكُت الٍغ

الؿلى٧اث الاحخماُٖت اإلاهمت في خُاة ألاٞغاص، خُث جلٗب صوعا ٦بحرا في إٖضاص الٟغص و طل٪ بتزوٍضه 

مماعؾت بمهاعاث واؾٗت وزبراث ٦بحرة حؿمذ له بالخ٠ُ٨ م٘ ما ًدُِ به في الخُاة الُىمُت، و جدخل 

غ و  ايُت التروٍدُت م٩اهت زانت في اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة، ٞهي طاث أهمُت بالٛت في جٍُى ألاوكُت الٍغ

 ،ً ت الًٗالث و جدؿحن الٗال٢اث الاحخماُٖت م٘ آلازٍغ ُه ٖلى الىٟـ، و ج٣ٍى جىمُت الصخهُت و التٞر

اث التي جىاحه ا ٟحن و الٗما٫ و ختى و حٗمل ٖلى جس٠ُٟ خضة الخىجغاث و الاهٟٗاالث و الًَٛى إلاْى

ايُت بيكاٍ احخماعي آزغ  ال ٣ًل أهمُت ًٖ  الُلبت مً ٦ال الجيؿحن،  و جغجبِ مماعؾت ألاوكُت الٍغ

ألاو٫، و هى مىيٕى التروٍذ و و٢ذ الٟغاٙ الظي ٌٗخبر يغوعة احخماُٖت ال بض مً إقباٖها، و لهظا 

حن، بدُث زههىا الٛغى ؾىداو٫ أن هخُغ١ في هظا الٟهل إلى بٌٗ الجىاهب ا إلاخٗل٤ باإلاىيٖى

ائ٠ الاحخماُٖت  اض ي بهٟت ٖامت، جدضزىا ُٞه ًٖ اإلاٟهىم، ألاهىإ، الْى اإلابدث ألاو٫ لليكاٍ الٍغ

ايت، أهمُخه في ٖالم الُىم و ٦ظا   جىُٓمه في الجؼائغ، و زههىا اإلابدث الثاوي للتروٍذ و أو٢اث  للٍغ

اث  اإلاخٗل٤ بالتروٍذ و و٢ذ الٟغاٙ، ألاهىإ و ألاهمُت. الٟغاٙ و هدىاو٫ ُٞه اإلاٟهىم، أهم الىٍٓغ
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I -  اليشاط الرياض ي 

 

 I -1- مفهوم اليشاط الرياض ي 

اض ي البض مً أن وٗغج ٖلى مٟهىم اليكاٍ البضوي مً أحل  ٢بل الخُغ١ إلاٟهىم اليكاٍ الٍغ

الخمُحز بُنهما

 اليكاٍ ألىان ٧ل لِكمل اى، ًدؿًٟ٘ٞ ٖام حٗبحر هى الٍٗغٌ بمٟهىمه البضوي ٞاليكاٍ

 مىه أ٦ثر أهثروبىلىجي مٟهىم وهى ٖام، بك٩ل بضهه ٌؿخسضم ٞيها والتي ؤلاوؿان بها ٣ًىم التي البضوي

 ٞهى لبني ؤلاوؿان الث٣اُٞت الجىاهب جل٠لمس عئِس ي و مٓهغ م٨مل، حؼء البضوي ألن اليكاٍ احخماعي،

 اؾخسضام ٖلى الباخثحن بٌٗ الاحخماُٖت. و ل٣ض اٖخاص ُىمُتال الخُاجُت وألاوكُت اإلآاهغ ٧ل في ًخٛلٛل

 و٢لُل منهم ٖام، بك٩ل ؤلاوؿان لخغ٦ت ؤلاحمالي ال٨لي ا٫لمجا به ٣ًهضون  البضوي، و٧اهىا اليكاٍ حٗبحر

ب ٖملُت به ٣ًهض ٧ان  .(16، م 1996)الخىلي،  .و الخمى٫  ال٨ؿل و الىهً م٣ابل في والخيكُِ الخضٍع

 

ه مىٓمت ا  إلى اله٩ُلُت مؤصًت الًٗالث ج٣لو ًٖ جيخج حؿمُت خغ٦ت أي أهه: ٖلى لصخت الٗاإلاُتو حٗٞغ

ت ٖلى ٌكخمل أن البضوي الُا٢ت. و ًم٨ً لليكاٍ اؾتهال٥  بىمِ اإلاخٗل٣ت ألاوكُت مً واؾٗت مجمٖى

ايت الخُاة ً. )مىٓمت الصخت الٗاإلاُت،  و الٍغ  (. 9، م  2014و الخماٍع

ايت ٞهي أخض  وهي ،ألالٗاب مً مخ٣ضم وهي َىع  ؤلاوؿان، لضي الخغ٦ُت للٓاهغة الغا٢ُت ٩ا٫ألاق أما الٍغ

، ألا٦ثر
ً
٘ مهاعة. جىُٓما ايت في اللٛت الٟغوؿُت  وألاٞع مكخ٣ت مً الٟغوؿُت ال٣ضًمت  sportو ٧لمت ٍع

desport  مً الٟٗل ال٣ضًمse déporter  .و الظي ٌٗني الدؿلُت و اللهى و اإلاغح (Bodin D. & Héas S., 

2002, p 45) . 

ايت ؤلاًخمىلىجي (  أن ألانل25،م 1996غي الخىلي )و ً ل ، و مٗىاها Disportهى للٍغ والخُٛحر،  الخدٍى

 الدؿلُت إلى بالٗمل مكاٚلهم و اهخماماتهم ًدىلىن  ٖىضما الىاؽ مً ومًمىنها مٗىاها خملذ و ل٣ض

ايت زال٫ مً والتروٍذ   .الٍغ

ٟاث ٖضًضة و مسخلٟ ايت، ٚحر أن ال٨ثحر مً الباخثحن ٌٗخ٣ض أنها ٚحر مخىا٢ًت، بل ت و هىا٥ حٍٗغ للٍغ

ايت، و التر٦حز ٖلى حاهب مً حىاهبها ٢ض  هي مخ٩املت، ح٨ٗـ و ججؿض الجىاهب اإلاسخلٟت لٓاهغة الٍغ

ايت ٦مٟهىم و ٦مماعؾت. )زًىع،  (. و ؾىٗغى ُٞما ًلي 8، م 1994ًؤصي الى الٟهم الخاَئ للٍغ

 ٟاث. بًٗا مً هظه الخٍٗغ
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  ايت خؿب ُت و اٖخُاصًت هي : "  Pierre de coubertin بُحر صي ٧ىبغجانالٍغ مماعؾت َٖى

ا مً اعجٟإ اإلاساَغ". بت في الخ٣ضم و لِـ زٞى ً الًٗلُت اإلا٨ثٟت بضاٞ٘ الٚغ  للخماٍع

(Vaugrand, 1999, p 40), (Bodin, Héas, 2002, p 45) 

  خؿب حىعج ماهحن  وGeorges Magnane  اي ُهي أًً ج٩ىن الهُمىت ت: " ٞالٍغ هي وكاٍ جٞغ

و حؿخىحب ٢ىاٖض و مؤؾؿاث  ،باإلاكاع٦ت في اللٗب و الٗمل ،و ٩ًىن البدث ًٖ ال٣ىة البضهُت

 (Bodin D. & Héas S., 2002, pp43-44)  ".مدتٝر وكا٢ٍابلت للخدى٫ إلى  هي و  ،زانت

 ها ٗٞغ  وزاعجي صازلي جىاٞس ي، ب،باللٗ مٟٗم وكاٍ« :بأنها  (Luschen, Sage )ؾُج لىقً، َو

  الٗائض، أو اإلاغصوص
ً
  أو ًخًمً أٞغاصا

ً
في  الخٟى١  يىء في الىخائج وج٣غع  مؿاب٣ت، في حكتر٥ ٞغ٢ا

 (25، م 1996)الخىلي،  ». والخُِ البضهُت، اإلاهاعة

  ًش ؤلاوؿاوي و أ٢ىمها، و عبما ٧اهذ مٓهغا م ت في الخاٍع ايت مً أٖم٤ اإلآاهغ الخًاٍع الٍغ

ؤلاوؿان ٖلى الُبُٗت و إْهاع ٢ضعجه الالمدضوصة في أن ٩ًىن " أ٢ىي، أٖلى، أؾٕغ  مٓاهغ جٟى١ 

 (. 08، م 1994" ٦ما هى قٗاع ألالٗاب الاوإلابُت. ) زًىع، 

  ايت هي اللٗب اإلاىٓم و هي بهظا اإلاٗنى خاحت أؾاؾُت مً خاحاث ؤلاوؿان ًخدخم ٖلُه أن الٍغ

ت. ) ٞازغ، ًماعؾها، ٦ما ًماعؽ ألا٧ل و الكغب و ٚحرها   (.1975مً خاحاجه الًغوٍع

ايت وجخمحز  الخالو، و ب٨مُت الُا٢ت اإلاؿتهل٨ت، البضوي باالهضماج البضوي اليكاٍ ألىان ب٣ُت ًٖ الٍغ

ش مضي ٖلى ال٣ىاٖض ج٩ىهذ هظه ص٣ُ٢ت و مىٓمت، ل٣ىاٖض جسً٘ أنها ٦ما   ؾىاء الخاٍع
ً
  ٢ضًما

ً
 أو حضا

،
ً
غ١  ٧ُِالخ أزغي  ٖىانغ ٦ما حٗخمض ٖلى خضًثا  .اللٗب َو

ايت أنها ٖلى ألاوكُت بٌٗ جظ٦غ ألاخُان بٌٗ و في و ًغي  طل٪، إلى و ما و الكُغهج ٦مؿاب٣اث الجرص ٍع

اض ي اليكاٍ أن بٌٗ الباخثحن،  بٗض بل إن الاحخماعي، – الث٣افي في ؾُا٢ه إال ٣ِٞ ًدضر ال الٍغ

  ًضزل الُبُٗت
ً
ايت، أًًا ايُت اإلاؿاب٣ت أن بمٗنى في الٍغ أو  أٞغاص يض بالًغوعة ج٩ىن  ال ض٢ الٍغ

ايت  Rodeo :الروديوالجبا٫ أو الغوصًى ) حؿل٤ ٟٞي َبُُٗت، ٖىامل يض ول٨ً حماٖاث ٨ُت ٍع  ًداو٫  أمٍغ

 بص يء اإلاىاٞـ اؾدبضا٫ ًخم ، و ع٧ىب ألامىاج، (مضعب ٚحر خهان بغي  نهىة ٞى١  و٢ذ أَى٫  الب٣اء ٞيها اإلاخىاٞـ

ت أو مىحت بغي  خهان أو ٦جبل َبُعي  (.26، م 1996)الخىلي،  .بدٍغ
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I – 2-  الرياض ي اليشاط أهواع 
 

اض ي، لليكاٍ ج٣ؿُماث ٖضة هىا٥  :الخ٣ؿُماث هظه مً مسخلٟت، أمىع  ٖلى حٗخمض الٍغ

I- 2- 1 - ًألالسجين استعمال حيث م 

 :هىائي وال هىائي، إلى الًٗالث، صازل و٦مُخه ألاو٦سجحن اؾخٗما٫ هاخُت مً البضوي اليكاٍ ًى٣ؿم

I- 2- 1-1- هوائي رياض ي بدوي وشاط 

اليكاٍ البضوي الهىائي هى طل٪ اليكاٍ البضوي اإلاٗخض٫ الكضة، الظي ًم٨ً للصخو مً الاؾخمغاع في 

أصاءه بك٩ل مخىانل لٗضة ص٢ائ٤، بضون الكٗىع بخٗب ملخّى ًمىٗه مً الاؾخمغاع ُٞه. وهى وكاٍ 

٘، الهغ  ولت، الجغي، ع٧ىب الضعاحت الثابخت أو الٗاصًت، بضوي ًخمحز بىجحرة مؿخمغة، مثل اإلاص ي الؿَغ

ل،  ٣ُت هىائي (. و ٧لمت26، م 1998الؿباخت، و هِ الخبل،و ما قابه طل٪،)ٍَى  حٗني ألانل إٍٚغ

 ٌٗخ٣ض ٦ما الُل٤ بالهىاء ٖال٢ت لها للًٗالث، ولِـ الُا٢ت إهخاج ٖملُاث في ألا٦سجحن اؾخسضام

ُت ال٣لب لصخت حٗض مُٟضة الهىائُت ألاوكُت أن اإلاٗغوٝ و مً (.47، م 2004البٌٗ)٧اْم،   وألاٖو

ت، اوي الضم يِٛ ولخٌٟ الضمٍى  أنها ٦ما ُٞه، والخد٨م صاء الؿ٨غي  مً وللى٢اًت اإلاغجٟ٘، الكٍغ

 الخىنُاث وحكحر .الجؿم في وؿبت الصخىم وزٌٟ الىػن جس٠ُٟ بغامج في عئِس ي بك٩ل حؿخسضم

 في الُىم في ص٣ُ٢ت 30 ًٖ ٣ًل ال بما الكضة هىائي مٗخض٫ ضويب وكاٍ مماعؾت الٟغص ٖلى أن إلى الصخُت

 (859، م2008)الهؼإ،  .٧لها ٨ًً لم إن ألاؾبٕى أًام مٗٓم

 

I- 2- 1-2-  ال هوائي رياض ي بدوي وشاط 

وجخجضص  ألاو٦سجحن ال٩افي، ُٚاب في الُا٢ت مهاصع اؾتهال٥ البضوي اليكاٍ مً الىٕى هظا ًخُلب

 الاؾخمغاع ًم٨ً ال الكضة، وكاٍ مغجٟ٘ وهى اليكاٍ، ًٖ الٟغص ًخى٠٢ أن بمجغص هظه الُا٢ت مهاصع

٘ الجغي  مثل .بٌٗ الض٢ائ٤ جضوم ٢هحرة، لٟترة إال أصاءه في  عمي الٗالي، ، ال٣ٟؼ)متر 100 ؾبا١ (الؿَغ

ل،  ٘ ألاز٣ا٫... )ٍَى ً طاث ٦ثاٞت ٧اُٞت لخدٟحز ب و ًخمحز هظا الىٕى (.27، م 1998الجلت و ٞع خماٍع

ايُىن )إؾتهال٥ الُا٢ت الالهىائُت( ألاًٌ الالهىائي لُتٖم ماعؾها الٍغ ؼ ٢ىتهم مً أحل . ٍو حٍٗؼ

تهم  .(Wikipedia.org. )وؾٖغ
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I- 2 -2- ًالؼاية حيث م 

ى٣ؿم اض ي اليكاٍ ٍو  :و ٖالجي جىاٞس ي، جغوٍحي إلى الٛاًت مً مماعؾخه خُث مً الٍغ

I- 2 -2- 1 - ثىافس ي رياض ي وشاط 

ايُت، والخٗبحرٌؿخسض      ًا في ألاوؾاٍ الٍغ ٍغ أو  مىاٞـ م حٗبحر اإلاىاٞؿت اؾخسضاما واؾٗا ٖو

  مخىاٞـ
ً
  ٩ًىن  ما ٚالبا

ً
 ل٩لمت أو بضًال

ً
اض ي، مغاصٞا  بضًل آلازغ ٧اؾم هى مىاٞؿت الخٗبحر ٌؿخسضم ٦ما ٍع

٠ ٖلى الباخثىن  صأب للمؿاب٣ت. و ل٣ض ٣هض ون٠ ٖملُاتها،  زال٫ مً ٖام بك٩ل اإلاىاٞؿت حٍٗغ  ٍو

 .هضٝ مٗحن أو لخد٤ُ٣ ما ش يء ؾبُل في أ٦ثر أو ازىان ٩ًاٞذ ٖىضما باإلاىاٞؿت

اض ي الخىاٞس ي ًخٗل٤ اليكاٍ و ٗخمض ٖلى ٦بحرة، بضعحت البضهُت وال٨ٟاءة باللُا٢ت الٍغ ب َو  الٗلمي الخضٍع

ُضم اإلاٗضاث، الؿلُم،
َ
٣

َ
اض ي والُب وج ايت ٢ُإ في الخضًث الٍغ  و اإلاٗا٢حن،أ لألصخاء الخىاٞؿُت الٍغ

اض ي البضوي اليكاٍ مً الىٕى وهظا اياث، في ٧ل ال٣ُاؾُت ألاع٢ام جُىع  في ٌؿاهم الظي هى الٍغ  الٍغ

غ إلى باإلياٞت ايُت الٗلىم جٍُى ب و اإلا٩ُاه٩ُا ٖلم مثل والُبُت، الٍغ ت، الخضٍع لم الخٍُى  الىٟـ ٖو

اض ي حر ٖضالت بها الالتزام ًجب والتي ألاصاء، و٢ىاهحن ٢ىاٖض الىٕى هظا في و جىي٘ .الٍغ  اإلاىاٞؿت لخٞى

ايُت، ؿمذ الٍغ  .الُىمُت الخُاة في إزٟائها ال٨ثحر إلى ٌٗمض التي الخىاٞؿُت، مكاٖغهم بئْهاع لألٞغاص َو

 ومخٗت طاتها بدض بغوح اإلاىاٞؿت الاؾخمخإ مثل أهضاٞه، بٌٗ ًىا٫ الخاؾغ ختى أهه مٟاصه عأي وهىا٥

م الجهض بظ٫   للمىاٞؿت، اإلاىحه الى٣ض البضوي. و ٚع
ا
ايت، ج٣ىم الظي اإلاخحن ألاؾاؽ حٗخبر أنها إال  ٖلُه الٍغ

٘ وحؿخسضم ت الغوح وإيٟاء والهحي، البضوي اإلاؿخىي  لٞغ  والخٟازغ الخباهي وألحل الٗالُت لألٞغاص، اإلاٗىٍى

تزاػ  (.163-162، م م 1996ال٣ىمي )الخىلي،  والٖا

 

I- 2 -2-2 - ثرويحي رياض ي وشاط 

ايت و٢ذ الٟغاٙ، مً ألاع٧ان ألاؾاؾُت في بغامج التروٍذ و طل٪ إلاا ٌٗض الترو اض ي أو ٍع ٍذ الٍغ

ًخمحز به مً أهمُت ٦بري في اإلاخٗت و الغاخت الكاملت للٟغص، و أهمُخه في جىمُت الصخهُت جىمُت ٧لُت 

 إلى ٞت(. باإليا145، م 2005جخٗل٤ بالىىاحي الجؿمُت و الصخُت و ال٣ٗلُت و الاحخماُٖت. )إخؿان،

، 1998والٗهبي )عخمت،  والًٗلي والخىٟس ي ٧الجهاػ الضوعي اإلاسخلٟت الجؿم أحهؼة ٧اٞت ٖمل جدؿحن

اض ي اليكاٍ مً الىٕى هظا ( . ٦ما يهض09ٝم  ؼ  الخىجغ، و إػالت الٟغنت لالؾترزاء، إجاخت إلى الٍغ حٍٗؼ

 أ٦ثر هىا٥ أن ( إلى1970)  Elias & Dunning و صهىج إلُاؽ خُث أقاع  .الاحخماعي الترابِ و الخماؾ٪

ايت مً مٗنى  .بمٟهىم التروٍذ ًخهل للٍغ
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و ٣ٌٗب أمحن  .و الخىجغ، ٖلى ٨ٖـ ما هى مخى٢٘ الاؾدثاعة صعحت و مًا٠ٖ ؤلازاعة ًٖ البدث  :أوال -

أهىع الخىلي ٖلى هظا اإلاٗنى ألهه ججاهل الاؾترزاء و إػالت الخىجغ الظي ًخد٤٣ بٗض مماعؾت اليكاٍ 

اض   ي و بٗض أن جهل الاؾدثاعة إلى ٢متها.الٍغ

 ًٖ والخىِٟـ الخغ٦ُت و اإلاهاعة البضهُت ٧اللُا٢ت والصخُت البضهُت ال٣ُم و الٟىائض بٌٗ ا٦دؿاب زاهُا : -

 .والىٟؿُت البضهُت الُا٢اث

. )الخىلي،  ولى والخىخض الخًامً بمكاٖغ و الاحخماعي زالثا : الكٗىع بالخًىع 
ً
، م م 1996مؤ٢خا

155-156.) 

 

I- 2 -2-3 - أو ثكيفي وشاط رياض ي عالجي 

اض ي البضوي اليكاٍ ًدخل اض ي، الُبي اإلاجا٫ في هاما حاهبا الٍغ  في ًماعؽ به الظي وه٣هض الٍغ

غاى أو اإلاؿىحن بٟئت الخانت اإلاغا٦ؼ أو الٗالحُت، اإلاغا٦ؼ اصة هٟؿُت، أو بضهُت اإلاٗا٢حن، أٚل  جأهُل إٖل

 .الجبـ باليؿبت للمهابحن بال٨ؿىع  هٕؼ أو بٗض للٗملُاث الجغاخُت، والخايٗحن و اإلاٗا٢حن اإلاغض ى،

هغ اض ي البضوي اليكاٍ مً الىٕى هظا ْو  في اإلاهابحن في جأهُل الثاهُت الٗاإلاُت الخغب بٗض زانت الٍغ

 الاو٩ٗاؽ أصي و٢ض .الغباعي الىهٟي، والكلل الكلل مغض ى مثل الكى٧ي، والىسإ ال٣ٟغي، الٗمىص

ايت عؾتبمما الاًجابي والاحخماُٖت،  البضهُت، و الىٟؿُت مً الىاخُت حُضة هخائج إلى اإلاٗا٢حن لخأهُل الٍغ

 مً الخغوج بٗض الٗاصًت خُاتهم إلى الغحٕى مً الٗالج الىٕى لهظا الخايٗحن مً لل٨ثحر ٌؿهل مما

 (22، م 2010، حجاجالخأهُل. ) ومغا٦ؼ اإلاؿدكُٟاث،

 

I- 3 -  الرياض يالوظائف الاحتماعية لليشاط 

I- 3 - 1 -  الوظيفة الىفسية و الاحتماعية 

ايُت خالت مً الاؾخ٣غاع و الاجؼان الٗاَٟي لضي الٟغص، ٦ما جىمي ُٞه عوح  جسل٤ اإلاماعؾت الٍغ

الاؾخٗضاص لخم٨ُىه مً أصاء صوعه في اإلاجخم٘ بك٩ل ٞٗا٫ و مخمحز، و جسل٤ لضًه قٗىع بالضاُٞٗت و 

غوح اًجابُت جم٨ىه مً يبِ اهٟٗاالجه الىٟؿُت و ال٣ضعة ٖلى خؿً اإلاثابغة ٖلى الٗمل بٟٗالُت و ب

الخهٝغ في اإلاىا٠٢ الهٗبت التي جخُلب اجؼاها هٟؿُا و احخماُٖا، و بجاهب هظه الهٟاث و 

ايت هجض أنها حؿهم أًًا في زل٤ اإلاكاٖغ التي جدؿم بالجمالُت و ؤلابضإ، و  الخهائو التي جىميها الٍغ
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الًُإ و ؤلاخباٍ، و التي ٢ض جؤصي إلى الٗضائُت و الٗؼلت أو ألامغاى الىٟؿُت و  جبٗض الٟغص ًٖ مكاٖغ 

ايت ججٗل الٟغص ٌِٗل أحىاء هٟؿُت متزهت و هاصئت، و لظل٪  الاحخماُٖت اإلاسخلٟت. ٦ما أن مماعؾت الٍغ

ايت ًخهٟىن بسهائو هٟؿُت و احخماُٖت اًجابُت.    هجض ٚالبُت ألاٞغاص الظًً ًماعؾىن الٍغ

 

I- 3 - 2 - الوظيفة التربوية 

ايُت حؼء مخمم للتربُت بهٟت ٖامت تهضٝ الى البىاء الىٟس ي و التربىي و الاحخماعي و   التربُت الٍغ

ايُت  ائ٠ التي ٌؿهل حصخُهها في التربُت البضهُت و الٍغ ت مً الْى ُٟت التربٍى البضوي، لظل٪ حٗض الْى

لت و إٚىائه باإلاٗلىماث و اإلاٗاٝع و اإلاماعؾاث مً زال٫ صوعها الىاضح في جغبُت الٟغص جغبُت قام

غ  ت حؿعى الى جٍُى الاًجابُت و الٗاصاث الصخُدت،)...( ٞاإلاضعؾت بىنٟها مؤؾؿت احخماُٖت جغبٍى

ت الكاملت في بىاء الُالب  ايُت لخجٗله ًسضم الٗملُت التربٍى مٟغصاث صعؽ التربُت البضهُت و الٍغ

، الٗؼاوي،   بمٟهىمه البضهُت التربُت هٓام مً الٛائي الهضٝ (. و لٗل65 ، م1989)الٗباصي، اإلاهٝغ

ايت، البضهُت التربُت جىمي أن )...( بدُث ًيبغي.الهالح للمىاًَ الاحخماُٖت الخيكئت اإلاضعس ي هى  والٍغ

٦ما  مجخمٗه، في الخام اهضماحه جىمي وأن في أهىائه، والخد٨م إعاصجه ٦ظل٪ جىمي وأن إوؿان، ٧ل ٢ضعاث

ت اليكاٍ جًمً أن ًيبغي ايت و مماعؾت اؾخمغاٍع قاملت  جغبُت بىاؾُت وطل٪ ؤلاوؿان، خُاة َىا٫ الٍغ

ايت اهخماء ٞئن وبظل٪ ومٗممت. وصائمت ت وؾائِ ًٖ اهخماء ٌٗبر إهما التربُت إلى الٍغ ال٣ُمت،  ٖالُت جغبٍى

ايُت الهاصٞت البضهُت اإلاىاقِ مً البضهُت التربُت هٓام وي٘ ٞل٣ض   هال َِلمسا والٍغ
ً
 إ٦ؿاب في أمال

، م 1996) الخىلي،  .والاحخماُٖت الؿلى٦ُت الخهائو مً أ٦بر ٢ضع بغامجها مً اإلاؿخُٟضًً ألاٞغاص

122.) 

 

I- 3 - 3 - الرياضة أداة للتيشئة الاحتماعية 

الخيكئت الاحخماُٖت هي ٖملُت حٗلم و حٗلُم و جغبُت، ج٣ىم ٖلى الخٟاٖل الاحخماعي و تهضٝ الى ا٦دؿاب 

غص ) َٟال، ٞمغاه٣ا، ٞغاقضا، ٞكُسا ( ؾلى٧ا و مٗاًحر و ٢ُم و اججاهاث مىاؾبت الصواع احخماُٖت الٟ

مُٗىت، جم٨ىه مً مؿاًغة حماٖخه و الخىا٤ٞ الاحخماعي مٗها ٧ي ج٨ؿبه الُاب٘ الاحخماعي و جِؿغ له 

ا153، م 2005الاهضماج في الخُاة الاحخماُٖت )ٖىَـ، الهاللي،  يُت ٦مؤؾؿت (. و التربُت الٍغ

ُٟت في ٖملُت الخيكئت الاحخماُٖت و هي حٗلُم و ا٦دؿاب  احخماُٖت أو ٦جؼء مً الىٓام الخٗلُمي لها ْو
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اإلاهاعاث و اإلاٗلىماث الخانت باللُا٢ت البضهُت و الخغ٦ُت، و جىمُت الٗال٢اث الاحخماُٖت )هٟـ اإلاغح٘، 

 (.168م 

 

I- 3 - 4 - ىيةوالوط والوحدة الرياضة أداة للتماسك 
 

اياث، و مً ألالٗاب زال٫ مً ال٨ثحر أْاٞغه وٗىمت مىظ الٟغص ٨ًدؿب  ٨ًدؿبه ما يمً و الٍغ

 احخماعي مُلب و الاهخماء إلُه، ًيخمي الظي أو الىاصي الٍٟغ٤ أو اللٗب حماٖت إلى باالهخماء الكٗىع 

 م٘ ال ًخٟاٖل الظي ٛترباإلا الالمىخمي ؤلاوؿان هى البضًل ألن ججاهلها، ًيبغي احخماُٖت، ال هٟؿُت وخاحت

و  جم٘،لمجا لهظا الٗم٤ُ والاهدؿاب مكاٖغ الخىخض إلى ًٟخ٣غ ألهه به، النهىى ٖلى ٌٗمل و ال مجخمٗه

اض ي في الٍٟغ٤ الهٛحرة ممثلت الجماٖت جبني هظا  عمىػ  خى٫  ًلخٟىن  ٞهم الاهخماء، هظا ٢ىاٖض أولى الٍغ

٤ ٤ عئِـ ٧ان ؾىاء الٍٟغ ٤ قٗاع أو الٍٟغ و  ًغجضوهه الظي اإلاىخض ال٣مُو ختى لىن  أو الىاصي أو الٍٟغ

تهم جىخض ًٖ ٌٗبر الظي ان هٍى  الضازلُت الاحخماُٖت والهالث الىقائج جخ٩ىن  ما واهخمائهم، و ؾٖغ

٤  الخىخض ٖبر مكاٖغ الخاعحُت اإلاىاٞؿت مىحت مكاٖغ ٖلى ًجخم٘ والظي الىاخض، بأًٖاء الٍٟغ

 لٛت ال٣ىمُت، والاحخماُٖت الث٣اُٞت زال٫ اإلاُُٗاث مً ٤ٍالٟغ  صازل الخىانل ًخم خُث والخماؾ٪،

تزاػ مكاٖغ ٞخىمى وأزال١ و آصاب، احخماُٖت ومٗاًحر ىُت بال٣ىمُت الٖا خب  مً جخضعج و التي و الَى

٤ ً خب إلى ؾبُله في و الخطخُت الىاصي أو الٍٟغ  (.105، م 1996) الخىلي،  .جغابه ًٖ و الظوص الَى
 

 

I- 3 - 5 - الاحتماعي أداة للحراك الرياضة 
 

 الُب٣ي الخهي٠ُ زال٫ هٓام مً الٟغص وي٘ في الخٛحر به ٣ًهض الاحخماعي الخغا٥ مٟهىم الخضعج أو

لى ٩ًىن  ٢ض والخغا٥ الاحخماعي، لى الاحخماعي الؿلم صعحاث ًغج٣ي الٟغص خُث أٖل أٖلى  مغجبت ُٞدغػ  أٖل

دخل الاحخماعي لؿلما صعحاث ُٞجز٫  ألؾٟل الخغا٥ ٩ًىن  ٖليها و٢ض ٧ان مما  ٧ان التي جل٪ مً مغجبت أ٢ل ٍو

لى للخغا٥ ومثا٫ .ٖليها ايت في أٖل  اللٗب مً أو الاختراٝ، الهىاًت إلى مً ًيخ٣ل الظي الالٖب طل٪ ، الٍغ

ايُت، هجاخاجه زال٫ مً الاحخماُٖت ٌٗؼػ م٩اهخه خُث مكهىع، لىاص اللٗب إلى مٛمىع  لىاص  والتي الٍغ

ال٢اجه إلهجاػاجه اإلاىؾ٘ الاؾخسضام إم٩اهُت حٗمم، بمٗنى أن ًم٨ً ايُت له أجاختها التي ٖو  م٩اهخه الٍغ

ُٟت أو م٩اهت إلخغاػ ايُت صون  مً لُىالها ٧ان ما أمىا٫ أو ْو  .إليها اعج٣ى والتي الجضًضة م٩اهخه الٍغ

ايت في ألؾٟل والخغا٥ اض ي طل٪ له مثا٫ الٍغ ايت الظي اٖتز٫  اإلادتٝر الٍغ  أو ؤلانابت وأ الؿً ل٨بر الٍغ

اإلاؿخىي  هبىٍ ٖىامل زال٫ مً الاحخماُٖت م٩اهخه جخسلخل خُث هبٍى اإلاؿخىي، أؾباب مً ؾبب ألي
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ُٟت أو اإلا٩اهت في ه٣و ق٩ل في ًى٨ٗـ الظي ألامغ الظ٦غ، ؾالٟت ألؾٟل.  الخغا٥ بؿبب أو ألامىا٫ الْى

بم٩اهت الٟغص و ويٗه الاحخماعي (. و هىا٥ مً الباخثحن مً ًغي أهه ًم٨ً الخيبؤ 212، 1996)الخىلي، 

ـ، الهاللي،  ايت التي ًماعؾها أو ٌكاهضها )َٖى  (.132، م 2005أو الُب٣ي مً زال٫ جدضًض هٕى الٍغ

I- 3 - 6 - الرياضة اداة للضبط الاحتماعي 
 

ٌكحر مهُلح الًبِ الاحخماعي إلى آلالُاث أو الٗملُاث اإلاجخمُٗت والؿُاؾُت التي جىٓم 

أو  خ٩ىمتمٗحن أو  مجخم٘جماٖت في مداولت للىنى٫ إلى الامخثا٫ واإلاُاب٣ت م٘ ٢ىاٖض ؾلى٥ الٟغص وال

و ًماعؽ بأق٩ا٫ مسخلٟت )عؾمُت و ٚحر عؾمُت(، و يهضٝ الى يمان اؾخ٣غاع الىٓام  ،احخماُٖتٞئت 

ـ، الهاللي،  (. لظي حؿعى اإلاجخمٗاث صائما إلى 323، م 2005الاحخماعي و اؾخمغاعه و جُىعه،)َٖى

ب ٤ جىُٓم و جىخُض و جىحُه مُىلهم و ٚع اتهم و إًجاص الىؾائل الهاصٞت لخىخُض حهىص أبىائها ًٖ ٍَغ

اهخماماتهم اإلاسخلٟت، و الاؾخٟاصة و الاؾدثماع الصخُذ ألو٢اث الٟغاٙ، مً زال٫ إوكاء مؤؾؿاث 

ايُت، الاحخماُٖت، الث٣اُٞت و  ايُت و قباهُت التي حٗنى باليكُاث و الٟٗالُاث و البرامج الٍغ ٍع

ايت واخضة مً ابغػ هظه اليكاَاث التي جماعؽ  في هظه اإلاؤؾؿاث و التروٍدُت. و ال ق٪ في أن الٍغ

التي ٩ًىن لها اججاهاث اًجابُت مكتر٦ت لضي ألاٞغاص بدُث جخد٤٣ مً زاللها ألاهضاٝ اإلاُلىبت التي 

ايُت و  حؿخىحبها اإلاهلخت الاحخماُٖت و جخُلبها َبُٗت هٓام اإلاجخم٘، ٞهظه اإلاؤؾؿاث و ألاهضًت الٍغ

حخماُٖت في أٞغاص اإلاجخم٘، و هي أصاة مغا٦ؼ الكباب مً قأنها ٚغؽ ال٨ثحر مً ال٣ُم و الًىابِ الا 

، الٗؼاوي،  اض ي و الاحخماعي. )الٗباصي، اإلاهٝغ  (.     68، م 1989بالٛت أهمُت في بىائهم الث٣افي و الٍغ

 

I- 4 - أهمية اليشاط الرياض ي في العالم املعاصر 

ايت الاهخمام بغػ  ل٣ض - ٢خهاصًتالا الٓغوٝ مً لٗضص هدُجت ؾىت اإلاىهغمت اإلاائت زال٫ بالٍغ

ج ول٣ض الٟترة، جل٪ إبان و٢ٗذ التي الاحخماُٖت الٗم٣ُت - الث٣اُٞت والخٛحراث الاحخماُٖت  ٧ان الخخٍى

ايت لىجاح الٟٗلي  الىجاح ولٗل .1896 ٖام خضًثت أوإلابُت صوعة أو٫  وإ٢امت ألالٗاب ألاوإلابُت إخُاء في الٍغ

ايت أزاعث التي الٗامت ٗىاملال مً هظه الضوعاث إ٢امت في الهائل والخ٣ضم اإلاخخالي  ٧ل ٖلى الاهخمام بالٍغ

الم في وؾائل لٗبخه الظي الضوع اإلاهم طل٪ في وؾاٖض اإلاؿخىٍاث، ايت ج٣ضًم ؤلٖا  وجبؿُِ للٗامت الٍغ

هىع الاهخماماث هدىها، إًجابُت اججاهاث مٟاهُمها وحك٨ُل البضهُت  اللُا٢ت ا٦دؿاب هدى اإلاتزاًضة ْو

 وألاوؿا١ الىٓم في مسخل٠ البضهُت الث٣اٞت حٛلٛل إلى باإلياٞت مكى١،اإلا الىػن و ال٣ىام ويبِ

 جمٗاثلمجا في الٗاملت ال٣ىي  همى و والاحخماعي الخٛحر الث٣افي ٦ٗىامل مهمت اٖخباعاث الاحخماُٖت، م٘

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
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غوٝ الٗمل ٖلى الُاب٘ الاحخماعي وإيٟاء ايت جأزغث و٢ض الخُاة، ْو  بهظه وألاوكُت البضهُت الٍغ

ايت واججاهاجه هدى الٗهغ هظا هٓغة أضخذ ختى مجملها في ثالخٛحرا مسخلٟت  البضهُت والث٣اٞت الٍغ

 
ً
ايت حضًضة أهضاٝ ويٗذ ٦ما .اإلاايُت الٗهىع  ًٖ جماما اح الخُٛحر ْل في البضهُت وللتربُت للٍغ  ٍع

اصة مالمدها أهم مً ٧ان والتي الث٣افي خماص ٍػ  أ٦ثر ٞغاٙ و٢ذ غأزم مما اإلاخ٣ضمت ج٣ىُاث ؤلاهخاج ٖلى الٖا

(. و ٢ض جغجب ٖلى هظا الخُٛحر و الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي 30، م 1996)الخىلي،  .باليكاٍ قٛله إلى ًدخاج

الؿمىت،  بأمغاى الٗهغ مثل٦ثرة الخمى٫ البضوي و ٢لت الخغ٦ت ٞأنبذ ؤلاوؿان أ٦ثر ٢ابلُت لإلنابت 

حرهاأمغاى ال٣لب وجهلب الكغاًحن ويِٛ الضم وجُبـ اإلاٟان الؿ٨غي،  .ل ٚو

اض ي، ٞل٣ض ٢امذ حمُٗت  و مً هىا بغػ صوع اإلاىٓماث الٗاإلاُت في الاهخمام باليكاٍ البضوي و الٍغ

في ماي الصخت الٗاإلاُت باٖخماص إؾتراجُجُت ٖاإلاُت بكأن هٓام الخٛظًت و اليكاٍ البضوي و الصخت، 

ًاء وإلاىٓمت  ؤلاؾتراجُجُتهظه ، 2004مً ٖام  م جىنُاث للضو٫ ألٖا الصخت الٗاإلاُت والكغ٧اء ج٣ّضِ

ؼ الىٓم الٛظائُت  الضولُحن وال٣ُإ الخام واإلاجخم٘ اإلاضوي واإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت، بكأن حٍٗؼ

بىٟـ ال٣ضع مً ألاهمُت، أ٢غث حمُٗت الصخت الٗاإلاُت  و. الصخُت ومماعؾت اليكاٍ البضوي باهخٓام

ت للٟترة زُت الٗمل الٗاإلاُت الخانت باألمغاى ٚحر الؿ 2013في ٖام  ، والتي جخًمً 2020-2013اٍع

ًاء والكغ٧اء الضولُحن وأماهت مىٓمت الصخت الٗاإلاُت،  ت مً ؤلاحغاءاث اإلاخٗل٣ت بالضو٫ ألٖا مجمٖى

ؼ الىٓم الٛظائُت الصخُت واليكاٍ البضوي   (. tivity/arwww.who.int/dietphysicalac) لخٍٗؼ

ايت و الخىمُت و الؿالم، اإلاى٣ٗض في  ٦ما ٢امذ مىٓمت ألامم اإلاخدضة زال٫ اإلاىخضي الثالث اإلاٗني بالٍغ

ىع٥ ًىمي  لُت   5/6م٣غ ألامم اإلاخدضة في هٍُى ايت و اليكاٍ البضوي ا٢تراح ، ب2013حٍى ًىم ٖالمي للٍغ

ايت ٖامل مً ٖىامل الخىمُت التي جؤ٦ض   EX / 38 192، و طل٪ مً زال٫ الىز٣ُت ع٢م:  ٞيها أن الٍغ

ت، ال ؾُما في مجاالث الخٗلُم و الصخت الن أًًا ًٖ الخاحت إلى  .الاحخماُٖت والبكٍغ وجؤ٦ض ؤلٖا

ايت واليكاٍ البضوي، مً أحل خُاة صخُت و مً أحل بىاء ٖالم ٌؿىصه  ؼ صوع الٍغ مىانلت حٍٗؼ

ش:الؿالم. و أزىاء او٣ٗاص الجمُٗت الٗامت لألمم اإلا ، و مً زال٫ 67في صوعتها  2013أوث   23خدضة بخاٍع

ايت مً أحل الخىمُت والؿالم، الظي ؾُدخٟل به    A / 67/296ال٣غاع:  أٖلىذ ًٖ الُىم الٗالمي  للٍغ

ل مً ٧ل ؾىت. ) 6ًىم   (.UNESCO, 2013ابٍغ

 

 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/ar
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I- 5 - ثىظيم اليشاط الرياض ي في الجزائر 

ايت في الجؼائغ ٢بل الاؾخ٧٣اهذ  ، و ٧اهذ مدهىعة في بٌٗ 1901ل٣اهىن  جسً٘ ال٫الٍغ

 ،ً الخسههاث ٨٦غة ال٣ضم،  اإلاال٦مت و الٗضو، بِىما الازخهاناث ألازغي ٧اهذ زانت باإلاؿخٗمٍغ

هظا الخمُحز ٨ٌٗـ ؾُاؾت الٓلم و التهمِل التي ٧ان ًماعؾها اإلاؿخٗمغ ٖلى الكٗب الجؼائغي، و بٗض 

ايت في الجؼائغ  حؿخلؼم ٦ٛحرها مً اإلاُاصًً البدث ًٖ الخلى٫ إلاسخل٠ الاؾخ٣ال٫ أنبدذ الٍغ

ً (، الخيكُِ و الىؾائل.  ل، الخٗلُم ) الخ٩ٍى  اإلاكا٧ل اإلاخٗل٣ت بالدؿُحر ، الخأَحر، الخمٍى

خي بٗض  ايُت الى ٖضة ههىم و ٢ىاهحن زال٫ مؿاعها الخاٍع ىُت الٍغ و ٢ض زًٗذ الخغ٦ت الَى

ش: الها 354-63الاؾخ٣ال٫، ٞمً اإلاغؾىم ع٢م:  لُت 10صع بخاٍع الظي ٌٗخبر امخضاص ل٣اهىن  1963حٍى

ش:  81-76إلى ٚاًت ألامغ ع٢م:  1901 ايُت  1976ؾبخمبر  22 بخاٍع اإلاخٗل٤ ب٣اهىن التربُت البضهُت و الٍغ

٣ا للؿُاؾت الٗامت للضولت، في هظه  ىُت، ٞو ايُت الَى الظي ًمثل ال٣اٖضة ألاؾاؾُت لليكاَاث الٍغ

ايُت حمُ٘ ال٣ُاٖاث و ٧ل الُب٣اث الاحخماُٖت اإلاغخلت مؿذ اإلاماعؾت و جمحزث باإلاجهىصاث  ،الٍغ

ايت للجمُ٘(، ت )الٍغ ايت الجماهحًر غ الٍغ و الاهخمام بدىُٓم و حٗمُم  التي بظلتها الضولت مً أحل جٍُى

ت، الجامٗت و في ٖالم الكٛل و في البلضًاث و ٦ظا ايُت )في اإلاضعؾت، الثاهٍى  التربُت البضهُت و الٍغ

ت،  ً، جغمُم و تهُئت اإلايكاث اإلاىعوزت مً الٟترة الاؾخٗماٍع ٍغ ً اإلاَؤ ني الكٗبي(، ج٩ٍى الجِل الَى

اياث ٖلى مؿخىي الىالًاث، و ٦ظا بىاء مغ٦باث اوإلابُت مً  جُب٤ُ بغامج إوكاء مغ٦باث مخٗضصة الٍغ

٣ُت، باإلياٞت إلى ا لخ٨ٟل الٟٗلي بالٟغ١ احل اخخًان الٗاب البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ و ألالٗاب ؤلاٍٞغ

اض ي ؾىت  ىُت. زم حاء ؤلانالح الٍغ ايُحن،  1977الَى ايُت، الٍغ الظي قمل الخ٨ٟل بالجمُٗاث الٍغ

ايت  ش الٍغ ايُت حضًضة. ٦ما ٌٗخبر هظا ؤلانالح ه٣ُت خاؾمت في جاٍع اعاث و بىاء ميكاث ٍع ً ؤلَا ج٩ٍى

ىُت و طل٪ مً زال٫ وي٘ مداوع عئِؿُت للمٟهىم الجضًض لل اض ي. و مً بحن الىخائج الَى خىُٓم الٍغ

 اإلاغيُت اإلاسجلت في هظه الٟترة:

ايُت الضولُت. -  مكاع٦ت الجؼائغ في مسخل٠ الخٓاهغاث الٍغ

ايُت. - ىُت و الجمُٗاث الٍغ  الىخائج الجُضة اإلاسجلت مً َٝغ الٟغ١ الَى

ايت و مىدها امخُاػاث واؾٗت. -  زل٤ اإلاجالـ البلضًت للٍغ

ش:  03-89ن ع٢م: بٗض طل٪ حاء ال٣اهى  غ الىٓام  1989ُٟٞغي  14الهاصع بخاٍع اإلاخٗل٤ بدىُٓم و جٍُى

ايت اإلاضعؾُت  ايُت. و أهم ما محز هظه الٟترة هى إٖاصة بٗث و جيكُِ الٍغ ني للث٣اٞت البضهُت و الٍغ الَى

ت في مغا٦ؼ الخأهُل و ألاوؾاٍ الخانت. ل٨ً هظا ال٣اهىن ٧ان  ايت الجىاٍع غ مماعؾت الٍغ مدل و جٍُى
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تها الجؼائغ آهظا٥ في مسخل٠ اإلاُاصًً الؿُاؾُت،  ٗت التي ٖٞغ ه٣ض ألهه لم ًىا٦ب الخدىالث الؿَغ

 (  MJS, 1993 , p p 22-23-24) الا٢خهاصًت و الاحخماُٖت.

ش:  09-95و ٦ىدُجت خخمُت للخدىالث التي قهضتها الجغائغ حاء ألامغ ع٢م:   1995ُٟٞغي  25الهاصع بخاٍع

غها. و الظي ألغى أخ٩ام اإلاخٗل٤ بخىحُه  ايُت و جىُٓمها و جٍُى ىُت للتربُت البضهُت و الٍغ اإلاىٓىمت الَى

ايُت، و  03-89ال٣اهىن ع٢م:  ني للخىمُت الٍغ اإلاظ٧ىع أٖاله، و طل٪ مً احل ججؿُض اإلاسُِ الَى

 و يغوعة أھمیت و ٢ض أ٦ض هظا ألامغ ٖلى  یكھضھا اإلاجخم٘ الجؼائغي، التي والخُىعاث الخٛحراث إلاىا٦بت

( مً 2الٗامت الىاعصة في اإلااصة) وألاخ٩ام ألاھضاٝ زال٫  مً وطل٪ و الغیايیت، البضهیت التربیت مماعؾت

 في: هظا ألامغ و اإلاخمثلت

 .صخخھم ٖلى واإلاداٞٓت بضهیا وجھیئخھم ٨ٞغیا اإلاىاَىحن شخهیت جٟخذ -

 .وز٣اٞیا احخماٖیا وجغ٢یخھا الكبیبت جغبیت -

ؼ الترار ال - اض ي.حٍٗؼ ني الث٣افي و الٍغ  َى

ني الخماؾ٪ ٖىامل باٖخباعھا والخًامً والهضا٢ت الخ٣اعب مثل جُىیغ -  .الَى

 .الغیاض ي بالخل٤ اإلاغجبُت ألازال٢یت ال٣یم بتر٢یت الاحخماٖیت ألامغاى مداعبت -

ً اإلاكٝغ الخمثیل -  .الضولیت الغیايیت اإلاىاٞؿاث مداٞل في للَى

ايُت ٣ٞض خضص هظا ال٣اهىن أعبٗت أق٩ا٫ في اإلااصة)و ُٞما ًخٗل٤ بأق٩ا٫ اإلاماع  (: 4ؾاث البضهُت و الٍغ

ايُت. -1  التربُت البضهُت و الٍغ

ُهي. -2 اض ي التٞر  اليكاٍ البضوي و الٍغ

ايت اإلاىاٞؿت. -3  ٍع

ايت الىسبت و طاث اإلاؿخىي الٗالي.  -4  (8-7، ص ص1995، 99-95)ألامر رقم: ٍع

ش:  10-04: نضع ال٣اهىن ع٢م 2004و في ؾىت  اإلاخٗل٤ بالتربُت البضهُت و  2004أوث  14اإلاؤعر بخاٍع

ايُت الظي حاء مً احل حُٛیت ألامغ  مدخىي  في مىحىصة ٧اهذ التي والؿلبیاث والثٛغاث، الى٣ائو، الٍغ

اض ي في زالزت أق٩ا٫:اإلاظ٧ىع آهٟا، و أهم ما محز هظا ال٣اهىن هى خه 09-95ع٢م:   غ اليكاٍ الٍغ

ايُت.التربُت الب -1  ضهُت و الٍغ

ايت للجمُ٘.  -2  الٍغ

ايت الىسبت و اإلاؿخىي الٗالي. -3  ٍع
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 ً ايُت في أوؾاٍ الخٗلُم و الخ٩ٍى ت ٖلى حٗلُم التربُت البضهُت و الٍغ ٦ما جمحز بئيٟاء نٟت ؤلاحباٍع

الٗالُحن، و في اإلاؤؾؿاث الخانت باألشخام اإلاٗا٢حن و طوي الٗاهاث، و في أوؾاٍ إٖاصة التربُت و 

ىُت  ايت للجمُ٘ مً زال٫ إوكاء اجداصًت َو الى٢اًت، و٦ظا اإلاؤؾؿاث ال٣ٗابُت، ٦ما اهخم أ٦ثر بالٍغ

ايت و الٗمل، و طل٪ مً أحل حصجُ٘ أ٦بر ٖضص مً اإلاىاَىحن ٖلى  ايت للجمُ٘ و أزغي للٍغ للٍغ

ايت.  يهُت الخغة أو اإلاىٓمت و ٦ظا حصجُ٘ الٗما٫ ٖلى مماعؾت الٍغ ايت التٞر )القاهون رقم: مماعؾت الٍغ

ت (13-9، ص ص 2994، 94-19 ايُت زانت الجىاٍع اصة في ٖضص اإلايكاث الٍغ ذ هظه الٟترة ٍػ . ٦ما ٖٞغ

ت ايُت الجىاٍع ت(منها )اإلاغ٦باث الٍغ ايُت الجىاٍع اعاث اإلاخسههحن ، اإلاُاصًً الٍغ اصة في ٖضص ؤلَا ، و ٍػ

اض ي. ً الٍغ   زغجي اإلاٗاهض و اإلاغا٦ؼ اإلاخسههت في الخ٩ٍى

ايُت الُىم لل٣اهىن ع٢م: و جس ش:  05-13ً٘ التربُت البضهُت والٍغ لُت  23الهاصع بخاٍع ، 2013حٍى

غها، الظي حاء لخضاع٥ ما ٟٚلذ ٖلُه ال٣ىاهحن و  ايُت و جٍُى اإلاخٗل٤ بدىُٓم ألاوكُت البضهُت و الٍغ

ىُت  الىهىم الؿاب٣ت، و مً أحل جلبُت خاحُاث و مخُلباث الى٢ذ الغاهً، ٦ما ًىضح الؿُاؾت الَى

ايُت و  غ ألاوكُت الٍغ اع اإلاغحعي في وي٘ الاؾتراجُجُاث و البرامج لخٍُى ايت التي حٗخبر ؤلَا للٍغ

ايُت بدؿب البضهُت جىحيهها، ٞمً حملت ما حاء به، هى جدضًض أق٩ا٫ ألاوكُت  و٦ثاٞتها  َبُٗتها والٍغ

  : أحيً  ٦ما (13خؿب اإلااصة ) وقغوٍ جىُٟظها، وجىٓم  وأهضاٞها  وبغامجها

ايُت.  البضهُت  التربُت  -1 ايت -6   والٍغ ايت  اإلاضعؾُت  الٍغ  الجامُٗت.  و الٍغ

ايت  -2 ت.  الٍغ ايت -7     الٗؿ٨ٍغ  اإلاٗى٢حن. ألاشخام  ٍع

ايت  -3 ايت  -8    اإلاىاٞؿت.  ٍع  الٗالي.  و اإلاؿخىي   الىسبت  ٍع

ايت  -4 ايت  -9     للجمُ٘.  الٍغ  الكٛل.  ٖالم  في  الٍغ

اياث  ألالٗاب -5  الخ٣لُضًت.   و الٍغ

و ٢ض اهخم ٦ظل٪ زالٞا إلاا ؾب٣ه مً ٢ىاهحن، بٓاهغة الٗى٠ اإلاخٟكُت في مالٖبىا، بدُث زهها بٗضص 

ايُت، ٦ما قضص ال٣ٗىباث  مً اإلاىاص مً قأنها م٩اٞدت هظه الٓاهغة و الى٢اًت منها صازل اإلايكاث الٍغ

الجؼائُت، ٖلى ٧ل اإلاسلٟاث التي جمـ أمً اإلاىاَىحن أو جىُٓم مً زال٫ ألاخ٩ام الخأصًبُت و ألاخ٩ام 

ايُت أو ؾحرها. )  (. 39، ص 25، ص 5، ص 95-13القاهون رقم اإلآاهغاث الٍغ
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II –   الفراغ أوقاتالترويح و  
 

II – 1- مفهوم الترويح و وقت الفراغ 
 

ٍدُا ًيبغي أن ًماعؽ في و٢ذ ًغجبِ التروٍذ اعجباَا وز٣ُا بى٢ذ الٟغاٙ، ٞل٩ي ٩ًىن اليكاٍ جغو 

الٟغاٙ و لِـ في و٢ذ الٗمل، لظا اعجأًىا أن وٗغج ٖلى مٟهىم و٢ذ الٟغاٙ ٢بل الخُغ١ إلى مٟهىم 

 التروٍذ.

 

II – 1- 1- مفهوم وقت الفراغ 

ت هظه حمل مً و  "الى٢ذ الخغ " البٌٗ ٌؿمُه ٦ما أو الٟغاٙ، لى٢ذ مخٗضصة حٗاٍع٠ هىا٥

 ًلي: ما ( لبٌٗ اإلاهخمحن بهظا اإلاُضان منها11-10، م 1990ُاث زُاب )ما حاءث به ُٖ الخٍٗغ٠،

محر  " ًغي  التي  أو الغؾمُت ال٣ُىص مً ُٞه هخدغع  الظي الى٢ذ هى " الٟغاٙ و٢ذ أن Nemeyer " هٍى

ُٟي ٖلُىا ٖملىا ًٟغيها  "الغؾمي الْى

 ." ٌكاء ما ُٞه ؤلاوؿان لًٟٗ الظي الخغ الى٢ذ هى " الٟغاٙ و٢ذ أن إلى " زُاب ٖاص٫ مدمض " ٌكحر

 ."ٞغاٙ و٢ذ إال هى ما الىىم و٢ذ أو الٗمل و٢ذ بمجا٫ ًخٗل٤ ال وكاٍ ٧ل أن  Hanhart " هانهاعث  " ًغي 

 اإلاهام مً الٟغص ٞیه یخدغع  الظي الى٢ذ هى الاحخماٖیت إلى أن و٢ذ الٟغاٙ:" الٗلىم مٗاٝع صائغة حكحر

 الؼائض الى٢ذ هى الٟغاٙ و٢ذ أن یٗني هظا و .مٗحن أحغ ة هٓحرمباقغ  ٚحر أو مباقغة بهىعة بأصائها اإلالؼم

 الٗیل." ٦ؿب الٟغص لٛغى به ی٣ىم الظي الٗمل خاحت ًٖ

ً ؾاٖت بٗض خظٝ Prattٌٗٝغ "بغاث  " و٢ذ الٟغاٙ بأهه:" الى٢ذ الخغ  اإلاخب٣ي مً الاعب٘ و الٗكٍغ

اث الخُاة الُىمُت بما في طل ٪ الىىم و ٣ًًُه الٟغص في عاخت و الى٢ذ الظي ًدخاحه الاوؿان لًغوٍع

ض"  هضوء ٌؿخٛله خؿبما بٍغ

ٟا الٟغاٙ و٢ذ  Roblitz "عبلتز  " ٌٗٝغ و  الٗمل بٗض َغح ؾاٖاث الظي ًدب٣ى الى٢ذ " بأهه إحغائُا حٍٗغ

ت الضعاؾت أو ؤلاحباعي   الُىمُت الىاحباث ألصاء الًغوعي  و الى٢ذ لُال، الىىم و و٢ذ للٟغص، ؤلاحباٍع

ت  ." الًغوٍع

خطح  الى٢ذ هى و٢ذ الٟغاٙ أن ٖلى ًخ٤ٟ ٩ًاص مٗٓمها أن الٟغاٙ لى٢ذ الؿاب٣ت الخٗاٍع٠ مً ٍو

 الخُاة، ويغوعاث التزاماث مً ؤلاوؿان ُٞه والظي ًخدغع  مٗحن واحب أصاء بًغوعة ًغجبِ ال الظي الخغ

ت له وج٩ىن  ض ٦ُٟما ٢ًائُت خٍغ ب و ًٍغ  .ًٚغ
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II – 1- 2-  الترويح مفهوم  
 

ت حؿخٗمل مهُلح ججضع ؤلا  قاعة هىا إلى أن ال٨خب التي حٗخمض ٖلى اإلاغاح٘ اإلاخدضزت باالهجلحًز

Recréation, Leisure  للخٗبحر ًٖ التروٍذ، أما اإلاغاح٘ اإلاخدضزت باللٛت الٟغوؿُت حؿخٗمل مهُلح

Loisir  ،ُه  التروٍذ حمهُل لظا ٌؿخسضمو ٣ًابله في اللٛت الٗغبُت و٢ذ الٟغاٙ، الدؿلُت، التروٍذ، التٞر

ؿخٗمل .الٛغبُت ؾُا٢اث الث٣اٞت في الٟغاٙ، زانت و٢ذ مهُلح مً ٢ٍغب بمٗنى الٛالب في  لإلقاعة َو

ت اإلاخٗت ًجم٘ بُنها وإهما واخضا ق٨ال جأزظ ال ألاوكُت مً مُٗىت أهىإ إلى  أؾاؾُت ٦مٟاهُم والخٍغ

٠ التي جىاولذ مىيٕى التر .ألاوكُت لهظه مالػمت وٍذ بخٗضص الخسههاث التي و ٢ض حٗضصث الخٗاٍع

ٟاث هجض:  اهخمذ به و مً بحن هظه الخٍٗغ

ه أمحن أهىع الخىلي )   الٟغص قٗىع  مً جيخج اهٟٗالُت ( ٖلى اهه "خالت153، م 1996ٌٗٞغ

خه٠ بمكاٖغ إًجابُت، ٧اإلهجاػ الخُاة و الغيا، في الُُب بالىحىص الاهخٗاف، ال٣بى٫،  وؤلاحاصة، ٍو

غاى ًد٤٣ أهه ٦ما لظاث الٟغص، ؤلاًجابُت الهىعة ًضٖم بظل٪ وهى هجت،الب الظاث، ٢ُمت الىجاح،  ألٚا

ً، مً الغاحٗت الصخهُت، والخٛظًت خسظ آلازٍغ  م٣بىلت الٟغاٙ ج٩ىن  لى٢ذ مؿخ٣لت أوكُت التروٍذ ٍو

." 
ً
 احخماُٖا

ها ٧لمت أن  Recréation( أن ألانل الاًدُمىلىجي ل٩لمت جغوٍذ 118، م 2001و ًغي صعوَل و الخىلي، ) 

 إٖاصة حٗني الخل٤، أي أن اإلاٗنى الخغفي لل٩لمت هى Créationٌٗني إٖاصة، و   Reمغ٦بت مً حؼءًً  

  الخل٤، و هى مٗنى مجاػي ٣ًهض به الخجضًض و الاهخٗاف ٦ىىاجج إلاماعؾت التروٍذ.

ت الٗغبُت الٗاإلاُت ) ه اإلاىؾٖى  ، َىاُٖت الىاؽ ًؤصًه وكاٍ ٧ل ( بأهه265، م 1999و حٗٞغ

بت الصخهُت إقباٖا أو الاؾترزاء أو للمخٗت الصخهُت َلبا  - الىاؽ و ًدخاج ٞغاٚهم. في أو٢اث للٚغ

 أو الٗمل )عوجحن( همُُت مً عاخت أو اؾخجمام أهىإ التروٍذ ٦ٟترة مً للمكاع٦ت في هٕى -ٖامت بهٟت

دضر ٦ثحرة أق٩اال و ًأزظ التروٍذ الضعاؾت. ٖىاء  الزخُاع ٗاٖضًضة، جب مىا٢٘ في مسخلٟت ٍو

ت الٗغبُت الٗاإلاُت، .الٟغص  (.265، م 1999)اإلاىؾٖى

ضَي  غ صوماٍػ ه حٞى  Ver Une Civilisation Du   في ٦خابه Joffre Dumazidier (1962)ٌٗٞغ

Loisir ?  ت مً ألاوكُت التي ًماعؾها الٟغص َىٖا، ؾىاءا مً أحل الاؾترزاء، اإلاخٗت أو ٖلى اهه مجمٖى

غ مهاعاجه أو مكاع٧ ت أو ٢ضعاجه ؤلابضاُٖت، بٗض الاهتهاء مً حمُ٘ التزاماجه جٍُى اجه الاحخماُٖت الازخُاٍع

ُٟت اإلاخٗت و  ُٟت الاؾترزاء، ْو ائ٠: ْو هدى الٗمل، ألاؾغة و الالتزاماث الاحخماُٖت، و خضص له زالر ْو

ُٟت جىمُت الصخهُت.  (http://eduka.free.fr/eps/capeps/ecrit1/loisir.pdf) الدؿلُت و ْو

http://eduka.free.fr/eps/capeps/ecrit1/loisir.pdf
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ه اخؿان مدمض الخؿً، ) (، ٖلى الىدى الخالي:" التروٍذ هى وكاٍ 141، م 2005و ٌٗٞغ

ازخُاعي ممخ٘ للٟغص و م٣بى٫ مً اإلاجخم٘ ًماعؽ زال٫ أو٢اث الٟغاٙ و ٌؿهم في بىاء الٟغص و جىمُخه 

غ اإلاجخم٘ ال٨بحر و جد٤ُ٣ أهضاٞه الٗلُا. جىمُت ٧لُت و قاملت له  ا أهمُتها لخٍُى

ه  الٟغص ًسخاعها والتي الٟغاٙ و٢ذ في جماعؽ اليكاَاث التي أهىإ هٕى مً ٖلى أهه   Petllerبخلغ  و ٌٗٞغ

و  والخل٣ُت البضهُت ال٣ُم الٗضًض مً ا٦دؿابه هىاججها مً بدُث ج٩ىن  إلاماعؾتها، شخص ي بضاٞ٘

ُتواإلاٗ ؤلاحخماُٖت  (55، م 1997)صعوَل، خماخمي،  .ٞغ

ه  والتي ًخم ، الٟغاٙ و٢ذ ًٖ جيخج التي أو الخبراث اليكاٍ مً ألاوحه جل٪ ٖلى أهه ٦Krausغاوؽ  ٌٗٞغ

٣ا إزخُاعها  ال٣ُم مً للٗضًض وا٦دؿاب لظاجه واإلاخٗت الؿغوع جد٤ُ٣ بٛغى وطل٪ الٟغص إلعاصة ٞو

 (.29، م2006، الصخهُت و ؤلاحخماُٖت. ) الخماخمي و ٖاًضة

و التروٍذ هى ؾلى٥ احخماعي ٣ًىم به الٗما٫، أًا ٧اهذ م٩اهتهم مً ؤلاهخاج زاعج التزاماتهم اإلاىخٓمت 

ُه و الغاخت. ) ائٟهم، مً أحل التٞر  (.J. Sumpf, M. Hugues, 1973, p 164لْى

 

II – 2-  أهواع ألاوشطة الترويحية  

 

٢ض ازخل٠  و  ،و٢ذ الٟغاٙي ٨ً مماعؾتها فًم يهىا٥ الٗضًض مً ألاوكُت التروٍدُت الت

أوحه ألاوكُت التروٍدُت  يجضازل ف ًىحض هأهًغي  هم مًمنٞ ،لٗلماء باليؿبت لخهي٠ُ هظه ألاوكُتا

ُمامما ًهٗب خهغها وجدضًضها   :الخهيُٟاث جل٪ ًلي مداولت لٗغى أهم ، ٞو

 جهى٠ مً خُث الٟٗالُت إلى:

ايت اإلابضٖت التروٍدُت َاثاليكا ٖلى و ًض٫ فعال: ثرويحي وشاط - و الغؾم و نُض  و الٛىاء ٧الٍغ

 .إلخ…ألاؾما٥

  .أو اإلاؿخم٘ اإلاخٟغج مى٠٢ ناخبه ٠٣ً ٖملي ٚحر وكاٍ و هى فعال: ػير ثرويحي وشاط -

 : ( ٖلى الك٩ل الخاليRoblitzو ًهىٟها عبلتز )

ماعؾها الٟغص ٞيها ٌكتر٥ التي ألاوكُت في جخمثل و هي إلايجابية: ألاوشطة -أ مثل  إًجابُت، بهىعة ٍو

ايُت ألاوكُت مماعؾت  . اإلاىؾ٣ُُت آلاالث ٖلى الٗٝؼ أو الغؾم أو اإلاسخلٟت الٍغ

٤ ًٖ زاعجي ليكاٍ الٟغص اؾخ٣با٫ بها و ٣ًهض الاستقبالية: ألاوشطة -ب  الخا٫ هى ٦ما ، الخىاؽ ٍَغ

ىن  مكاهضة أو ال٣غاءة في اث مكاهضة أو الخلٍٟؼ ايُت اإلاباٍع  . اإلاالٖب في الٍغ
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 مثل حهض ؾىاء ًٖلي أو ٨ٞغي  أي الٟغص بها ألاوكُت التي ال ًبظ٫ ٞيها و ٣ًهضالسلبية:  ألاوشطة -ج

 (.119، م 2008الاؾترزاء. )هضي، ماهغ،  أو الىىم

 ( إلى:32-31، م م 1997ه٣ال ًٖ صعوَل و الخماخمي ) Nash هاف هاهىٟو ً

 والٗغوى. والخهمُماث الىماطج إبخ٩اع الازترإ، الخأل٠ُ، جخمثل في  :الابتكارية ألاوشطة -1

و التي جدُذ للٟغص اإلاكاع٦ت الٟٗلُت في اليكاٍ و جد٤ُ٣ الخىمُت الظاجُت للٟغص،  :الايجابية ألاوشطة  -2

ايُت، الخمثُل اإلاؿغحي، الٗٝؼ اإلاىؾ٣ُي، الخضماث البُئُت،  اث و اإلاؿاب٣اث الٍغ و مً أهمها: اإلاباٍع

 .، الٟىىن ، الغؾم، لٗب الكُغهجاإلاٗؿ٨غاث، الغخالث

و التي حؿمذ باإلاكاع٦ت الىحضاهُت للٟغص مً زال٫ الاؾخمخإ و جخمثل في: ٢غاءة  :الوحداهيةألاوشطة  -3

ىن، والاؾخمإ إلى لبرامج ا ال٣هو و الغواًاث، مكاهضة ألاٞالم و اإلاؿغخُاث و الخمثُالث و ٦ظا الخلٍٟؼ

اعة اإلاٗاعى و اإلاخاخ٠ؤلاطاُٖت، الاؾخمإ إلى اإلاىؾ٣ُى و  ايُت، ٍػ  .مكاهضة البرامج و اإلاؿاب٣اث الٍغ

و التي جدُذ للٟغص مماعؾت اليكاٍ التروٍحي أو الاؾخمخإ بها، و مً زم ٞان طل٪  :السلبيةألاوشطة  -4

، اإلاؿخىي ال ًغقى إلى صعحت الخأزحر الاهٟٗالي أو الىحضاوي في الٟغص و مً أهمها: ل٣اء ألا٢اعب و ألانض٢اء

ً، الجلىؽ خى٫ اإلاائضة ُه، اللهى واؾتهال٥ الى٢ذ، جباص٫ الخضًث م٘ آلازٍغ  .الدؿلُت و التٞر

 و  لخمغ، لٗب اإلاِؿغ قغب اإلاسضعاث و ٦خٗاَي ا :التي ثلحق ألاذى أو الضرر بالفردألاوشطة  -5

ت  .و ٚحر ازال٢ُت اعج٩اب أٞٗا٫ ٚحر جغبٍى

و  ، أٖما٫ الٗى٠الخُٝغ٧اعج٩اب الجغائم،  :عثلحق ألاذى أو الضرر باملجتمألاوشطة التي  -6

 الكٛب.

 ألهىاٖها و أهضاٞها ٧األحي: 
ً
 في خحن ٢ؿم التروٍذ ٖلماء آزغون َب٣ا

اض ي التروٍذ ٌٗخبر:الترويح الرياض ي -  أهمُت مً ًخمحز إلاا التروٍذ بغامج في ألاؾاؾُت ألاع٧ان مً الٍغ

البضهُت  الىىاحي مً للصخهُت الكاملت الخىمُت في مُخهأه إلى باإلياٞت للٟغص، الكاملت اإلاخٗت في ٦بري 

٣ا ألهضاٝ و 61، م1990والاحخماُٖت،) زُاب،  والصخُت وال٣ٗلُت (، ٦ما ًم٨ً جىُٓم مىاقُه ٞو

اخخُاحاث و اهخماماث ألاٞغاص و الجماٖاث، و بظل٪ هجض أن الاقترا٥ في جل٪ اإلاىاقِ ًخأزغ بالٗىانغ 

حكمل ٖلى  لؿً، الجيـ، الخالت البضهُت، و الخالت الصخُت للٟغص، والخالُت: اإلاؿخىي اإلاهاعي، ا

اياث الٟغ١. و ٣ًؿمه لُىهاعص ؾُلي  اياث الٟغصًت، الؼوحُت، ٍع ألالٗاب طاث الخىُٓم البؿُِ، الٍغ

Leonard Sealey :اث عئِؿُت ٧األحي  إلى مجمٖى

اياث الجماُٖت: مثل ٦غة ال٣ضم، الؿلت، الُض، ال٨غة الُائغ   -  ة... الٍغ

ت... - اياث الٟغصًت: اإلاص ي، الجغي، الؿباخت، اإلاهاٖع  الٍغ
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اياث الكخاء: التزلج ٖلى الجلُض... -  ٍع

اياث اإلاائُت: ٧الؿباخت، ٦غة اإلااء، الخجض٠ً...الخ -  (.87-84، م م2006)الخماخمي، ٖاًضة،  الٍغ

 

 وجٟخدها، ؤلاوؿان شخهُت جىمُت في أؾاؾُا هظا الىٕى مً التروٍذ صوعا : ًلٗب الترويح الثقافي -

ؿاهم كخمل ٖلى ال٣غاءة، ال٨خابت،خل٣اث اإلاىا٢كت و الضعاؾت،  الاحخماُٖت في بُئخه الٟغص إصماج في َو َو

ىن. )زُاب،   (.47-45، م م 1990الغاصًى و الخلٍٟؼ

 

ُت : ًُل٤ البٌٗ ٖلى ألاوكُت التروٍدُت الٟىُت مهُلح الهىاًاث الٟىُت، و هي أوك الترويح الفني -

جغوٍدُت اًجابُت جمىذ الٟغص ؤلاخؿاؽ بالجما٫ و ؤلابضإ و الابخ٩اع و الخظو١ الٟني و حٗمل ٖلى إ٦ؿابه 

ال٣ضعاث و اإلاهاعاث الٟىُت و جىمي اإلاٗلىماث، و حكخمل ٖلى: هىاًت حم٘ الُىاب٘ والٗمالث وألاقُاء 

لم الُُىع والىباث وه ً الض٩ًىع ٖو غ  ٞو ت وهىاًت حٗلم الخهٍى ىاًاث الابخ٩اع مثل ًٞ الخٝؼ ألازٍغ

ت، و هىاًاث الٟىىن الدك٨ُلُت بأهىاٖها. ،)زُاب،   (.48، م 1990والىدذ والغؾم وألاقٛا٫ الُضٍو

 

 وجىز٤ُ والجماٖاث ألاٞغاص بحن الخٟاٖل ٞغم إًجاص في الاحخماعي التروٍذ : ٌؿاهم الترويح الاحتماعي -

والؿغوع و البٗض ًٖ الك٩لُاث و الغؾمُاث، )زُاب،  باإلاغح ًخمحز حى في والغوابِ بُنهم الٗال٢اث

اعاث و الخٟالث، الىالئم. )هضي، 52، م 1990 (، ٧اإلاكاع٦ت في الجمُٗاث الث٣اُٞت والاحخماُٖت و الٍؼ

 (.119، م 2008ماهغ، 

 

: اإلا٣هىص بالتروٍذ الخلىي هى طل٪ الىٕى الظي حكمل بغامجه مسخل٠ أوحه  الترويح الخلوي  -

لتي جخم بُٗضا ًٖ ألاما٦ً اإلاٛل٣ت وجخمثل في: عخالث الخالء والخمخ٘ بجما٫ الُبُٗت، اليكاَاث ا

حرها. ) الخماخمي، ٖاًضة،  ت وهىاًاث الهُض ٚو ت والبدٍغ  (.101، م 2006الجزهاث البًر

 

ط٦غث بٌٗ الضعاؾاث أن الٗالج الُبي إطا ما ا٢ترن ببرهامج جغوٍحي ٞان ٞترة   العالجي الترويح -

ت التي ٌؿخٗملها م٩ىر  ٌ في اإلاؿدكٟى ؾخ٣ل، ٦ما أن طل٪ ٣ًلل بهىعة واضخت مً ٦م ألاصٍو اإلاٍغ

٨ُت للُب  J. Wolfاإلاٍغٌ، ٣ٞض أقاع الباخث حىػ٠ٍ وول٠  و هى الغئِـ الؿاب٤ لل٩لُت ألامٍغ

اض ي و مضًغ مؿدكٟى ال٣لب، إلى أن بغهامجا جغوٍدُا زانا مً قأهه أن ٣ًهغ ٞترة الب٣اء في  الٍغ

ت الى٣اهت و مهضئاث الخىجغ الٗهبي للمغض ى ممً ٌٗاهىن مً % 15ؿدكٟى بيؿبت اإلا ، ٦ما أ٦ض أن أصٍو

مً بحن اإلاغض ى الظًً ٢ض قاع٧ىا في بغهامج التروٍذ.   %35أٖغاى إصماهُت، ٢ض اهسًٟذ بيؿبت 
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 اإلاجا٫ صازل زانت زضمت ٦ما ٌٗخبر التروٍذ الٗالجي بمثابت(. 198، م 2001)صعوَل، الخىلي، 

أو  الاهٟٗالي أو البضوي الؿلى٥ هىاحي بٌٗ في ؤلاًجابي للخضزل حؿخسضم التي التروٍدُت للخضماث الىاؾ٘

و  و٢ائُت ٢ُمت الصخهُت. و له وجُىع  و همى و لخيكُِ في الؿلى٥ مُلىب جأزحر إلخضار الاحخماعي

باء ال ًى٨غها ٖالحُت  الخسلو ٖلى الىٟؿُت اىألامغ  مغض ى ٌؿاٖض الٗالحُت الىاخُت مً ٞالتروٍذ. ألَا

ً وج٣بل بالىٟـ الث٣ت اؾخٗاصة الىٟؿُت، و بالخالي الاه٣باياث مً جٗلهم لهم، آلازٍغ و  ؾٗاصة أ٦ثر ٍو

ت جد٤ُ٣ ٖلى ألازغي  الىؾائل الٗالحُت بمؿاٖضة و ٌؿهم حٗاوها،  التي الٗالحُت الكٟاء، ٧الؿباخت ؾٖغ

ٟا٫ وقلل الغبى ألامغاى بٌٗ ٖالج في حؿخٗمل إٖاصة الخأهُل، و ٢ض أنبذ التروٍذ  خغ٧اثو  ألَا

ا به في مٗٓم اإلاؿدكُٟاث  اإلاخ٣ضمت.  الضو٫  في و زانت الٗالجي مٗتٞر

ت هىالترويح التجاري :  - غي  ماصي هٓحر م٣ابل الٟغص ًخمخ٘ بها التي التروٍدُت ألاوكُت مجمٖى  البٌٗ ٍو

ح ...، واإلاؿغح الؿِىما هُا٢ه في ًضزل الخجاعي  التروٍذ أن ت التروٍدُت اإلاؤؾؿاث مً رهاٚو  الخجاٍع

 مً الٗضًض حٗخبر التي الاقترا٦ُت اإلاجخمٗاث في عأؽ اإلاا٫. ألصخاب عابدت ججاعة ٌٗخبر وهى ألازغي،

ت التروٍدُت اإلاؤؾؿاث  للمؿاٖضة وعٖاًتهم الكٗب أٞغاص حمُ٘ مؤؾؿاث لخضمت ط٦غها الؿاب٤ الخجاٍع

اإلاا٫.  عأؽ ناخب لهالح ولِـ الكٗب لهالح وحؿخٛلها للضولت مل٪ و هي قاملت، جىمُت جىمُتهم في

 (.66-64، م م 1990)زُاب، 

II – 3- أهداف الترويح في وقت الفراغ 
 

 ًم٨ً جلخُو أهم أهضاٝ التروٍذ في و٢ذ الٟغاٙ ُٞما ًلي:

اض ي  و اإلاٗؿ٨غاث و الخجىا٫  إلتساب و ثىمية الصحة البدهية: - ًلٗب التروٍذ و زانت التروٍذ الٍغ

و الترخا٫ صوعا هاما في ٖملُت إ٦دؿاب الصخت البضهُت إط ٌؿهم في جىمُت أًٖاء الجؿم  و ٢ُامها 

ت و  ائٟها ٖلى  أ٦مل وحه و ٌٗمل ٖلى إ٦دؿاب الٟغص ال٣ضعاث و اإلاهاعاث الخغ٦ُت ٧ال٣ىة و الؿٖغ بْى

 ُُٟت.الخدمل و اإلاغوهت و الغقا٢ت و الخىاػن، ٦ما ٨ًؿب الٟغص اللُا٢ت البضهُت و الْى

ٞاألوكُت  التروٍدُت ٖلى إزخالٝ ألىانها حؿهم  إلتساب و ثىمية الصحة الىفسية  " العقلية ": -

ٜ الاهٟٗاالث اإلا٨بىجت لضي الٟغص و حٗمل ٖلى جس٠ُٟ صعحاث ال٣ل٤ و الخىجغ  ت في جَٟغ بضعحت ملخْى

ض  مً ٢ضعة الٟغص ٖلى الىٟس ي و جمىذ الٟغص الؿٗاصة و الؿغوع و الغيا الىٟس ي و ٧لها ٖىامل  جٍؼ

 الخ٠ُ٨ في خُاجه م٘ اإلاجخم٘.
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و الؿماث الخل٣ُت هي حملت  الؿماث التي ًخمحز بها الٟغص  إلتساب السمات الخلقية و إلاحتماعية: -

مً خُث اهه ًٖى في حماٖت ، ٞالخل٤ مٓهغ إحخماعي م٨دؿب ًخأؾـ  بالضعحت ألاولى ٖلى ؾماث 

خت في ؾلى٥ الٟغصو مما الق٪ ُٞه أن ألاوكُت التروٍدُت ج٣غها الجماٖت و جبضو واضخت وقبه زاب

ت الٗال٢اث بحن ألاٞغاص و بحن  حؿهم في إ٦دؿاب الٟغص الؿماث الخل٣ُت و ؤلاحخماُٖت و جىميها مثل ج٣ٍى

ً و الىالء للمجخم٘ و إه٩اع  الٟغص و الجماٖت،وإخترام الٛحر و اإلاىصة و الهضا٢ت و ألازىة و الث٣ت باآلزٍغ

 لخٗاون و خب الٗمل و آصاء الىاحب و الخُٕى للخضماث ؤلاحخماُٖت.الظاث و ا

حؿهم ألاوكُت التروٍدُت في ا٦ؿاب الٟغص مٗاٝع و مٗلىماث  في مسل٠  : إلتساب خبرات معرفية -

اإلاجاالث، ٞاألوكُت التروٍدُت الٟىُت جمىذ الٟغص مٗاٝع و مٗلىماث و ٢ضعاث ومهاعاث ًٖ اإلاىؾ٣ُى 

ض مً  أو الغؾم أو الىدذ و ٚحر طل٪ مً مجاالث الهىاًاث  اإلاسخلٟت و ألاوكُت التروٍدُت الث٣اُٞت جٍؼ

ايُت ج٨ؿب الٟغص مٗاٝع و  مٗاٝع و مٗلىماث و مضع٧اث الٟغص الٗامت و الخانت و ألاوكُت الٍغ

 .(27-26، م م ٢1990ضعاث حضًضة و أوكُت مخٗضصة. ) زُاب، 

 

II – 4-  الترويح أهمية 
 

و  الٗمل بحن الخىاػن  جد٤ُ٣ في هام صوع  وله ؤلاوؿاوي اليكاٍ مٓاهغ مً غمٓه التروٍذ ٌٗض

٨ُت الجمُٗت لإلوؿان وحكحر الؿٗاصة جد٤ُ٣ في إؾهاماجه الغاخت، وله البضهُت و  والتربُت للصخت ألامٍغ

ت، الخُاة في التروٍذ إلى إؾهاماث (AAHPER)التروٍذ   :الخالُت الى٣اٍ في الٗهٍغ

 .الظاث ًٖ الخال١ للخٗبحر ؤلاوؿاهُت الخاحاث جد٤ُ٣ -  

غ -  للٟغص. ال٣ٗلُت والصخت الاهٟٗالُت والصخت البضهُت الصخت جٍُى

ت. للخُاة اإلاهاخب الٗهبي والخىجغ الًٍٛى مً الخدغع  -  الٗهٍغ

حر - ائلُت شخهُت خُاة جٞى   .و باالؾخ٣غاع بالؿٗاصة ٞازغة ٖو

 (.34، م2006ٖاًضة،  ) الخماخمي و  .الضًم٣غاَُت ال٣ُم وصٖم جىمُت -

٦ما أن للتروٍذ صوع هام في إقبإ خاحاث الٟغص و بسانت جل٪ التي ال ًم٨ً إقباٖها مً زال٫ الٗمل 

أو في أزىاء أو٢اث الاعجباٍ أو الالتزام بىاحباث مُٗىت، و طل٪ ختى ًخم٨ً مً جد٤ُ٣ أو إٖاصة الخىاػن 

 هغ أهمُت التروٍذ لإلوؿان في ٖضة حىاهب أهمها:الىٟس ي للٟغص اإلاكاع٥ في ألاوكُت التروٍدُت، ٦ما جٓ
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II– 4-1-   :ألاهمية البدهية و الفسيولوحية 

اض ي باهخٓام الٗضًض مً الخأزحراث الاًجابُت ٖلى الٟغص  إلاماعؾت أوكُت التروٍذ البضوي أو التروٍذ الٍغ

 اإلاكاع٥ في هظه الاوكُت  و جخمثل جل٪ الخأزحراث في:

ىاث و الخهى٫ ٖلى ال٣ىام اإلا - ٗخض٫ و الغق٤ُ و البٗض ًٖ الىمِ البضًً و طل٪ مً زال٫ أصاء الخمٍغ

اياث.  اإلاىاقِ البضهُت و مماعؾت بٌٗ ألالٗاب و الٍغ

اصة حجم الٗٓام و جدؿحن ٦ٟاءتها و مٗالجت آالم اإلاٟانل و  - اصة مغوهت و ٦ٟاءة مٟانل الجؿم و ٍػ ٍػ

 الٓهغ.

غ اللُا٢ت البضهُت و اإلاداٞٓت ٖل - ى مؿخىي الئ٤ مً ٖىانغها و طل٪ ٧ال٣ىة و الجلض الًٗلي و جٍُى

اصة اإلا٣اومت الُبُُٗت لألمغاى. ت و الخىا٤ٞ الٗهبي و الًٗلي، و ٍػ  الؿٖغ

ً الضوعي و الخىٟس ي خُث ًخ٠ُ٨ ٧ل منها م٘ مخُلباث اإلاجهىص البضوي مما  - ٘ ٦ٟاءة ٖمل الجهاٍػ ٞع

اصة حجم ًٖلت ال٣لب و ٢ىتها و اإلا داٞٓت ٖلى اإلاٗض٫ الُبُعي ل٩ل مً الىبٌ و يِٛ ًؤصي إلى ٍػ

 الضم.

ت وطل٪ مً زال٫ الى٢اًت مً البضاهت و  - ُت الضمٍى الا٢ال٫ مً اخخما٫ ؤلانابت بأمغاى ال٣لب و ألاٖو

ت و طل٪ ٧ال٩ىلؿترو٫ الًاع ) ُت الضمٍى ( و الضهىن الثالزُت LDLمً جغؾباث الضهىن ٖلى حضاع ألاٖو

Triglyceridesت، و ٦ظل٪ مً  ، مما ٣ًلل مً ٞغم ؤلانابت بأمغاى جهلب الكغاًحن و الجلُت الضمٍى

 الخىجغ الىٟس ي و الٗهبي الظي ٌٗض ٖامال مً الٗىامل اإلاؤصًت إلى ؤلانابت بخل٪ ألامغاى.

الخسلو مً الُا٢ت الؼائضة مً اخخُاحاث الٟغص، مما ٌؿهم في جد٤ُ٣ الاؾترزاء البضوي و الٗهبي  -

ت الٟغص.للجؿم و ججضًض اليك  اٍ و خٍُى

اض ي جؤصي إلى الخسلو مً ؤلاعها١  - الى٢اًت مً الخٗب الظهني خُث أن مماعؾت مىاقِ التروٍذ الٍغ

اصة إهخاحه في الٗمل. ت الٟغص، مما ٌؿاٖضه ٖلى ٍػ  الظهني و ججضًض وكاٍ و خٍُى

II– 4-2-   :ألاهمية الاحتماعية 

ىبت و طل٪ ٧الخٗ - اون و اخترام ال٣اهىن و اخترام الٛحر و اخترام اإلاىاُٖض و جىمُت ال٣ُم الاحخماُٖت اإلاٚغ

.ً  زضمت آلازٍغ

ُض الهضا٢اث و طل٪ مً زال٫ اإلاكاع٦ت في حماٖاث اللٗب أو في حماٖاث الهىاًاث مما  - ً و جَى ج٩ٍى

 ًدُذ الٟغم للخٗاٝع و الخ٣اعب بحن ألاٞغاص و الجماٖاث.
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ً زال٫ الٗمل ٖلى مكاع٦ت الجماٖت في مىاقُها و الكٗىع باالهخماء و الىالء للجماٖت و طل٪ م -

 الٗمل ٖلى الخٗاون في جد٤ُ٣ أهضاٝ الجماٖت التي ًيخمي إليها الٟغص.

ً و اخترام أعائهم و طل٪ مً زال٫ اإلاكاع٦ت في اإلاىاقِ الث٣اُٞت  - جىمُت ال٣ضعة ٖلى الخٟاهم م٘ آلازٍغ

 ن ألاٞغاص ، أو اإلاىا٢كاث بىحه ٖام.التي حٗخمض ٖلى الخىاع و الاؾخمإ و جباص٫ الغأي بح

ب ٖلى ال٣ُاصة و طل٪ مً زال٫ جباص٫ ألاصواع في الجماٖاث و الخٗاون ُٞما بحن أًٖائها ٖلى  - الخضٍع

 جد٤ُ٣ أهضاٝ حماٖاث التروٍذ.

ج٣ضًغ الٗمل الجماعي مً زال٫ مؿاهمت ٧ل ًٖى في الجماٖت ٖلى أصاء صوعه في جىُٓم و جىُٟظ  -

 ٟت للتروٍذ، و الخٗاون و الىجاح في جد٤ُ٣ ألاهضاٝ التي حؿعى الجماٖت إلى جد٣ُ٣ها.اإلاىاقِ اإلاسخل

II– 4 - 3-  :ألاهمية الىفسية 

اقبإ اإلاُى٫ و الضواٞ٘ اإلاغجبُت باللٗب و بالهىاًاث مما ٌؿهم في جد٤ُ٣ الغيا الىٟس ي للٟغص ًٖ  -

 مكاع٦خه في مىاقِ التروٍذ. 

الخُاة مً زال٫ إ٢با٫ الٟغص ٖلى اإلاكاع٦ت في مىاقِ  التروٍذ، مما جد٤ُ٣ الؿغوع و الؿٗاصة في  -

ت أو الاحخماُٖت، و مً  ًؤصي إلى جسلهه مً ٖىاء الٗمل و مً أٖباء الالتزاماث أو مً الاعجباَاث ألاؾٍغ

 زم إخؿاؾه بالؿغوع و الؿٗاصة لظل٪ و الؾخمخاٖه بيكاَه.

ه الىٟس ي مً زال٫ مكاع٦خه في مىاقِ التروٍذ التي جىمُت الصخت الاهٟٗالُت للٟغص و إٖاصة جىاػه -

حؿهم في جسلهه أو ؤلا٢ال٫ مً الخىجغ الىٟس ي و مً صعحت ال٣ل٤ و خضة الا٦خئاب لضًه، ٦ما حؿهم في 

 إقبإ مُىله و خاحاجه، و طل٪ مً زال٫ اللٗب و الهىاًاث، مما ًضزل ٖلُه البهجت و الؿغوع.

اصة ال٣ضعة ٖلى الاهجاػ و ازبا - ث الظاث مً زال٫ الخٗامل م٘ الخجاعب و اإلاىا٠٢ و الخبراث التي ٍػ

 (.40-37م  ، م2006ًىاحهها الٟغص في مسخل٠ اليكاَاث. )الخماخمي و ٖاًضة، 

جىمُت الث٣ت بالىٟـ و الخدغع مً الخىٝ هدُجت للمكاع٦ت الىاجخت للٟغص في مىاقِ التروٍذ و مً  -

ٛامغة و إقبإ صواٞٗه هدىها مما ٌكٗغه أًًا باالؾخ٣غاع و زال٫ اإلاكاع٦ت في مىاقِ اإلاىاٞؿت و اإلا

 ألامان. 

الخٗبحر ًٖ الظاث مً زال٫ اإلاكاع٦ت في أصاء الٗضًض مً مىاقِ التروٍذ ٧اللٗب أو الغؾم أو ال٨خابت  -

 ص.أو الخأل٠ُ أو في ألاصاء الدك٨ُلي، مما ٌؿهم في ج٣ضًغ الظاث و في جىمُت الابخ٩اع و ؤلابضإ لضي الٟغ 
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٤ مىاقِ التروٍذ و بسانت التروٍذ  - الخسلو مً اإلاُى٫ الٗضواهُت و طل٪ مً زال٫ إقباٖها ًٖ ٍَغ

اياث ال٣خالُت ٧ال٨غاجُه و الجىصو ...  و هي مىاقِ  اض ي خُث ًم٨ً للٟغص مً اإلاكاع٦ت في الٍغ الٍغ

 (.117، م 2008)هضي، ماهغ، ٣ًغها اإلاجخم٘. 

 

II– 5 -   لت موضوع الترويحأهم الىظريات التي ثىاو 

اث التروٍذ و مٟهىمه بؿب حٗضص الٗىامل اإلاخأزغة به في الخُاة  مً الهٗب خهغ ٧ل آلاعاء خى٫ هٍٓغ

اث اإلاؿخسلهت مً الضعاؾاث و الخجاعب الٗضًضة  الاحخماُٖت اإلا٣ٗضة، إال أهه ًم٨ً جدضًض أهم الىٍٓغ

 التي جمذ في هظا اإلاجا٫ في آلاحي:

II– 5 -1- قُلغ لفائضة )سبيسر و شيلر(: هظرية الطاقة ا ٪ ضٍع ت ٍٞغ أقهغ عواص هظه الىٍٓغ

(1759-1805 )Friedrich Schiller ( 1903-1820و هغبغث ؾبيؿغ )Herbert Spencer و حكحر هظه ،

ت ٢ض ونلذ إلى ٢ضعاث ٖضًضة و ل٨نها ال حؿخسضم ٧لها في و٢ذ واخض و  ت إلى أن ال٩ائىاث البكٍغ الىٍٓغ

ٞائًت و و٢ذ ٞائٌ ال حؿخسضمان في جؼوٍض اخخُاحاث الٟغص و لظل٪ ٞان هدُجت لظل٪ جىحض ٢ىة 

هاب الؿلُمت  لت و هدُجت لظل٪ ٣ٞض جترا٦م الُا٢ت في مغا٦ؼ ألٖا لضي ؤلاوؿان ٢ىي مُٗلت لٟتراث ٍَى

اليكُت و ًؼصاص جغا٦مها و بالخالي جًِٛ ختى جهل الى صعحت ًخدخم ٞيها وحىص مىٟظ لهظه الُا٢ت و 

ت ممخاػة الؾدىٟاط هظر الُا٢ت الؼائضة اإلاترا٦مت و مً حهت زاهُت ٞان اللٗب ًسلو الٟغص اللٗب و ؾُل

و هىا ٌٗخبر  –مً حٗبه اإلاترا٦م ٖلى حؿضه و جازحراجه الٗهبُت هدُجت واحباجه اإلاهىُت و الاحخماُٖت 

ت للخىاػن الاوؿاوي و الىٟس ي م٘ ٚحره مً مجاالث التروٍذ اإلاسخلٟت )هضي، ماهغ، . اللٗب وؾُلت يغوٍع

 (.121، م 2008

II– 5- 2- :( 1946-1861خُث ًغي ٧اع٫ حغوؽ ) هظرية الاعداد للحياةKarl Groos  الظي هاصي

ت  ً الٛغائؼ الًغوٍع ت بان اللٗب و مماعؾت الهىاًاث التروٍدُت ما هي إال صاٞ٘ ٖام لخمٍغ بهظه الىٍٓغ

باللٗب ٌٗض هٟؿه للخُاة اإلاؿخ٣بلُت ٞالبيذ  للب٣اء ٖلى خُاة البالٛحن خُث ٣ًى٫ أن الُٟل في ٢ُامه

ٖىضما جلٗب بضمُتها جخضعب ٖلى ألامىمت، و الىلض ٖىضما ًلٗب بمؿضؾه ًخضعب ٖلى الهُض ٦مٓهغ 

 ٢ض و الخیىان، و الٗام ؤلاوؿان الخ٩ىیً مً حؼءا یٗض و الخُىع  و للىمى َبیٗیت ْاهغة ٞاللٗب للغحىلت.

 ٟٞي اإلاُاعصة ألٗاب ٢ض یماعؽ ٞال٣ِ الخیىاهاث، مً ٞهیلت ٧ل اعنٛ بها ی٣ىم التي ألالٗاب أن لىخٔ

یت الخیٍى ٦غاث یُاعص لٗبه  انُیاص ٖلى یخضعب إط أهه یخلظط بل طل٪ مً یمل ال و یدبٗها و الهٞى
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 الؼخ٠ بدغ٧اث ٖىضما ی٣ىم ؤلاوؿان الُٟل الهیض. و ٖلى ٢ضعجه ٖلى جخى٠٢ اإلاؿخ٣بلیت ٞدیاجه الٟئران

 خاحت في ی٩ىن  ؾىٝ التي اإلاهاعاث ألاؾاؾیت ٖلى یخضعب ٞئهه الغمي و ال٣ٟؼ و الىزب و ي الجغ  و اإلاص ي و

 (. 121 م ،2001إبغاهیم،  ٚىلي، مؿخ٣بال. )ال٣غة إليها

II– 5-3- :( 1924-1844ًغي ؾخاهلي ها٫ ) هظرية إلاعادة و التلخيصStanley Hall  ٘الظي وي

ت أن مماعؾت اللٗب و الهىاًاث ما هي إال جمثُل  لخبراث و مغاخل مغ بها الجيـ البكغي مً  الىٍٓغ

إطا ٞاللٗب و الهىاًاث ما هي إال إٖاصة و جلخُو إلاا مغ به ؤلاوؿان أزىاء  –الىخكُت إلى الخًاعة 

 ٞهى ًغي أن الُٟل الظي ًدؿل٤ ألاشجاع ٌؿخُٗض مغخلت مً مغاخل جُىعه ألاولى. –جُىعه 

 

II– 5 - 4- :( 1839-1759حـ مىر )حى  یؤ٦ض هظرية الترويحGuts Muths للتربیت ألاو٫  الغائض 

و ًٟترى  ال٣ٗل( و للجؿم الترویذ و ٦خابه )ألٗاب للخضعیب في للٗب الترویدیت ال٣یمت أإلااهیا في البضهیت

خه ٞهى وؾُلت لخيكُِ  خه هظه أن الجؿم البكغي ًدخاج إلى اللٗب ٧ىؾُلت الؾخٗاصجه خٍُى في هٍٓغ

لت الجؿم بٗض ؾاٖاث الٗم و ٣ًهض بالغاخت إػالت ؤلاعها١ و الخٗب البضوي و الٗهبي بضءا  –ل الٍُى

ايُت ٩ٞل هظا  مً الاؾترزاء في البِذ أو الخض٣ًت أو الكاَىء و مغوعا بالؿٟغ و الغخالث و ألالٗاب الٍغ

ٌٗخبر زحر ٖالج للخسلو مً ؤلاعها١ الىٟس ي و الطجغ الىاجج ًٖ عجابت الٗمل و اإلاىا٤َ ال٣ًُت و 

 ؼعجاتها.م

 

II– 5-5- :ت الػاعوؽ ) هظرية الاستجمام و هي  Moritz Lazarus( 1903-1824مً عواص هظه الىٍٓغ

ت التروٍذ ٞهي جدث ألاٞغاص ٖلى الخغوج للخالء و مماعؾت ألاوكُت التروٍدُت  حكبه إلى خض ٦بحر هٍٓغ

ا١ الىاجج ًٖ أؾلىب اإلاسخلٟت ٧الهُض و الؿباخت و اإلاٗؿ٨غاث)مسُماث( و طل٪ لل٣ًاء ٖلى ؤلاعه

 الٗمل الكا١ و اإلامل و الظي ٌٗخمض ٖاصة ٖلى اؾخسضام الًٗالث الض٣ُ٢ت للٗحن و الُض.

 

II– 5- 6- :ت هدى اليكاٍ و  هظرية الؼريزة ٍؼ ت ٖلى أن للبكغ اججاهاث ٍٚغ و حٗخمض هظه الىٍٓغ

ً الٗام لإلوؿان و ْاهغة َبُُٗت جبضو زال٫ مغ  اخل همىه مىظ بضء اللٗب و أنهما حؼء مً الخ٩ٍى

 (. 122-121، م م 2008الُٟىلت و ختى آزغ الٗمغ.   )هضي، ماهغ، 
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 خالصة

اض ي التروٍحي ٌؿهم بك٩ل وؿخيخج أن  ،مً زال٫ ما جُغ١ إلُه في هظا الٟهل اليكاٍ الٍغ

اًجابي  ًؤزغ بك٩ل ٦ما لألٞغاص،ٞهى ٌؿاهم في التربُت الٗامت  خُاة ألاٞغاص و الجماٖاث،جدؿحن ٦بحر في 

مً  الىٟؿُت و الجؿضًت، و ٌؿاٖض ٖلى الخس٠ُٟ أو الخسلوٖلى ؾلى٧اث و اججاهاث و صخت الٟغص 

اث الُىمُت التي ًىاحهها الٟغص، و ًؤهله ل٩ُىن مىاَىا نالخا و هاٞٗا في  خضة الخىجغاث و الًَٛى

اض ي، البض له مً ٚاًت ًمجخمٗه، و ختى ًُ  الىنى٫ إليها و  أمل٣بل الٟغص ٖلى مماعؾت اليكاٍ الٍغ

ٖىامل جضٞٗه لإل٢با٫ ٖلى مماعؾت مثل هظه اليكاَاث، لظا ؾىداو٫ ال٨ك٠ ًٖ بٌٗ هظه 

   بدثىا.  هظا مً الاحيفي أو اإلاخٛحراث  الٗىامل 



 

 
 

املتغيرات الاجتماعية و الصحية املؤثرة على 

 النشاط الرياض ي

 تمهيد -
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 جمهيد
ًمغ الُغص في خُاجه بهضة مغاخل زالٛ همىه، َمً ؾُل بلى مغاهٔ بلى بوؿان عاشض و بالٌ، و 

ٗل مغخلت ًجض هُؿه في وؾـ ًخإزغ و ًازغ َُه، َمً ألاؾغة بلى اإلاضعؾت بلى الجامهت زم ًيخٓل بلى 

نالْاث احخمانُت مُضان الهمل، و ْض ًيخٓل بلى هظا ألازحر في ؾً مب٘غ، و زالٛ هظه اإلاغاخل ًيسج 

الن ؤلاوؿان احخماعي بؿبهه، ججهله ًيخمي بلى حمانت مً الجماناث اإلاسخلُت اإلاٙىهت للمجخمو، ٖما 

اهه ًىاحه في خُاجه غًىؾاث مسخلُت منها الاحخمانُت و اإلاهىُت...، ْض جإزغ نلى خُاجه و نلى صخخه 

خىجغاث و الػًىؾاث و ما ًترجب نليها الىُؿُت ؤو الجؿضًت، َخجضه ًبدث نً الؿبل التي ًجابه بها ال

اغت التروٍدُت التي   ت منها. و مً بحن هظه الؿبل هجض مماعؾت الٍغ مً ؤمغاع هُؿُت و ختى الهػٍى

حؿانض ٖثحرا في الخسُُِ مً خضة الػًىؾاث و الخىجغاث و التي حهخضي بليها الُغص ؤو ًٓبل نليها بخإزحر 

ل الخهغع لبهؼ الهىامل ؤو اإلاخًحراث التي هُترع ؤجها مً نضة نىامل، و ؾىداٛو زالٛ هظا الُط

اغت التروٍدُت، و ؾيخؿّغ َُه بلى اإلاخًحراث الاحخمانُت و  جإزغ في جىحه الُغص هدى مماعؾت الٍغ

اّ، غًىؾاث الىؾـ اإلانهي و ٖظا جإزحر ؤلانالم  الصخُت و هضعج َيها الىؾـ ألاؾغي، حمانت الَغ

اض ي، و هسخم بالجاهب الطخي  .الٍغ
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I -  سسةلا 

 I -1  لاسسة مفهىم 
 

ً و و الهلماء بةحمام للمجخمو ألاؾاؾُت الخلُت ألاؾغة حهض  ،الباخثًُ المهخمًُ بهظا المُضان اإلاٍُ٘غ

ُاتها جىىم و حهضص و ازخالٍ عيم ألانغاٍ، و مً غمً هظه  و والىكم الؼمان و اإلاٙان بدؿب حهٍغ

ُاث هجض:  الخهٍغ

 بِذ ؤهل نلى ؤؾلٓذ و الضعم الخطِىت، ألاؾغة ؤضل و نشحرجه، و ؤلاوؿان بِذ ؤهل هي لًتلألاؾغة في ا

 .(277، ص 1971ًخٓىي بهم، و حمهها ؤؾغ. )وحضي،  ألهه الغحل

ها ألاؾخاط مطؿُى بىجُىىشذ: اإلااؾؿ  نضص مً الغحاٛ ٌهِشىن  ؤو ل ـُت التي جمثل عحـت ألاؾاؾـٌهَغ

ظلٚ الخضم. وؤْاعب ألاخُاءلِ ـؿاء ومههم الخنضص مً الي ؤو ػواحُا مو امغؤة  ً ٖو  .M) آزٍغ

Boutefnouchet, 1982, p 14.) 

ٗاًم ) اًمُل ٌهٍغ و لتزم ، وؤزالقي ْاهىوي ؾابو طاث احخمانُت هُئت بإجها (E. Durkheimصوع  صهااؤَغ  ٍو

 .A  . )بهم والخُ٘ل ىائهمؤب بشاون آلاباء جدمل بُنها مً والتي الىاحباث، مً بجملت وؤبىاء وػوحت ػوج مً

Beitone, 2000, P 173). 

ها هَغ نلى ؤجها : "الىخضة الاحخمانُت ألاولى  (.152، ص 1982معجم مطؿلخاث الهلىم الاحخمانُت ) َو

 التي تهضٍ بلى اإلاداَكت نلى الىىم ؤلاوؿاوي، وجٓىم نلى اإلآخػُاث التي ًغجػيها الهٓل الجماعي و

هخبر هكام ألاؾغة هىاة اإلاجخموالٓىانض التي جٓغعها اإلاجخ ٗان ؤؾاؾا لجمُو  مهاث اإلاسخلُت، َو لظلٚ 

 الىكم". 

شخطان ؤو ؤٖثر ٌهِشىن مها و ًغجبؿىن مً زالٛ الضم، الؼواج ؤو  الهاثلت نلى ؤجها  ؤو و حهٍغ ألاؾغة

بؿت حمانت بُىلىحُت احخمانُت هكامُت جخٙىن مً عحل و امغؤة )جٓىم بُنهما عا، و هي جمثل الخبجي

 (.209، ص 1999. )مطلر، ؤبىائهما ػواحُت( و 

نباعة نً حمانت مً ألاَغاص ًغجبؿىن مها بغوابـ  نلى اجهاو ٌهٍغ معجم نلم الاحخمام ألاؾغة 

ً و  الؼواج، الضم، ؤو الخبجي، و ًٙىن هىإ جُانل بحن الؼوج و الؼوحت، بحن ألاب و ألام، بحن ألابٍى

آلاباء، وهظا ًسلٔ هىنا مً الخجمو  ؤٖثر جماؾٚ و مدضصا بؿماث ألاؾُاٛ، بحن ؤلازىة، ألازىاث و 

 (.J. Sumpf, M. Hugues, 1973, p 131)زاضت.  
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ٓا لخهٍغِ محرصٕو هي نباعة نً حمانت احخمانُت جخمحز بمٙان بْامت  (G. Murdock) و ألاؾغة َو

ت، و ًىحض بحن ازىحن مً ؤنػائها ، و حهاون اْخطاصي، و وقُُت جٙازٍغ نلى ألاْل نالْت حيؿُت  مشتٕر

ٌهتٍر بها اإلاجخمو. و جخٙىن ألاؾغة، نلى ألاْل، مً طٖغ بالٌ، و ؤهثى بالًت، و ؾُل ؾىاء مً وؿلها ؤو 

 (.35، ص 1999بالخبجي. )الٓطحر، 

ها ؾىاء الخىلي ) لِؿذ  و ،عثِس ي احخماعي هكام صاثمت و احخمانُت حمانت(، بإجها "37، ص 1999و حهَغ

 ؤلاؾاع الؿلٕى و لػبـ ألاولى الضنامت و ألازالّ مطضع هي بل ،َدؿب اإلاجخمو ىصوح ؤؾاؽ ألاؾغة

ٛ  ؤلاوؿان َُه ًخلٓى الظي  ."الاحخمانُت الخُاة صعوؽ ؤو

ها نالم الاحخمام  الىٓؿت ؤجها و اإلاجخمو، حؿم في ألاولى بإجها الخلُت  A. Comte )ٗىهذ ) ؤويؿذ  ٌهَغ

الُغص. )بُىمي، هاضغ،  َُه الظي جغنغم الاحخماعي الؿبُعي الىؾـ هاؤج و الخؿىع، منها ًبضؤ التي ألاولى

 (.20 ص،2003

 ،  مً ألاَغاص هي حمانت ألاؾغة(، َان 759، ص 1999و خؿب اإلاىؾىنت الهغبُت الهاإلاُت، )اإلاجلض ألاٛو

 ٍؤؾال  بلى ألاؾغة ٗلمت حشحر ٖما .ٌهِشىا لم ؤم واخض جدذ ؾِٓ ؤناشىا ؾىاء ،ْغبى اإلاغجبؿحن بطلت

الؼواج  زالٛ بليها مً ًيخمىن  ألاؾغة ؤنػاء ؤن ؤي ،الٓغابت ضلت نلى جٓىم ألاؾغ وؤْاعبه. و الصخظ

 ؤؾغا هُؿها حهض ْغابت ضلت نلى ال جخإؾـ التي الجماناث بهؼ َةن طلٚ، مً الغيم ونلى .والىالصة

و  الغباثب ألاؾُاٛ ؤن ٖماؤَغاصها،  بً الىحضاهُت الغوابـ بهؼ لىحىص ؤو مثال، مجٛز واخض في الشتراٖها

 واخضة. ؤهُؿهم ؤؾغة ٌهضون  والضحهم

 

I -2  أهىاع لاسسة 

، و ال ًىحض ؤي مجخمو ًٓخطغ نلى همـ ؤلاوؿاهُتبازخالٍ اإلاجخمهاث  ألاؾغ  ؤهىامجسخلِ 

ت ألاهماؽال ٌهٍغ ؾىاه، بل جدىىم  ألاؾغ واخض َٓـ مً  خؿب اإلاىاؾٔ الجًغاَُت، و الكغوٍ  ألاؾٍغ

 :ؤهىام ألاؾغ هجض ؤهم مً بحن ت، والاحخمانُت، و الثٓاَُت صازل ٗل مجخمو. والاْخطاصً

 

ها ؤهخىوي يضهؼ  لاسسة الىىويت: -أ نلى ؤجها جمثل طٖغا و ؤهثى بالًحن ٌهِشان مها  (A. Giddens)ٌهَغ

ٔ ؤلاهجاب ؤو الخبجي )يضهؼ،  (. ٖما 254، ص 2005جدذ ؾِٓ واخض مو ما لضحهما مً ؤؾُاٛ نً ؾٍغ

 ،و هي ؤضًغ وخضة ْغابُت في اإلاجخمو ألاؾغة الؼواحُت ؤو اؾم ألاؾغة البؿُؿت، اؾملٔ نليها ؤًػا ًؿ

ججمههم التزاماث ، و جخإلِ مً الؼوج و الؼوحت و ؤوالصهما يحر اإلاتزوححن ٌؿ٘ىىن مها في مؿً٘ واخض
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بذ وحىصها في ٗل ، و هي بدٔ قاهغة بوؿاهُت ناإلاُت بط زمخباصلت اْخطاصًت و احخمانُت و ْاهىهُت

ت،  . و حهخبر الىمـ اإلامحز لألؾغة في اإلاجخمو اإلاهاضغ مغاخل الخؿىع البشٍغ

، جخٙىن ألاؾغة اإلامخضة مً نضة ؤحُاٛ و جػم ألاب و ألام و ؤوالصهما يحر اإلاتزوححن لاسسة املمخدة: -ب

 مو ب ألاعملت ؤو الهاػبتاإلاتزوححن  مو ػوحاتهم و ؤؾُالهم، و جمخض في ٖثحر مً ألاخُان لدشمل ؤزذ ألا  و

ه  ًضًغ ًترؤؾه عب ألاؾغة و  (،53، ص 1999،)الٓطحر، و ٌهِشىن حمُها في مجٛز واخض اإلاؿىحن، ؤبٍى

وحشٙل هظه ألاؾغة وخضة اْخطاصًت حؿُؿغ  جٓىم بُنهم التزاماث مخباصلت   شاوهه الهامت والخاضت،

، و يالبا ما ٌشتٕر ؤَغاصها في ًؼاولها ؤَغاصهاالتي الاْخطاصًت نلى اإلالُ٘ت و نلى الىقاثِ و ألانماٛ 

ت ألازغ ال٘بحر في  مماعؾت مهىت عثِؿُت واخضة،)...( َال يغابت ؤن جٙىن إلًضًىلىحُتهم و مهخٓضاتهم الٍُ٘غ

هم الاحخماعي، و جدُٓٔ وخضتهم الىُؿُت و الاحخمانُت.  .(49، ص 1985) بخؿان،  جدضًض مهالم ؾلٖى

ٔ  ملخعددة:أو ا لاسسة الخعددًت -ج وهي التي جخٙىن مً اعجباؽ ؤؾغجحن ضًحرجحن ؤو ؤٖثر نً ؾٍغ

ٗالغحل اإلاتزوج  جاث الجمهُت،   ىحض هظا الىىم في اإلاجخمهاث  امغؤةمً  بإٖثر الٍؼ ذ واخض ٍو  التيفي ْو

ُٓت،الهغبُت والبلضان  ألاْؿاع جبُذ حهضص الؼوحاث مثل  ، و (19، ص2004ألاخمغ، )اخمض ؾالم ؤلاٍَغ

مً زالٛ الضعاؾت الخٓلُت التي ْام بها نلى نُىت مٙىهت مً  (G. Murdock)ؤٖضه محرصٕو هظا ما 

( مجخمها ؤن هكام حهضص الؼوحاث ٌؿىص في اإلاجخمهاث طاث الخػاعة ؤلاؾالمُت، و في الٓاعة 234)

ُٓت. )الٓطحر،   (.57، ص 1999ؤلاٍَغ

 

I – 3  وظائف لاسسة 
 

ن وقاثُها جؿىعث مىظ الهطىع الٓضًمت ختى الهطغ الخضًث، ًغي بهؼ الهلماء اإلاهخمىن باألؾغة ؤ

ب، جٓىم بٙل الىقاثِ  ٗاهذ ألاؾغة و ختى نهض ٍْغ مً الاحؿام و ال٘بر بلى الػُٔ و الطًغ، خُث 

التي جدخاج بليها، و بمغوع الؼمً و جٓضم اإلاجخمهاث، قهغث ماؾؿاث مخسططت في ٖثحر مً الىقاثِ 

ٗاهذ جٓىم بها ألاؾغة، م ما ؾانض نلى جٓلُظ صوع هظه ألازحرة في مهكم جلٚ الىقاثِ، و التي 

خؿب  (G.Murdock)ؤضبدذ ألاؾغة الخضًثت ال جٓىم بال بىقاثِ مدضوصة، ًلخطها حىعج محرصٕو 

 ( في ؤعبهت وقاثِ هي:55-51، ص 2004ؤخمض ؾالم ألاخمغ )

I - 3- 1 غ ألاؾغة الجيسيت: الىظيفت  يحر خاحاتهم و عيباتهم الجيؿُت، مإلشبا لألَغاص مالثما بؾاعا جَى

 ٗل في الؼوحُت الهالْاث ة، واؾخمغاع ألاؾغ ليشىء ٗاَُا نامال ٌهخبر ال الجيس ي، ؤلاشبام بلى الخاحت ؤن
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 ؤو الؼواج ْبل حيؿُت نالْاث بةْامت ألَغاصها حؿمذ ومجخمهاث ٖثحرة زٓاَاث هىإ ؤن ٖما اإلاجخمهاث،

 .هؿاْه زاعج

I - 3- 2  جغجبـ هظه الىقُُت بؿابٓتها اعجباؾا وزُٓا، خُث ًغي نلماء الاحخمام ؤن جاب:إلاه وظيفت 

ؼ ؤو بإنػاء حضص، جؼوٍض اإلاجخمو نً اإلاؿاولت ألاؾاؾُت ألاؾغة هي الخلُت  ؤو ماجىا الظًً ألاَغاص حهٍى

ت الخُاة نلى حهمل بظلٚ وهي هاحغوا،  اْاثبؿ الهمل ْىة جؿهُم نلى وحهمل حُل، بلى حُل مً اؾخمغاٍع

حضًضة، و الُٓام بهظه الىقُُت ًخؿلب جىكُم اليشاؽ الجيس ي الظي ال ًٙىن مشغونا و ال مٓبىال 

 احخمانُا و هخاحه شغنُا بال نىضما ًخم بحن الؼوج و الؼوحت. 

I - 3- 3 لٓض جٓلظ صوع ألاؾغة في ؤلاهخاج الاْخطاصي في اإلاجخمهاث اإلاخٓضمت  الاكخصادًت: الىظيفت

ذ في الًالب مً وخضة بهخاحُت بلى وخضة اؾتهالُٖت، بال ؤجها ال جؼاٛ  حشإع بإَغاصها ضىانُا، و جدىل

اصة صزلها، و ْض جغجب نلى هظا ؤن ؤضبذ لألؾغة صوع واضخا في  في نملُت ؤلاهخاج، مما ؤصي بلى  ٍػ

اصة ال٘ؿب اإلااصي، )ال ٓطحر، اؾتهالٕ اإلاىخجاث. ٖما ؤن لضزٛى اإلاغؤة مُضان الهمل ؤزغ واضر في ٍػ

 اإلااصًت اإلاؿانضاث الاْخطاصًت و وجباصٛ اإلاطالر لخباصٛ هكاما (، مما ؤصي بلى زلٔ  71-70، ص 1999

 حهت مً والطًاع ال٘باع وبحن حهت، مً الغحاٛ و اليؿاء بحن الهمل و ٌهض جٓؿُم ألانػاء. مسخلِ بحن

 اث.اإلاجخمه يالب في ألاؾغة صازل الخٙاَل الاْخطاصي هظا ؾماث بخضي ؤزغي،

I - 3- 4  و هُؿُت و  احخمانُت، -زٓاَُت ؤبهاص طاث هي الىقُُت وهظه الاجخماعيت: وظيفت الخيشئت

ت، ، الُٓم، و اإلاهاًحر، و اإلاىاِْ، و الهاصاث و الخٓالُض، و اإلاهاعاث.  جغبٍى جخػمً نملُاث حهلم الؿلٕى

هي التي جٓضم له الضنم و َاألؾغة هي التي جخىلى جيشئت الؿُل، و زاضت في ؤولى مغاخل همىه، و 

 .شخطِخه ؾماث جدشٙل َيها و الخماًت الالػمت، و حهمل نلى اشبام خاحاجه الهاؾُُت و اإلااصًت،

للُغص  البُىلىجيؤن اإلاُالص  (René Königغ )زيييه هىهيو في هظا الطضص ًغي نالم الاحخمام ألاإلااوي 

ىه  ؤي"  الثاويمل الخاؾم هى "اإلاُالص الها بهما و ، وحىصه واؾخمغاعه فيلِـ هى ألامغ الخاؾم  جٍٙى

ضاخبت  هيوجضًً بثٓاَت بظاتها، وألاؾغة ٖٙل  ،بلى مجخمو بهُىه جيخميٖصخطُت احخمانُت زٓاَُت 

، 1999)الٓطحر، . " َُما هؿلٔ نلُه نملُت الخيشئت الاحخمانُت الثاويجدُٓٔ هظا "اإلاُالص  فيالُػل 

 (.72ص 

-70، ص 1999) هخابه لاسسة املخغيرة في مجخمع املدًىت العسبيتفي ٖما ًػُِ نبض الٓاصع الٓطحر 

( وقاثِ ؤزغي لألؾغة منها: وقُُت مىذ اإلاٙاهت الاحخمانُت، مماعؾت الػبـ الاحخماعي، ؤلاشبام 76

ُه، باليؿبت لهظه الىقُُت ألازحرة، جٓىم ألاؾغة بضوع  الهاؾُي و وقُُت جىكُم ؤوشؿت التروٍذ و التَر
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ُه ألنػائها، و طلٚ ألهمُت هظه ألاوشؿت في جدُٓٔ جٙامل ألاؾغة ٖبحر في جى كُم ؤوشؿت التروٍذ و التَر

ض نضص مً  مً حهت، و في جِؿحر نملُت الخيشئت الاحخمانُت، و صنم مٓىماتها مً حهت ؤزغي، ٖما ًٖا

و مً حملت  الباخثحن ؤن ألاؾغة اإلاهاضغة ججض مجاال ؤوؾو لخىكُم ؤوشؿت التروٍذ و الُغاى ألَغاصها.

 ألاوشؿت التروٍدُت التي جىكمها ألاؾغة هجض:

 مماعؾت بهؼ ألالهاب و ألاوشؿت اإلاؿلُت. -

ذ َغاى ممخو. -  اؾخٓباٛ ألاْاعب و ألاضضْاء و الجحران لٓػاء ْو

ٗاألنُاص الضًيُت و يحرها. -  الاخخُاٛ باإلاىاؾباث اإلاسخلُت 

 جىكُم عخالث ؤو هؼهاث ناثلُت في ؤًام الهؿل. -

اغُت الطباخُت. - ىاث الٍغ اغُت و منها الخمٍغ  مماعؾت بهؼ ألاوشؿت الٍغ

 

II – جماعت السفاق 

 

II – 1 تالجماع حعسيف 
 

ُاث هجض: ُاث التي جىاولذ مُهىم الجمانت و مً بحن الخهٍغ  ٖثحرة هي الخهٍغ

هم جغبؿ ؤَغاصالجمانت مهما ًٙىن هىنها جخٙىن مً ( ؤن 36، ص2005ًغي بخؿان مدمض الخؿً، )

ت ؤهضاٍو ججمههم مطالر و ُْم و مٓاًِـ و  ،نالْاث و مشانغ مدضصة و اإلاجخمو ًخٙىن مً  ،مشتٖر

 م مسخلُت.احجؤو هكم و  ؤيغاعحماناث طاث 

ها  هٓال نً  (الاحخماعي الىُـ ونلم الاحخمام نلم في الجمانت صًىامُُ٘اث) ٖخابه في الضؾىقي ٖماٛو ٌهَغ

 ٖثحرا ؤو ْلُال ٌشًلىن  ألاَغاص مً نضص مً جخٙىن  احخمانُت وخضة(، نلى اجها "65، ص 2010خُمىص )

 بها، الخاضت واإلاهاًحر الُٓم مً حهاػ لضحها البهؼ، و لبهػهم مدضصة باليؿبت واصواع مغاٖؼ، نالْاث،

 الجمانت"  في جازغ التي ألامىع  في ألاْل نلى َيها، ألانػاء ألاَغاص ؾلٕى ًىكم

 : ًلي ما في بصعاحها ًمً٘ حزةمم زطاثظ للجمانت ؤن ًغي  ٖما

 .ؤٖثر ؤو شخطحن مً الجمانت جخٙىن  -

ٛ  جدىي  - ُم مُى ت، ْو  نليها. مخُٔ و مشتٖر

حن، طو ومىكم زابذ جُانل همـ بها -  للمالخكت جسػو َهلُت نملُاث زالٛ مً مدضص مؿخىي  مؿخٍى

ت ؤو ُْم تبُٓم الاعجباؽ لخبهُت الشهىع  زالٛ مً غمجي مؿخىي  و والاهخماء، ٗاالشترإ   .مشتٖر
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، بُنهم جُانل احخماعي و نالْاث ؤٖثروخضة احخمانُت جخٙىن مً َغصًً ؤو  ؤًػا بإجهاحهٍغ الجمانت و 

ٔ مهاًحر َيها  َغصٗل جخدضص بىاءا نلُه ؤصواع  وشاؽ مخباصٛاحخمانُت و ضضاْاث و  ، و هاو ُْم هاَو

 (.215، ص 2013)ػهاحي،  ٍ الجمانت.بًُت جدُٓٔ ؤهضا ألانػاء عيباث هاالءخاحاث و  إلشبامطلٚ 

الجمانت في مُهىمها ؤلاحخماعي ًجب ؤن جخمحز بالضًىامُت، ؤي الخُانل بحن ؤنػائها بدُث ًخإزغ ٗل و 

ض ٖبرث لًُُ  هظا اإلاُهىم خُث ًخسظ الخُانل الظي ًبجي  K. lewinَغص بهظا الخُانل و ًازغ َُه. و ًٍا

و ألاهضاٍ و الضواَو ، خُث ًخسظ هظا الخُانل ؤؾاؾا  نلى الدشابه بحن ألانػاء في ؤلاججاهاث

  الجمانت بشٙلها الاحخماعي جخىاَغ َيها نضة شغوؽ و هي:و ، للجمانت

ىن  ؤٖثر ؤو َغصًً وحىص - ُم مهاًحر في ٌشتٗر  مىخضة. ْو

 ؤنػائها. خاحاث بشبام نلى الجمانت حهمل ؤن -

 الجمانت. لهظه واضر مشتٕر هضٍ وحىص -

ت -  صًىامُٙي. جُانل في ألاصواع هظه وحشابٚ لضوعه غصَ ٗل مهَغ

ُاث جسػو ؤن - اث ؾلٖى ـ) .الجمانت في الؿاثضة واإلاهاًحر للُٓم ألانػاء وجطَغ  ،2005 الهاللي،-نَى

 (.233 ص

 

II – 2  أهىاع الجماعت 

ت  بنجىحض اهىم نضًضة للجماناث و   ؤجها بالٗاهذ جبضو مىُطلت في جٓؿُمها مً الىاخُت الىكٍغ

، ٖما ًمً٘ ان ؤزغي حشتٕر في ؤهضاَها مو حمانت  ؤنخضازلت مً الىاخُت الهملُت، َُمً٘ لجمانت م

ت في  جطيُِ الجماناث مً وحهت هكغ ال٘خاب و  ؤمً٘مً حمانت، و ْض  ؤٖثر ًجمو الُغص بحن نػٍى

 (.222، ص2013. )ػهاحي، جطيُُاث نضًضة بلىالباخثحن 

(، ؤن الخٓؿُم ألاٖثر شُىنا و 236-235،ص 2005اللي )و ًغي زحر الضًً نلى نىَـ و نطام اله

اؾخسضاما للجماناث، و الظي ًجمو مهكم و حهاث الىكغ هى جٓؿُم الجماناث بلى زالر ؤهماؽ ٖبري 

ت، الجماناث الغؾمُت و الًحر الغؾمُت، الجماناث الضاثمت و الًحر  هي: الجماناث ألاولُت و الثاهٍى

 صاثمت. 
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II – 2 -1  الاوليت و الثاهىيت: الجماعاث 

الجمانت ألاولُت هي الجمانت التي جخمحز الهالْاث بحن ؤنػائها باالؾخمغاع و شضة الاعجباؽ و هي جبجى نلى 

ؤؾاؽ الهالْت وحها لىحه، و ٌؿخضٛ نليها مً اؾخسضام ٗلمت )هدً( بضٛ )ؤها( و هي بظلٚ جازغ في 

نهم الىُس ي، و مً  ؤهم هماطحها حمانت ألاؾغة و ألاضضْاء. ؾلٕى و مهخٓضاث ألاَغاص و في جٍٙى

اصة   ت، َهي جخمحز ب٘بر الهضص و ٍػ و حهخبر بُٓت الجماناث التي ٌشتٕر َيها الُغص مً الجماناث الثاهٍى

البهض اإلاٙاوي و ْلت َتراث الضوام بجاهب ؾؿدُت الهالْاث و ؾُاصة الػىابـ الغؾمُت بحن ؤنػائها.        

ُا ل37-36،ص 2005ن مدمض الخؿً )و في هظا الطضص ٌهؿي بخؿا ألاولُت و الجمانت لجمانت ( حهٍغ

ت، بدُث ًٓٛى ان الجمانت ألاولُت مُمُت خجغبؿهم نالْاث  ألاَغاصجخٙىن مً نضص ضًحر مً  الثاهٍى

ت و  ألالُتمبيُت نلى الىص و الخُاهم و اإلادبت و  و الاوسجام. و جخمحز هظه الجمانت بطُت الاؾخمغاٍع

َُما بُنهم و  الخأػع مً زالٛ الخهاون و  ؤهضاَهمو ْضعتها نلى جدُٓٔ  ألاَغاصتٕر بحن اإلاش الخُانل

و اإلاباصت و الُٓم و اإلاثل اإلادشابهت التي ٌهخمضوجها. و جخجؿض الجمانت الاولُت  ألاَٙاع بُػل  طلٚ ًخدٓٔ

ت ؤو  ألاَغاصبالهاثلت ؤو حمانت اللهب ؤو الشلت التي ًٙىجها  اإلاىكماث الاحخمانُت ؤو  في الجماناث الثاهٍى

  الطضاْت.

ت جخٙىن مً نضة حماناث  ؤما جخمحز ب٘بر حجمها و ؾُؿغة الهالْاث  هيو  ؤولُت،الجمانت الثاهٍى

الاحخمانُت الغؾمُت نليها التي جىكمها ْىاهحن اإلااؾؿت التي ج٘خىُها. و ان الاهخماء لها ال ًخمحز بطُت 

ت ٖما هي الخالت في الجمانت  ٗاَت اإلاىكماث  ألاولُت،الاؾخمغاٍع ت في  و جخجؿض الجمانت الثاهٍى

ٗاإلاضعؾت، الجىامو و الىىاصي  .)الجمهُاث(الاحخمانُت التي ًخٙىن منها البىاء الاحخماعي 

II – 2 -2 :الجماعاث السسميت و الغير السسميت 

ٗان لٙل َغص َيها صوع مدضص و م٘خىب، و ؤن ًٙىن ؾلٕى الان ػاء ٖما هى حهخبر الخمانت عؾمُت بطا 

و منهم، َالجمانت الغؾمُت لها جىكُم صاثم زابذ مدضص البىاء، مثل حمانت الهمل لظلٚ َان  مخْى

الجماناث الغؾمُت جطبذ طاث جإزحر مدضوص و غهُِ نلى الُغص. و حهخبر بُٓت الجماناث يحر عؾمُت، 

ت ؤي ٌشتٕر َيها الُغص بعاصًا و هي بظلٚ طاث جإ زحر ْىي نلى اججاهاجه و و هي بظلٚ حماناث ازخُاٍع

ه.  ؾلٖى
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II – 2 -3 :الجماعاث الدائمت و غير الدائمت 

و الضوام هى الُترة التي حؿخمغ َيها الهالْاث الٓاثمت بحن ألاَغاص، و هي جسخلِ بالؿبو مً حمانت 

مانت ألزغي، ٖما جمخاػ صعحت الاجطاٛ في الجماناث الضاثمت باالؾخمغاع و الخ٘غاع و شضة الاعجباؽ مثل ح

الىاصي و حمانت الؿاثُت. ؤما الجماناث يحر الضاثمت َهي حماناث لِـ بحن ؤَغاصها ؤي عابؿت 

، و جخمحز الجماناث يحر  ؾُٙىلىحُت ؾىاء الالخُاث خٛى مثحر ما، َهي ؾغنان ما جخجمو و جخُّغ

 الضاثمت بىخضة الضاَو و حشابه الاؾخجاباث و غهِ الشهىع باإلاؿاولُت الُغصًت.

II – 2 -4 )جماعت الصداكت )لاصدكاء 

ما حهمىا في بدثىا هظا هي حمانت الطضاْت ؤو ألاضضْاء التي جضزل غمً الجمانت ألاولُت و الجمانت 

ها   ؾهض ؤؾامتالًحر عؾمُت، و التي جخٙىن و جخجؿض في بؾاع نالْاث الطضاْت، هظه ألازحرة التي ٌهَغ

و  ؤبى  جمازل نلى بحن شخطحن ؤو ؤٖثر، جٓىم صاثمت، و ٓتوزُ نالْت احخمانُت ؤجها (27، ص 1993)ؾَغ

 . الجمانت اؾخٓغاع و الُغص جىأَ ألاهمُت جمـ بالًت صالالث جدمل زاضت، و الاججاهاث بطُت

اّ( 218، ص 2003و ٌهٍغ نامغ مطباح ) جىكُم احخماعي جلٓاجي في يالب نلى اجها: " حمانت الَغ

غص التي لم حشبو في ألاوؾاؽ الاحخمانُت ألازغي، و يالبا ما ألاخُان ًيشإ بضاَو الخاحت الاحخمانُت للُ

ًجض الُغص الغاخت الىُؿُت و الشهىع باألمً و الؿمإهِىت نىضما ًٙىن بحن ؤَغاصه، بل ٌؿخؿُو ؤن ٌهبر 

َهي بطن مجخمو جلٓاجي لم ًٓم ؤخض بدىكُمه، و لم جىغو له ْىانض ؤو ْىاهحن،  نً شخطِخه و ؤَٙاعه.

 . "ٌؿخلب ْلىب ؤَغاصه و ٌؿخىنب بؿغنت ٗل َغص حضًض ًىػم بلُه و محزجه هي ؤهه

ت ٗاالهخماماث ألاَغاص زطاثظ في حشابه ججاطب و وحىص بؿببو جيشإ حمانت الطضاْت   و اإلاشتٖر

ذ ْػاء بلى الجماناث هظه ؤنػاء بحن الخُانل ًمخض ما يالبا و، الؿًالخٓاعب في  و  اإلاهخٓضاث  مو الْى

 ؤؾبىم ٗل الهماٛمً  نضص الخٓاء طلٚ ؤمثلت مً(. و 59، ص2012. ) هاضغ، هملال زاعج هؿاّ بهػهم

اغُت ألاوشؿت إلاماعؾت مغجحن ؤو ؤٖثر   .الٍغ

 

II – 3  جأزير جماعت لاصدكاء على الفسد 

 

اّالطضاْت ؤو  حمانت جٓىم نبر مغاخل نمغه، )ؾُل،  خُاة الُغص في هام بضوع ٖما ٌؿميها البهؼ  الَغ

ـ و الهاللي ) مغاهٔ، عاشض(،  و الاحخمانُت مهاًحره في َهي جازغ ،(163، ص 2005َدؿب نلي نَى



املخغيراث الاجخماعيت و الصحيت                                       الفصل الثاوي                                

 

  
47 

 
  

ِ مضي جإزغ الُغص بجمانت  له جخِؿغ ال مخهضصة احخمانُت بإصواع الُٓام مً جم٘ىه زاعحها، و ًخْى

اّ نلى صعحت والثه لها و مضي جٓبله إلاهاًحرها و ُْمها. اّ حمانت ًخلخظ ؤزغ و  الَغ  ًلي َُما الَغ

 .الجمانت مً همؿها اٖدؿاب مو نامت بطُت الصخطُت همى -

 .الىُـ والانخماص نلى الاؾخٓالٛ ًمثل والظي الاحخماعي الىمى مؿالب ؤهم جدُٓٔ نلى الُغص مؿانضة -

ً في الُغص مؿانضة -  .طاجه جٍٙى

 الاحخمانُت. الهالْاث في الخبراث مً مخهضصة ؤهىانا الُغص بٖؿاب -

 .ؤنػائها بحن الؿلٕى في هدغاٍالا  ؤو الخؿٍغ جصخُذ -

و ًخُٔ اإلاهخمىن بضعاؾت الؿلٕى ؤلاوؿاوي، نلى ؤن الطضاْت جلهب صوعا مهما في جدُٓٔ الخىاػن 

ٗاهذ حمانت ألاضضْاء مخُُ٘ت احخمانُا. و ْلما ًطاب ألاَغاص الظًً  الىُس ي لألَغاص زاضت بطا 

غون نلى نالْاث ضضاْت مو ؤشخاص نضًضًً باغؿغاباث ه )نباؽ هىع الضًً،  .ُؿُت ونٓلُتًخَى

http://www.aljabriabed.net/n13_04nuraddin.htm). 

 

III – ضغىط العمل 

 

III – 1 مفهىم ضغىط العمل 

ا وازخلُذ الهمل غًىؽ مُاهُم حهضصث لٓض ًٓ  هىإ َال ًىحض اب،وال٘خ الباخثحن ومضاعؽ الججاهاث َو

 ألاَٙاع الخسططاث وجىىم جباًً بد٘م وطلٚ الجمُو، نلُه ًخُٔ اإلاُهىم لهظا وصُْٔ مدضص حهٍغِ

ٓت وازخالٍ وآلاعاء ها نلى مً َمنهم الهمل، غًىؽ إلاىغىم و صعاؾتهم جىاولهم ؾٍغ  البِئت ؤؾاؽ نَغ

ها مً ومنهم بالُغص، اإلادُؿت الخاعحُت  الخاعحُت والٓىي  الُغص للمازغاث اؾخجابت مضي ؤؾاؽ نلى نَغ

 به. )الؿهض، اإلادُؿت الُغص والبِئت بحن الخُانل هخاج هي الػًىؽ ؤن آزغون ًغي  و للػًىؽ، اإلاؿببت

 (.71، ص2008صعوَش، 

ؤي ؤن ألاضل اللًىي لٙلمت الػًـ هى " غًؿه غًؿا"  ( بلى381، ص 1989) ٌشحر اإلاعجم الىححز

شضص و غُٔ، و الػًـ في الؿب ؤي نلُه  غًـ و  بًجاػه،لٌ في باؤي ال٘الم  غًـ و  ،نطغه وػخمه

ت، و في الهىضؾت هى الٓىة الىاْهت  ألاونُتهى غًـ الضم الظي ًدضزه جُاع الضم نلى حضعان  الضمٍى

نلى خضة اإلاؿاخاث في الاججاه الهمىصي نليها، و في الؿبُهت الػًـ الظي ًغج٘ؼ نلى هٓؿت مهُىت 

 مىص الهىاء نلى هظه الىٓؿت و ًازغ نليها في حمُو الاججاهاث.  بُهل الثٓل الظي ًدضزه ن

http://www.aljabriabed.net/n13_04nuraddin.htm
http://www.aljabriabed.net/n13_04nuraddin.htm
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: نطغ ش يء بلى 342، ص 1968ٖما حاء في معجم لؿان الهغب البً مىكىع )
ُ
ؿت

ْ
ً  و الػَّ

ُ
ـ

ْ
ً (، الػَّ

ؿُه بطا نطغه و غُٔ نلُه و 
َ
: َػخمه بلى خاثـ ؤو هدىه، و ًٓاٛ َغً

ً
ه غًؿا

ُ
ؿ

َ
ْػً ًَ ه 

َ
ؿ

َ
ش يء، َغً

 ْهغه.

 جخجاوػ  نىضما جدضر التي والىُؿُت بإهه "الاؾخجاباث الجؿمُت الهمل غًـ َُهٍغ الهمل ٛمجا في ؤما

 آزاعا نليها ًترجب زم ومً اإلاىقِ، ؤو الهامل وخاحاث بمٙاهُاث ْضعاث و  الهمل ؤو الىقُُت مخؿلباث

  (.216ص ، 2006 وؾالمت، ، نلى صخخه" )ؾه ؾلبُت

ث التي جدطل للهماٛ نىض مىاحهتهم إلاخؿلباث و  و ٌهٍغ ٖظلٚ نلى اهه مجمىنت مً الاهُهاال 

تهم و بمٙاهاتهم التي حهُٔ اؾخهضاصاتهم إلاىاحهت هظه الاهُهاالث.  اخخُاحاث مهىُت، ال جخىأَ مو مهَغ

(S. Leka, A. Griffiths, T. Cox, 2004, p3). 

 عصوص مً مجمىنت ننها ًيخجالتي  ألاَغاص نمل بِئت في جخىاحض التي اإلاثحراث مً مجمىنت بإجها وحهٍغ ٖظلٚ

 ألنمالهم ؤصائهم في ؤو الىُؿُت و الجؿماهُت، خالتهم في ؤو الهمل، في ألاَغاص ؾلٕى في جكهغ التي ألاَهاٛ

 (.283، ص2001الباقي، الػًىؽ. )نبض جدىي  التي نملهم بِئت في ألاَغاص جُانل هدُجت

ٓطــــض بػـــــًىؽ الهمــــل " جلـــــٚ الكـــــغوٍ الضًىامُ٘ــــت التـــــي ًىاحــــه ا جخػـــــمً مٙاؾـــــب  اَغضــــَيهـــــا  لُـــــغصٍو

ُـــىص ج ٓـــض إلاـــا دـــمدخملـــه لـــه، ْو ض مـــً ْضعاجـــه نلـــى جدُٓـــٔ مـــا ًغيبـــه، ومؿالـــب ْـــض جيؿـــب فـــي زؿـــاعجه َو

الػـًىؽ بإجهــا  " جلـٚ الاؾــخجابت التـي ًٓــىم بهـا ألاَــغاص  Luthansٖمــا ٌهـٍغ لىجــاهؼ  ، جدُٓٓـه " فــيًغيـب 

ـــــِ زـــــاعجي والتـــــي ًيشـــــإ ننهـــــا اهدغاَـــــاث حؿـــــض ُت ألنػـــــاء الخىكـــــُم للخُ٘ـــــِ مـــــو مْى ًت وهُؿـــــُت وؾـــــلٖى

َاهـه ٌؿـخجُب إلاؿالاهـا ببـظٛ مجهـىصاث بضهُـت  ،الخهاٌش مو البِئت اإلادُؿت به ومداولت الُغص الخُِ٘ و

اعجُـام  الخـٍى و وطهىُت وهُؿُت بشٙل ْض ًيخـج نىه ؤزاع بضهُت وطهىُت واهُهالُـت مخباهُـت مثـل الخـىجغ و

غي، ).غًـ الضم، وؤلاحهاص  ( .    250ص  ،2003الجٍؼ

اثمـت مآزاعها الجؿالهمل  لػًىؽ و         طـهب خطـغها.  الخـإزحراثُت والهٓلُـت والىُؿـُت، ْو لـت ٍو ؾٍى

ٗاَــت ؤحهــؼة مَاآلزــاع الجؿــ ــغح اإلاهــضة والٓىلــىن  و الجؿــم،ُت جيــخج نــً جــإزغ  ًيــخج ننهــا ؤمــغاع الٓلــب ْو

ـــاصة وؿـــبت  خـــ الؿـــ٘غمـــغع  خـــضورالهطـــ ي، باإلغـــاَت لٍؼ ـــاصة مهـــضٛ إزغ حهـــاػ اإلاىانـــت و ومػـــانُاجه، ٍو  ٍػ

 اغــؿغاباثواغــؿغاباث الىــىم ، بِىمــا جٓــو  الاٖخئــاب الخــإزحراث الىُؿــُت  حشــمل خــضور الؿــغؾاهاث. و

 ( . 91، ص 2002) ألاخمضي،  الهٓلُت الازخالٛ في الىقاثِ و ًدضرالظاٖغة 
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حهــاص، ألاػمــت، ؤلاخبــاؽ، و ججــضع ؤلاشــاعة ٖــظلٚ بلــى ؤن مُهــىم الػــًىؽ ًــغجبـ بمُــاهُم ؤزــغي ؤهمهــا: ؤلا 

 (.190-189، ص ص 2012الٓلٔ، الاختراّ الىُس ي. )ناشىع، 

III – 2  مصادز ضغىط العمل 

ًغي اإلاهخمىن بمىغو غًىؽ الهمل ؤن هىإ حهضص و جىىم  في مطاصع و مؿبباث غًىؽ الهمل التي 

جباًً في جطيُِ هظه جازغ نلى ؾلٕى الُغص، و جىه٘ـ نلى ؤصاءه و مغصوصًخه في الهمل، ٖما  ًىحض 

اإلاطاصع و اإلاؿبباث. و هكغا لؿبُهت بدثىا الظي ال ًخؿلب الخهمٔ و الًىص في جُاضُل مطاصع غًىؽ 

 الهمل، ؾىداٛو الخؿّغ بلى اإلاطاصع اإلاغجبؿت ببِئت الهمل، و اإلاطاصع اإلاغجبؿت بالُغص الهامل هُؿه.

III – 2- 1 مصادز ضغىط العمل املسجبطت ببيئت العمل 

بن ؾبُهت الهمل الظي ًٓىم به الُغص مً خُث مضي جىىم الىاحباث اإلاؿلىبت ؤو بيعت العمل:  ط -أ

مضي ؤهمُت الهمل و ٖمُخه و هىنُت اإلاهلىماث اإلاغجضة مً جُُٓم ألاصاء، ٗلها مً الهىامل التي مً 

ْام  (. و في صعاؾت163، ص 2005اإلادخمل ؤن جٙىن مطضعا ؤؾاؾُا  لإلخؿاؽ  بالػًىؽ )الهمُان، 

 130نً مؿخىي الػًـ ألٖثر مً  1978ؾىت  (NIOSH)اإلاههض الىؾجي للؿالمت والصخت اإلاهىُت بها 

 حهاوي مً مؿخىي ناٛ مً غًـ الهمل ؤٖثر مً يحرها، و في مٓضمت هظه 
ً
مهىت، جبحن ؤن هىإ مهىا

اإلاهً جخهغع  اإلاهً خؿب جغجُاها مهىت اإلاضًغ و الؿ٘غجحر و اإلاشٍغ و مضًغ اإلا٘خب، و جبحن ؤن بهؼ

 ( .11، ص 1988لـمؿخىي مىسُـؼ مـً الػًـىؽ مثـل مهـىت الهـامل الـؼعانـي و الخـاصمت. ) نؿ٘غ، 

و ًٓطض به نضم وغىح الضوع الظي ًٓىم به الُغص صازل الهمل و طلٚ نىض يُاب  غمىض الدوز:  -ب

هضاٍ اإلاغاص جدُٓٓها يحر اإلاهلىماث الٙاَُت، ؤو نىضما جٓضم له مهلىماث مًلىؾت، ؤو نىضما جٙىن ألا 

هاث الُغص مو اإلاؿاولُاث اإلاغجبؿت بالضوع الظي ًٓىم به، و هى ما  واضخت، ؤو نىضما ال جدىاؾب جْى

ٗان  هاث يحر الىاْهُت اججاه صوع مهحن و التي جىلض لضي الُغص َ٘غة يحر مؿابٓت نما  ٌهٍغ بالخْى

ع خُىما ال ٌهلم الُغص خُٓٓت ما اإلاؿلىب ًيخكغه ؤزىاء ُْامه لهظا الضوع، ٖظلٚ ًدضر يمىع الضو 

 (.171، ص 1998مىه نلى وحه الضْت للُٓام بهمله. ) هُجان، 

هاث الهاملحن مً الخىكُم، و صساع الدوز:  -ج ًيشإ ضغام الضوع هدُجت الخهاعع و الازخالٍ بحن جْى

هاث الخىكُم مً الهاملحن، ؤو نىضما جٙىن مؿالب الهمل مخىاْػت. )ناشىع،  (. و 195، ص 2012جْى

ذ واخض مً  اإلاماعؾاث و الخهاعع بحن الىاحباث و به ٖظلٚ ًٓطض اإلاؿاولُاث التي جطضع في ْو
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ىن ؤٖثر مً شخظ مما  الغثِـ اإلاباشغ للمىقِ، ؤو مً حهضص الخىحيهاث نىضما ًٙىن الغئؾاء اإلاشَغ

ُٓها ٌشهغه بهضم الاؾخٓغاع و للخسلظ مً  ًجهله ًٓو جدذ غًىؽ مؿخمغة حؿخلؼم بناصة جَى

نضة ضىع مً ضغام الضوع في اإلاىكماث جخٙىن مً (، 178-177، ص 1998) هُجان ٌهؿي الػًـ. و

 :الهىاضغآلاجُت

اث مؿالب الهمل -  .حهاعع ؤولٍى

 .حهاعع خاحاث الُغص مو مخؿلباث اإلاىكمت -

 .حهاعع مؿالب الؼمالء مو حهلُماث اإلاىكمت  -

 .ي ٌهمل بهاحهاعع ُْم الُغص مو ُْم اإلاىكمت الت -

 الُغص وشهىع  الضوع  ًخػمنها التي ألانباء بحن نالْت هىإ: )العمل عبء(العمل وهىعيت هميت -د

ذ مدضص، و  في بهجاػهما الُغص مً ًؿلب اللخان الهمل وهىنُت ٖمُت هى الهمل بالػًىؽ، ونبء ْو

ذ الهجاػ   لت الُه، بدُث ًٓطض بالهبء ال٘مي حهضص اإلاهام اإلاؿىضة للُغص ؤو نضم ُٖاًت الْى اإلاهام اإلاٗى

، ؤما الهبء الىىعي َُٓطض به اَخٓاع الهامل للمهاعاث الالػمت الهجاػ مهامه، ؤو  ذ ؤؾٛى ًدخاج الى ْو

 (.  194، ص 2012الهجاػ ؤنماٛ ؤٖبر مً ْضعجه ؾىاء مً الىاخُت الجؿمُت ؤو الهٓلُت، )ناشىع، 

ت، بغاءة، عؾىبت، صعحت خغاعة بن بزخالٛ قغوٍ الهمل اإلاالظسوف املادًت للعمل:  -ٌ اصًت مً تهٍى

ٗالًاػاث ًمً٘ ؤن جاصي بلى الشهىع بهضم مىاؾبت  نالُت، غىغاء، ؤو الخهامل مو مىاص ُٖمُاثُت 

الهمل و قغوَه. و هكغا لإلعجباؽ الىزُٔ بحن هظه ألامىع و صخت و ؾالمت الُغص البضهُت َةجها ًمً٘ ؤن 

 (.165،ص 2005همل ) الهمُان،جٙىن مطضعا ؤؾاؾُا مً مطاصع غًىؽ ال

ت التي حؿتهضٍ جىحُه و العملياث الخىظيميت:  -و ًٓطض بالهملُاث الخىكُمُت جلٚ اإلاماعؾاث ؤلاصاٍع

جيؿُٔ حهىص ألاَغاص هدى جدُٓٔ ؤهضاٍ اإلاىكمت، خُث ؤهه بطا جم مماعؾت هظه الهملُاث بشٙل حُض، 

ٗاهذ هظه الهملُاث  ًاصي بلى جدؿحن الهالْت بحن الُغص الهامل و اإلاىكمت التي ًيخمي بليها، ؤما بطا 

جماعؽ بص يء مً الخهؿِ و الهشىاثُت َةجها ؾخٙىن بال شٚ مطضعا مً مطاصع غًىؽ الهمل و التي 

ْض جاصي بلى الخباؾا في ألاصاء و الالمباالة، و مً حملت الهملُاث الخىكُمُت هجض اجساط الٓغاعاث، 

م ألاصا  (.  193، ص 2012الخىاَؼ و ألاحىع. )ناشىع، الضواَو و ء، الاجطاٛ، جٍٓى
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III – 2- 2  مصادز ضغىط العمل املسجبطت بالعامل هفسه 

 هظه ؤهمنضمه، و مً  مً بالػًىؽ ألاَغاص شهىع  في حؿبب التي الصخطُت الهىامل مً مجمىنت هىإ

 الهىامل: 

 بِئت إلاىحىصة فيا الػًىؽ جٙىن  ْض  العمل: بضغىط للشعىز  همسبب الفسد شخصيت اخخالف -1

صون  بالػًىؽ ٌشهغ للُغص بإهه الُغضت حهؿي التي هي لألَغاص اإلاسخلُت الصخطُت ؤن بال واخضة، الهمل

 .ؤزغ شخظ

 جُاوث الشهىع  في صوعا طلٚ آزغ، و ًلهب بلى َغص مً الٓضعاث جخُاوث لافساد: كدزاث اخخالف -2

 :الٓضعاث هظه ومً الهمل، بػًىؽ

 .الطهبت واإلاهام ألانباء جدمل نلى الٓضعة  -ؤ

ض اإلاؿئىلُت جدمل نلى الٓضعة -ب  ماصًت ؤشُاء واإلاؿئىلُت نً آلازٍغً نلى ؤلاشغاٍ مؿئىلُت جٙىن  ْو

 .لألَغاص

 غًىؽ الخُِ٘ مو نلى الٓضعة لضحهم ألاَغاص َبهؼ الػًىؽ: مو والخإْلم الخهامل نلى الٓضعة  -ج

 .ألاَغاص حاهب مسخلُت مً َهل عصوص اله ؤن بال واخضة الػًىؽ مطاصع ؤن و مو الهمل،

غحو مً خىلهم، للػًىؽ بصعاٖهم مضي في ًسخلُىن  للػًىؽ: َاألَغاص الُغص بصعإ مضي  -ص  بلى طلٚ ٍو

ت اإلاهاوي بحن الخُاوث  (.336، ص2003الباقي، )نبض .لها وجُؿحرهم و مضي َهمهم ألاَغاص بىاؾؿت اإلاضٖع

 مضي في الُغص بحن انخٓاص جغبـ التي ألاصلت بهؼ جىحض  :خازجي( أو لاحدار )داخلي في الخحكم مسهص -3

ؼ بػًىؽ الهمل. الشهىع  وبحن به اإلادُؿت ألاخضار نلى وؾُؿغجه جد٘مه  ؤن ٌهجي الضازلي الخد٘م َمٖغ

ؼ  ؤن خحن في ٖبحرة، بضعحت به اإلادُؿت نلى ألاخضار والؿُؿغة الخد٘م ٌؿخؿُو اهه ٌهخٓض الُغص مٖغ

ىي  بهىامل ًخدضص له ًدضر ما ؤن الُغص ٌهخٓض ؤن هجيٌ الخاعجي الخد٘م  وؾُؿغجه جد٘مه نً زاعحت ْو

 (.18، ص 1988الخل و الُغضت. )نؿ٘غ، مثل

 جمثل خُاجه الصخطُت في ؤخضار بلى آلزغ خحن مً الُغص ًخهغع :الفسد حياة في الضاغطت لاحدار -4

اة الهمل، بلى جإزحرها جىجغ ًيخٓل ًم حؿببه بما ألاخضار وهظه الىُس ي والػًـ ؤلازاعة مً ْضعا  الؼوج ََى

اصة نلى حؿانض ؤن ًمً٘ اإلااإلات مً ألاخضار ويحرها ألابىاء اخض مغع ؤو ؤو الؿالّ الؼوحت آو  بخؿاؽ ٍػ

 (.162، ص 2005نلُه. )الهمُان،  الىاْهت بالػًىؽ الُغص

ً الهمل ؤصاء مخؿلباث مً الشخصيت: العالكاث -5  ؤن ؤؾغاٍ بال الصخطُت، اثالهالْ مً الهضًض جٍٙى

 وحىص ؤو الطغاناث بالهضواهُت، ؤو الهالْاث هظه جمحز بلى ًاصي مما اؾخًاللها، ٌؿِئىا ْض الهالْاث هظه
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ت  بلى ؤلاؾاءة بلى بهؼ الهالْاث جاصي ْض ٖما الهالْت، ؤؾغاٍ ؤخض جغهٔ ؾُاؾُت مىاوعاث الخٍغ

ت نلى الخُاف نضم ؤو الصخطُت ض ت،اإلاهلىماث الصخطُ ؾٍغ ض ْو  بضعحت الصخطُت الهالْاث حجم ًٍؼ

ض جدملها، ًمً٘ ال بزاعة نالُت ًمثل الظي الخض بلى نالُت  الظي الخض بلى ٖبحرة بضعحت الهالْاث هظه جٓل ْو

 (.406 ،ص 2002 الُغص )ماهغ، ْبل مً اهُطاٛ و ايتراب ًمثل

 البضهُت الكاهغة و الخًحراث ًحراثالخ مً هىم ًطاخبه الخىجغ مً هىم ؤي والبدهيت: الىفسيت الحالت -6

 هظه آزاع ًخلمـ ؤن مً اإلامً٘ َةهه الػًـ مً بدالت الُغص ًمغ نىضما ؤي الضازلُت، الُؿُىلىحُت

اصة مً حؿمه في ًجغي  ما نلى الخالت اصة غغباث ٍػ  مهضٛ وػٍاصة الضم، غًـ اعجُام الٓلب، و ٍػ

، وجطبب الخىُـ،  مدضزت ببـء الهمل غًـ نً الىاحمت زاعآلا و جخؿىع جلٚ الخلٔ، وحُاٍ الهّغ

ُت. )هُجان، واغؿغاباث َؿُىلىحُت هخاثج  (.257 ،ص 1998 هُؿُت  و ؾلٖى

 

III - 3  العمل ضغىط مع الخعامل أساليب  

 

ؾىاء نلى مؿخىي اإلاىكمت ؤو  ،الهمل غًىؽ مو حشحر البدىر بلى وحىص الهضًض مً ؤؾالُب الخهامل

 َُما ًلي بلى بهؼ ؤهم هظه ألاؾالُب.الُغص، و ؾيخؿّغ  مؿخىي نلى 

 

III – 3-1 الفسد مسخىي  على العمل ضغىط مع الخعامل أساليب 

 ٌؿخؿُو الُغصي الخهامل مو غًىؽ الهمل بىؾاثل و ؾّغ نضًضة مً ؤهمها:

 

 السياضيت الخمازيً خالل مً العمل ضغىط مع الخعامل - أ

ً البضهُت مً ؤٖثر  (77ص  ،2010ًغي نبض الغخمً هُجان هٓال نً مدمض ؾاهغ ؾهبلي،) ؤن الخماٍع

ً ال حهمل َٓـ نلى ببهاص الُغص  الىؾاثل َهالُت في جسُُِ خضة غًىؽ الهمل، طلٚ ؤن هظه الخماٍع

ؤٖثر اًجابُت باليؿبت له،  آزغ نً ألانماٛ ؤو اإلاثحراث التي ججلب له الػًىؽ، بل ؤجها جىٓله بلى مثحر 

ً التي ًمً٘ ؤن ًماعؾهاٖما ؤجها حؿانضه نلى الخسلظ مً الخىجغ   الشضًض، و ًىحض الهضًض مً الخماٍع

ً التي  الصخظ في الخسُُِ مً خضة الخىجغ الىاحمت نً الػًىؽ، نلى ؤن ؤَػلها جلٚ الخماٍع

لخٓاؽ اٖبر ٖمُت مً بحؿانضه نلى جدؿحن الصخت الهامت، وطلٚ مً زالٛ مؿانضة الجؿم نلى 

ت وج سجحن وجدؿحن نمل الضوعة الضمٍى ىم ألاٖو ت نػالث الٓلب، واإلاؿانضة في الخُلىلت صون ْو ٍٓى

اغُت ؤضبذ 322-321، ص 1994ُت. و ًغي مشهان )باث ْلباغ ؿغا ىاث الٍغ ( ؤن الاهخمام بالخمٍغ
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اغُت،  ٗاث التي تهخم بالبرامج الٍغ مىغت الهطغ، لضعحت ؤهه ؤضبذ مً الهاصي ؤن هجض بهؼ الشغ

ىاث الٍغ  ؤو ْانت زاضت للخمٍغ
ً
ٛ  اغُت صازل مباوي الهمل. ٖما ًمً٘جيص ئ هاصًا  ؤن الثابذ مً ؤهه الٓى

اغت مماعؾت جاصي خُث لػًىؽ الهمل، الؿلبُت آلازاع مىاحهت في ٖبحر صوع  الجُضة البضهُت للخالت  الٍغ

 ًماعؽ الظي الصخظ ؤن مىاحهت الػًىؽ، َمً اإلاهغوٍ في حؿانضه مىانت ؤلاوؿان حؿم بٖؿاب بلى

اغت  الصخظ مً ؤٖثر و الىُؿُت الجؿضًت جدمل ألانباء الهمل في ْضعجه جٙىن  امو اهخك باؾخمغاع الٍغ

اغت، ًماعؽ ال الظي حز حُضة وؾُلت حهخبر هظه ألازحرة ؤن طلٚ بلى غِ الٍغ  ضٍغ و الاؾترزاء و للتٖر

 الخىجغ. و اإلاخانب نً الهٓل

 

 الخأمل خالل مً العمل ضغىط مع الخعامل - ب

 ًدٓٔ ؤن للُغص ًمً٘ ألاؾلىب هظا زالٛ مً و ،الظاث صازل بلي الىكغ ؤهه نلي الخإمل حهٍغِ ًمً٘

 صازل ًىمُا لها ًخهغع التي الػايؿت اإلاىاِْ ججاوػ  بمٙاهُت له جدُذ التي الجؿضًت و الىُؿُت الغاخت

ٛ  في الخإمل ٌؿانضه ٖما زاعحه، و الهمل   بلى ًاصي ْض  ما هى و الظهجي الطُاء مً خالت بلى الىضى

 (.414، ص2003. )ماهغ، بلخ...الؿ٘غي  و الضم غًـ و الٓلب بإمغاع ؤلاضابت مهضالث اهسُاع

 

 الطبيت الاسدشازة خالل مً العمل ضغىط مع الخعامل -ج

اعاث الُغص الهامل ُْام زالٛ مً الهمل بػًىؽ الشهىع  خضة مً الخسُُِ ًمً٘  و مىخكمت صوعٍت بٍؼ

حُضة  ٌهخبر وؾُلت اإلاىخكم الؿ ي لُدظَا و الجؿضًت، الىُؿُت خالخه جؿىع  نلى لُِٓ للؿبِب

غًىؽ الهمل. )نٙاشت،  جدمل نلى الهامل ْضعة مً جدض التي الصخُت الاغؿغاباث نً اإلاب٘غ لل٘شِ

 (.99، ص1999

 

 ذاجيا السلىن ضبط خالل مً العمل ضغىط مع الخعامل -د

ٔ  ٌؿخؿُو ٓه، وبظلُٚحهي الت و  الؿلٕى حؿبٔ التي ألاشُاء نلى بالؿُؿغة الُغص ًٓىم ألاؾلىب هظا َو

ه نلى الؿُؿغة   .ؾلٖى

 

 شبكت العالكاث خالل مً العمل ضغىط مع الخعامل -ٌ

لجُضة مو ا لجماناث اإلاسخلُت و جىزُٔ الطضاْت و الشُاَُت و الهالْاثل الاهػمامالُغص نلى  حصجُو

حر الضنم و اإلاؿاهضة ؤلاحخمانُت ل ،الؼمالء في الهمل و زاعحه حر و هظا مً شإهه جَى لهامل، و بالخالي جَى

 (.198ص ،2008ماصاث،)خ بِئت نمل هاصثت.
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 الىظام الغرائي خالل مً العمل ضغىط مع الخعامل -و

ٓطض مُاث ؤهىام بظلٚ ٍو  ؤنػاء لىقاثِ اإلاخٙامل غغوعي  َالًظاء الجؿم، بلى جضزل التي الًظاء ٖو

ت الؿاْت وإلنؿاء الجؿم  (.322، ص1994)مشهان،  .الهمل ألصاء الالػمت والخٍُى

 

III – 3-2  املىظمت مسخىي  على العمل ضغىط مع الخعامل أساليب 

 مً للخٓلُل للخهامل مو غًىؽ الهمل ؤو اؾخسضامها ىكمت ؤو اإلااؾؿتللم ًمً٘ التي ألاؾالُب جخهضص

ت فاإلااصًت،  الهمل بِئت جدؿحن ،ؤلاصاعة إلاباصت الجُض الخؿبُٔ :منها هظٖغ، و الؿلبُت هاآزاع   اجساطي اإلاشاٖع

  .الهمل بِئتألاوشؿت الهالحُت في ، ال٘شِ نً مؿبباث غًىؽ الهمل، الٓغاعاث

 

 إلادازة ملبادئ الجيد الخطبيم خالل مً العمل ضغىط مع الخعامل - أ

ً مً ٖثحر ًٓو ت ؤزؿاء في اإلاضًٍغ َخدمُل  .الهمل بػًىؽ مغئوؾيهم لشهىع  مهم ؾبب جٙىن  بصاٍع

 .ؤوؾاؽ ألانماٛ في الشاجهت ألازؿاء مً ٌهخبر الٙاَُت الؿلؿت ئهمبنؿا صون  ٖبحرة مؿاولُت اإلاغئوؾحن

 ؤي عئؾاء مسخلُحن، مً مسخلُت ؤوامغ اإلاغئوؾحن ًخلٓى وؤن ًدضر َٓض للخىحُه، باليؿبت الخاٛ ٖظلٚ

ت َةن لظلٚ مدترم، يحر ألامغ وخضة مبضؤ ؤن  مً الصخُذ و جؿبُٓها بالشٙل ؤلاصاعة إلاباصت الجُضة اإلاهَغ

ت حهغع اإلاىاعص مً ًٓلل زم ومً ؾهل، و واضر اإلااؾؿت صازل الهمل ًجهل ؤن شإهه  لػًىؽ البشٍغ

 (.  420، ص2003الهمل. )ماهغ، 

 

 املادًت العمل بيئت جحسين خالل مً العمل ضغىط مع الخعامل - ب

غ ؤن ًجب ؼ مم٘ىت، ضىعة ؤَػل في الهمل ألصاء اإلاىاؾبت الصخُت البِئت جخَى  الباخثىن نلى و ًٖغ

 لألطان اإلاؼعجت مثل ألاضىاث بها، الاهخمام بلى الػغوعة جضنى اإلااصًت الػًىؽ مؿبباث مً نتمجمى 

و  و الخؿاؾُت ؤمغاع الطضع ٌؿبب ْض الظي والخلىر الػهُُت ؤو اإلااهغة وؤلاغاءة والاهتزاػاث

ىم صون  و الخُلىلت اإلاؼمىت ألامغاع مً و يحره الؿغؾان  الهمل اًٖو ؤم اإلاٙاجب و جطمُم نمل خىاصر ْو

غ الانخباع في والاحخمانُت الصخُت الهىامل جإزظ بطىعة غ اإلاهام الهجاػ الخطىضُت اإلاىاؾبت و جَى  و جَى

 (.102، ص 2012الخ. )يغبي، .....و اإلاالنب اإلا٘خبت مثل الاحخمانُت ألاوشؿت بهؼ إلاماعؾت زاضت ؤماًٖ

 

 ازاثاللس  اجخاذاملشازهت في  خالل مً العمل ضغىط مع الخعامل -ج

ت في بجساط الٓغاعاث، ؤو البهض نً مغاٖؼ بجساط الٓغاعاث بلى الشهىع بالًغبت و   ًاصي نضم اإلاشاٖع

ت  ت في بجساط الٓغاعاث. و مً ؤمثلت هكم اإلاشاٖع ً ؤن ٌشُهىا هكم اإلاشاٖع غًىؽ الهمل. و ًُُض اإلاضًٍغ
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ت في ألاعباح، و اإلالُ٘ت ا ت، و حصجُو الغئؾاء في اللجان، و بغامج الشٙاوي، و بغامج اإلاشاٖع إلاشتٖر

ؼ حؼء مً ؾلؿاتهم إلاغئؾيهم.  جٍُى

 

  الكشف عً مسبباث ضغىط العمل خالل مً العمل ضغىط مع الخعامل -د

شاون ألاَغاص مً زالٛ جُٓكهم ؤن ً٘دشُىا وحىص بهؼ مؿبباث  ؤزطاثُحنًمً٘ للمضًغ و 

مً خىلىا ًمً٘ ؤن حؿبب هظه  للهمل. و في واْو ألامغ ًمً٘ ؤن هٓٛى ؤن ؤشُاء ٖثحرة الػًىؽ

حن  ت مىحىصة في الهمل. َٓض ً٘دشِ ؤخض اإلاضٍع الػًىؽ ؾىاء ؤؾباب بوؿاهُت ؤو حؿماهُت ؤو ُٖماٍو

زطاجي ؤؤن الػىغاء اإلاىحىصة في م٘خب مغئوؾُه حؿبب الخىجغ و الػًىؽ لبهػهم، و ْض ً٘دشِ 

ٍنها حؿبب ْلٔ و بغؿغاب الهاملحن ألامً الطىاعي ؤن ألابسغة اإلاخطانضة مً بهؼ اإلاىاص ؤزىاء جسؼ 

ً نلى ألازظ مثل باإلاساػن، و الخهٍغ نلى  ألازطاثُحن في بصاعة ألاَغاص و هظه اإلاؿبباث جمً٘ اإلاضًٍغ

 مً بًجاص خلٛى لها.

 

 العمل بيئتلاوشطت العالجيت في  خالل مً العمل ضغىط مع الخعامل -ٌ

لى ؾلٕى نامليها في بوشاء ؤهكمت نالحُت لخسُُؼ اإلاىكماث  التي حهتٍر بخإزحر غًىؽ الهمل ن ٓىمج 

ٗاهل الهاملحن، و مً هظه ألاهكمت حهُحن مؿدشاع هُس ي و بحخماعي للهمل، و  هظه الػًىؽ نً 

اغُت ىاث الٍغ حز و ؤلاؾترزاء، هظا و لٓض اعجاصث  ،جسطُظ حجغاث إلاماعؾت الخمٍغ و حجغاث للتٖر

اإلاجاٛ، َٓض اوشئىا حجغة حؿمى ) حجغة الؿلٕى بهؼ اإلاطاوو الُاباهُت ججغبت حضًضة  في هظا 

جدخىي نلى ؤُٖاؽ مىُىزت جمثل شخطُاث ) بشاعة بلى ألاشخاص مطضع الػًىؽ(، و ، الهضواوي(

نلى الصخظ الظي ًضزل هظه الدجغة ؤن ًػغب بُضه ؤو بمػغب بهؼ هظه ألاُٖاؽ لٙي ًُغى 

 (.325-324، ص1994)مشهان،  مشانغه الىُؿُت الؿِئت.

 (، ؾّغ ازغي للخهامل مو غًىؽ الهمل جخمثل في الىٓاؽ الخالُت:195، ص2008ِ خماصاث )و ًػُ

جدلُل ؤصواع ألاَغاص، و جىغُدها، بدُث ًضٕع ٗل َغص بىغىح مؿاولُاجه و مهامه و ؾلؿاجه و ما هى  -

 مؿلىب مىه.

ىاهب الهمل الظاجُت بناصة الىكغ في جطمُم ألانماٛ بما ٌؿانض نلى بزغاء ألانماٛ مً زالٛ جدؿحن ح -

ض مً اإلاؿاولُت و الاؾخٓاللُت و الانتراٍ، و َغص الخٓضم ..........بلخ. حر اإلاٍؼ  مثل جَى

بًجاص مىار جىكُمي مااػع لألَغاص، مً زالٛ بناصة جطمُم الهُٙل الخىكُمي و الهملُاث بما ًدُذ  -

ت و الالمٖغ ت، و جُىٍؼ الؿلؿت و اإلاغوهت.لألَغاص ْضعا ؤٖبر مً ؤلاهخُاح و ؤلاجطاالث و اإلاشاٖع  ٍؼ
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حر نالْاث بحخمانُت بًجابُت بحن ألاَغاص، بدُث ٌشهغ الُغص بإن  - اإلاااػعة ؤلاحخمانُت مً زالٛ جَى

ػمالثه و عثِؿه ًااػعوهه و ًٓضمىن له الهىن و اإلاؿانضة و ًٓضعوهه، و ٌشهغ بإهه مٓبٛى منهم، و ؤجهم 

ىهه في   ؤوشؿتهم ..... مما ًبضص شهىع الُغص بالهؼلت و ؤلايتراب.ٌؿانضوهه في خل مش٘الجه، و ٌشٗغ

غ اإلاؿاعاث الىقُُُت لألَغاص، بدُث ًٙىن الُغص نلى نلم و صعاًت بخضعحه و مؿاعه  - جسؿُـ و جؿٍى

 الىقُُي، و في ؤي بججاه هى ؾاثغ في مجاله الىقُُي.

بُت و  - بعشاصًت إلاؿانضة ألاَغاص و بْىانهم بغامج مؿانضة الهاملحن، و حشخمل نلى بغامج حهلُمُت و جضٍع

 بىحىب مهالجت غًىؽ الهمل التي ًخهغغىن لها.

ٛ  ًمً٘ طٖغه ؾبٔ مما   اإلااؾؿاث جلجإ بلُه ؤن ًمً٘ َهاٛ واخض ؤؾلىب هىإ ًىحض ال ؤهه الٓى

 غًىؽ مو في الخهامل اإلاؿخسضمت ألاؾالُب جسخلِ خُث الهمل، لػًىؽ الؿلبُت آلازاع مً للخسُُِ

ظا الػًىؽ هظه هىنُت زخالٍبا الهمل ِ صون  ؤؾلىب وهجاح مؿبباتها، ٖو  نلى ٖبحر بشٙل آزغ ًخْى

 الهمل. غًىؽ إلاطاصع الدصخُظ هخاثج صخت
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IV - الاعالم السياض ي 

IV- 1-  السياض ي إلاعالم حعسيف 
 

اض ي ؤلانالم ٌهخبر اض ي ٛإلاجاا هى و واخض بمجاٛ سخظً بنالم َهى ،الهام ؤلانالم مً حؼء الٍغ  ،الٍغ

اغت ؤزباع و بٓػاًا حهخم خُث اغُحن و الٍغ و بٙل ما ًخهلٔ بهظا اإلاجاٛ، و ٌهمل نلى بًطالها  الٍغ

ٗاَت الجماهحر. اض ي بال ؤجها  و  بطىعة واضخت بلى  ِ التي جىاولذ مىغىم ؤلانالم الٍغ ْض حهضصث الخهاٍع

ُاث هجض:    ال جسخلِ في حىهغها، و مً غمً هظه الخهٍغ

اغُت والخٓاثٔ واإلاهلىماث ألازباع وشغ نملُتٌهخبره: " ( الظي87، ص 1994) زػىع  حهٍغِ  وشغح الٍغ

اغُت ألاوشؿت و باأللهاب الخاضت والٓىاهحن الٓىانض  اؾخٓؿاب و حظب نىطغ زٓاَت وشغ بٓطض الٍغ

اغُت و الُىُت و الهلمُت اإلاهلىماث و اإلاهاعاثبهم بٖؿا و جثُُٓهم في اإلاؿاهمت و لليشء  بدىن َُط الٍغ

 ."اإلاخٙامل الىمى مً ْضع جدُٓٔ نلى ْضعة ؤٖثر

اغت ؤؾاؾا اإلاخهلٓت ألازباع بخٓضًم ًسخظ الظي ؤلانالمي اليشاؽ طلٚ: " اهه نلى هٍغٌ و  و بالٍغ

اغت جطىهه بما اإلاغجبؿت اغُت ؤخضار مً الٍغ  جىحُه ؤًػا و الخدلُل و الخُؿحر مً هىم ًضنمها التي و ٍع

اغت هخمتاإلا خموإلاجا شغاثذ و َئاث  (.31، ص 2013". )بغاهُمي،  بالٍغ

اغُت الخٓاثٔ و اإلاهلىماث و ألازباع وشغ نملُتٖما ٌهخبر   الخاضت الٓىاهحن و الٓىانض شغح و الٍغ

اغُت ألاوشؿت و باأللهاب اغُت الثٓاَت وشغ بٓطض للجمهىع  الٍغ  ونُه جىمُت و واإلاجخم ؤَغاص بحن الٍغ

اض ي  ( 37، ص 2003؛ الشاَعي،  22، ص 1998) نىَـ و نبض الغخُم،   .الٍغ

اض ي اإلاجاٛ في ؤلانالم و ت اإلاغجبؿت  و اإلاهلىماث ألازباع، بيشغ التي تهخم اإلاىكىمت جلٚ هى الٍغ اإلاهَغ

اض ي، باإلاجاٛ اغاث جىكم التي اإلاباصت و الٓىاهحن الٓىانض، جُؿحر و بهغع و الٍغ و  اإلاسخلُت وألالهاب الٍغ

اغُت، اإلاىاَؿاث جد٘م اغُت و الغئي الهلمُت بخىغُذ التي تهخم و الٍغ  وؾاثل زالٛ مً طلٚ و الٍغ

ت، ؤلانالم الاجطاٛ و  جىمُت و اإلاىاؾىحن، لضي اإلاجاٛ الثٓاَت اإلاغجبؿت بهظا وشغ بًغع الجماهحًر

ُت البضهُت اليشاؽ ؤوحه هدى مماعؾت الاًجابُت اججاهاتهم اث اؾدثماع هدى جىحيههم و والخٖغ  الُغاى ؤْو

اغُت. )بمام،  بهتمخا في  (،19، ص 1990ألاخضار الٍغ
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IV- 2-وجأزيراجه السياض ي إلاعالم أهىاع 
 

IV- 2-1- السياض ي إلاعالم أهىاع 

ٗالخالي اض ي   :جطىِ ؤهىام ؤلانالم الٍغ

 واإلاجالث وال٘خب الصخِ مثل اإلا٘خىبت الٙلمت نلى ٌهخمض الظي و هى: امللسوء السياض ي إلاعالم 

 .واليشغاث و اإلالطٓاث

 و  الدسجُل وؤشغؾت الغاصًى مثل ؤلاوؿان ؾمو نلى ٌهخمض الظي و هى: املسمىع السياض ي إلاعالم

ٗاالث ألاهباء. هظا الىىم مً ؤلانالم عيم جغاحو ؤهمُخه بهض جؿىع وؾاثل ؤلانالم اإلاغثُت، بال  ؤهه و

، ص 2011 نىه. )ًاؾحن، ٌؿخًجي البهؼ ججهل ال التي وزطىضُاجه و ممحزاجه له حمهىعه ماػاٛ

68.) 

 وشب٘ت والُُضًى الؿِىما مثل ؤلاوؿان بطغ نلى ٌهخمض الظي وهى: املسئي السياض ي إلاعالم 

اض ي ؤلانالم اؾم نلُه ًؿلٔ وؤخُاها اإلاهلىماث )ؤلاهترهذ(  نلى خاؾتي ٌهخمض ألهه اإلاؿمىم اإلاغجي الٍغ

 .واخض في آن والبطغ الؿمو

 اإلاهاعع واإلااجمغاث مثل نلُه لإلؾالم الىاؽ بلُه ًخىحه الظي و هى: الثابذ السياض ي إلاعالم 

ـ و نبض الغخُم،   (.91،ص 1998واإلاؿاعح. )نَى

IV- 2-2- السياض ي إلاعالم جأزير 

اض ي لإلنالم اغُت للمهلىماث اإلاخلٓي الجمهىع  في ًدضثها الخإزحراث مً نضًضة ؤهىام الٍغ و ْض خضصث  ،الٍغ

  في الىٓاؽ الخالُت:

IV- 2-2-1- و ًٓطضالسياض ي:  الاججاٍ أو املىكف حغيير ِ  لصخظ ؤو لٓػُت ؤلاوؿان عئٍت باإلاْى

ِ نلى ججاهه، و بىاءا و شهىعه ما،  ًطاصَهم، الظًً ألاشخاص نلى ؤلاوؿان خ٘مه ًبجي هظا اإلاْى

ِ هظا .لها ًخهغع التي والٓػاًا ػا بًجابا، ؤو ؾلبا ًخًحر ْض اإلاْى  بىاء وطلٚ ٖغها، ؤو خبا ْبىال، ؤو َع

 للُغص. التي جٓضم الخُثُاث ؤو اإلاهلىماث نلى

اض ي وؤلانالم اغُت مهلىماث مً ًبثه ما زالٛ مً الٓضعة لضًه الٍغ  حاهب الػُٓت مً الىكغة حًُحر نلى ٍع

اغت، البهؼ ذ، مػُهت ٌهخبروجها خُث للٍغ بهؼ  ججاه مىاُْهم حًُحر نلى زالٛ ْضعجه مً للْى

اغُت اإلاهاضغة ؤو بهؼ ألا الٓػاًا اغُحن، شخاصالٍغ  ألاشخاص هاالء نلى خ٘مهم َُخًحر بالخالي الٍغ



املخغيراث الاجخماعيت و الصحيت                                       الفصل الثاوي                                

 

  
59 

 
  

اض ي ؤلانالم ًمضها خحن جلٚ الٓػاًا. َمثال و ّ  بخضي نً اإلاىاِْ و ألاخضار بمجمىنت مً الٍغ  الُغ

اغُت،  ؤو الانخضاء الخٙام، ْغاعاث نلى ٗاالنتراع اإلالهب، صازل نىِ ؤنػاءها مً ًكهغه و ما الٍغ

ٔ آلازغ، الن ي لىن الانخضاء ؤو نليهم، اإلاخلٓي لهظه  ؤن الىدُجت جٙىن  الهىِ، مكاهغ مً طلٚ يحر ؤو الٍُغ

ُه ًٌحر ْض اإلاهلىماث ٔ، اججاه هظا مْى ٔ و ًطبذ الٍُغ ٓترن  ؾُبت، ؾمهت يحر له هظا الٍُغ  اؾمه ٍو

 .اإلاالنب الشًب صازل ؤو الهىِ بإخضار

اغُت الٓػاًا و صألاَغا نلى ًٓخطغ ال والاججاهاث اإلاىاِْ حًُحر ؤن ٖما  بهؼ ٌشمل بل َٓـ، الٍغ

اغُت، الُٓم ٗاث الٍغ ِبَل  ما َ٘ثحرا و الؿلى
َ
ٗا الىاؽ ْ ػىهه ٗاهىا ؾلى شمئزون ًَغ ثحرا مىه، َو  جسلى ما ٖو

ٗاهذ نً الىاؽ   ٗاهذ مىغىم اؾخهجان َُما ؾبٔ. صزُلت بُٓم واؾدبضلىها عاسخت، ُْم 
 

IV- 2-2-2- اغُت تاإلاهَغاملعسفت السياضيت:  حغيير اغُت اإلاهلىماث ٗل مجمىم هي الٍغ  لضي التي الٍغ

اض ي اإلاجاٛ جسظ وآلاعاء التي واإلاىاِْ واإلاهخٓضاث الُٓم و حشمل الُغص، ظلٚ الٍغ اض ي، الؿلٕى ٖو  الٍغ

ِ مً وؤشمل ؤنم بظلٚ َهي  بؼواٛ ًؼوٛ ما ؾغنان وناعع ؾاعت  اإلاىاِْ في الخًُحر بن .الاججاه ؤو اإلاْى

ٛ  ًمغ بهملُت بهُض الجظوع  َهى اإلاهغفي رالخًح ؤما اإلاازغ، ّ  بؿُئت جدى ال، ػمىا حؿخًغ  َاإلنالم ؾٍى

اض ي ً في ًازغ الٍغ ت جٍٙى اغُت اإلاهَغ لت زالٛ نملُت مً لألَغاص الٍغ  مطضع ؤهم بانخباعه اإلاضي، ؾٍى

اغُت، للمهلىماث ُت باحخثار َُٓىم الٍغ اغُت  إلاىغىم الٓاثمت، ألاضٛى اإلاهَغ اض ي، ؤو لٓطت ٍع ؤو  ،ٍع

اغُت، و بخالٛ الٓػاًا مً إلاجمىنت ٛ  الٍغ اغُت ؤضى ُت ٍع اض ي َاإلنالم .منها بضال حضًضة مهَغ  بما الٍغ

ت في حًُحرا ًدضر ؤن ٌؿخؿُو بمٙاهاث مً ًمل٘ه اغُت اإلاهَغ  ًىقِ اؾخؿام ؤن متى الجمهىع  لضي الٍغ

اض ي ٖصخطُت اإلاخًحراث، بهؼ اغُت، الاحخمانُت بُئخه في وزبرجه الٍغ و هُىط  الثٓافي، وحشُ٘له والٍغ

عجل مخىايم واخض بًٓام نلى الاحخماعي، َُىحهها الػًـ ْىي  ت بخًُحر ٌُ اغُت خؿب اإلاهَغ  الاججاه الٍغ

ضه، ؾىاء الظي  له.  صانم و ْاثم هى ما مو ؤو له مىاهؼ هى ْاثم و ما غض ًٍغ

 

IV- 2-2-3- ها صوع في جيشئتل نضة ماؾؿاث هىإالسياض ي:  املجال في الاجخماعيت الخيشئت 

اغُا وجثُُٓهم ألاَغاص اغُا، اإلآبٛى احخمانُا حهلُمهم الؿلٕى و ٍع و  اإلاهاٍع جلُٓنهم بلى بغاَت و ٍع

اغُت الُٓم ت الثٓاَُت بِئتهم حشٙل التي الٍغ ،:اإلااؾؿاث هجض هظه و مً ،و الخػاٍع اإلاضعؾت،  اإلاجٛز

ٗاأله اإلااؾؿاث بلى باإلغاَت َػاءاث اللهب... اغُت  اض ي ؤلانالم و .و يحرها الشباب ومغاٖؼ ضًتالٍغ  الٍغ

 ٗل واْخدم والشباب و ال٘باع، اليشء وزاؾب بِذ، ٗل طلٚ ؤهه صزل الخيشئت، له صوع هام في نملُت

اغت مُاصًً اض ي التروٍذ بلى بالثٓاَت مغوعا اإلاسخلُت، الٍغ  .الٍغ
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اض ي ؤلانالم مو ًخهامل الىاؽ مً و ٖثحرا ُه ؤصاة مجغص ؤهه نلى الٍغ اغُت لألزباع مطضع ؤو جَغ  لِـ الٍغ

اض ي، في ؤلانالم هٓغؤه ؤو هغاه ؤو وؿمهه ما ٗل ألن غُٓت، الىكغة حهض هظه ؤٖثر،  بػالت نً ًسغج ال الٍغ

اض ي في الؿلبُت الُٓم مً ُْمت  والخطضي ْاثم ش يء ؤو جغؾُش بًجابُت مدلها ؤزغي  و جثبُذ اإلاجاٛ الٍغ

اض ي. مجاٛ ؤلانالم في الاحخمانُت شئتبالخي اإلآطىص هى وهظا ْاصم آلزغ   الٍغ

 

IV- 2-2-4- اض ي ؤلانالم زطاثظ مًالجماعيت:  إلازازة  مً شغاثذ نٍغػت نلى مساؾبت ْضعجه الٍغ

اض ي لإلنالم ألاوحه الاًجابُت مً وحها ًمثل هظا الجمهىع، اغُت البؿىالث َُي .الٍغ  ًٓىم الضولُت الٍغ

اض ي ؤلانالم ها الىؾىُت، خُث مااػعة لػمان هحري الجما الخشض بمهمت الٍغ  الخـ آًاع نلى ٌهمل َْغ

ٛ  الالخُاٍ بلى للجماهحر، لضَهها الىؾجي ٔ خى  باإلزاعة ٌؿمى ما هظا الُىػ، جدُٓٔ مً ؤحل الٍُغ

 .الجمانُت

اض ي ؤلانالم ًٓىم بها التي الجمانُت ؤلازاعة ونملُت ذ، ل٘نها ؤي في جدضر ؤن ًمً٘ الٍغ في  جٙىن  ما ؤهجر ْو

ذ مت هدُجت ًدضر الظي الجماهحري  ٗالسخـ ألاػماث، ْو ّ  بهؼ هٍؼ ّ  الُغ  الٓىمُت، وزاضت الُغ

 ل٘غة الٓضم مثال. الهالم ل٘إؽ النهاثُت ٗالخطُُاث الضولُت البؿىالث بخضي وزغوحها مً

اث في خؿً الخطٍغ بن  بصاعة  ًَ ٌؿمى ألاػمت وقغوٍ مهؿُاث مو الخهامل نلى الٓضعة و ألاػماث ؤْو

اض ي ؤلانالم جىقُِ الًُ هظا في ًضزل ػماث،ألا   ًغاص الظي الاججاه في وصَهها الجماهحر في للخإزحر الٍغ

٘ها الجماهحر بزاعة ؤي َُه، حؿحر لألػمت ؤن  مثل ججىب ًمً٘ وختى ألاػمت. هظه قغوٍ مو لخخُِ٘ وجدٍغ

اض ي ؤلانالم ًخمحز ؤن البض ألاػماث، هظه  في ألامىع  ًػو ؤلانالمُت، و ؤن ةللماص جٓضًمه في باإلاىغىنُت الٍغ

 ؤؾاؽ نلى هظه ألاػماث إلاثل الجماهحر نلى تهُئت ٌهمل وؤن َيها، واإلابالًت اإلاًاالة بهضم الصخُذ هطابها

اغت ؤن مت، َىػ  الٍغ اغت مجاٛ مًلىب، هىإ ًٙىن  وؤن البض يالب هىإ ًٙىن  وختى وهٍؼ  للخىاَـ َالٍغ

ِ ُٔ َُٙىن  الىدُجت ماؤ الجهض، وبظٛ الُ٘اح نلى جدث الشٍغ  هى الهضٍ و هظا َيها، ٖبحر صوع  للخَى

اغت   .ألاؾمى للٍغ

 

IV- 2-2-5- ُه في ؤلاوؿانالعاطفيت:  الاسدثازة  التي الظهىُت اإلاىاهاث ؤو الخؿُت اإلاثحراث مً مْى

دىاػُنه جىاحهه  ٔو مىؿ نٓل نً هخدضر ؤن ووؿخؿُو و الهٓل، اإلاىؿٔ ؤو و الهىاؾِ، اإلاشانغ :ؤمغان ًَ

و الًػب،  الغغا و الؿهاصة، الخؼن  وال٘غاهُت، الخب َهىإ مً الهىاؾِ، ونضص مشانغ نضة و واخض،

 اإلاىؿٔ ؤو ًُٓض الهٓل خُىما ًخم اؾدثاعتها الُغص صازل الٙامىت هظه الهىاؾِ .و يحرها مً اإلاشانغ

 صاثما الؿُؿغة ؿخؿُوٌ ال حهض مً بظٛ مهما وؤلاوؿان طلٚ، ما ًدضر ٖثحرا و نليها، الؿُؿغة في صوعه
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خمخو ؤلانالم جدُ٘م زالٛ مً نىاؾُه نلى اض ي نٓله. ٍو  نىاؾِ مو الخهامل في َاثٓت بٓضعة الٍغ

 َمثال والىحضان، الُ٘غ جساؾب بمٙاهاث مً بما جمل٘ه الهغع اؾخسضامه ألؾالُب زالٛ مً ؤلاوؿان،

اض ي ؤلانالم ٌؿخؿُو  مشاهض لىا ٌهغع خُىما ههام وهبٙي الطخُت، بل مو هخهاؾِ ًجهلىا ؤن الٍغ

ٗانخضاء حهغغذ التي وألالم اإلاهاهاة اث خ٘م نلى الجمهىع  لها،  بدُاجه، ؤو ما شابه  ؤوصي مما بخضي اإلاباٍع

اض ي حهغع نً الصخِ بخضي في هٓغؤ خُىما وألاس ى بالخؼن  وشهغ ؤزغي  ؤخُان و في .طلٚ  إلضابت ٍع

اغت جمىهه مً زؿحرة اض ي نالمَاإل  الخُاة، مضي مماعؾخه الٍغ  ًجهلىا مهلىماث مً لىا ًٓضمه بما الٍغ

ض ؤو هخػامً، هضًً ؤو وصجب ه٘غه، ؤو هدب  .هٍا

اض ي ؤلانالم لىا ًٓضم ْض َمثال مت مبرعاث الٍغ ٓىا لهٍؼ  هدُجت البؿىالث مً بخضي وزغوحه الٓىمي ٍَغ

 جلٚ نلى بىاءا ؤهُؿىا صخُذ، َىجض ؾىض نلى جٓىم ال اإلابرعاث هظه ؤن مً الغيم نلى لكلم الخٙام

 مً له ْض ًخهغغىن  الظي و ال هدؼن لألطي اإلاباعاة، هظه خٙام ه٘غه الخاؾئت، واإلابرعاث اإلاهلىماث

اض ي، الًحر الؿلٕى هظا شجب ؤو بصاهت وهخجاهل الجماهحر، ٔ في الؿبب ؤجهم بذجت الٍغ مت الٍُغ  هٍؼ

 .البؿىلت مً وزغوحه

 

IV- 2-2-6- اض ي، اإلاجاٛ في الاحخماعي بالػبـ ًٓطضض ي: السيا املجال في الاجخماعي الضبط  الٍغ

 ؤزىاء طلٚ يحر ؤو مضعبا ؤو مشاهضا النبا ؤو ٗان ؾىاء خؿابها، الُغص ًدؿب التي اإلاغثُت يحر الؿلؿت

اغُت، َخجضه اإلاىاَؿت بحغاء ٓت ًخطٍغ الٍغ  ؤو عغاه نً الىكغ الٓاثم، بًؼ الىكام مو مخُٓت بؿٍغ

ٗان له الخ٘م عئٍت نضم قل في بظلٚ، ْىانخه  باليؿبت ألامً عحل يُاب قل في ؤو مضعبا، ؤو النبا بطا 

 .للجمهىع 

اض ي َاإلنالم في ؾلٕى  و الُهاٛ ؤلاًجابي الخإزحر مً جم٘ىه ٖبحرة و ْضعاث بمٙاهاث مً ًمل٘ه بما الٍغ

 ألانغاٍ و والخٓالُض الُٓم مغاناة زالٛ مً اإلاصجهحن و الالنبحن نلى خض ؾىاء، و ًخدٓٔ طلٚ

اغُتا اض ي اإلاجخمو ْبلها التي لٍغ اض ي في وشغها و جثبُتها، نلى الٍغ سه، و ؾاهم ؤلانالم الٍغ  مما مغ جاٍع

اغُت التي جدُذ ٓا لهظه اإلاهاًحر و الُٓم و ألانغاٍ الٍغ  لالنبحن الُغضت ًجهل ؤلاوؿان ًخطٍغ َو

اض ي و بهظا ًٙىن ؤلانالم .والاؾخمخام باإلاشاهضة وؤلابضام، وللجمهىع  بالخىاَـ  ؤصواث ؤصاة مً الٍغ

ت ؾبُهت طو الاحخماعي، لٙىهه الػبـ ـ و نبض الغخُم،   .طو جإزحر مباشغ و حماهحًر ، ص ص 1998)نَى

43-49). 
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IV- 3- السياض ي إلاعالم أَميت 
 

 ،اإلاخهضصة و اإلاجخمهاث الىاخض اإلاجخمو ؤَغاص بحن الاجطاٛ وؾاثل ؤهم مً ؤلانالم وؾاثل حهض 

 في اإلاىحه بضوع  ؤلانالم وفي حمُو ؤهداء صٛو الهالم ًٓىم الُىم، ناإلاىا في خطل الظي ع الخؿى  بهض الؾُما

ً ؤؾلىب غ جٍٙى اض ي بىضُه حؼء مً  اإلاجخمو، ؤوشؿت ؤوحه مسخلِ في الثٓاَت وجؿٍى و ؤلانالم الٍغ

اغُت الثٓاَت مؿخىي  وعَو الىعي زلٔ نملُت في مهم ؤلانالم الهام له صوع   ًجاصالجماهحر، إل  بحن الٍغ

اض ي اليشاؽ مو اإلاجخمو ؤَغاص بحن الاًجابُت الهالْاث ت قاهغة بطُخه الٍغ  مغجبؿت احخمانُت وخػاٍع

اغت وإلاا باإلاجخمو،  بها، و ًٓطض زاضت مىكىمت بنالمُت لها جٙىهذ َٓض اإلاجخمو في زطىضُت مً للٍغ

و  اإلاجخمهاث، مً مجخمو في ثُتواإلاغ  اإلآغوءة واإلاؿمىنت ؤلانالمُت الىؾاثل مجمىنت ؤلانالمُت باإلاىكىمت

اض ي ؤلانالم اإلاسخلُت ًاصي وؾاثل نبر هظه ت الجضًضة الطىعة عؾم في صوعا ٖبحرا الٍغ اغُت، و  للخٖغ الٍغ

اض ي، مً زالٛ ما ؤهمُت ببغاػ في ٖبحر بشٙل ٌؿهم  إلاُهىم جىغُذ مً الىؾاثل جلٚ جىاولخه اليشاؽ الٍغ

اض ي   لأللهاب مماعؾحن بلى مشاهضًً مً ًخدىلىا ؤن بلىو صَههم  للىاؽ، وؤهمُخه اليشاؽ الٍغ
ً
 ؾلبا

اض ي ؤلانالم وؾاثل َةن صوع  الجؿمُت، والصخت البضهُت للُاْت  مٙامً جدضًض في ؤهمُت ؤٖثر ؤضبذ الٍغ

اض ي بالٓؿام للنهىع اإلاؿاعاث الصخُدت وجإزحر الخلل   اإلاجخمو، ألبىاء البضهُت التربُت باججاه الٍغ
ً
 َػال

اض ي وعي لخلٔ وضىال الجماهحر مً واؾهت لٓؿاناث البضهُت الثٓاَت في وشغ صوعه نً  في  ٌؿهم مخمحز ٍع

غ اغت جؿٍى  (. http://www.middle-east-online.com/?id=67499، 2008زالض الٓغه يىلي، ).وجٓضمها الٍغ

 

IV – 4- السياض ي إلاعالم أَداف

اض ي ؤلانالم ٍاهضجخمثل ؤ  َُما ًلي:  الٍغ

اغُت، الثٓاَت وشغ   باأللهاب الخاضت الٓىاهحن و بالٓىانض الجمهىع  حهٍغِ زالٛ مً الٍغ

اغُت اإلاسخلُت وألاوشؿت  .نليها جؿغؤ ْض التي الخهضًالث و الٍغ

اغُت والاججاهاث واإلاباصت الُٓم جثبُذ   ُْمي وؿٔ مجخمو لٙل ؤن خُث نليها، واإلاداَكت الٍغ

دضص ٌشٙل اض ي الؿلٕى ؤهماؽ ٍو ؾماث  ؾمت مً الخىأَ ألن واإلاباصت الهامت، الُٓم جلٚ مو اإلاخُٔ الٍغ

 .اإلاجخمو

اغُت و اإلاش٘الث بالٓػاًا اإلاخهلٓت و الخٓاثٔ و اإلاهلىماث ألازباع وشغ   اإلاهاضغة، و مداولت الٍغ

اض ي، اإلاجاٛ في اماله الغؤي ؤمام جٙىن  لٙي و الخهلُٔ نليها، جُؿحرها  ًغاه ما الجساط الُغضت و بنؿاء الٍغ

http://www.middle-east-online.com/?id=67499
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اض ي ؤلانالم ؤهضاٍ ؤوضر هي وهظه اإلاش٘الث، جلٚ ؤو هظه الٓػاًا ججاه ْغاعاث مً  بلى جغمي التي الٍغ

اغُا مً الجمهىع  جىنُت  الجمهىع  نً و ٖظا التروٍذ اإلادلُت والضولُت، باإلاهلىماث بمضاصهم زالٛ ٍع

ّ وال باألشٙاٛ وحؿلُخه ، 1998الُىمُت. )نىَـ و نبض الغخُم،  الخُاة نىه ضهىباث جسُِ التي ؿغ

 (.22ص

اض ي ؤلانالم ؤهضاٍ ( 12، ص 2005اإلاىجي و آزغون )  دضصٖما ً  :آلاجُت الىٓاؽ في الٍغ

 اغُت الهُئت بحن والاوسجام الخٓاعب بخضار .والضولي اإلادلي خموإلاجا وحماهحر الٍغ

 اغ وألازالّ الُٓم جغؾُش ٔ عوح جىمُت نلى والهمل ُتالٍغ  .الٍُغ

 اغُت باأللهابالخاص  الثٓافي الىعي وشغ  .وؤهمُتها الٍغ

 ُٔٓؤلانالم في ألازغي  الجىاهب لضنم ومالُت اْخطاصًت ناثضاث جد.

 اغُت ألاخضار حًؿُت  .والخُاصًت اإلاهىُت مً مم٘ىت صعحت بإنلى مباشغ هدى نلى الٍغ

 غ و الخإزحر في ؤلاؾهام  .نالميؤلا  الُ٘غ جؿٍى

 ُه  التروٍذ اغُت هاصَت. وحؿلُخه الجمهىع  نًو التَر ٔ بغامج ٍع  نً ؾٍغ
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الصحت  - V 

V -1-  مفهىم الصحت و املسض 

V -1-1- املسض مفهىم  

ُم هُٓؼ الصخت، ًٙىن لإلوؿان و  ْٓ ، ًٓاٛ مغع َالن الخُىان اإلاغع في اللًت الهغب هى الؿُّ

. َمَغًغا و َمْغًغا، َهى ماِعع  
 
(. و ٌهٍغ  231، ص 1968) ابً اإلاىكىع،  و َمِغع  و َمِغٍؼ  وألاهثى َمِغٍَػت

( اإلاغع بإهه: ٗل ما زغج بالٙاثً الخي نً خض الصخت و الانخضاٛ مً  578، ص 1989اإلاعجم الىححز )

 نلت ؤو هُاّ ؤو جٓطحر في ؤمغ ما. 

هىع في صخت وقاثِ الٙاثىاث حهجي حًُحر و جض   Maladieالُغوؿُت هجض ٗلمت: ؤما في اللًت

ؾِئت.  خالت في هى و مهىاها مً Male habitusالخُت ) الخُىاهُت و الىباجُت ( و ًغحو ؤضلها بلى الالجُيُت 

( Petit Larousse, 2005, p 655 ) . 

ُا صُْٓا ؤمغ في ياًت الطهىبت، هكغا الزخالٍ الهلىم و اإلاضازل في  و ٌهخبر حهٍغِ اإلاغع حهٍغ

ت، جُؿحرها ل لمغع، مً خُث مُهىمه وؤؾبابه و ؤهىانه و مغاخله...بلخ، َهىإ هكغة بُىلىحُت نػٍى

و هىإ هكغة هُؿُت، و هىإ مً ًغحهه الى ؤزغ نىامل احخمانُت و زٓاَُت، ؤو بعحانه لهىامل 

 .)133، ص 2012بُئُت...بلخ )ضىلت، 

الصخت الجؿمُت ؤو الهٓلُت ؤو  و اضؿالخا ٌهٍغ اإلاغع نلى ؤهه اهدغاٍ ؤو ازخالٛ في ؤخض نىامل

ًاصي بلى قهىع اغؿغاب جكهغ له بهؼ ألانغاع، و اإلاغع نملُت مخؿىعة مىض ابخضاء  ،الىُؿُت

ها و ْض ًٙىن بؿُئا مؼمىا، ٖما ًمً٘  الؿبب و ختى قهىع اإلاػانُاث، َٓض ًٙىن الخؿىع خاصا و ؾَغ

َخٓخطغ ؤلاضابت نلى نػى واخض ؤو  ؤن ًٙىن اإلاغع ناما ًطِب ؤٖثر مً نػى واخض ؤو ًٙىن مىغهُا

 .)17، ص 2002ْؿِشاث، و آزغون،  (حؼء مً نػى. 

ت الىاخُت مً زلل َيها ًدضر التي لتاالخ بإهه ٖظلٚ اإلاغع و ٌهٍغ  الاحخمانُت ؤو الهٓلُت ؤو الهػٍى

، 2013مىاؾبت. )ضىلت،  وقُُت ألصاء الالػمت الخاحاث ؤْل مىاحهت نلى الُغص بناْت شإهه ومً للُغص

 (. 8ص 

هٍغ  نضة ؤو نػى وقُُت ؤو بىاء في بةضابت نالْت له الصخُت الخالت في ازخالٛ بإهه ؾبُا اإلاغع َو

 (. 263، ص 1996ؤنػاء. ) هاصًت، 
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ُا بُىلىحُا و احخمانُا بانخباعه خالت اغؿغاب في  ألاصاء الؿىي للجؿم البشغي ٖٙل ٖما  ٌهٍغ حهٍغ

 394، ص 1990حىبا بلى حىب مو الُ٘ان البُىلىجي. ) اإلاٙاوي،  بما َُه الخُِ٘ الصخص ي و الاحخماعي

ت مهُىت نلى ؤهه هىم مً الخُِ٘ البُىلىجي، َاإلاىكىع  (. و نلُه وؿخؿُو ؤن هىكغ للمغع مً ػاٍو

ؼ ٖمىغىم ماصي ًسلى مً  ؼ نلى ألابهاص البُىلىحُت للمغع و الهالج، و ًىكغ الى اإلاٍغ البُىلىجي ًٖغ

ٓي و الٙاثً الهٓلي لإلوؿان.الهٓل و الخـ و ًخج  اهل الهالْت بحن الهٓل و الجؿم و بحن الٙاثً الُحًز

 . )432-431، ص ص 1990اإلاٙاوي، (

ٗاًم ؤن اإلاغع ًالػم ؤلاوؿان بيؿب مخُاوجت، و ال ًىحض بوؿان زاٛ مً ألامغاع، و ؤن   و ًغي صوع

و ؤن ؤلاوؿان الخالي مً ألامغاع مهجى الصخت ؤن ًٙىن ؤلاوؿان في خالت ؤْل ْضع ممً٘ مً ألامغاع 

 (.   30، ص  2006يحر مىحىص. )زلُل، 

V -1-2- الصحت مفهىم 

(: طهاب اإلاغع، و هي  507، ص 1968حهجي الصخت في معجم لؿان الهغب البً مىكىع )

ٓاٛ صرَّ َالن مً نلخه ؤي ْض بغؤ منها. و هي  خاٛ في ؤلاوؿان حؿض َيها ًٙىن  خالت زالٍ الؿٓم، ٍو

 .( Petit Larousse, 2005, p959 ) .       حُضة

 (. 16، ص 2005) خمىص،  .اإلاغع يُاب قل في الخي الٙاثً ؤنػاء نمل اهخكام مً و الصخت خالت

ٓي و الىحضاوي و الهٓلي للصخظ و ْضعجه  و حهٍغ الصخت في الجيـ البشغي بمضي الخىاضل الُحًز

الؿِئت بىحىص اإلاغع َُمً٘ ؤن حهٍغ الصخت الاحخمانُت في مىاحهت بُئخه، و ٖما حهٍغ الصخت 

 الجُضة بًُابه. 

هاو  جز  ٌهَغ نلى ؤجها: " خالت مً الخىاػن اليؿ ي لىقاثِ الجؿم، و التي جيخج مً جُِ٘  Perkinsبٖغ

 (. 27-26 ، ص2006الجؿم مو الهىامل الػاعة التي ًخهغع لها للمداَكت نلى جىاػهه".  )زلُل، 

( نلى OMSْضمخه مىكمت الصخت الهاإلاُت ) الظي َهى الصخت إلاهجى ْبىال ألاٖثر الخهٍغِ ؤما

ؤجها  "خالت مً الخمام بضهُا و نٓلُا و احخمانُا و هُؿُا و عوخُا و لِؿذ مجغص اوهضام اإلاغع ؤو 

" ؤو "خالت مً اإلاهاَاة الٙاملت حؿمُا، نٓلُا، هُؿُا، احخمانُا و عوخُا ال مجغص اهخُاء اإلاغع  العجؼ

ِ الشامل للصخت، َاهه ًيبغي الخإُٖض نلى خُٓٓخحن: ألاولى ؤن مُهىم  ؤو العجؼ" و خؿب هظا الخهٍغ

 الصخت ؤوؾو 
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مً مجغص مٙاَدت ألامغاع و مهالجتها و الخُلىلت صون خضور ؤلاناْاث ؤو ما جٓضمه اإلااؾؿاث 

لُغص و الصخُت مً عناًت صخُت نلى مسخلِ اإلاؿخىٍاث، بل جخهضي لدشمل ٗل اإلاماعؾاث الُىمُت ل

ؼ الصخت هى في ألاؾاؽ  اإلاجخمو و التي جازغ نلى صخت ؤلاوؿان و ؾالمخه، و الخُٓٓت الثاهُت ؤن حهٍؼ

مؿاولُت ألاَغاص و اإلاجخمو و لِؿذ اإلااؾؿاث الصخُت و لً جخدٓٔ الصخت، بال نىضما ًخمً٘ ألاَغاص 

ؼ قغوٍ مهِشُت صخُت زالٛ بجبام ؤهماؽ الخُاة الصخُت لخم ٘نهم مً الخمخو بىهمت مً زلٔ و حهٍؼ

 (2، ص 2002الصخت و الخُاف نليها. ) الجىصع، 

مً٘ ُه ؤخض ُْاؽ مضعج ؤجها نلى صعحتها ؤو مؿخىٍاتها خُث مً الصخت حهٍغِ ٍو الصخت  ؾَغ

حن وبحن اإلاىث، ؤو الصخت اوهضام هى آلازغ الؿٍغ و اإلاثالُت  ونلُه  مً الصخت، مخُاوجت صعحاث الؿَغ

 :ا ًليٖم الصخت صعحاث جٙىن 

  الىغو وهظا والهٓلُت و ؤلاحخمانُت، البضهُت الصخت بخٙامل جخطِ التي الخالت هي 

غ ما وهاصعا هكغي   .الهامت الصخت لبرامج بهُض هضٍ بمثابت ،لظلٚ ٌهخبر الهاصًت الخُاة قغوٍ غمً ًخَى

  غ َيها  للمازغاث الخطضي اإلاجخمو مً ؤو الُغص جمً٘ الصخت مً اًجابُت ؾاْت جخَى

 مغغُت. نالماث ؤو ؤنغاع ؤي قهىع  ،صون  و ؤلاحخمانُت والهٓلُت البضهُت

  مىاحهت مً ؤو اإلاجخمو الُغص جمً٘ الصخت، مً اًجابُت ؾاْت جخىاَغ ال َيها و 

 .للمغع ََغؿت ؤو اإلاجخمو الُغص َِؿٓـ و ؤلاحخمانُت، والهٓلُت البضهُت اإلاازغاث ؤو اإلاشاٗل

   ؼ مً ؤنغاع واضخت ؤي ؤن  يحر جٙىن  اإلاغع نالماث في هظا اإلاؿخىي ال ٌشٙى اإلاٍغ

ٔ الخدالُل ؤو ؤلازخباعاث الؿبُت اإلاسخلُت ؤو الُدىص نً ًمً٘ ال٘شِ ولً٘ قاهغة،  اإلاغع نً ؾٍغ

ت  .اإلاسبًر

   ؼ نلى جكهغ في هظا اإلاؿخىي شٙى اإلاغع، اعنالماث و ؤنغ  اإلاٍغ غغُت م ؤنغاعمً  َو

 .قاهغة

   الشُاء،  مهها الظي ًطهب الخض بلى للمٍغؼ الصخُت الخالت حؿىء اإلاؿخىي  هظا في

ٗان ًخمخو بها مً ْبل، ؼ ؤن ٌؿخهُض صخخه التي   ومً الؿبُت، الخضزالث جُُض َال و ًطهب نلى اإلاٍغ

 (. 19ص  ،1997)ؤمحرة،  .الخُاة جهاًت بلى جاصي زم

ؿمى باإلاجخمو ًخهلٔ حاهب :حاهبان الصخت ( ؤن2، ص 1997ًغي ؾالمت )  و   الهامت بالصخت َو

غ ؤن ًيبغي التي للصخت اإلاىغىنُت الكغوٍ بها ًٓطضو   ٖمُاه ،نام ؤؾاؽ نلى جىكم ؤو البِئت في جخَى
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 ،ىتزهاثواإلا والخضاثٔ ،الصخُت واإلاغاخُؼ ،الصخُت الشغوؽ طاث واإلاؿاًٖ ،الىُٓت الشغب

ت و)...(  الصخُت واإلااؾؿاث  والدصخُظ الهالج وؾاثل جُ٘ل التي الؿبُت الخضماث مً ويحرها ،ألاصٍو

ؿمى بالُغص ًخهلٔ وآزغ. بالصخت اإلاخهلٓت الهامت اإلاغأَ مً طلٚ يحر بلى اإلاب٘غ و . الصخطُت بالصخت َو

و  بالصخت الخمخو للُغص جُ٘ل التي الهامت الكغوٍ هؿاّ في الصخُت للهاصاث الُغصًت اإلاماعؾت هي

  .الُىمُت خُاجه في ًماعؾها ناصاث ضىعة في الُغص ً٘دؿاها و الهاَُت

 

V -2-  الىعي الصحيأَميت 

 بخؿاؾهم الصخُت، و ؤًػا والخٓاثٔ باإلاهلىماث اإلاىاؾىحن بإلاام به ًٓطض مُهىم الطخي الىعي

 نً الصخُت اإلاماعؾت هى الىعي الطخي رٌهخب ؤلاؾاع هظا و في يحرهم، وصخت صختهم هدى باإلاؿاولُت

ٛ  الطخي الىعي و ٌهجي و الاْخىام، الُهم هدُجت ْطض  جماعؽ بلى ناصاث الصخُت اإلاماعؾاث جلٚ ؤن جدى

 (.                 22، ص 1997) ؾالمت،  .جُ٘حر و شهىع  بال

ٛ  وؿعى ؤن ًجب الظي الهضٍ هى الطخي الىعي آزغ بمهجى  اإلاهلىماث ىجبٓ ال ختى بلُه، للىضى

 َٓـ، و ختى ًٙىن ؤَغاص اإلاجخمو: صخُت مجغص زٓاَت الصخُت

ْض ؤإلاىا باإلاهلىماث اإلاخطلت باإلاؿخىي الطخي في مجخمههم، و ؤن ًٙىهىا ْض ؤإلاىا باإلاش٘الث  -ؤ   

الصخُت و ألامغاع اإلاهضًت التي جىدشغ في مجخمههم، و مهضٛ ؤلاضابت بها و ؤؾبابها و ؾّغ بهخٓالها و 

 غها و ؾّغ الىْاًت منها ووؾاثل مٙاَدتها.ؤنغا

ْض َهمىا و ؤًٓىىا ؤن خل مشاٗلهم الصخُت و اإلاداَكت نلى صختهم و صخت مجخمههم هي  -ب  

مؿاولُتهم ْبل ؤن جٙىن مؿاولُت الجهاث الخٙىمُت، َاإلوؿان هُؿه ٌهخبر مىؾً للمغع هُؿه ؤو 

غع في اإلاجخمو ؤؾاؾه ؤضال جطٍغ يحر ضخي لًحره، و بضابت َغص واخض بمغع مهحن ؤو بهدشاع ؤي م

 (.41، ص 1997لُغص ؤو ؤٖثر )ؾالمت، 

 ؤنًٓطض به بىا طٖغ الٓٛى الؿاثض " الصخت جاج َّى عئوؽ ألاصخاء ال ًغاه بال اإلاغض ى". و  ع و ًجض  

، و ؽ ألاصخاءو جاج نلى عئ  ًغاها نلى شٙلالتي و  تُْمت الصخ حُضا الصخظ اإلاٍغؼ ٌهٍغ

، و هىا ج٘مً ؤهمُت الىعي الطخي اإلاغع ًطِبه بهض ؤنبال  تٌهٍغ ُْمت الصخ ال ُذؤلاوؿان الصخ

اًت ٖما ُْل زحرا مً الهالج. اًت مً ألامغاع، َالْى   في الْى
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V -3- الصحت ب عالكت السياضت 

اغت نالْت ْضًمت مىظ ألاٛػ وهي ؤًػا مخجضصة و مخًحرة، ل٘نها   بن الهالْت بحن الصخت و الٍغ

ٗاهذ اإلاماعؾت للٓانضة الهامت )حمُو وزُٓت الط لت صاثما، خُث ًازغ و ًخإزغ ٗل نىطغ باآلزغ، و ؾىاء 

اغت بًجابُت و  اث الخىاَؿُت و الىسبت( ، َإزاع الٍغ اث البؿىلت )اإلاؿخٍى شغاثه اإلاجخمو( ؤو ختى مؿخٍى

اثُت للصخت الىُؿُت، و صخت الٓىام و اإلآضعة نلى الخُِ٘ و بٖدؿاب اللُاْت و ص خت الجهاػ ْو

حن، و جمخض  الضوعي و الخىُس ي و الٓلب و يحره مً ألاحهؼة، و لصخت اإلاغؤة و الؿُل و اإلاؿىحن و اإلاهْى

 (.13، ص 2006ؤزاعها الؾخهاصة شُاء اإلاضمً لٓضعاجه. )نلُىة، 

اًت مً    اغت هي واخضة مً ؤَػل الؿّغ بجاهب جىكُم الًظاء، في الْى ٖما ؤن مماعؾت الٍغ

اض ي و هىإ مً ًلخمـ ألامغاع و اٖ دؿاب صخت مثالُت، يحر ؤن هىإ مً ًبضؤ في جىُُظ بغهامج ٍع

اغُت بلى مهلىماث نً مباصت  ألانظاع و ًاحل الخىُُظ، و ًدخاج الُغص نىض جىُُظ بغهامج اإلاماعؾت الٍغ

ر هظه اإلاماعؾت و ختى الظي ال ًماعؾها َهى بداحت بلى طلٚ ٖثحرا، و هى بداحت بلى ؤن ٌهٍغ مضي جإزح

 (.23ص  ،1998 اإلاماعؾت نلى حؿم ؤلاوؿان بًجابُا. )بضوي،

اغُت بضعحت ٖبحرة، َٓض ؤضبدذ     و لٓض بػصاصث ؤهمُت نلم الصخت في مجاٛ التربُت الٍغ

تها، َُجب ؤن  اغُت مً ؤٖثر الهىامل ؤهمُت في مجاٛ الخُاف نلى الصخت الهامت و جٍٓى التربُت الٍغ

اغُت غمً  ػت مً الؿٙان و ال ؾُما ألاؾُاٛ. جضزل التربُت الٍغ بغامج الخُاة الُىمُت للُئاث الهٍغ

 (.7ص ،2009)الخؿىاث، 

اغت حهمل ؤؾاؾا نلى جدُٓٔ الصخت بمُهىمها الشامل مً صخت حؿمُت و     ٖما ؤن الٍغ

نٓلُت و هُؿُت و بحخمانُت، َهي يىُت بالُغص التي جدٓٔ الصخت بمهىاها اإلاخٙامل، َالتربُت 

ضه مً زالٛ الهالْت بحن الخًظًت الجُضة و الصخُت و  اغُت جغجبـ بعجباؾا وزُٓا وحب نلُىا ؤن هٖا الٍغ

اض ي بُ٘اءة. )بىؾاّ،  (.44ص  ،2008 ما ًترجب نليها مً ْضعة نلى مماعؾت اليشاؽ الٍغ

اغت ٌؿهُان هدى جدُٓٔ ؤهضاٍ الؿالمت و الُ٘اًت  و مما ال شٚ َُه ؤن ٖال مً الصخت و الٍغ

الىُؿُت و الاحخمانُت و الهٓلُت لإلوؿان، و طلٚ بًغع بنضاصه و جغبِخه بما ًخالءم و البضهُت و 

ًدىاؾب مو ؾمىخاث و ؤماٛ اإلاجخمو الظي ًيخمي بلُه، و نلى طلٚ ًمً٘ اؾخًالٛ ؤوشؿت التربُت 

اغُت في جىحُه اإلاهلىماث و اإلاهاٍع الصخُت مً ٗىجها مجغص مهلىماث الى ؾلٕى ضخي،  البضهُت و الٍغ

باإلغاَت بلى ؤجها حؿعى بلى جىمُت الىىاحي الىُؿُت و البضهُت و الاحخمانُت و الهٓلُت، و طلٚ نلى الىدى 

 الخالي:
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اغت مً زالٛ مماعؾت ؤوشؿتها الؿغوع و الؿهاصة بطُت نامت، و الغغا و بشبام  جدٓٔ الٍغ

هاَهت ٖخهلم الؿباخت  الغيباث و اإلاُٛى بطُت زاضت، و ًخطر طلٚ نىضما ًخهلم الُغص مهاعة حضًضة

ؤو ؤي مهاعة ؤزغي )...(، َػال نلى ؤن الُغص ٌشهغ بالبهجت و الُغح نىضما ٌسجل هضَا مهُىا في مباعاة 

 ؤو نىضما ٌسجل ػمىا مهُىا في ؾباْاث الهضو ؤو الؿباخت ؤو ؾباْاث الغمي و الىزب و يحرها.

ح في بخضي هظه اإلاهاعاث ْض ٗل طلٚ ًجهل الُغص ًمخلئ بالؿهاصة و الؿغوع، ٖما ؤن الىجا

ٌهىع الُغص نً بهؼ مكاهغ الُشل في مجاالث ؤزغي صعاؾُت ؤو مهىُت ؤو احخمانُت جٓابله في 

 خُاجه، و هظا ٗله ٌؿانض نلى جدؿحن مؿخىي الصخت الىُؿُت.

اغُت اإلاسخلُت في جىمُت اللُاْت البضهُت الهامت و جدؿحن الصخت و  حؿهم مماعؾت ألاوشؿت الٍغ

م، و حؿانض مماعؾت جلٚ ألاوشؿت في جدؿحن وقاثِ ؤنػاء الجؿم اإلاسخلُت مثل: الجهاػ بشٙل نا

اغُت نلى  –الهط ي  –الهػمي  –الهػلي  -الخىُس ي –الضوعي  و ٖظلٚ حؿانض مماعؾت ألاوشؿت الٍغ

اصة الىػن ؤو  اجؼان الجؿم و انخضاٛ الٓىام و الخسلظ مً بهؼ اإلاش٘الث اإلاازغة في الصخت مثال: ٍػ

ٓظ الىػن خُث ؤجها جدؿً مً نملُاث الهػم و الامخطاص، و بالخالي جدؿً مً نملُاث الخمُثل ه

 ًالًظاجي في زالًا الجؿم، ٗل طلٚ ًاصي بلى الاعجٓاء بالخالت الصخُت الهامت، و هظا بضوعه ًدؿً م

 مؿخىي الصخت البضهُت.

ُ و  اغت مً زالٛ مماعؾتها نلى اٖدؿاب ألاهماؽ الؿلٖى ت الخمُضة و الخبراث حؿانض الٍغ

اإلاخهضصة في هىاحي الىكام و الؿانت و الالتزام، و ٖظلٚ اٖدؿاب الطُاث الخلُٓت الُاغلت، ٖما جىمي 

اغُت الهالْاث الاحخمانُت الؿُبت بحن الجماناث و ألاَغاص، مما ًجهلهم ؤٖثر  مماعؾت ألاوشؿت الٍغ

اغُحن ؤٖثر ْضعة ْضعة نلى جٓبل اإلاىاِْ الطهبت في اللهب و زاعج اللهب ب طضع عخب، ٖما ؤن الٍغ

بذ حماح الًػب نىض الػغوعة و الخدلي بإهبل الطُاث الخلُٓت في ؤضهب  نلى غبـ الىُـ ٖو

 (.     52، ص 2012اإلاىاِْ، و ٗل طلٚ ٌؿانض نلى جىمُت الىىاحي الاحخمانُت. )بىزاعي، 

 

V -4-   السياض يالبدوي لامساض املصمىت و اليشاط 

ت. ًخطِ ؤهه يحر ألامغاع، ؤهىام مً هىم هى ًاإلاؼم اإلاغع  ًؿٛى نالحه مغع َهى باالؾخمغاٍع

خمحز ،الخُاة مضي باليؿبت  الخاٛ هى ٖما الشُاء، هدى بججاه صون  بؿيء بخؿىع  ألامغاع باقي نً ٍو

 بمٓاومت مغجبـ َاإلػمان والؿىىاث. ألاشهغ نبر مدؿىؽ يحر َخؿىعه مدضصة، بضاًت الخاص للمغع

 Larousse)"اإلاغض ي ؤلاغؿغاب جصخُذ هضَه صاثما نالحا ًخؿلب مىاعي، بةغؿغاب ؤو للهالج الجغازُم
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Médicale, 2000, P 205.) ت. هظا ٌهجي  هظه ألامغاع و جدؿم بساضُت ؤلاػمان، ؤي الثباث والاؾخمغاٍع

والتي لم األمغاع اإلاؼمىت هي جلٚ التي جكهغ وجبٓى َؤجها لِؿذ جلٚ التي جكهغ وجسخُي مو الهالج. 

بما ؤن زُاع نالج هظه الخاالث يحر ممً٘، َةن  ج٘دشِ بهض وؾُلت للشُاء منها بطىعة جهاثُت. و

وهظا هى ؤْل ما ًمً٘ َهله ختى ال جؼصاص الخاٛ  ،غ هى في مغاْبتها والؿُؿغة نليهاالخُاع الثاوي اإلاخىَ

الخاالث اإلاؼمىت " حشتٕر في  مً اإلاثحر لالهخمام، ؤن مهكم ألامغاع التي جٓو جدذ زاهت " و ؾىءا.

اًت منها بلى خّض ٖبحر. لِـ طلٚ َدؿب، وبهما حشٙل هظه   زاضُت ٗىجها مً ألامغاع التي ًمً٘ الْى

 ٔ  ًمهض الؿٍغ
ً
 عثِؿُا

ً
ألامغاع ما ٌشبه شب٘ت مً الهالْاث الؿببُت، خُث ًٙىن قهىع خالت ما ؾببا

www.dasmaninstitute.org/ar/highlights/chronic-) خالت مؼمىت ؤزغي. لكهىع 

overview-an--conditions/chronicity.) 

اإلاؼمىت  جلٚ ألامغاع بل بلى بهؼ هىا الخؿّغ لجمُو ألامغاع اإلاؼمىت،لِـ اإلآطىص و 

ؤمغاع  :هجضؤهم هظه الخاالث  صاثما، ومًؿمو ننها و و الخمٛى البضويبلها نالْت  ، والتيالشاجهت

 الٓلب، صاء الؿ٘غي، الؿمىت، غًـ الضم، صاء اإلاُاضل، الؿغؾان.

V -4- 1- الللب البدوي وأمساض اليشاط 

وهى نباعة نً ْطىع صوعان  ،مجمىنت مً ألامغاع، ؤهمها مغع الٓلب الخاجي حشملؤمغاع الٓلب 

الٓل ي ًمً٘ ؤن ًٙىن بشٙل  وؤلآَاع ،الضم في مىاؾٔ مهُىت مً نػلت الٓلب، مما ًاصي بلى ؤلآَاع

ت وهىإ اإلاغع اإلاخي الىناجي، وهى نباعة نً ْطىع صوعان ، خدشاء في نػلت الٓلبب ؤو  ،طبدت ضضٍع

والىىم  ،تالؿ٘خت الضمايُ الضم في الضماى، وجٙىن ؤولى مكاهغه في شٙل َٓض ؤلاخؿاؽ والىعي ؤو

وحمُو هظه ألاهىام مً ألامغاع الٓلبُت الىناثُت جدضر هدُجت  ، )...(هى اإلاغع الىناجي اإلادُؿي ألازغ 

 ( 544، ص 2009،  مطُٓغ) . جطلب الشغاًحن

ت جدخل اإلاغجبت و ال جؼاٛ ؤمغاع اة زاضت في الضٛو  ٖمؿبب ألاولى الٓلب و ألاونُت الضمٍى للَى

ض ؤقهغث بهؼ ا اض ي و ؤزغه اإلاخٓضمت، ْو لضعاؾاث الىباثُت ؤن هىإ نالْت ن٘ؿُت بحن اليشاؽ الٍغ

ت  جٙىن  ؤن يغابت َال لهظا ،(.Expertise collective, 2008, p 151)نلى ؤمغاع الٓلب و ألاونُت الضمٍى

ت الضولي اإلاجخمو ْبل مً مىطبت الجهىص ُُُت الٓلب ألمغاع الهىامل اإلااصًت إلاهَغ  نىامل زُؼ ٖو

هض(OMS, 2002) هظه الخؿىعة   الخمٛى البضوي ، َو
ً
  خالُا

ً
  نامال

ً
 اإلاهُإة الخؿىعة نىامل مً عثِؿُا

http://www.dasmaninstitute.org/ar/highlights/chronic-conditions/chronicity--an-overview
http://www.dasmaninstitute.org/ar/highlights/chronic-conditions/chronicity--an-overview
http://www.dasmaninstitute.org/ar/highlights/chronic-conditions/chronicity--an-overview
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 زُؼ جاصي بلى باهخكام البضوي اليشاؽ مماعؾتالضعاؾاث و البدىر ان  الخاحُت. بِىما الٓلب ألمغاع

 غاعبإم البضوي ونالْخه اليشاؽ بدىر بضاًاث ٗاهذ لٓض ،الخاحُت الٓلب ؤلاضابت بإمغاع اخخماالث

ؿاوي الؿبِب ًض نلى اإلاُالصًت مىخطِ الخمؿُيُاث في الخاحُت الٓلب  وػمالئه، (Morris)ؽ مىعِ  البًر

اعجها لىضن الىٓل بمضًىت خاَالث ؾاثٓي لضي البضوي اليشاؽ بضعاؾت مهضالث ْام خُث  بمهضالث ْو

 ؾاثٓي الخاَالث لضي ؤنلى الخاحُت الٓلب بإمغاع ؤلاضابت مهضالث ؤن والخل الخظاٖغ، ػمالئهم مدطلي

 مدطلي اإلاىسُؼ لضي الخاحُت الٓلب بإمغاع ؤلاضابت مهضٛ بحن َغبـ الخظاٖغ، بمدطلي مٓاعهت

 الٓؿام مىقُي نلى وػمالئه مىعؽ ؤحغاها ؤزغي  بدىر طلٚ جال زم البضوي، وشاؾهم ومؿخىي  الخظاٖغ

ض. بهض جلٚ مىقُي وزاضت لىضن في الهام غ حباَُىبر  ًضعى زغآ نالم ْام بٓلُل الُترة البًر

(Paffenbarger) ًُ٘ت اإلاخدضة الىالًاث م  ؾان في الؿًُ نماٛ شملذ بضعاؾاث مشابهت ألامٍغ

 الظًً الؿًُ نماٛ مً ٗل لضي الخاحُت ؤلاضابت بإمغاع الٓلب مهضٛ بغضض ْام خُث َغاوؿِؿٙى،

لها مً البػاجو جدمُل في بضوي بجهض ًٓىمىن   ْام زم م٘خ ي، بهمل ىمىن ًٓ اللظًً الؿًُ وػمالئهم وججًز

جي شملذ ألازغي التي البدىر مً بؿلؿلت بهض َُما اعص حامهت زٍغ ُ٘ت هاَع  زالضت ٗاهذ خُث ،ألامٍغ

ؿاهُا في (Morris) ؽمىعِ  الهاإلاحن مً ٗل بدىر هخاثج  اإلاخدضة الىالًاث في (Paffenbarger)باَىبحرحغ و بٍغ

ُ٘ت،   اليشُؿحن ألاشخاص ؤن هي ألامٍغ
ً
 ؤْغاجهم مً الخاحُت الٓلب لإلضابت بإمغاع نغغت ؤْل هم بضهُا

  اليشُؿحن يحر
ً
 (.147-146، ص ص 2004) الهؼام،  .بضهُا

اًت واإلااصًت البضوي اليشاؽ نً الىاحمت البُىلىجي الخدؿً آلُت ؤن و ٌهخٓض ت للْى  مً ألاولُت والثاهٍى

 الخالُت: الغثِؿُت الهىامل في ج٘مً الٓلب ؤمغاع

 مساؾغ ؤلاضابت زُؼ طلٚ في بما نليها، واإلاداَكت الٓلب لهػلت ألاٖسجحن بمضاصاث جدؿحن 

 .الخاحُت الٓلب بإمغاع

 زُؼ طلٚ في بما لألٖسجحن، اخخُاحها زُؼ وبالخالي الٓلب، نػلت نلى ؤلاحهاص اهسُاع 

اوي الضم غًـ  .الشٍغ

 الضم ضخ في ُٖاءة ؤٖثر ًجهلها مما هُؿها، الٓلب نػلت وقاثِ جدؿحن.  

 اصة       .بؼالى اغؿغاباث اخخماالث مً ًسُؼ مما الٓلب، لهػلت ال٘هغباجي اليشاؽ اؾخٓغاع ٍػ

(.149، ص 2004الهؼام )
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V -4- 2- السكسي  وداء السياض ي اليشاط 

  

 
ُ
مغع مؼمً ًدضر  نلى ؤهه الؿ٘غي ( صاء  WHO, 2012هٍغ مىكمت الصخت الهاإلاُت ) ح

اؽ نً بهخاج ماصة ألا ٗاَُت، ؤو نىضما ٌعجؼ الجؿم نً اؾخسضام نىضما ٌعجؼ البىٍ٘غ وؿىلحن ب٘مُت 

م مؿخىي الؿ٘غ في الضم. واعجُام مؿخىي الؿ٘غ في 
ّ
جلٚ اإلااصة بشٙل َهاٛ. وألاوؿىلحن هغمىن ًىك

الضم مً آلازاع الشاجهت التي جدضر حّغاء نضم الؿُؿغة نلى الؿ٘غي، وهى ًاصي مو الىْذ بلى خضور 

تؤغغاع وزُمت في ال٘ثحر مً ؤ ٖما ًٓىص بلى  .نػاء الجؿض، وبساضت في ألانطاب وألاونُت الضمٍى

ت وألاونُت والٙلُخحن والهُىحن الٓلب طلٚ في بما اإلاسخلُت، الجؿم ؤحهؼة في مػانُاث مخهضصة  الضمٍى

ُت.   الؿَغ

:  الىىم الؿ٘غي مً هما عثِؿحن هىنحن بلى الؿ٘غي  صاء ًىٓؿم و  مً الؿماث التي جؿبو ألاٛو

 باؾم الؿ٘غي اإلاهخمض نلى ألاوؿىلحن مى هظا الى
ً
هٍغ ؾابٓا ٌُ ٗان  ٌؿخلؼم الهالج  ، ؤي)الظي 

ت بهخاج ماصة ألاوؿىلحن ؤو الؿ٘غي الظي ًكهغ في مغخلت الؿُىلت ،باألوؿىلحن
ّ
ٓخط ي هظا  ،( ْل ٍو

 
ً
ت الهلمُت الخالُت ،الىمـ حهاؾي ألاوؿىلحن ًىمُا اًت مىه خؿب اإلاهَغ  مً ؤنغاعو . وال ًمً٘ الْى

َٓضان الىػن، وحًّحر خاؾت  اإلاخىاضل بالجىم، وهظا اإلاغع َغؽ الخبّىٛ، والشهىع بالهؿش، والشهىع 

  .ًمً٘ ؤن جكهغ هظه ألانغاع َجإة و ،البطغ، والشهىع بالخهب

 الؿ٘غي يحر اإلاهخمض ( 2الؿ٘غي مً الىمـ و الىىم الثاوي )
ً
ؿمى ؾابٓا ٌُ ٗان  ًدضر هظا الىمـ )الظي 

ؤو الؿ٘غي الظي ًكهغ في مغخلت ال٘هىلت( بؿبب  ،ال ٌؿخلؼم الهالج باألوؿىلحن ؤي، نلى ألاوؿىلحن

% مً خاالث الؿ٘غي 95-90الجضًغ بالظٖغ ؤّن  اؾخسضام الجؿم إلااصة ألاوؿىلحن بشٙل يحر َهاٛ. و

ت 2اإلاسّجلت في شتى ؤعحاء الهالم هي خاالث مً الىمـ 
ّ
ل  حّغاء َغؽ الىػن ْو

ً
، الظي ًكهغ ؤؾاؾا

  ٗان ؤن بهض الشباب لضي الاهدشاع في الؿ٘غي  مً الىىم هظا ألازحرة بضؤ آلاوهت في و .اؽ البضوياليش
ً
 ْاضغا

(.154ص  2004. ) الهؼام، الهمغ مىخطِ الظًً ًخجاوػون  ألاَغاص نلى

ب ؾب ) ه مىْو ٍو و webteb, 2013هىإ هىم زالث مً صاء الؿ٘غي و هى ؾ٘غي الخمل ٌهَغ ( و مْى

ُ٘بُضًا ) و هى زالٛ َترة الخمل َٓـ.   اإلاغؤة به جطاب( نلى اهه الؿ٘غي الظي wikipedia, 2014 ٍو

ًمازل الىمـ الثاوي في الهضًض مً ألاوحه َهلى ؾبُل اإلاثاٛ ًدشابهان في ْلت ألاوؿىلحن اليؿبُت 

% مً الخىامل مً هظا 5 – 2ٌهاوي خىالي  و ،وغهِ اؾخجابت ؤوسجت الجؿم إلاُهٛى ألاوؿىلحن

ًمً٘ الشُاء مً ؾ٘غي الخىامل بطىعة  و .الىالصةبهض  ألامول٘ىه ًسخُي ؤو جخدؿً خالت  اإلاغع

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9
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حي % مً ألامهاث الال50 – 20خىالي بال ؤن  ،الخملجهاثُت ول٘ىه ًخؿلب مغاْبت ؾبُت صُْٓت ؤزىاء َترة 

 .ناهحن مً ؾ٘غي الخىامل ًمً٘ ؤن ًطابىا بالىىم الثاوي في مغاخل الخٓت مً خُاتهم

اًت مً في البضوي اليشاؽ صوع  بلى الخضًثت الهلمُت والشىاهض الضالثل مً الهضًض حشحر  الْى

 الظًً لضحهم ألاَغاص زاضت الُغص، لضي خضوزه جإحُل وفي الثاوي الىىم مً الؿ٘غي  بضاء ؤلاضابت

ش لضحهم ٗالظًً الضاء، بهظا لإلضابت الاؾخهضاص  الهمغ، في مو الخٓضم ؤو بالؿ٘غي، لإلضابت ْىي  ناثلي جاٍع

ُت الُئاث بهؼ لضي ؤو  لضي ؤو الخمل، بؿ٘غي  اإلاطاباث ؤو الؿ٘غي بحن ؤَغاصها، صاء ًىدشغ التي الهْغ

. الخاملحن
ً
ؤن   ي الُغوس يو ًغي زبراء مً اإلاههض الىؾجي للصخت و البدث الؿ بضهُا

الاهدشاع اإلاتزاًض للؿ٘غي، خُث جىحض عوابـ الخمٛى البضوي ًمثل نىض البهؼ الؿلٕى الغثِس ي في

اض ي. 2وباثُت بحن صاء الؿ٘غي مً الىىم و ْلت اليشاؽ الٍغ

اًتال في البضوي اليشاؽ بضوع  الانخٓاص ؤن مً الغيم و نلى  ل، ػمً مىظ مهغوٍ الؿ٘غي  مً ْى  ؾٍى

 ؤٖضث التي اإلاىػبؿت طاث اإلاىهجُت الهلمُت الضعاؾاث مً الهضًض وشغ شهضا اإلااغُحن الهٓضًً ؤن بال

اجي الضوع  الُغص.  لضي خضوزه ؤو جإزحر بالؿ٘غي  ؤلاضابت مىو في البضوي لليشاؽ الْى

 ممغغت ؤلِ 70 مً ؤٖثر نلى 1986 نام اإلاىؾهت الىباثُت و مً غمً هظه الضعاؾاث هجض الضعاؾت

ُ٘ت  غبـ بهض اإلاخابهت، هخاثج ؤٖضث .ؾىىاث الخٓت 8 إلاضة اؾخمغث .ؾىت 65-40مً  في ألانماع ؤمٍغ

 ؤو ٗاإلاص ي الشضة اإلاهخضٛ البضوي اليشاؽ ؤن مماعؾت الؿ٘غي، بضاء لإلضابت اإلاهُإة ألازغي  الهىامل

اًت بلى ؤصي ْض الشضة اإلاغجُو  وؿبت ٗاهذ خُث الثاوي، الىىم مً بالؿ٘غي  ؤلاضابت مًاإلامغغاث  ْو

 .اإلاماعؾاث يحر لضي هي مما ؤْل البضوي لليشاؽ لضي اإلاماعؾاث الؿ٘غي  بضاء ؤلاضابت

ُ٘ت، مغاٖؼ نضة في ؤحٍغذ ؤزغي  صعاؾت   3234 نلى واشخملذ ؤمٍغ
ً
ٗا  في البضهاء واليؿاء مً الغحاٛ مشاع

جٓؿُم  جم لٓض  (GTT).الؿ٘غ جدمل ازخباع نلى ْضعتهم في اهسُاع لضحهم ممً َإٖثر، ؾىت 25 نمغ

حن   اإلاشاٖع
ً
امذ البضوي، مجمىنت اليشاؽ ألاولى مجمىناث، زالر بلى نشىاثُا  بضهُت ؤوشؿت بمماعؾت ْو

و( اإلاص ي الشضة)مثل مهخضلت  مً ًدىاولىهه ما مٓضاع زُؼ مو ألاؾبىم في صُْٓت 150 بمهضٛ الؿَغ

ٛ  ٗان والهضٍ الضهىن،  .البضوي اليشاؽ ومماعؾت زالٛ الخًظًت مً الجؿم وػن في بلى اهسُاع الىضى

  َٓض جلٓذ الثاهُت اإلاجمىنت ؤما
ً
 زاَػا

ً
 . وحهلذ(Metformine)صواء مُخُىعمً  وهى للؿ٘غ صواءا

خاالث  ؤن الىخاثج ؤقهغث لٓض .ؤلاؾالّ( نلى ش يء ؤي جخلٓى لم )ؤي غابؿت الثالثت  مجمىنت اإلاجمىنت

 ولضي ،%11الػابؿت  اإلاجمىنت لضي بلًذ الضعاؾت بضء مً ؾىىاث زالر بهض الؿ٘غي  بضاء ؤلاضابت

 زؿغ ؤن ٌهجي ، َُما% 4.8 والخًظًت البضوي اليشاؽ مجمىنت لضي هي بِىما ،%  7.8 الضواء  مجمىنت

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84
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 وبجبام البضوي اليشاؽ حغاء مماعؾت مً % 60 خىالي بلى ًطل بمٓضاع اهسُؼ ْض الؿ٘غي  بضاء ؤلاضابت

 .الًظاثُت عشاصاثؤلا 

  مماعؾت ؤن الضعاؾاث مً ؾبٔ مما ًخطر
ً
 بشٙل مىخكم الشضة اإلاهخضٛ البضوي اليشاؽ مً ْضعا

 ملخىقت، الؿ٘غي بضعحت بضاء ؤلاضابت وؿبت زُؼ بلى ؤصي ْض ألاؾبىم في صُْٓت 200-120 ٌهاصٛ بما

اض يال اليشاؽ ْضعة وؤن ّ  بالؿ٘غي  ؤلاضابت جإزحر ؤو مىو نلى ٍغ   طلٚ. َهل نلى الضواثُت الٓضعة ختى جُى

-Prevention and treatment of non-insulin( في ٖخابهم: .Ivy, et Collو آزغون ) إفيٖما ًغي 

dependent diabetes mellitus  اصة بلى جاصي باهخكام البضوي ؤن مماعؾت اليشاؽ  الخالًا خؿاؾُت ٍػ

ىػ  جمخظ الجؿم الًاز ًجهل مما منها لهغمىن ألاوؿىلحن، الهػلُت وزاضت  ٌؿانض مما الضم، مً الجلٗى

ٛ  مؿخىي  اإلاداَكت نلى في هخٓض الضم. في الؿ٘غ مً مهٓى اصة ؤن َو الخالًا  خؿاؾُت في اإلالخىقت الٍؼ

ِ نً بهض ؾانت 16 بلى جطل ْض لُترة حؿخمغ البضوي اليشاؽ مماعؾت حغاء مً لألوؿىلحن  مماعؾت الخْى

 مىخكم بشٙل البضوي اليشاؽ في مماعؾت الاؾخمغاع ؤهمُت ج٘مً لظاالاغمدالٛ،  في جبضؤ زم اليشاؽ،

   ( .  157، ص 2004)الهؼام،   .ألاْل نلى ألاؾبىم في ؤًام 5-3مً  ًتراوح بمهضٛ

V -4- 3- اليشاط البدوي و داء السمىت 

ت الؿهغاث الؿمىت هي نباعة نً جغاٖم  تهُئ نلى اههوزؼ ؤلاوؿان، اخخُاج نً الؼاثضة الخغاٍع

اصة بلى ًاصي مما الجلض، جدذ مسخلُت ؤماًٖ في خُث جترؾب صهىن،  )اإلاضوي،  الؿبُعي. الىػن نً ٍػ

نلى ؤّجها جغاٖم  الىػن( َغؽ)الؿمىت  (OMS, 2003مىكمت الصخت الهاإلاُت ) حهٍغو . (285ص  ،2005

. الضهىن بشٙل شاط ومُغؽ ْض ًاصي بلى ؤلاضابت باألمغاع

(www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/ar.) 

( و ٖظا مىكمت الصخت INSERMو ْض و ضِ اإلاههض الىؾجي للصخت و البدث الؿ ي الُغوس ي )

الخالت اإلاثحرة ( الاهدشاع اإلاتزاًض للؿمىت نلى هؿاّ واؾو ب"الىباء"، و ًخهلٔ ألامغ في هظه OMSالهاإلاُت )

 Expertise ) للٓلٔ بالبلضان الطىانُت و البلضان الىامُت، نىض البالًحن و الشباب نلى خض ؾىاء.

collective, 2008, p 355) . تهُإ زؿىعة و مطضع ألامغاع مً ٖبحرة مىنتلمج مسؼًها الؿمىت حهخبرو 

ض الؿمىت ؤن ُوحض َلٓض الاغؿغاباث اإلاغغُت، وبهؼ اإلاؼمىت ألامغاع مً للهضًض  اإلاىث زؿغ مً جٍؼ

 في الٙىلؿتروٛ اعجُام ؤو الضم غًـ اعجُام و الؿ٘غي  للضاء جٙىن مطاخبت نىضما زطىًضا اإلاب٘غ،

.(166 ص ،2001)مطُٓغ،  .واحخمانُت هُؿُت جبهاث ولها الضم

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/ar
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و ؤن بلى الخضًثت الضعاؾاث وحشحر  باإلاساؾغ ألاٖثر هى الجؿم في الصخىم جغاٖم مْى
ً
 اعجباؾا

 ألاٖثر ٌهض وخٛى ألاخشاء البؿً مىؿٓت في الصخىم جغاٖم ؤن زبذ خُث الؿمىت، نً الىاحمت الصخُت

 وألاخشاء البؿً في الصخىم وألاعصاٍ، َتراٖم الُسظًً مىؿٓتي في بتراٖمها مٓاعهت الصخت، نلى زؿىعة

 ٌهىص طلٚ ؤن مغص خٓضٌه الؿ٘غي. و وصاء الٓلب والشغاًحن بإمغاع باإلضابت يحره مً ؤٖبر بشٙل ًغجبـ

ت الهالْت بلى ل وألاخشاء البؿً صازل الصخىم جغاٖم بحن الٍٓى حز مً ٗو  وػٍاصة الضم في الضهىن  اعجُام جٖغ

 لألوؿىلحن. الخالًا مٓاومت

 الخاالث، في مهكم باآلزغ منهما ٗل ًخإزغ خُث جباصلُت، نالْت هي بالؿمىت البضوي اليشاؽ نالْت بن

اصة ؤن بدُث ٔ نً الؿاْت ٍػ  اجؼان بمهاصلت ًسل ؤو ٖالهما البضوي اليشاؽ اهسُاع ؤو الؿهام ؾٍغ

  جازغ البضاهت ؤن ٖما .الؿمىت بلى ًٓىص مما الؿاْت،
ً
 بالؿلبجخُانل بضوعها التي اللُاْت البضهُت نلى ؾلبا

(.154، ص 2004) الهؼام،  .البضوي اليشاؽ مو وؤلاًجاب

ت جىاؾب هي ألاٖثر شُىنا تٍٓؿغ الهىإ نضة ؾّغ لُٓاؽ الؿمىت، بال ؤن   وػن الصخظ مهَغ

 Indice de Masse Corporelle (IMC)الجؿم  ٖخلت بماشغ ٌؿمى ما بدؿاب وطلٚ ؾىله، مو

 ٗاألحي:  ًخم خؿابه الظي

 مؤشس هخلت الجسم = الىشن بالكيلىغسام ملسىما على مسبع الطىل باملتر.

 

 فلا ملؤشس هخلت الجسمجصييف الىشن لدي البالغين و : 1-2 زكم الجدول 

 

 خطس الاعخالل الصفت مؤشس هخلت الجسم

 مىسُؼ هدُِ 22أكل مً 

 مخىؾـ ؾبُعي 22-24.2

اصة وػن 22.2 -25  متزاًض ٍػ

 شضًض ؾمىت 32-42

 بالٌ الشضة ؾمىت مُغؾت 42أهثر مً 

غ الُىُت إلاىكمت الصخت الهاإلاُت   (91، ص 2003، 916)اإلاطضع: ؾلؿلت الخٓاٍع
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ل جاصي بلى الازخالٛ في  جُت لىػن الجؿم جاصي خخما بلى الؿمىت، و نلى اإلاضي الؿٍى اصة الخضٍع الٍؼ

 واضر بضوع  الٓضم مىظ البضوي اليشاؽ و ًدكى (.Expertise collective, 2008, p 151)محزان الؿاْت،

 شخىم َٓضان ؤحل مً ؤو ؾبُعي، وػن نلى اإلاداَكت ؾىاء بًغع الؿاْت، اجؼان مهاصلت في ومهم

مً٘ الجؿم.  :ًلي َُما الىػن زُؼ بغامج في البضوي اليشاؽ ؤصواع جلخُظ ؤهم ٍو

اصة -1   للؿاْت. ٖمطضع الجؿم في الضهىن  اؾخسضام ٍػ

 الهػلُت. ال٘خلت َٓضان مً الخٓلُل -2

ت الهملُاث مهضٛ في الخاضل الاهسُاع مىو -3  لخمُتا حغاء مً الغاخت، في الجؿم صازل الخٍُى

 الًظاثُت.

ل اإلاضي نلى الىػن زُؼ في ؤَػل هدُجت بلى البضوي اليشاؽ ًٓىص -4  الخمُت، مو جؼامىه نىض الؿٍى

 .َٓـ بالخمُت مٓاعهه

هخٓض  في الؿمىت ً٘مً مٙاَدت في البضوي لليشاؽ الخُٓٓي الضوع  ؤن اإلاسخطحن مً الهضًض َو

اًت في الىاْو ل، اإلاضي نلى منها الْى  اليشاؽ اهسُاع ؤن بلى مً البدىر الهضًض هخاثج حشحر خُث الؿٍى

 الٙلُت الؿاْت ؤن و ًبضو بالؿمىت. اإلاهُإة لإلضابت الغثِؿُت الهىامل ؤخض ٌهض البالًحن لضي البضوي

ها اإلاؿلىب اصجه ونضم ،الىػن نلى ؤحل اإلاداَكت مً ألاؾبىم زالٛ ضَغ  في جخمثل ،الهمغ في الخٓضم مو ٍػ

  مماعؾت
ً
 ه وشاؾا

ً
 بضهُا

ً
  مً ؾاناث 4الى 3 ؤو ألاؾبىم في الهغولت مً ؾانت ٌهاصٛ ىاثُا

ً
 .اإلاص ي ؤؾبىنُا

ض ٖا غ في حاء ما ألاؾبىنُت البضوي اليشاؽ مماعؾت مضة ج٘ثُِ ؤهمُت ٍو  الٙلُت مً نلمي ضاصع جٍٓغ

ُ٘ت اض ي للؿب ألامٍغ اًت لخُؼ اإلاالثمت الاؾتراجُجُاث بشإن الٍغ  ؤهه مُاصه الؿمىت، مً الىػن والْى

  مماعؾت ًيبغي
ً
  وشاؾا

ً
ضة مهخضٛ بضهُا

ّ
 مً َترة بهض ألاؾبىم في صُْٓت  300-200 ما بحن  مضجه في ًطل الش

  .الخضعج

ضه الؿمىت مٙاَدت في البضوي اليشاؽ صوع  بن ، صعاؾت وشغث هخاثج بلُه زلطذ ما ًٖا
ً
 ْامذ خضًثا

 زالٛ ؤوػاجهم جخًحر لم وألازغي  زالٛ نام، ؤوػاجهم اػصاصث ممً بخضاها الىاؽ مً مجمىنخحن بمخابهت

 مً اإلاطغوَت الؿاْت باهسُاع ًخمحزون ؤوػاجهم الظًً اػصاصث ألاَغاص ؤن الىخاثج وؤقهغث هُؿها، الُترة

ٔ نً ْبلهم ىن  ال ؤجهم )ؤي اليشاؽ البضوي ؾٍغ ( ًخدٗغ
ً
في  امغؤة  80 نلى ؤحٍغذ ؤزغي  صعاؾت وفي .ٖثحرا

 في التي ًمشُنها الخؿى نضص ومهضٛ لضحهً الصخىم وؿبت بحن الهالْت جدضًض جم الهمغ مً الخمؿِىاث

 ًماعؾً الالحي اليؿاء لضي ،26.4%ألاصوى  ٗاهذ الجؿم في الصخىم وؿبت ؤن بلى هخاثجها ؤشاعث الُىم،

 اليشاؽ ًماعؾً الالحي اليؿاء لضي   35.1 %بلى الصخىم لخطل وؿبت جغجُو زم باهخكام، البضوي اليشاؽ
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 ألانلى، َٙاهذ ؤلاؾالّ نلى بضوي وشاؽ ؤي ًماعؾً ال الالحي لضي اليؿاء الصخىم ؿبتو ؤما .ؤْل بشٙل

 (.162-161، ص ص 2004)الهؼام،  44.2%.بلًذ  خُث

V -4- 4- الدم ضغط اليشاط السياض ي و إزجفاع 
 

اصة هى اصة ؤو للضم، الٓلب صَو ْىة ٍػ  ؤٖبر الضم مؿخىي غًـ في الاعجُام ًٙىن  و ،الضم حجم ٍػ

اصة ضنى ت ألاونُت مٓاومت ٍػ ان الضمٍى )اإلاضوي و  جطلاها. ؤو غُٔ ألاونُت هدُجت َيها، الضم لؿٍغ

 الؿبُت اإلاهاحم مهكم جخُٔ خُث مؼمً، مغع هى الضمىي  الػًـ بن( . 126، ص 2001الٓمطاوي، 

ِ في ه الظي الؿاثل غًـ ألن حضاع الُجىة غًـ بعجُام" ؤهه نلى الضمىي  الػًـ حهٍغ  نً نالي جدخٍى

(Andre D.et Jacques B., 2004, P557). "الهاصي اإلاؿخىي 

 مٓاومت ومضي الضُْٓت في الٓلب ًطخه الظي الضم وهما ٖمُت ؤؾاؾُحن بهاملحن الضم ًدضص غًـ و

 (. 311، ص 2003) ال٘ىضي، َيها ًجغي  التي ال٘مُت هظه لؿحر الشغاًحن

V-  4-4-1- الاهلباض ي الضغط: Systolique:هبر ألانلى، الػًـ ؤًػا ٌؿمى و  التي الٓىة نً َو

 اهٓباع لخكت في ألاونُت صازل الػًـ ؤو ألاونُت، نبر ألاؾغاٍ الضم بلى ضخ نىض الٓلب ًبظلها

 .الهػلي الخٓلظ بهملُت في الٓلب البؿُىحن

V-  4-4-2- الاهبساطي الضغط: Diastolique:ؿمُه هبر ،ألاصوى ؤو الؿُلي، البهؼ َو  الػًـ نً َو

  .الٓلب صازل بلى الضم بهىصة ٌؿمذ والظي نػلت الٓلب، نىه اعجساء ًيخج الظي ألاونُت في

) .  Bertrand, 1995, P 153.( 

 بطا الهاإلاُت، الصخت الضم خؿب ما خضصجه مىكمت اعجُام غًـ  مطاب بمغع الصخظ و ٌهخبر

ّ  ؤلاهٓباض ي غًؿه سجل ّ  اؾيؤلاهبؿ ػثبٔ وغًؿه ملم 140 َى  ج٘غع  وبطا ػثبٔ، ملم 90 اإلآُاؽ َى

 (. 313، ص 2003) ال٘ىضي، طلٚ مهه بةؾخمغاع. 

 

ض  الػًـ الضمىي، و  هبىؽ نلى حؿانض البضوي اليشاؽ مماعؾت ؤن الهلمُت الضعاؾاث ؤزبدذْو

اًت ذ في ؤهه َُىحض الضم، غًـ اعجُام مغع قهىع  مً الْى  البضوي لليشاؽ ًخمحز اإلاماعؾحن الغاخت ْو

 لبــالٓ ىاجغـج في اعـاهسُ ىصـلىح تـمىؿُٓ تـهدُج اعؾحن، وهيـاإلام لًحر باليؿبت مىسُؼ ىي ـصم ــبػً
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اغُحن نىض )الىبؼ( اغُحن نىض الٓلبُت الػغبت َةن ؤزغي  حهت ومً مً حهت، الٍغ  نىض منها ؤَػل الٍغ

اض ي. لليشاؽ الًحر مماعؾحن (.52، ص1999، يلىم) الٍغ

غي ػاًض ) ً ( ؤن 34، ص 2007ٍو اغُت للخماٍع  ب٘ال الضم غًـ نلى وواضًخا َهاال ؤزًغا الٍغ

ض الاهٓباض ي والاهبؿاؾي، الُٓاؾحن ً ؤن نلى الهلمُت الخجاعب صلذ ْو اغُت الخماٍع  نلى حؿانض الٍغ

مماعؾت  ؤن ٖما غًؿهم. اعجُام في بَغاؽ مً ٌهاهىن  الظًً ألاشخاص ألولئٚ الػًـ باليؿبت هبىؽ

ىاث   َانلُتها ؤزبدذ ْض ُتالبضه الخمٍغ
ً
اجي جخسظ ٖإؾلىب ؤن ًمً٘ اهه ؤوضخذ التي الضعاؾاث نلى بىاءا  ْو

اغُت الهىاثُت غًـ اعجُام ججىب احل مً  الؿباخت، الهغولت، اإلاص ي، ) الضم زاضت ألاوشؿت الٍغ

نىض  الضم غًـ مخىؾـ وحضا خُث 1992 ؾىت وؾُض ؾلُم صعاؾت ؤزبدخه ما (. وهظا.. الضعاحاث

اغت ؾحناإلاماع    2000 ؾالمت ؾىت . وصعاؾت128/70الٓضم  ٖغة الن ي ، ونىض 123/72ٌؿاوي  الجُضو لٍغ

اغُحن يحر نىض الضم غًـ مخىؾـ وحض الظي اإلاماعؾحن  نىض ًبلٌ خحن ، في 130/76ٌؿاوي  الٍغ

120/65  

لُترة بطا اؾخمغ اليشاؽ البضوي اإلاىخكم  (Ketelhut et coll., 2004)خؿب ٖخلهىث و مؿانضًه 

ٗاَُت )إلاضة  لت و ؾىىاث نلى ألاْل(، اؾخمغ جدؿً اعجُام غًـ الضم، ؾىاء في الغاخت وؤزىاء  3ؾٍى

اض ي  ًمازل ؤو ًٙىن ؤٖبر  .في الػًـ الاهٓباض ي(  ٪9.2بظٛ الجهض )اهسُاع  و جإزحره ؤي اليشاؽ الٍغ

تمً ت الُ٘ماٍو  .(Expertise collective, 2008, p 354)جإزحر الهالج الىخُض باألصٍو

V -4- 5- السسطان أمساض اليشاط السياض ي و 
 

الؿغؾان مغع هاحم نً الاهٓؿام الهشىاجي للخالًا التي حؿخمغ في الاهٓؿام صون جد٘م ؤو ٖبذ 

لت الىقاثِ اإلاُُضة للهػى التي جيخمي بلُه.  Cailliez et Verreman, 2004, p)   جٙازغها الالمخىاهي، مهْغ

54) 

ن ؤو الىعم الخبِث نامت نلى ؤهه همى يحر ؾبُعي إلاجمىنت مً الخالًا، جسغج نً ٖما ٌهٍغ الؿغؾا

الىكام الهام و جىٓؿم بشٙل نشىاجي، و نىض جٙازغ هظه الخالًا الًحر الؿبُهُت جطبذ لها ْضعة الًؼو 

 ًطِبو ( .117-116، ص ص 2001ؤو الاهخٓاٛ لألنػاء ألازغي الؿلُمت مً الجؿم. )عوػهخاٛ، 

ٛ  مً نضًض في اإلاىث ٌؿبب الظي اإلاغع الغثِس ي وهى الؿغؾان. ؤهىام مً هىم ماثت دىه البشغ  .الهالم صو

 ٗاَت في البشغ الؿغؾان وحهضص .البشغ ٖما ًطِب والىباجاث، الخُىاهاث ؤهىام مهكم الؿغؾان ًطِب

باع اإلاخىؾؿت ألانماع طوي  وزاضت ألاشخاص ألانماع، طِب الجيؿحن نلى خض ؾىا ٖو ء الؿً، ٍو
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مً٘ ان ًدضر اإلاغع اإلاىؾىنت )ؤحؼاء ؤزغي.  بلى ًيخٓل ؤن ًمً٘ البضن ٖما ؤحؼاء مً في ؤي حؼء ٍو

 (225، ص 1999، أ الهغبُت الهاإلاُت

اًت بحن اعجباؽ بلى وحىص الضعاؾاث و حشحر الهضًض مً البضوي  واليشاؽ الؿغؾان ؤهىام بهؼ مً الْى

اض ي، ) ان الثضي.وؾغؾ باليؿبت لؿغؾان الٓىلىن  وزاضت الٍغ

ؤوضخذ الضعاؾاث الىباثُت ؤن ألايظًت الُٓحرة باأللُاٍ  باليؿبت لؿغؾان الٓىلىن َٓض(.

هخٓض ؤن   الضهىُت اإلاشبهت عاخمألا الًظاثُت والًىُت بالضهىن حشٙل نامل زؿغ لؿغؾان الٓىلىن. َو

في صعاؾاث ؤزغي وحض ؤن اإلاشغوباث ال٘دىلُت،  و .هي اإلاؿاولت نً خضور هظا الىىم مً الؿغؾان

.(567، ص 2009، مطُٓغ)جلهب صوعا في جؿىع هظا الىىم مً الؿغؾان 

و ؾغؾان الٓىلىن هى الؿغؾان الظي هاٛ ؤٖبر نضص مً الضعاؾاث اإلآىهت خٛى الخإزحر الجُض لليشاؽ 

ش و ؤوعهِؿتن ضهَغ ض ٍَغ اض ي. خُث ًٖا ًىحض ؤهه (Friedenrich et Oreinstein 2002) البضوي الٍغ

اًت مً ؾغؾان الٓىلىن.  اض ي في الْى ؤصلت نلمُت مٓىهت جضٛ نلى وحىص جإزحر حُض و مُُض لليشاؽ الٍغ

ِ اإلاؿىعة مً ْبل الطىضّو الهالمي ألبدار الؿغؾان و اإلاههض  و ٌؿدىض هظا الخىضُِ نلى الخهاٍع

ٙي للبدىر خٛى الؿغؾان، ) مؿخىي ألاصلت الهلم ُت مً "مٓىو" بلى "مدخمل"، "مدضوص" و "يحر ألامٍغ

ش و ؤوعهِؿتن  51َىجض ؤهه بحن  ٗاٍ"( ضهَغ  Friedenrich et Oreinstein)صعاؾت التي ْضمها ٍَغ

صعاؾت بُيذ اهسُاع الخؿغ نىض ألاشخاص الظًً  43، نلى ؾغؾان الٓىلىن و اإلاؿخُٓم، (2002

اض ي، ) اهسُاع بيؿبت  صعاؾت لها جإزحر  29% ( و مً بحن  50بلى  40ًماعؾىن اليشاؽ البضوي الٍغ

اض ي ًٓترن باهسُاع مساؾغ  25الجغنت و الاؾخجابت،  اصة مؿخىي اليشاؽ الٍغ منها ؤقهغث ؤن ٍػ

 الخهغع لؿغؾان الٓىلىن، في اإلآابل ال ًىحض ؤي جإزحر باليؿبت لؿغؾان اإلاؿخُٓم.

اض ي و نىا (Slattery et Potter 2002)مً حهت ؤزغي  صعؽ ؾالجغي و بىجغ  مل الهالْت بحن اليشاؽ الٍغ

اصة الىػن، زؿغ ؤلاضابت بؿغؾان الٓىلىن ) الىكام الًظاجي، اهسُاع اؾتهالٕ الخػغ و ألالُاٍ، ٍػ

الخضزحن،...( و ْض ؤقهغا الباخثان ؤن نىامل الخؿغ ال ًمً٘ ؤن جٙىن نىامل يمىع ؤو لبـ في الجمو 

اًت مً زؿغ ؾغؾ اض ي و الْى اض ي ًبضو ؤن بحن اليشاؽ الٍغ ان الٓىلىن، باإلغاَت بلى ؤن اليشاؽ الٍغ

 ,Expertise collective)  له جإزحر مهم نلى الهىامل ألازغي و بالخطىص نلى الىكام الًظاجي و الىػن.

2008, pp 409-410.) 

 ؤهه بال الًىُت، في اإلاجخمهاث اإلاغؤة جطِب التي الؿغؾاهاث ؤٖثر الثضي َهى ؤما باليؿبت لؿغؾان

 مثل ،بيشىء اإلاغع الهالْت طاث الهىامل بهؼ هىإ ؤن و ًبضو وؿبت خضوزه. في الغثت ؾغؾان مً ْلؤ
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ٛ  الخمل نىض اإلاغؤة نمغ إٗلً نضة لضحهً اللىاحي الُٓحراث واليؿاء لضحها. نضص ألاوالص و ،مغة ألو  ؤؾُاٛ ٍو

، أ نت الهغبُت الهاإلاُت)اإلاىؾى الؿغؾان.  مً بهظا الشٙل بضابت اليؿاء ؤْل هً الضهىن  ْلُل يظاء

و هى ًدضر يالبا بهض ؾً الخمؿحن، و لً٘ هظا ال ٌهجي اهه ْض ال ًكهغ في ؾً  (.228، ص 1999

مب٘غة، ؤًػا مً اإلامً٘ قهىع هظا اإلاغع لضي الغحاٛ و لً٘ بيؿبت ْلُلت حضا مٓاعهت باليؿاء. 

  (. 50، ص 2006)مطؿُى، 

اًت مً ؾغؾان  و ْض ؤزبدذ الهضًض مً الضعاؾاث ؤن مماعؾت اض ي ًلهب صوع ٖبحر في الْى اليشاؽ الٍغ

ٗاٍ". اجي طو مؿخىي " ش و ؤوعهِؿتن  2002َُي ؾىت  الثضي ، و له جإزحر ْو ضهَغ  Friedenrich etْام ٍَغ

Oreinstein    منها ؤقهغث اهسُاع الخؿغ نىض اليؿاء الالحي  32صعاؾت خٛى ؾغؾان الثضي،  44ب

اض ي. و في ٚ و ؤبىلىحن  2006ؾىت  ًماعؾً اليشاؽ الٍغ  64ب  Kruk et Abouleneinْام الباخثان ٍٖغ

اض ي باهسُاع  45صعاؾت،  منها ؤقهغث اهسُاع مهم للخؿغ نىض اليؿاء الالجي ًماعؾً اليشاؽ الٍغ

اض ي ؤزغ مهم في زُؼ زؿغ  40الى  30مخىؾـ بيؿبت  %. ٗل هظه الضعاؾاث ؤقهغث ؤن لليشاؽ الٍغ

غ ؤلاضابت بؿغؾان الثضي ؾىا ء لليؿاء الالجي بلًً ؾً الُإؽ ؤو لالجي لم ًبلًىه بهض. و في جٍٓغ

ٙي ألبدار الؿغؾان ؾىت  ن ؤن لليشاؽ بحّ  2007للطىضّو الهالمي ألبدار الؿغؾان و اإلاههض ألامٍغ

البضوي جإزحر و ْاجي مدخمل نلى ؾغؾان الثضي لليؿاء الالحي بلًً ؾً الُإؽ ؤما اليؿاء الالحي لم 

 الؿمث َان الخإزحر الىْاجي مدضوص.ًىٓؿو نىضهً 

V -4- 6-  ملفاصلا اليشاط السياض ي و التهاب 
 

اضل ــــُـاب اإلاـصاء الته Encyclopédie Larousse Médical الؿبــُت ىنت العوؽ ـــٍغ مىؾـحه

(Arthrite) الهمل ؾحر خؿً حهُٔ التي اإلاؼمىت - ألاخُان كممه في - ؤو خاصة ماإلات، خالت نلى ؤهه: ؤي 

يـالخ الجهاػ في غوماجحزم ـــــــٍغ الــــ( و حهwww.larousse.fr/encyclopedie/medical/arthrite/11362). ٗغ

(Rhumatisme) والهػالث واإلاُاضل بالهكام اإلاخهلٓت اإلاسخلُت الكغوٍ مً رل٘ثح نام نلى ؤهه: اؾم 

ظلٚ وألاوجاع ُت، الخؿُت ألانطاب ٖو خمحز والخٖغ وقُُي.  واغؿغاب باأللم ٍو

(www.larousse.fr/encyclopedie/medical/rhumatisme/15904) 

هظا الضاء  ضخاًا ٌهاوي و اإلاُاضل. مغع جطِب ماثت مً ؤٖثر بحن مًو ٌهض صاء التهاب اإلاُاضل 

ؿخسضم مُاضلهم. في والاهخُار ألالم والخُبـ مً  بضًال والغوماجحزم الىاخض اإلاُاضل التهاب مطؿلخا َو

http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/arthrite/11362
http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/rhumatisme/15904
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 اإلاُاضل والهػالث ؤمغاع مً نضًضة ؤهىام بلى حشحر نمىمُت، ؤٖثرعوماجحزم ٗلمت بال ؤن ألازغ. نً

  الػام. و ًىحض هىنان ؤٖثر شُىنا هما: واليؿُج

ؿمى العظمي: املفاصل لتهابإ  ألاٖثر وهى ،اإلاُاضل ألاولي ؤو مغع جأٗل اإلاُاضل مغع التهاب ؤًػا َو

 ،الهكمي اإلاُاضل بالتهاب مطابىن  الؿً ٖباع ٖثحر مً و الخأٗل. في اإلاُطل ًإزظ نىضما ًدضر  شُىنا،

بخحن والىعٖحن الُضًً مُاضل هي صاثما ألاٖثر جإزغا واإلاُاضل  والهىٔ، خُث ًخدلل وؤؾُل الكهغ والٖغ

 ال ًمً٘ الهكمي اإلاُاضل لتهاببو  ببهؼ. جدخٚ بهػها الهكام جلٚ حانال الهكمخحن بحن الًػغوٍ

ؿعى ألاؾباء نالحه.  نلى الهالج ًطبذ مهاْا. و ٌشخمل ؤن مً اإلاٍغؼ ووْاًت ألالم جسُُِ بلى َو

ً، وبغامج والؾُما الهٓاْحر، اغُت ألاؾبًر ً الٍغ  زطُطا لظلٚ. اإلاهضة الخماٍع

ؾىت،  40 و 20 ؾً بحن، ًٙىهىن  ضخاًاه وؤٖثر شُىنا، ألاهىام زاوي وهى السوماجيزمي: املفاصل لتهابإ

باع ألاؾُاٛ ًطِب ؤًػا ْض ول٘ىه  ؾازىت الغوماجحزمي اإلاُاضل بالتهاب اإلاطابت اإلاُاضل جٙىن  .الؿً ٖو

 التهاب ًىدشغ الخاالث، مً ٖثحر وفي ًدضر الالتهاب في ؤي مُطل. و ْض ،ومخىعمت وخمغاء وماإلات

 َان غبـ بضون  جٕغ وبطا واليؿُج الػام. لألنػاء جلُا مؿببا الجؿم ٗل في اإلاُاضل الغوماجحزمي

ض ًبٓى التهاب اإلاُاض جدُبـ في النهاًت ْض اإلاٍغػت اإلاُاضل ٛ  ل الغوماجحزميفي ؤوغام مشىهت ْو  ؾى

ؼ خُاة ض اإلاٍغ خػمً .الؼمً مخُاوجت مً َتراث ًسخُي ْو ً الغاخت، الهالج، ٍو اغُت الخاضت،  الخماٍع الٍغ

ه ؤو بضالخه مً٘ ببضاٛ اإلاُطل الظي جلِ بشّضِ ً و يحرها مً الهٓاْحر. ٍو   .و ألاؾبًر

ن ًداٛو اإلاطابىن جسُُِ ألالم حًُحر همـ الخُاة الظي ًدبهه اإلاٍغؼ. ًجب ؤ و ْض ًخؿلب

اصة الىػن، َٓضان هظا الىػن الؼاثض ألن طلٚ ًسُِ  ذ طاجه مً ٍػ بالغوماجحزم الظًً ٌهاهىن في الْى

ظلٚ لخسُُِ الػًـ  و .الػًـ نلى اإلاُاضل ت ٖو اغت مُُضة حًضا لخدؿحن اليشاؽ والخٖغ الٍغ

ت الهػالث.  اليشاؽ مماعؾت )...(  ِبْض ًٓترح الؿب و وألالم ولخماًت اإلاُاضل وإلاؿاهمتها في جٍٓى

اض  اغاث الخُُُتًي ال ظال يالٍغ ؼ نلى جدمل وػن حؿمه، مثل الؿباخت ؤو الٍغ )اإلاىؾىنت  .جبر اإلاٍغ

 2006مً حهت ؤزغي ازبذ هان و مؿانضًه ؾىت  (. 526-525، ص ص 1999الهغبُت الهاإلاُت ب، 

(Han et Coll.)  خحن، ؤن مساؾغ ؤمغاع الٓلب و ت لضي اإلاغض ى مً زالٛ صعاؾخحن ٍْى ألاونُت الضمٍى

ض و جخؿىع بشضة مو مغوع الىْذ، و ؤن خالت الالتهاب  اإلاطابحن بالغوماجحزم و التهاب اإلاُاضل اإلاؼمً، جٍؼ

ت، ٖما حهُٔ نملُت  اإلاؼمً لهاالء اإلاغض ى، حهؼػ و جضنم نملُت جسثر الضم صازل حضاع  ألاونُت الضمٍى

ت. و في هظا الؿُ اض ي باهخكام حهُض نملُت اؾترزاء ألاونُت الضمٍى اّ، َان مماعؾت اليشاؽ الٍغ

ت، ٖما حؿانض نلى جىؾُهها.  . (Expertise collective, 2008, p 297) الخىاػن صازل ألاونُت الضمٍى
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اغُت اإلاىخكمت ً الٍغ ٛ  الهػالث جٓىي  ٖما ؤن الخماٍع  اإلاُاضل حصخُم نلى وحهمل اإلاُاضل خى

ض مً ْضعة والخطلب ألالم وجٓلل اغت هىاثُت بشضة خُث ًدبظ، الخدمل وجٍؼ  مو مخىؾؿت مماعؾت ٍع

 ( الؼمً في الخضعج مغاناة )مو صُْٓت 60بلى  30مً  جتراوح إلاضة ألاؾبىم في مغاث  5بلى 3مً  الخ٘غاع

ىاث حؿبٓها ً اؾخسضام مو بخماء جمٍغ ٔ نً اإلاُاضل زشىهت مًجٓي ٖما  .اإلاغوهت جماٍع  اؾدثاعة ؾٍغ

اغت حُاَها. نضم نلى واإلاداَكت في اإلاُطل( اإلاىحىصة اللؼحت اإلااصة ي)وه اإلاُاضل بَغاػاث  الهىاثُت َالٍغ

و ًجىب اإلاص ي و زطىضا نام بشٙل اصة ًمىو َاإلاص ي ألامغاع لهظه الخهغع الُغص الؿَغ  وجؿىع  الػغع  ٍػ

ض ،ٌهالجها ال لً٘ و اإلاُاضل زشىهت  .بهض اَُم ؾتزوٛ ول٘نها بأالم بضاًت اإلاص ي في اإلاطاب ٌشهغ ْو

 .(www.sustech.edu/staff.../20140113111529585.pdfؾلُمان، و آزغون، خمُضي )
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 الخالصت

نلى مماعؾت  ألاَغاص بْباٛلها صوع في  ؤنبهؼ اإلاخًحراث التي هغي جىاولىا في هظا الُطل 

اض ي ت التي جٓىم بها، ٖما جدضزىا نً مُهىم ألاؾغة ؤهىانها و الىقاثِ ألاؾاؾُ ، َٓضاليشاؽ الٍغ

ىا بلى مُهىم الجمانت ؤهىانها و اّ )ألاضضْاء( جؿْغ ؼها نلى حمانت الَغ غًىؽ  بلى اهخٓلىابهضها  ،ٖع

اض ي، ؤهىانه و ؤهم جإزحراجه، و في جدضزىا و بهض طلٚ  الهمل و ُُُٖت الخهامل مهها، نً ؤلانالم الٍغ

ىا بلى مُهىم الصخت و ألامغاع اإلاؼمىت و  اض ي. و ما ًمً٘  ألازحر جؿْغ نالْتها بمماعؾت اليشاؽ الٍغ

اؾخيخاحه مً هظا الُطل ؤن ؤلاوؿان خؿاؽ إلاا ًدُـ به، َهى ًخإزغ باإلادُـ ؤو الىؾـ الظي ٌهِش 

و زاضت  ألامغاع بلىَُه، و بىمـ اإلاهِشت التي ًدبهها، َٓض ًٙىن الىمـ اإلاخبو يحر ضخي َُاصي به 

 ي جىدشغ ب٘ثرة في نطغها الخالي. ألامغاع اإلاؼمىت ؤو ؤمغاع الهطغ الت
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 جمهُد

و مىاُؽت الىخائج اإلاخىصل  لذساظتلىججُت اإلحشاءاث اإلاًدىا٘و هزا الٌصل الجىاهب اإلاخللِت ب

اطاث "اللُِذ ب اإلاخلذد الٍش لؼٌي" و  ئليها، مً خال٘ دساظت مُذاهُت اظتهذًذ الىاًذًً كلى اإلآش

جج اإلاخبم و جصمُم اإلاعبذ الاوإلابي "أخمذ الواصي" الٖائىحن بىالًت جلمعان، خُث ظيخؼَش ئلى اإلاى

الذساظت و ٓزا اإلاخوحراث و ألاظالُب ؤلاخصائُت اإلاىخججت، باإلطاًت ئلى خصائص اللُىت اإلاذسوظت و 

مىاُؽت اللالُت اإلاىحىدة بحن اإلاخوحراث، و رلٗ لإلخاػت بجمُم حىاهب اإلاىطىق و وصٍ أهم ما ًمحز 

 . الذساظت كُىت
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I - و خصائص العُىت اطتلدز لىجيُت امل إلاحساءاث 

I - 1- البدث في املظخخدم املىجج 

ِت التي ًدبلها الباخث في دساظخه للمؽٖلت الٓدؽاي الخُِِت وؤلاحابت كً  اإلاىجج هى الؼٍش

هى البرهامج الزي ًدذد لىا العبُل للىص٘ى ئلى  و ،ألاظئلت والاظخٌعاساث التي ًثحرها مىطىق البدث

 (.86،ص2001دمذ ؼٌُّ،ػَش آدؽاًها.) م جلٗ الخِائّ و

هو   مً اإلاخبىاة و الخؼىاث الذُُِت ؤلاحشاءاث مجمىق "كلى أهه (،36، ص2004اهجشط ) مىسَغ ٌلًش

٘  احل ت، ٓما ان الاحشاءاث اإلاعخخذمت أزىاء اكذاد  ئلى الىصى هدُجت. ان اإلاىجج  في الللم معألت حىهٍش

 البدث و جىٌُزه هي التي جدذد الىخائج."

َ  جم إلاا و جبلا ًاهه اإلاعخخذم، اإلاىجج جدذد التي هي الذساظت تػبُل ٔاهذ و إلاا  ئلُه ًان الخؼش

 ؤلاخصاء، مم جىؿٍُ بدثىا و ػبُلت ًخماش ى باكخباسه ؤلاخصائي اإلاىجج هى الذساظت هزه في اإلالخمذ اإلاىجج

الٕؽٍ مً احل أظالُب ؤلاخصاء الاظخذاللي و بلع  ،اللُىت و خصائص الىصٌي في وصٍ ممحزاث

ٌلذ اإلاىجج ؤلاخصائي مً بحن اإلاىاهج الللمُت التي  و ،اإلاىحىدة بحن مخوحراث الذساظت اثُاللال كً

م بذساظت وجدلُل الـاهشة خوت الللمُت كلى ألابدار العُاظُت والاحخماكُت والتي تهبأطٌذ الص

اطُت التي حلخمذ كلى حمم او هى  ،الاحخماكُت مً الىاخُت الٕمُت إلاللىماث ًشق مً الذاسظاث الٍش

بها وكشطها حذولُا أو بُاهُا هاوالبُاهاث لـى  اطُا واظخخالص زش ملُىت وجىـُمها وجبٍى م جدلُلها ٍس

 .(213-211،ص2005حىذلي،الىخائج بؽأنها واللمل كلى جٌعحرها )

I -2- مجاالث الدزاطت 

I -2-1-  املجال الصماوي 

خ اهؼلِذ هزه الذساظت بلذ مىاًِت اإلاجلغ الللمي كلى هزا ا . 03/02/2014إلاىطىق بخاٍس

بخىحُه مً الاظخماسة اظئلت جدظحر في حمم اإلاادة الللمُت الخاصت بالجاهب الىـشي و  ىا ؼشك دُثب

ا مً بخذاء  ئبذساظت اظخؼالكُت دامذ ُشابت اظبىكحن ُمىا باإلاىاصاة مم رلٗ  و  ،الاظخار اإلاؽشي

اطِخحن و  ذًشي م ىاكلمأخال٘ هزه الٌترة ، 20/03/2014 الى هاًت 09/03/2014 ؼشخىا  الىخذجحن الٍش

، ٓما ترددًً كلى اإلايؽأجحنفي جىصَم الاظخماساث كلى اإلااإلابذئُت  مىطىق الذساظت و اخز مىاًِتهمالهما 

ت اس مً بلع اإلاماسظحن و أٓثر في هزه اإلاشخلت بالخِشب ُمىا  خُث  اإلاىطىق.ءهم بخصىص اخاولىا ملًش
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اهؼلِىا في  و الاظئلت بصٌت نهائُت، الاظخماسة طبؽ مداوس بلذ و  خمامهم باإلاىطىق،هابذي اهلبُتهم ا

ذ واخذ ها كلى اإلاترددًً كلى اجىصَلكملُت  خ:ئإلايؽأجحن في ُو الى هاًت  06/04/2014 بخذاءا مً جاٍس

اطت 26/06/2014 ً في الٍش مذسبت اًشوبُٗ و  ،بمعاكذة مً بلع الاػاساث و الاكىان منهم معدؽاٍس

اًت في اإلا بكىن ُو بداسط خىض ظباخت، مداظب اداسي، و خاسظت  اظخلىاًِذ اإلاعبذ في  أما ،ٓش

ٔان اخش ًىم لجمم الاظخماساث ًىاًّ: خىض ظباخت  و بلذ رلٗ حاءث اإلاشخلت  .26/06/2014و 

وها و البُاهاث جصيٍُالنهائُت اإلاخمثلت في حمم و  و التي امخذث الى  جٌعحرها، و جدلُلها و حذولتها و جٌَش

 .  2014هش دٌعمبرهاًت ؼ

I -2-2-  املجال املكاوي 

اطاث  اض ي اإلاخلذد الٍش ب الٍش ذ هزه الذساظت كلى معخىي اإلآش و اإلاعبذ  "اللُِذ لؼٌي"احٍش

اطاث ) "أخمذ الواصي "الاوإلابي  ب اإلاخلذد الٍش الًت ( لى OPOWو هما وخذجان جابلخان الى دًىان اإلآش

م: ٓما هى مىضح في الهُٖل الخىـُمي ف جلمعان، اخخُاس ميؽأجحن و ٌلىد العبب في  ،01ي اإلالخّ ُس

اطِخحن اط تمداولالى  ٍس ب ًظم كذة هُأل  باكخباس  ،اثمغ آبر كذد ممًٕ مً اهىاق الٍش ان اإلآش

اطُت ب هجذ: ،ٍس ه اإلآش ، ُاكت الِىي  ألللابمؼاػي مظماس  باظخثىاء اإلاعبذ، ًمً طمً ما ًدخٍى

اطاث ٕما٘ الاحعام، ُاكت ل، ُاكت (الُذ، ٓشة العلت، ٓشة الؼائشةجماسط ًيها ٓشة ) مخلذدة الٍش

م الازِا٘،  للٌىىن الِخالُت، مللب ملؽىؼب ػبلُا، و مللب  زالر ُاكاثالاًشوبُٗ، ُاكت لًش

اطت العباخت ُمىا بظم اإلاعبذ الاوإلابي ملؽىؼب اصؼىاكُا، مللب جيغ الى ، و ختى ال نهمل ٍس

مخصص للصواس و اإلابخذئحن، و  ،لى خىطحن الا٘و بلمّ واخذ مترهزا الاخحر الزي ًدخىي ك .الذساظت

ً و ػ٘ى  اخش  خىض اطت العباخت.متر مخصص  50بلمّ متًر    للٕباس و إلاً ًخًِ ٍس

I -2-3-  املجال البشسي 

I -2-3-1- مجخمع الدزاطت 

اض ي "اللُِذ لؼٌي" و اإلاعبذ  الىاًذًً كلىالاًشاد اظتهذًذ هزه الذساظت   ب الٍش اإلآش

اض يوإلابي "أخمذ الواصي" الا  ظىت ًأٓثر،  25و البالوحن مً اللمش  ،التروٍحي اإلاماسظحن لليؽاغ الٍش

دت التي ًٌترض انها انهذ مؽىاسها الذساس ي  ما كما٘ او مخِاكذون او بؼالىن، و ئ اًشادهاو بملجى الؽٍش
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في الٌترة مً  جُل(ًشد )مسجل حذًذ أو أكاد الدس 1391 :ُذ بلى كذد اإلاسجلحن بهاجحن اإلايؽاجحن

 ٘و الخالي:ذ، و هم مىصكحن خعب الج31/05/2014الى  02/01/2014

 

اطُت الدزاطت جخمعجىشَع م :1-3زقم اليدول   خظب الييع و امليشأة الٍس

 
 % املجمىع % الاهار % الزٔىس 

اطاث ب اإلاخلذد الٍش  63,26 880 17,54 244 45,72 636 اإلآش

 36,74 511 11,29 157 25,45 354 اإلاعبذ الاوإلابي

 100 1391 28,83 401 71,17 990 املجمىع

 

I -2-3-2- عُىت الدزاطت 

ذ و مىاسد و جٖالٍُ هـشا  لم وعخؼم مسح ٔل مجخمم الذساظت،  ،إلاا ًِخظُه البدث مً ُو

جخمم البدث، ججمم حضء او مجمىكت ًشكُت مً كىاصش م"لزي اهخذًىا الى اللُىت التي حلشي كلى انها 

ها اإلالؼُاث التي حعمذ لىا بالىص٘ى الى الخِذًشاث التي ًمًٕ حلمُمها كلى ٔل مجخمم البدث مً خالل

ٔان لضاما كلُىا اخخُاس J.-L. Loubet del Bayle, 2000, p 92) "الاصلي (. و هـشا الولذام ُاكذة العبر  

مُت كً مجخمم الب ش لذًىا بلع اإلالؼُاث الُش ، اكخمذها كلى دثكُىت هحر اخخمالُت، و بما اهه ًخًى

حلخمذ كلى بلع ممحزاث  ألاخحرةهزه  حعمى ٓزلٗ جِىُت الاخخُاس اللِالوي،التي و  ت،ُاللُىت الخصص

، و اظخلمالها ًخؼلب اإلاأخىرة مجخمم البدث التي وععى الى اكادة اهخاحها في صىسة وعب في اللُىت

مُت و اهؼالُا مما ظبّ (. 312ص  ،2004 ،اهجشط)  جخمم الاصليخ٘ى اإلا امخالْ بلع اإلالؼُاث الُش

و وصكىاهم في ؼٖل خصص مم  ،ًشد 353اإلاجخمم الاصلي اي ُشابت  مً %25رٓشه اخزها ما وعبخه 

ت اإلاخللِت بالجيغ و مٖان مماسظت اليؽاغ  اإلاىصكت في اإلاجخمم الٕلي الخٌاؾ كلى هٌغ اليعب اإلائٍى

اض ي  الخالي:، و بهزا خصلىا كلى الىخائج اإلابِىت في الجذ٘و الٍش
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اطُت :2-3 زقم اليدول   جىشَع عُىت الدزاطت خظب الييع و امليشأة الٍس

 املجمىع الاهار الزٔىس   

اطاث ب اإلاخلذد الٍش  221 61 160 اإلآش

 129 40 89 اإلاعبذ الاوإلابي

 353 101 249 املجمىع

I -3- جقىُاث الدزاطت 

د كلى اكخمجم الا ًِذ  ،جِص ي الخِائّالتي جخؼلب الجزو٘ الى اإلاُذان و هـشا لؼبُلت الذساظت 

التي حلشي كلى انها جِىُت مباؼشة للخِص ي  ًاألولى و جِىُت الاظخماسة، جِىُت اإلاالخـت في كحن اإلاٖان

حعخلمل كادة في مؽاهذة مجمىكت ما بصٌت مباؼشة و رلٗ بهذي أخز مللىماث ٌُُٓت مً احل ًهم 

ٔاث، )اهجشط،  ازىاء الذساظت جم اللجىء اليها خاصت  ُذ (، و 184، ص 2004اإلاىاٍُ و العلى

اطِخحن، و مً احل الاظخؼالكُت،  اث الا اخز ًٕشة كً الاًشاد الزًً ًترددون كلى الىخذجحن الٍش ُو

ًهي جِىُت مباؼشة للخِص ي الللمي حعخلمل ئصاء الاًشاد، و حعمذ  ي الاظخماسةأما الثاهُت أالآثر جشددا، 

ِت مىحهت و الُِ اطُت و الُِام بمِاسهاث باظخجىابهم بؼٍش ام بسخب ٓمي بهذي اًجاد كالُاث ٍس

مُت، )اهجشط،   أظئلتبؽٖل بعُؽ، جخظمً  و لهزا الوشض صممذ الاظخماسة (.204، ص 2004ُس

  ت لدعهُل اإلاهمت كلى اإلابدىزحن، خُث ُعمذ الى زالر مداوس سئِعُت:ِمول

: ًخظمً البُاهاث الصخصُت للمبدىر. -  اإلادىس الا٘و

اَ، الاكالم الثاوي: ًخظمً اظئلت جخص اإلاخوحراث الاحخماكُت اإلادىس  - ٔاألظشة، اللمل، الًش

اض ي.  الٍش

   اإلادىس الثالث: ًخظمً اظئلت جخص حاهب الصخت و الامشاض اإلاضمىت ان وحذث. -

I - 4- مخغيراث الدزاطت 

I -4-1-  :ت جأزحره فياملخغيراث املظخقلت الـاهشة، أو اللامل الزي  اإلاخوحر اإلاعخِل هى اللامل اإلاشاد ملًش

.ٍ ذ أن هِِغ مذي جأزحره كلى اإلاُى و ُذ خذدها في هزه الذساظت  (.46، ص2013)الخصخىػ،  هٍش
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اض ي ؤلاكالم، طوىغ اللمل، اءًِشالألاصذُاء و ، ألاظشة جأزحر: آلاجُتاإلاخوحراث اإلاعخِلت   و الصخت الٍش

 .اإلاضمىت()ألامشاض 

I -4-2-  :مل اإلاشاد ُُاظه، او الـاهشة التي جخوحر بخوحر اللىامل اإلاعخِلتهى اللااملخغير الخابع. 

ً جابلحن، ألا٘و (. و 46، ص2013)الخصخىػ،  الاهخـام ًخمثل في في دساظدىا هزه اكخمذها كلى مخوحًر

اطتفي  اض ي، و هزا ًخمثل في ، و الثاوي مماسظت الٍش جدعً الخالت الصخُت بلذ مماسظت اليؽاغ الٍش

 ه للجاهب الصحي.ألاخحر  خصصىا

I - 5- ألاطالُب إلاخصائُت املظخعملت 

ُم الاظخبُاهاث و جشجُبها،  لخدُِّ أهذاي الذساظت و جدلُل البُاهاث التي جم حملها، ُمىا بتُر

بلملُت جشمحز اإلالؼُاث و ئدخالها ئلى الخاظىب باظخخذام بشهامج خاص بخدلُل و  ُمىابلذ رلٗ 

 Statisticalزي ٌعمى: اإلاجمىكت ؤلاخصائُت للللىم الاحخماكُت ) ملالجت اإلالؼُاث ؤلاخصائُت و ال

Package For The Social Sciences )  20ئصذاس ( و ًشمض له باخخصاس ،version 20 SPSS و ختى ،)

هخمًٕ مً ؤلاحابت كلى حعاؤالث الذساظت و جدذًذ اللالُاث بحن اإلاخوحراث، ُمىا باظخخذام بلع 

 ىصٌُت و الخدلُلُت و اإلاخمثلت في:ألاظالُب ؤلاخصائُت ال

 ألاطالُب الىصفُت -

ت  -  الجذا٘و الخٕشاٍس

ت -  اليعب اإلائٍى

ت( اإلاخىظؽ الخعابي، الشبُلاث - ٍض   )مً مِاًِغ الجزكت اإلآش

 )مً مِاًِغ الدؽدذ( الاهدشاي اإلالُاسي و الخباًً -

 الخمثُالث البُاهُت -

 ألاطالُب الخدلُلُت -

 Tests du Khi-deux (χ2) 2) ٔا( مشبم ٔاياخخباس  -

 Coefficient de contingence(  Cملامل الخىاًّ ) -

 V de Cramer و ملامل  Phiملامل  -

 Régression Logistiqueهمىرج الاهدذاس اللىحعتي  -
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II - خصائص عُىت الدزاطت 

II -1- ًجىشَع العُىت خظب الظ 

 جىشَع العُىت خظب الظً :3-3اليدول زقم

تاليظبت امل الخكسازاث الفئت  ئٍى

29-25 63 18,0 

34-30 71 20,3 

39-35 64 18,3 

44-40 53 15,1 

49-45 31 8,9 

54-50 27 7,7 

59-55 21 6,0 

64-60 12 3,4 

69-65 3 0,9 

74-70 3 0,9 

 0,6 2 ًأٓثر 75

 100 350 املجمىع
 

لذساظاث ًللب كامل العً دوسا مهما في جدذًذ اليؽاػاث التروٍدُت و حجمها، و ُذ أزبدذ ا

، ص 2011جِذم الٌشد في العً جىاُصذ وؽاػاجه التروٍدُت و حوحرث )بىدودة، الللمُت أهه ٔلما 

(. و هزا ما هلمعه في كُىدىا بدُث هالخف مً خال٘ حذولىا هزا أن آبر جٕشاس ًِابل الٌئت 342

ت  العً، ئلى أن  زم جبذأ هزه اليعبت في الخىاُص ٔلما صاد الخِذم في 20.3 %بيعبت  34-30اللمٍش

ت   0.6 %ًصل  مجمىق جٕشاساث ألاسبم ًئاث  أنو هالخف ٓزلٗ  ظىت ًأٓثر، 75مِابل الٌئت اللمٍش

ب زلث جٕشاساث الٌئت  اخش ظىت ًأٓثر، بملجى  60ألاخحرة أي  مً هم في ظً الخِاكذ ًمثلىن بالخٍِش

ت  ب  39.80ي ٌعاوي ، هزه الٌئت ًيخمي اليها مخىظؽ كمش  اًشاد اللُىت و الز39-35اللمٍش  40بالخٍِش

 ظىت ٓما هى مبحن في الجذ٘و الخالي
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 خصائص طً املبدىزين :4-3 اليدول زقم

 اللذد
Valide 350 

Manquante 0 

(Moyenne) 39,80 اإلاخىظؽ الخعابي 

(Ecart-type)  10,96 الاهدشاي اإلالُاسي 

(Variance) ًً120,10 الخبا 

(Minimum) 25   أدوى ُُمت 

(Maximum) 75 أكلى ُُمت 

 الشبُلاث

25 31 

50 37 

75 47 
  SPSS version 20 مخشحاث بشهامجاملصدز: 

في مِاًِغ الدؽدذ  ظخلماال و باالكخماد كلى مُِاط الاهدشاي اإلالُاسي الزي ٌلخبر  ألآثر  ا 

ت مذي حؽدذ أًشاد اللُىت خ٘ى مخىظؼها الخعابي،  ب بالخِ 10,96هجذه معاوي مً احل ملًش  11ٍش

ض  أنبملجى  اطُت جتٓر ظىت و  29بحن  أكماسهمأهلبُت أًشاد اللُىت الزًً ًماسظىن وؽاػاث جشوٍدُت ٍس

زالر أسباق اإلابدىزحن أن ، أي ظىت 47مً اإلابدىزحن أكماسهم حعاوي أو اُل مً  %75، ٓما أن ظىت 51

 .ظىت 47أكماسهم جِل أو حعاوي 

II -2- س ي جىشَع العُىت خظب املظخىي الدزا 

 و الييع جىشَع العُىت خظب املظخىي الدزاس ي :5-3 اليدول زقم

ت املجمىع إلاهار الركىز  املظخىي الخعلُمي  اليظب املئٍى

 0,9 3 1 2 بذون 

 4,0 14 5 9 ابخذائي

 14,3 50 12 38 مخىظؽ

 33,7 118 46 72 زاهىي 

 47,1 165 37 128 حامعي

 100 350 101 249 املجمىع

 Excel و بشهامج SPSS version 20 بشهامج مخشحاثاملصدز: 
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 % 47,1بمِذاس  مً خال٘ الجذ٘و ًبذو حلُا أن آبر وعبت مً اإلابدىزحن لها معخىي حامعي

اث الخللُمُت ألاخشي، ًىجذ اللُىت و الباقي مىصق بحن  أًشاداي ما ًِاسب هصٍ    %33,7اإلاعخٍى

، زم رووا اإلاعخىي  %14,3إلاخىظؽ بيعبت باليعبت لألصخاب اإلاعخىي الثاهىي، ًليها اإلاعخىي ا

و الشظم البُاوي ، %1، أما مً هم بذون معخىي حللُمي ًيعبتهم ال جصل ئلى % 4,0الابخذائي بيعبت 

 الخالي ًىضح رلٗ.

 

 زطم بُاوي ًمثل املظخىي الدزاس ي لدي املبدىزين: 1-3 زقم الشكل

 

 

 

مً أدوى معخىي ئلى اإلاعخىي مخصاكذ  اللُىت أن جىصَم أًشاد مً خال٘ الشظم البُاوي هشي 

أي أٓثر  %51.40رٓش رو معخىي حامعي ما وعبخه  128بدُث هجذ  خاصت باليعبت للزٔىس الجامعي، 

 46، خُث هجذ ، أما باليعبت لإلهار وسجل أن رواث اإلاعخىي الثاهىي آبر مً الجاملُاثمً الىصٍ

و ما ًمًٕ  .%36,63خىي حامعي ما وعبخه لذيها مع 37و  %45لذيها معخىي زاهىي ما وعبخه  أهثى

ُىله مً خال٘ هزا أن اإلاعخىي الخللُمي ًللب دوس ٓبحر في جىحه ألاًشاد هدى مماسظت اليؽاػاث 

اطُت.  التروٍدُت الٍش
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II - 3-  جىشَع العُىت خظب الحالت العائلُت 

 و الييع جىشَع العُىت خظب الحالت العائلُت :6-3 اليدول زقم

ت مجمىع الخكسازاث الركىز  إلاهار ئلُتالحالت العا  اليظب املئٍى

 35,4 124 88 36 أكضب

 61,8 216 161 55 متزوج

 1,4 5 0 5 مؼلّ

 1,4 5 0 5 أسمل

 100 350 249 101 املجمىع
 

 باليعبت  % 62بيعبت ُاسبذ اإلابدىزحن متزوححن أهلبُت هالخف أن مً خال٘ الجذ٘و 
 
، ظىاءا

، أو باليعبت لإلهار % 35,34 ًمثلأكضب  88مِابل  % 64,65 ًمثلد متزوج ًش  161للزٔىس أًً هجذ 

و بالخالي  ، %  45,55جمثل  أساملو خمعت مؼلِاث و مثلهً  كاصبت 36، و % 54,45متزوحت جمثل  55

هِ٘ى سهم أن اإلاتزوج له التزاماث و معإولُاث أٓثر مً ألاكضب ُذ جٖىن ظببا في ئكاُخه كً مماسظت 

اطت ئ اض ي، و هزا ما اللُىت متزوححن أًشاد هىا أن أهلبُتال أهىا هجذ الٍش ، و ًماسظىن التروٍذ الٍش

اض ي باليعبت لهإالء، بل ُذ ًٖىن  ًذًلىا للِ٘ى أن الضواج ال ًمثل كائِا في مماسظت اليؽاغ الٍش

   خاًضا.

II - 4- جىشَع العُىت خظب املظخىي الخعلُمي ألشواج و شوحاث املبدىزين 

 جىشَع العُىت خظب املظخىي الخعلُمي ألشواج و شوحاث املبدىزين :7-3 زقماليدول 

 املظخىي الخعلُمي 
أشواج 

 املبدىزاث

شوحاث 

 املبدىزين
ت املجمىع  اليظب املئٍى

 6,5 14 13 1 بذون 

 3,7 8 7 1 ابخذائي

 12,5 27 19 8 مخىظؽ

 41,2 89 68 21 زاهىي 

 36,1 78 54 24 حامعي
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 100 216 161 55 املجمىع

كلى  همولخِذ أن اإلاعخىي الخللُمي ألصواج و صوحاث اإلابدىزحن ًللب دوس مهم في حصجُل

اطُت التروٍدُت مً أحل  في الاظخبُان الزي أكذدهاه، خصصىا له ظإا٘ لزا ،مماسظت ألاوؽؼت الٍش

 أكلى سجلىاٖاهذ الىخائج ٓما هى مبحن في الجذ٘و العابّ، خُث اظخـهاس معخىٍاتهم الخللُمُت، ً

، أما اإلاعخىٍاث ألاخشي  % 41,2ب   و اإلاعخىي الثاهىي  % 36,10كىذ اإلاعخىي الجامعي ب اليعب 

اإلاعخىي  ألصخاب % 3.7اإلاعخىي اإلاخىظؽ،  ألصخاب % 12.5ًٖاهذ بيعب مخذهُت، جشاوخذ بحن 

  ُىت.، و هزا ًىلٕغ ئًجابا كلى أًشاد اللهمذيل حللُمي ال معخىي الزًً مً  % 6.5الابخذائي، 

II - 5- جىشَع العُىت خظب هىع ألاطسة 

 ألاطسةجىشَع العُىت خظب هىع  :8-3 اليدول زقم

ت الخكسازاث ألاطسةهىع   اليظب املئٍى

 52,9 185 أظشة ممخذة

 44,9 157 أظشة هىوٍت

 2,2 8 ئحابتبذون 

 100 350 املجمىع
 

ظش الىىوٍت، ًالىىق ألا٘و ًمثل كذد ألا كلى هزا الجذ٘و أن كذد ألاظش اإلامخذة هلب ًبحن لىا  

، مً هىا % 2,2كً ؤلاحابت وعبتهم  امخىلىا، أما الزًً % 44,9و الىىق الثاوي ًمثل   % 52,9وعبت 

كُىت اإلاجخمم ال جضا٘ جداًف كلى الؼابم  أن أي اظش ممخذة،ًخطح أن أهلبُت اإلابدىزحن ًيخمىن ئلى 

ت بيعبت ٓبحرة.   الخِلُذي لألظشة الجضائٍش

II - 6-  جىشَع العُىت خظب الىطعُت املهىُت 

 و الييع جىشَع العُىت خظب الىطعُت املهىُت :9-3 اليدول زقم

ت مجمىع  الركىز  إلاهار الىطعُت املهىُت  اليظب املئٍى

 9,4 33 8 25 بذون 

 78,9 276 219 57 كامل

 8,6 30 18 12 مخِاكذ

 3,1 11 4 7 ػالب
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 100 350 249 101 املجمىع

 276 أنكُىت البدث خعب الىطلُت اإلاهىُت، ًُخطح مً خالله لجذ٘و ًبحن لىا جىصَم هزا ا

مً مجمىق اإلابدىزحن، و هي وعبت كالُت حذا مِاسهت  % 79مً أًشاد اللُىت كما٘، أي ما ًِاسب 

 % 3,1، و وعبت الؼلبت % 8,6، و وعبت اإلاخِاكذًً التي جمثل وعبت  % 9,4بيعبت البؼالحن التي جمثل 

 ، و الؽٖل اإلاىالي ٌلؼي صىسة أٓثر وطىخا.التي لم ًًٕ مً اإلاخىُم أن هجذ مً بحن اإلابدىزحن ػلبتو 

 الىطعُت املهىُت لدي أفساد العُىت: 2-3 الشكل زقم

 

 ئلىًباللىدة جدذزىا كً جىصَم اللُىت باليعبت إلاخوحر الجيغ و الىطلُت اإلاهىُت،  ئراأما  

مً  25اإلاآثاث بالبِذ كذدهً  أو ليعاء اللاػالث كً اللمل ًمًٕ الِ٘ى أن االجذ٘و العابّ، 

سحا٘،  % 24,25مً البؼالحن )مً هم بذون كمل( وعاء، و  % 75,75، بصُوت أخشي  33مجمىق 

في ما ًخص اللما٘ و اإلاخِاكذًً  أمارٔىس(،  4و  ئهار 7اإلهار أٓثر مً الزٔىس )ًباليعبت للؼلبت 

 18كامل، و  276كامل مً حيغ رٓش مً مجمىق  219، خُث هجذ ءًلذد الشحا٘ آبر مً كذد اليعا

 ًمثلىن الزٔىس. 30مخِاكذ مً مجمىق 

II - 7- جىشَع العُىت خظب طبُعت العمل 

ذ الٌشان و أهىاق  ال ؼٗ أن لؼبُلت و كذد ظاكاث اللمل ازش واضح في ٌُُٓت اظخوال٘ ُو

ت ػبُلت كمل  ، و ُذ حملىا ٔل الىؿائٍ و البدث كُىت أًشاداليؽاػاث اإلاماسظت، لزا خاولىا ملًش

ماإلاخللِت باإلابدىزحن في  ألاكما٘ و أصخاب ألاكما٘  حنو آخٌُىا هىا بالخمُحز بحن اإلاىؿٌ ،(04:)اإلالخّ ُس
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ى البُاهاث جدصلىا  مً جماًض في كذد ظاكاث اللمل و ٓزا طوىغ اللمل،  ماإلاا له ،الخشة و بلذ جٌَش

 كلى الىخائج الخالُت:

 جىشَع العُىت خظب طبُعت العمل: 13-3 زقماليدول 

 اليظب املئىٍت الخكسازاث طبُعت العمل

 75 207 مىؿٍ

 25 69 خشة أكما٘

 100 276 املجمىع
 

 أصخابمً  69ِابل مكامل هم مىؿٌحن  276مً مجمىق  207 أنمً خال٘ الجذ٘و ًخطح 

 .أٓثرٌلؼي جىطُذ  و الشظم البُاوي اإلاىالي اإلاخمثل في الذائشة اليعبُت ،ألاكما٘

 جىشَع العُىت خظب طبُعت العمل :3-3 الشكل البُاوي زقم

 

ًيخمىن ئلى اإلاىؿٌحن، و ًذخل  (%75)ًمً خال٘ الشظم البُاوي ًدبحن أن زالر أسباق اللما٘

طمً صمشة اإلاىؿٌحن ٔل مً ؤلاػاساث، اإلاىؿٌحن ألاكىان و اللما٘،  ظلٗ الؽشػت، ظلٗ الخماًت 

أما أصخاب ألاكما٘ الخشة ًمثلىن سبم  ،أػباء و  خللُم، أظاجزة حاملُحناإلاذهُت، ظلٗ ال

ُحن، ظائِىا ظُاساث ألاحشة و أصخاب هِل البظائم25%اللما٘) و  ، (، و ًذخل طمنهم الخجاس ، الخًش
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ى البُاهاث الخاصت بعإا٘ ػبُلت اللمل، و ٓما هى مبحن في  اإلالخّ هزا ٓما أظٌشة كلُه هخائج جٌَش

م:   (.04)ُس

 زطم بُاوي ًىضح جىشَع العُىت خظب الييع و طبُعت العمل: 4-3 الشكل زقم

 

 

ت وعب اإلابدىزحن مً الزٔىس و ؤلاهار اإلاىخمحن  اإلاىؿٌحن و  ئلىٌعاكذها هزا الؽٖل كلى ملًش

 26) أيمنهم  57اإلاىؿٌحن، و  ئلى( ًيخمىن %74مً الزٔىس ) 162 أنأصخاب ألاكما٘ الخشة، ًُخطح 

مً هً  12اإلاىؿٌحن، و  ئلى( ًيخمحن %79مً ؤلاهار ) 45ألاكما٘ الخشة، باإلاِابل هجذ ( مً أصخاب %

ت أخشي  ئلى  ًيخمحن( %21اي ) مً  % 78ما وعبخه  ًمًٕ الِ٘ى أن أصخاب ألاكما٘ الخشة، مً صاٍو

مً مجمىق أصخاب ألاكما٘  %83مً ؤلاهار و ما وعبخه  %22مجمىق اإلاىؿٌحن هم رٔىس، ًِابله 

ٔاهذ الزٔىس ظىءا باليعبت للمىؿٌحن أو مً ؤلاهار. % 18م رٔىس ًِابله الخشة ه هزا ٌلجي أن ألاهلبُت 

 ألصخاب ألاكما٘ الخشة. 

II - 8- مكان إلاقامت جىشَع العُىت خظب 

ٔاث  ؤلاُامتًإزش مٖان  اث و ظلى نهم ف  أن له دوس ٓبحرألاًشاد، أي بؽٖل ٓبحر كلى جصًش ي جٍٖى

ٔاهذ لزا أسدها ملالثِافي،  ت ٌُُٓت جىصَم أًشاد اللُىت كلى أمآً ؤلاُامت اإلادذدة في الاظخبُان، و  ًش

ٔالخالي:  الىخائج 
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 مكان إلاقامت جىشَع العُىت خظب :11-3 اليدول زقم

ت املجمىع إلاهار الركىز  إلاقامتمكان   اليظب املئٍى

 _ _ _ _ دواس

ت  11,14 39 4 35 ٍُش

 88,86 311 97 214 مذًىت

 100 350 101 249 املجمىع
 

 % 89مً خال٘ الجذ٘و ًدبحن لىا أن أهلبُت اإلابدىزحن ًُِمىن باإلاذًىت أي ما وعبخه 

ب،  مً اإلابدىزحن ًُِم بذواس أو  % 11و  بالخٍِش
 
مً اإلابدىزحن ًُِمىن بالِشي، أما الذواس ًلم هجذ أًا

لت ما دام  بذؼشة، اطِخحن جحن أاإلايؽ أنو هي هدُجت مخُى في وظؽ خظشي، و الِلُل مً ن مىحىدجحالٍش

ت ئلى هاجحن اإلايؽاجحن لالظخٌادة مً اإلاضاًا و الخذماث  أًشاد اللُىت مً ًخٕبذ كىاء الخىِل مً الٍِش

أطٌىا مخوحر اإلاعاًت بحن مٖان ؤلاُامت و مٖان مماسظت اليؽاغ  أٓثر،و للخىطُذ  .اإلاىحىدة بهما

اطِخحن( ًجاءث الىخائج اض ي ) اإلايؽأجحن الٍش  ٓما هى مىضح في الجذ٘و الخالي: الٍش

اطِخين  جىشَع العُىت خظب :12-3 اليدول زقم  املظافت بين مكان إلاقامت و ميشأجين الٍس

 املظافت )كلم(
اض ي  املجمىع مجمىع املظبذ الاوملبي املسكب الٍس

 الكلي

 تاليظب

ت   إلاهار الركىز  إلاهار الركىز  إلاهار الركىز  املئٍى

09-00 119 32 61 21 180 53 233 71,69 

10-19 27 14 13 7 40 21 61 18,77 

29-20 5 2 2 3 7 5 12 3,69 

39-30 7 3 4 0 11 3 14 4,31 

49-40 0 0 2 0 2 0 2 0,62 

59-50 0 0 0 1 0 1 1 0,31 

69-60 0 1 1 0 1 1 2 0,62 

 100 325 84 241 32 83 52 158 املجمىع
 

كلى بلذ مٖان  ٔلم 9و  0حن ًِم مٖان ظٕىاهم ما بحن دىزاإلاب أهلبُتالىخائج أن  ثبشص أ

اض ي، جِم ٌعٕىىن كلى معاًت  %18، و مً مجمىق اإلابدىزحن % 72سب اًِ ام أي مماسظت اليؽاغ الٍش

ًبلذون  %4,3ٔلم، و  [29-20[في اإلاجا٘ ًُِمىن كلى بلذ ًِم  %4ٔلم، و ما ًِاسب  19و  10ما بحن 
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باليعبت إلاخىظؽ في ٔل مجا٘،  %0,7ال جخلذي م، و الباقي وعب ٔل 39و  30كً اإلايؽأجحن ما بحن 

م : ......... 7,55اإلاعاًت ًهى ًِم كىذ    ٔلم ٓما ًبِىه الجذ٘و ُس

اطت: مخىطط 13-3 اليدول زقم  بعد مكان الظكً على مكان ممازطت الٍس

 اللذد
Valide 350 

Manquante 25 

(Moyenne) 7,55 اإلاخىظؽ الخعابي 

(Minimum) 0,02   أدوى ُُمت 

(Maximum) 60 أكلى ُُمت 

 الشبُلاث

25 2 

50 5 

75 10 
  SPSS version 20 مخشحاث بشهامجاملصدز: 

ٔلم مً  2مً اًشاد اللُىت أي الشبم ٌعٕىىن كلى بلذ  25ًمً خال٘ هزا الجذ٘و هالخف ان 

اض ي،  ٔلم، و بالخالي ًمًٕ الِ٘ى 10ًبلذون  75ٔلم، و  5منهم ًبلذون  50مٖان مماسظت اليؽاغ الٍش

اض ي اإلاخلذد الخذماث و اإلاعبذ الاوإلابي كلى أن ٔلما  ب الٍش صادث اإلاعاًت ُل كذد الىاًذًً كلى اإلآش

و مً احل الخذُُّ أٓثر ُمىا بخِعُم اإلاجا٘ ألا٘و ئلى مجالحن ًٖاهذ الىخائج ٓما هى  خذ ظىاء. 

 مىضح في الجذ٘و اإلاىالي: 

اطِخين  9و  3ع أفساد العُىت الرًً ٌظكىىن ما بين جىشَ :14-3 اليدول زقم  كلم عً امليشأجين الٍس

 املظافت )كلم(
اض ي  املجمىع مجمىع املظبذ الاوملبي املسكب الٍس

 الكلي

 اليظب

ت   إلاهار الركىز  إلاهار الركىز  إلاهار الركىز  املئٍى

04-00 80 22 43 16 123 38 161 49,54 

09-05 39 10 18 5 57 15 72 22,15 

 71,69 233 53 180 21 61 32 119 املجمىع
 

ٔلمتراث كً الىخذجحن  04خلذي جال  معاًتكلى مً مجمىق اإلابدىزحن ٌعٕىىن  161ارا ًخطح ان 

اطِخحن، أي ما ًِاسب  م، ًبِى ٔل  09و  05منهم ًِؼىىن ما بحن  %22,15مً أًشاد اللُىت، و  %50الٍش

اطتٔلمتراث ًأٓثر،  10ًُِمىن كلى بلذ  % 28ما وعبخه  ، هزا ٌعمذ لىا مً مٖان مماسظت الٍش
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اض ي و اإلاعبذ الاوإلابي ال ًدىِلىن معاًاث ٓبحرة إلاماسظت  ب الٍش بالِ٘ى أن أهلبُت الىاًذًً كلى اإلآش

اض ي التروٍحي، الص يء الزي ٌعاكذهم كلى الاهخـام و اإلاىاؿبت في رلٗ،  ًُِمىن  الزًً أمااليؽاغ الٍش

ً كلى الخىِل ألداء  بلُذا في الِشي  و اإلاذن الصوحرة اإلاجاوسة أهلبُتهم مً اإلاىؿٌحن، و هم مجبًر

اض ي داخل هاجحن  خا ملُىا إلاماسظت اليؽاغ الٍش وؿائٌهم، و ٌوخىمىن هزه الٌشصت و ًخصصىن ُو

  الىخذجحن.

II - 9-  اطِخين امليشأجينجىشَع العُىت خظب صعىبت الخىقل إلى  ٍز

اطِخينالالىخدجين  إلىأفساد العُىت خظب صعىبت الخىقل  جىشَع : 15-3 اليدول زقم  ٍس

 

اض ي ججد صعىبت في الخىقل  ت املجمىع املظبذ الاوملبي املسكب الٍس  اليظب املئٍى

 19,4 68 26 42 أحذ صلىبت في الخىِل

 80,6 282 103 179 صلىبت في الخىِل أحذ ال

 100 350 129 221 املجمىع
 

ت وعبت اإلابدثحن الزًً ًجذون ُصذ الخىطُذ آثر إلالؼُا ث الجذولحن العابِحن اسدها ملًش

اض اليؽاغ صلىبت في الخىِل الى مٖان مماسظت  اطِخحن(، ًىحذها ان ُشابت  يالٍش  81) الىخذجحن الٍش

م:، رلٗمً اًشاد اللُىت ال ًجذون صلىبت في  % مً منهم  19و ، (15-3)ٓما هى مبحن في الجذ٘و ُس

  هم مىصكىن كلى الىخذجحن ٓما هى مبحن في الؽٖل الخالي  ًجذون صلىبت في رلٗ و 

اطِخين : 5-3 الشكل زقم  جىشَع أفساد العُىت الرًً ًجدون صعىبت في الخىقل الى الىخدجين الٍس

 



 الدزاطت املُداهُت                                                                          الثالثالفصل 

 

  
102 

 
  

م:ًبرص الؽٖل  اض ي اإلاخلذد  179ن أ ،(5-3)ُس ب الٍش ًشد مً مجمىق الىاًذًً كلى اإلآش

ًشد  103ًجذون صلىبت في الخىِل الُه، و  منهم 42ُه، مِابل الخذماث ال ًجذون صلىبت في الخىِل ال

ًشد ًجذون صلىبت في  26ال ًجذون صلىبت الخىِل، مِابل  مً مجمىق الىاًذًً كلى اإلاعبذ الاوإلابي

ذ ان مٖان  الخىِل الُه،  و بالخالي ًان هزه اإلالؼُاث جخىاًّ مم ملؼُاث الجذولحن العابِحن، مما ًٓإ

 في الاُامت و بلذ اإلا
 
 ٓبحرا

 
اطت جللب دوسا عاًت و ٓزا صلىبت الخىِل مً كذمه الى مٖان مماسظت الٍش

اض ي التروٍحي بهاجحن اإلايؽاجحن.الاُبا٘    كلى مماسظت اليؽاغ الٍش

 

II - 13-  اض ي املمازضجىشَع أفساد العُىت  خظب هىع اليشاط الٍس

اض خظب جىشَع أفساد العُىت  :16-3 اليدول زقم  ي املمازضهىع اليشاط الٍس

اطت ت الخكسازاث هىع الٍس  اليظب املئٍى

 36,86 129 العباخت

 14,57 51 ٓشة الِذم

 14,33 49 ًشوبُٗألا 

 14,33 49 ٓما٘ ألاحعام

 8,33 28 الجشي 

 5,71 20 ًىىن ُخالُت

 3,71 13 اإلاص ي

 1,43 5 ٓشة الُذ

 1,14 4 ٓشة الؼائشة

 3,57 2 الخيغ

 133 350 املجمىع
 

اطت العباخت، بدُث هجذ ان  ًبن لىا  129هزا الجذ٘و ان آبر كذد مً اإلابدىزحن ًماسط ٍس

ب  350ًشد مً مجمىق  اطت ٓشة الِذم بيعبت % 37ًماسظىن العباخت ما ٌلاد٘ بالخٍِش ، زم جليها ٍس

اطت مً اإلاٌشوض ، % 14,57 ُت ئال أنها حاءث في اإلاشجبت الثاه ألآثر ؼلبُت و ألآثر مماسظتهي هزه الٍش

اطاث ًمًٕ ئسحاكه ئلى كذة أظباب أهمها أو هزا  ب اإلاخلذد الٍش ن اإلاللب الشئِس ي اإلاىحىد باإلآش

بالذسحت و اإلاللب ؤلاطافي مخصص لخذًب ًئاث هادي أمل جلمعان  ًِؽ، مخصص للِاءاث الشظمُت

اطُت و ألاولى و بلع  ا ًجلله مم و مذاسط ٓشة الِذم للصواسًَش الهىاث الىىادي و الجملُاث الٍش

، بخالي
 
اطت و  بلع دائما مؽوىال اطت ٓشة الِذم في ئػاس ٍس اللما٘ و اإلاىؿٌىن الزًً ًماسظىن ٍس
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ب هىاْ،  مً الزًً  كمل اطت ألا ًشخص لهم الخذٍس  مً ٍس
 
اطت ٓما٘ زم جليها ٓال  ألاحعامًشوبُٗ و ٍس

ت  اطت الجشي بيعبت ، % 14ُذسة ب بيعبت مدعاٍو اطت% 8زم هجذ ٍس الٌىىن الِخالُت  ، بلذها ٍس

اطت اإلاص ي بيعبت ُاسب%6بيعبت جِاسب  ، و هجذ في رًل الترجِب ٓال مً ٓشة الُذ % 4 ذ، بلذها هجذ ٍس

 إلاُىالث اإلابدىزحن. ئسحاكهو ٓشة الؼائشة و الخيغ، و هزا الترجِب ًمًٕ 

 

اض ي املمازضجىشَع أفساد العُىت  :6-3 الشكل زقم  خظب الييع و الىىع اليشاط الٍس

 

 

اطت ٓشة الِذم  أنًـهش هزا الشظم البُاوي  اطت رٔىسٍت في مجخمم ٍس ، بدُث هجذ ىابدثهي ٍس

اطت ٓشة الِذم هم رٔىس، ٔل الزًً  أن اطت وعائُت ًماسظىن ٍس و اللٕغ باليعبت لالًشوبُٗ ًهي ٍس

اطخحن أظاظِ بشوص يحسجُلها في هزا الشظم هًمًٕ التي  خشي ألا الخـت و اإلا مدع، خحن ؤلاهار في ٍس

اطاث ألاخشي ًال ًخلذي مجمىق ؤلاهار ًيها هما العباخت و الاًشوبُٗ، ًِؽ  وعاء ٓما هى  6أما الٍش

اطت اإلاص ي،  و باليعبت للزٔىس ًِذ  بشصوا بصٌت ٓبحرة في العباخت، ٓشة الِذم، ٓما٘ الخا٘ باليعبت ٍس

اطاث ألاخشي ألاحعام ا ُلُل ًِلُل حذا ًمىلذم في كليه ًاإلُبا٘، الجشي و الٌىىن الِخالُت، أما الٍش

اطت س بلع ألاخُان،  حم ئلى الخصىصُاث التي ًمخاص بها او هزا الخىصَم الخاص بالجيغ و هىق الٍش

  .اإلاداًف مجخملىا
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II - 11-  اض ي خظب الاهخظامجىشَع أفساد العُىت   ممازطت اليشاط الٍس

اطت مً ألاؼُاء اإلاؼلىبت مً احل الص ًترة خت الجُذة و ػ٘ى الاهخـام في مماسظت الٍش

اطت جىلٕغالؽباب باإلًجاب  ، ًِذ أزبدذ الذساظاث أن ؤلاوعان اإلاىاؿب و اإلاىخـم في مماسظت الٍش

اطت ًٖاهذ كلى خُاجه مً كذة هىاح ت مذي اهخـام أًشاد كُىت البدث في مماسظت الٍش ، لزا أسدها ملًش

 لخالي: االىخائج ٔ

اض يجىشَع أفساد العُىت خ :17-3 اليدول زقم  ظب الاهخظام في ممازطت اليشاط الٍس

اطت باهخظام  اليظب املئىٍت الخكسازاث ممازطت الٍس

 76,9 269 مىخـم

 23,1 81 هحر مىخـم

 100 350 املجمىع
 

اض ي ًمثل زالر  مً خال٘ الجذ٘و ًخطح ان كذد اإلابدىزحن اإلاىخـمحن في مماسظت اليؽاغ الٍش

ِأرلٗ، و لخىطُذ الصىسة آثر مشاث كذد اإلابدىزحن الوحر مىخـمحن في  ىا لهزا الجذ٘و الؽٖل ًس

 اإلاىالي.

اطتخظب جىشَع أفساد العُىت  :7-3 الشكل زقم  الاهخظام مً عدمه في ممازطت الٍس
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اض ي  مً خال٘ هزا الؽٖل ًخطح حلُا ان اهلبُت اإلابدىزحن مىخـمحن في مماسظت اليؽاغ الٍش

ب ب مً  % 23رة باإلاِاسهت مم اليعبت اإلاخبُِت التي جمثل ، و هي وعبت ٓبح%77بيعبت جِذس بالخٍِش

اطت، و هزا الخىصَم ًشجبؽ باإلاعخىي الثِافي  و دسحت الىعي  اإلابدىزحن الوحر مىخـمحن في مماسظت الٍش

اض ي، و ما ًترجب كلى رلٗ مً  لذي أًشاد اللُىت  بأهمُت الاهخـام و اإلاىاؿبت كلى مماسظت اليؽاغ الٍش

 ُاة الٌشد. آزاس اًجابُت كلى خ

اطت أفساد العُىت خظب عدد مساث ممازطت : جىشَع18-3 اليدول زقم  في ألاطبىع الٍس

ت الخكسازاث ألاطبىععدد املساث في   اليظب املئٍى

 8,0 28 مشة واخذة

 36,0 126 مشجحن

 27,1 95 زالر مشاث

 14,6 51 مشاث أسبم

 14,3 50 خمغ مشاث

 100 350 املجمىع

اطت في ألاظبىق الىاخذ، ًيها أًشاد اللُىت ماسطًشاث التي باليعبت للذد اإلا ُابل آبر ًِذ  الٍش

اطت مشجحن في ألاظبىق، ًليها 126جٕشاس ) اطت زالر مشاث في ألاظبىق،  95( مماسظت الٍش ًشد ًماسظىن الٍش

كلى  50 51و بلذها أسبم مشاث و خمغ مشاث بخٕشاساث مخِاسبت حذا الٌَش بُنهما شخص واخذ 

اطت مشة واخذة في  28رجِب، و في ألاخحر الت  .ألاظبىقًشد ًماسظىن الٍش

اض ي في ألاطبىع: 8-3 الشكل زقم  جىشَع أفساد العُىت خظب عدد مساث ممازطت اليشاط الٍس
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مشاث مماسظت كذد الخىطُذ آثر في ٌُُٓت جىصَم اإلابدىزحن كلى ٌعاكذها هزا الؽٖل كلى 

اض ي في الاظبىق الى  ًشد مً اًشاد  126اإلامثل ب اخذ، ًُخطح مً خالله ان آبر جٕشاس اليؽاغ الٍش

اطت خصخحن في الاظبىق، بملجى اخش آثر مً زلث اإلابدىزحن )اللُىت  ( ًٕشس %36ًِابل مماسظت الٍش

اطت زالر مشاث في اظبىق ًهم ًمثلىن آثر  اطت مشجحن في الاظبىق، أما الزًً ًماسظىن الٍش مماسظت الٍش

اطت اسبم و خمعت  ،(%27)ىزحنمً سبم  اإلابد با الاًشاد الزًً ًٕشسون مماسظت الٍش زم ًدعاوي جٍِش

ًشد مً  28، و ًبِى ٓما هى مبحن في الؽٖل بٌاَس شخص واخذ %14مشاث في الاظبىق بيعبت جٌَى 

اطِخحن ًمثلىن  اطت مشة في الاظبىق داخل واخذة مً اإلايؽأجحن الٍش مً  % 8الزًً ًماسظىن الٍش

ذ، ؤلاسادة و الخاحتاإلاجمىق ا اطت لٕلي، و ٌلىد هزا الخىصَم للذة أظباب أهمها الُى  .ئلى مماسظت الٍش

 

بُت الىاخدةجىشَع أفساد العُىت خظب  :19-3 اليدول زقم  مدة الحصت الخدٍز

بُت ت الخكسازاث مدة الحصت الخدٍز  اليظب املئٍى

 4,6 16 دُُِت 30

 16,3 57 دُُِت 45

 33,1 116 ظاكت واخذة

 39,7 139 ظاكت و هصٍ

 6,3 22 أٓثر مً ظاكت و هصٍ

 100 350 املجمىع

 

ب %40جبحن ملؼُاث الجذ٘و أن  مذة ظاكت و هصٍ في  ًخصصىن  مً أًشاد اللُىت بالخٍِش

باتهم ت الىاخذة، ٍبُالخصت الخذس  ىن مذة ظاكت واخذة في جذٍس ، %33,1في خحن بلوذ وعبت مً ٌعخوُش

بُت الىاخذة ًبلوذ وعبتهم دُُِت في  45أما مً ًبِىن  ، باليعبت للزًً ًذومىن % 16,3الخصت الخذٍس

ىن  آخش، و % 6,3أٓثر مً ظاكت و هصٍ في ٔل خصت ًُمثلىن  دُُِت في 30وعبت هي إلاً ٌعخوُش

بُت خُث بلوذ  و مً بحن اللىامل التي جللب دوسا ٓبحرا في مذة مً اإلاجمىق،  % 4,6خصصهم الخذٍس

بُت   : أٓثرمً احل الخىطُذ  وطلىا الخٕشاساث في مذسج ٓما هى مبحن في الؽٖل الخالي و ُذالخصت الخذٍس
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بُت الىاخدةجىشَع أفساد العُىت خظب  :9-3 الشكل زقم  مدة الحصت الخدٍز

 

 

II - 12-  اطُتجىشَع العُىت خظب  الفترة التي جمازض فيها اليشاطاث الٍس

اطُتالفترة التجىشَع العُىت خظب  :23-3 اليدول زقم  ي جمازض فيها اليشاطاث الٍس

اض ي ت الخكسازاث فترة ممازطت اليشاط الٍس  اليظب املئٍى

 19,7 69 الصباح

 19,7 69 مىخصٍ النهاس

 23,7 83 بلذ الـهش

 30,9 108 اإلاعاء

 6,0 21 خعب الـشوي

 100 350 املجمىع
 

ام اإلاسجلت في هزا الجذ٘و أن ًترة اإلاعاء هي التي حلشي مِاسهت مم  ئُباال ٓبحرا حؽحر ألاُس

اطُت في الٌترة اإلاعائُت، جليها ًترة  108الٌتراث ألاخشي، ًىجذ أن  مً اإلابدىزحن ًضاولىن وؽاػاتهم الٍش

ًشد مً اللُىت، و جدعاوي ًترة الصباح و مىخصٍ النهاس في كذد ألاشخاص  83بلذ الـهحرة أًً سجلىا 

 ًشد 21 ، و ًبِىًشد 69خُث سجلىا  الزًً ًخمشهىن ًيها
 
اض ي في ًتراث هحر  ا ًماسظىن اليؽاغ الٍش

ئلى الالتزاماث و الاسجباػاث الُىمُت التي الخىصَم زابخت أي خعب الـشوي اإلاخاخت لهم، و ًشحم هزا 

و لخبعُؽ الصىسة أٓثر  اكخمذها كلى الذائشة اليعبُت في الؽٖل اإلاىالي ختى ًدعجى لىا جىاحه الٌشد.  

ت اإلاسجلت في الجذ٘و أكالهججضئتها بدعب اليعب اإلا   .ئٍى
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اض يجىشَع أفساد العُىت خظب  :13-3 لشكل زقما  فترة ممازطت اليشاط الٍس

 

 

مً أًشاد اللُىت  % 54مً خال٘ هزا الشظم البُاوي ًـهش أن أٓثر مً هصٍ الذائشة أي أٓثر مً 

اض اليؽاغ  مماسظتًٌظلىن  ء ًٌظلىن اإلاعاء، و مً بحن هإال % 31، و بلذ الضوا٘ ئلى اإلاعاء يالٍش

هزا ًمًٕ جٌعحره كلى أن اهلب أًشاد اللُىت هم كما٘ و أهلب اللما٘ ًخدشسون في هزه الٌترة، ٓزلٗ 

اطت ، أما الٌترة ألامش باليعبت لٌترة مىخصٍ النهاس البلع مً اللما٘ ٌعخولىن هزه الٌترة إلاماسظت الٍش

ظخبُاهاث الخـىا أن حل الىاًذًً مً الصباخُت ًمً خال٘ الاظخؼالق و مً خال٘ مذة جىصَم الا 

 . اإلاعىحن و مً هم في ظً الخِاكذ
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II - 13-  لبدثلجىشَع العُىت خظب املداوز ألاطاطُت 

 جىشَع العُىت خظب املداوز ألاطاطُت في البدث :21-3 اليدول زقم

 اوز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملد
 ابتإحبدون  املجمىع إلاهار الركىز 

 إهار ذكىز  ال وعم ال وعم ال وعم

                 مدىز طغط العمل

 44 30 143 133 26 31 117 102 هل جخؼلب ػبُلت كملٗ حهذ بذوي ٓبحر؟ -

اطت للخخٌٍُ مً  - هل جذًلٗ ػبُلت اللمل إلاماسظت الٍش

 طوؽ اللمل؟
201 18 52 5 253 23 30 44 

  

 ألاطسةمدىز         

اطت ؟ ألاظشةهل حصجلٗ  -          18 332 4 97 14 235 كلى مماسظت الٍش
  

اطت ؟ ألاظشةهل ًىحذ في  -  117 233 22 79 95 154 مً ًماسط الٍش
  

اطت ؟و  -  1 1 176 172 45 55 131 117 هل له جأزحر في جىحهٗ هدى مماسظت الٍش

  

 ألاصدقاءمدىز         

اطت ؟كلى م ألاصذُاءهل ٌصجلٗ  -          28 322 15 86 13 236 ماسظت الٍش
  

اطت ؟ -  2 2 31 315 18 81 13 234 هل ًىحذ بحن ألاصذُاء مً ًماسط الٍش

اطت ؟و  - ىهٗ مماسظت الٍش  72 276 26 73 46 203 هل ٌؽأس
 

2 

  

 إلاعالممدىز وطائل         

اطت  ؤلاكالمهل لىظائل  -          57 291 12 87 45 204 ؟جأزحر في جىحهٗ هدى مماسظت الٍش
 

2 

اطُت ملُىت جإزش ًُٗ ؟ -  2 3 124 221 49 50 75 171 هل هىاْ شخصُت ٍس

  

 مدىز الصحت        

 263 87 64 37 199 50 هل حلاوي مً مشض ملحن ؟ -        
  

اطت ُبل  -  64 199 37 50 26 11 11 39 بهزا اإلاشض ؟ ؤلاصابتهل ٓىذ جماسط الٍش

اطت ؟هل وحهٗ ا -  64 199 8 79 3 34 5 45 لؼبِب هدى مماسظت الٍش

  

         

، اإلاخمثلت في طوؽ اللمل، ألاظشة، ألاصذُاء، ًظم هزا الجذ٘و اإلاداوس ألاظاظُت للبدث

وظائل ألاكالم و الصخت، و ُذ أوسدها في ٔل مدىس أهم ألاظئلت التي حعاكذ في جدذًذ اللالُت بحن هزه 

اض ياإلاداوس و ؤلاُبا٘ كل امجـهش ًباليعبت إلادىس طوؽ اللمل ، التروٍحي ى مماسظت اليؽاغ الٍش  ألاُس
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ال  أنهمٓبحر  أي بذوي ال جخؼلب ػبُلت كملهم حهذ  143 أن كامل هجذ 276ؤلاخصائُت أن مً بحن 

حن، ألاظاجزة الجاملُحن،  في  أما الزًً ًخلبىن ...، و ألاػباء ًخلبىن بذهُا، و مً حملتهم اإلاىؿٌحن ؤلاداٍس

ُحن، أكىان الؽشػت، أكىان الىُاًت و  و مً حملتهم 133كذدهم  و وؿائٌهم أكمالهم الخجاس، الخًش

( آبر مً الالحي ال ًخلبن 31ألامً ...، و بالخذًث كً الجيعحن هجذ أن كذد ؤلاهار الالحي ًخلبن بذهُا )

 الخشة، ألاظخاراث و اإلاىؿٌاث، و أهم اليعاء الالحي ًخلبن الِائماث باألكما٘ (،26) بذهُا في أكمالهً

( أُل مً كذد الزًً ال 102لذد الزًً جخؼلب ػبُلت كملهم حهذ بذوي ٓبحر )ًزٔىس أما باليعبت لل

اإلاىؿٌحن، ألاػباء و ألاظاجزة الجاملُحن، و  هإالء و مً بحن ،(117ًبزلىن حهذ بذوي ٓبحر في أكمالهم )

م:  .هجذ ًُه الخٌصُل الذُُّ اإلاخ 02اإلالخّ ُس  للّ بالجيغ، ػبُلت اللمل و الجهذ اإلابز٘و

اض ي ًىجذ   276مً مجمىق  253 أنأما باليعبت للعإا٘ اإلاخللّ بؼبُلت اللمل و مماسظت اليؽاغ الٍش

م:لماك ب (21-3)) ٓما هى مىضح في الجذ٘و ُس أحابىا بأن ػبُلت كملهم جذًلهم  %92(، أي بالخٍِش

ا ًِؽ مً أحابىا بأن ػبُلت اللمل ال  23، و اللملطت مً  احل الخخٌٍُ مً طوؽ إلاماسظت الٍش

اطت مً احل جخٌٍُ ال ئلىًذًلهم  لظوؽ اللمل جأزحر واضح في  أن، و هزا ًبحن وؽظمماسظت الٍش

اض ي التروٍحي. اطِخحن مً احل مماسظت اليؽاغ الٍش  ئُبا٘ اللما٘ كلى الىخذجحن الٍش

بدىزحن حصجلهم أظشهم كلى مماسظت مً اإلاجمىق اإلا 332 سجلىاًِذ ، باليعبت إلادىس ألاظشة

اطت أي ما ًِاسب  ال حصجلهم أظشهم كلى مماسظت مً مًشد ًِؽ  18 سجلىا، في خحن % 95الٍش

اطت ، و مً مـاهش حصجُم ألاظش ٓما أًاد به بلع اإلابدىزحن خال٘ الذساظت ًِؽ % 5أي  الٍش

اطُت و ٓزا  ّ جدظحر اإلاالبغ الٍش جىـٌُها اإلاعخمش، الخزٓحر الاظخؼالكُت، هجذ الخدٌحز كً ػٍش

اطت و أهمُتها كلى الصخت...، أما ًُما ًخص  اطُت، الخذًث كً مىاطُم جخص الٍش باإلاىاكُذ الٍش

اطت، ًخبرص الىخائج أن  ألاظشةاإلاخللّ بمماسظت أًشاد  العإا٘ مً اإلابدىزحن  % 66.57 أيًشد  233للٍش

اط ت، و هزا ٌلخبر في خذ راجه خاًضا في ئُبا٘ ًخىاحذ بحن أًشاد أظشهم مً ًماسط هىق مً أهىاق الٍش

اطت اإلابدىزحن اطت أي ما  117، و كلى مماسظت الٍش ًشد ال ًىحذ بحن أًشاد أظشهم مً ًماسط الٍش

اطت كلى  ألاظشةًُما ًخللّ بخأزحر أًشاد  و ، %33.43وعبخه  الىخائج  أًشصثًِذ  اإلابدىزحناإلاماسظحن للٍش

اطت  بأًشاد أظشهم  ًخأزشون 233مً مجمىق ًشد  172أن   اإلاماسظحنفي جىحههم هدى مماسظت الٍش

اطتل با  لٍش ًشد ال ًخأزشون في جىحههم هدى  233ًشد مً مجمىق  61، ًبِى %74اي ما وعبخه جٍِش

اطت بزويهم.  الٍش
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ام ؤلاخصائُت  ،بخصىص مدىس ألاصذُاء أما مبدىر أحابىا كلى  322أن ئلى ًدؽحر ألاُس

اطت بىلم مً ٓال الجيعحن، بملجى أن اإلاخللّ بدصجُم ألا العإا٘  مً  % 92صذُاء كلى مماسظت الٍش

اطت، مِابل  ًالُىن الدصجُم مً منهم ال  % 8اإلابدىزحن ٌصجلهم أصذُائهم كلى مماسظت الٍش

اط كلى أهمُت، و هزا دلُل ألاصذُاء ت، و مً بحن حصجُم ألاصذُاء في ئُبا٘ أًشاد اللُىت كلى الٍش

اطت، و  315اإلابدىزحن هجذ أن  ىنهم مماسظت منهم  276منهم لذيهم أصذُاء ًماسظىن الٍش ٌؽأس

اطت اطت التروٍدُت، خصصىا ظإا٘ الٍش ىن ملهم الٍش ، و ُصذ ئؿهاس مً هم  ألاصذُاء الزًً ًدؽأس

 لهزا الوشض ًٖاهذ الىخائج ٓما هى مبحن في الجذ٘و الخالي:

اطتجىشَع العُىت خظب ألاصدقاء الرًً  :22-3 اليدول زقم  ٌشازكىنهم ممازطت الٍس

ت الخكسازاث ؟ألاصدقاءمً هم   اليظب املئٍى

 21,1 74 أصذُاء الحي

 32,6 114 أصذُاء اللمل

 15,1 53 أصذُاء الحي و اللمل

 10,6 37 نو آخش 

 20,6 72 ال ًىحذ

 100 350 املجمىع

 

، زم ًليهم % 32,6مً هزا الجذ٘و ًخطح أن أهلبُت ألاصذُاء هم مً صمالء اللمل بيعبت 

ىن الىىكحن ألا٘و و الثاوي بيعبت % 21,1أصذُاء الحي بيعبت  ، بلذ رلٗ جأحي وعبت %15,1، و ًدؽأس

 مً ألاصذُاء هحر مدذدًً ُذ ًٖىن مً أصذُاء الصوش أو اإلاذسظت أو هحر رلٗ. 10,6%

م ًشد مً  291هالخف أن  (،21-3) أما باليعبت إلادىس وظائل ؤلاكالم ًباللىدة ئلى الجذ٘و ُس

اض ي، أي بيعبت   % 83مجمىق أًشاد اللُىت جإزش و ظائل ؤلاكالم في جىحههم هدى مماسظت اليؽاغ الٍش

مً اإلابدىزحن لذيهم شخصُاث  221 جإزش في جىحههم وظائل ؤلاكالم، و ال  %17مً اإلابدىزحن، مِابل 

اطت شخصُت باسصة أو ه اطُت ًخأزشون بها، ًمً اإلالشوي أن لٖل هىق مً الٍش جم باسص ًخأزش به الٕثحر ٍس

مً الىاط، و ُذ ًخؼىس هزا الخأزش ئلى خذ الخِلُذ و هزا ما هلخـه في مجخملىا، و في ظإا٘ ري صلت 

ٔاألحي:  ت جشجِب وظائل ؤلاكالم ألآثر جأزحرا ًٖاهذ الىخائج   بهزا اإلادىس أسدها مً خالله ملًش

 



 الدزاطت املُداهُت                                                                          الثالثالفصل 

 

  
112 

 
  

      زير في زأي املبدىزين وطائل إلاعالم خظب دزحت الخأجىشَع  :23-3 اليدول زقم

ت الخكسازاث  إلاعالموطائل   اليظب املئٍى

 74 259 اإلاشئُت

 16,6 58 اإلإخىبت

 8,8 31 اإلاعمىكت

 0,6 2 ئحابتبذون 

 100 350 املجمىع
 

هي خعب سأي اإلابدىزحن ًخطح حلُا مً خال٘ هزا الجذ٘و أن وظائل ؤلاكالم ألآثر جأزحرا 

اطُت) وظائل ؤلاكالم اإلاشئُت ًأحي بلذها وظائل  ،%74بيعبت جِذس ب  مثال( ٔالِىىاث الٌظائُت الٍش

اط ، في رًل %16,6ت منها و رلٗ بيعبت  ُؤلاكالم اإلإخىبت اإلاخمثلت في الجشائذ و اإلاجالث خاصت الٍش

 .% 8,8الشادًى  بيعبت ؤلاراكت و اإلاخمثلت في الترجِب جأحي وظائل ؤلاكالم اإلاعمىكت 

مأما ًُما ًخص  ام أن  (،21-3) مدىس الصخت ًبالشحىق ئلى الجذ٘و ُس وؽاهذ مً خال٘ ألاُس

ب  87  ،مً اإلاجمىق الٕلي %25ًشد مً أًشاد اللُىت ٌلاهىن مً مشض مضمً، أي ما وعبخه بالخٍِش

اطِخحن ٌلاهىن  سبم اإلابدىزحن بصُوت أخشي  اض ي كلى معخىي الىخذجحن الٍش ممً ًماسظىن اليؽاغ الٍش

خالت  13 ،اإلاضمً ذاء اإلاٌاصلخالت مصابت ب 32هزه ألاخحرة سجلىا   كلى سأط، و تمً أمشاض مضمى

خاالث أخشي  4، خاالث مصابت باآلم الـهش اإلاضمً 4ذاء العٕشي، خاالث مصابت ب 9و  لعمىت،مصابت با

خاالث لم  5خاالث أخشي مصابت بالعشػان،  3خاالث مصابت بالٖىلعخحرو٘،  3، ظوؽ الذممصابت ب

اإلاشض ى ًدملىن هىكحن مً ألامشاض اإلاضمىت ٓما خالت اإلاخبُِت مً مجمىق  14و  خدذًذ هىق اإلاشضجِم ب

   هى مبحن في الجذ٘و الخالي:

   املصابين بمسطين مصمىين جىشَع املبدىزين :24-3 اليدول زقم

 ألامساضأهىاع 

 املصمىت

 عٕشي ال

 +العشػان

 العٕشي 

 +ٔىلعترو٘

 العٕشي 

 +العمىت

 العٕشي 

 لذم+طوؽ ا

 طوؽ الذم

 +العشػان

 طوؽ الذم

 +ٔىلعترو٘

 داء اإلاٌاصل

 +العمىت

 داء اإلاٌاصل

 +العشػان

 داء اإلاٌاصل

 +ٔىلعترو٘
 املجمىع

 14 1 1 2 2 3 2 1 1 1 الخكسازاث
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آبر جٕشاس في هزا الجذ٘و ًىاًّ مشض طوؽ الذم و العشػان ملا، و ئرا دُِىا الىـش أٓثر 

مشاث، زم ًدعاوي  7ًخٕشس أٓثر مً ألامشاض ألاخشي، بدُث ًخٕشس هجذ ان مشض طوؽ الذم هى الزي 

 مشاث. 4مشاث،  و داء اإلاٌاصل و  الٖىلِعترو٘ ب  5ٔل مً العٕشي و مشض العشػان ب

م أما اطت، ًيؽاهذ في الجذ٘و ُس ع هدى مماسظت الٍش -3) بالخذًث كً جىحُه الؼبِب للمٍش

اطُت، و مشاض ًشد مً مجمىق اإلاصابحن باأل  79، أن (21 ً الٍش أٓذوا أن الؼبِب وحههم هدى الخماٍس

اض ي مً دون جىحُه  08، أما الباقي مً اإلاشض ى )% 91هم ًمثلىن وعبت  أًشاد( ًماسظىن اليؽاغ الٍش

 الؼبِب.

II - 14-  اض ي املسحىة  ألاهدافجىشَع العُىت خظب  مً وزاء ممازطت اليشاط الٍس

اطُت جخلذد و جخخلٍ في الذسحت مً اإلاللىم أن ألاهذاي اإلاشحىة مً مماسظت مً  ألاوؽؼت الٍش

شخص آلخش، لزا اسجأًىا أن هخصص ظإا٘ هدذد ًُه بلع ألاهذاي التي هشاها راث أهمُت و ؼائلت 

اطت، ًٖاهذ الىخائج ٓما هى مبحن في بحن  اطِخحن إلاماسظت أخذ أهىاق الٍش الىاًذًً كلى اإلايؽأجحن الٍش

 الجذ٘و اإلاىالي:

كذة أهذاي في الذسحت ألاولى مً معخىي  وطم بامٖانهمأن أًشاد اللُىت  ججذس ؤلاؼاسة ئلى

 ألاهمُت في آن واخذ.

اض ي  :25-3 اليدول زقم       جىشَع املبدىزين خظب الهدف مً ممازطت اليشاط الٍس

 ألاهداف
 املجمىع إحابتبدون  مظخىي ألاهمُت

 الدزحت الثالثت الدزحت الثاهُت ألاولىالدزحت 

 350 48 24 15 263 مً ألامساض تالىقاً

 350 48 18 35 249 زشاقت اليظم

 350 65 45 34 206 الخسوج مً السوجين

 350 83 29 37 201 جدقُق الظعادة و املسح

 350 95 23 41 191 في العمل ألاداءجدظين 

 350 79 45 47 179 جدظين مظهس اليظد

 350 106 42 31 171 العالج

 350 142 59 55 94 ألاصدقاءجىطُد  العالقت مع 

 350 148 60 60 82 حدد أصدقاءاكدظاب 
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اض ي باليعبت للمبدىزحن مً أكلى جٕشاس ئلى اُل  لِذ ُمىا بترجِب أهذاي مماسظت اليؽاغ الٍش

ً كلى الذسحت ألاولى ألنها حلبر كلى ُذس ٓبحر مً ألاهمُت، أما الذسحت الثاهُت ًهي اُل أهمُت  ٍض جٕشاس مٓش

ام اإلاسجلت في هزا  ، و الذسحت الثالثت هي حلبحر كً ُلت و طلٍ ألاهمُت،مً ألاولى ًبرحىق ئلى ألاُس

اًت مً ألامشاض حاءث في مِذمت الترجِب، خُث  اطت مً أحل الُى الجذ٘و ًخطح لىا أن مماسظت الٍش

ذ  263سجلىا  اًت مً اإلاشض في الذسحت ألاولى، أي ما ًٍض كً مبدىر مً مجمىق اللُىت أدسحىا الُى

اض ي 75% كلى  مً أًشاد اللُىت، و هزا ًذ٘ كلى دسحت وعي اإلابدىزحن بأهمُت مماسظت اليؽاغ الٍش

مً اإلابدىزحن  249بدُث هجذ أن  ،ًأحي في الترجِب الثاوي الاهخمام بشؼاُت الجعمزم ، الجاهب الصحي

اطت مً احل آدعاب أحعام سؼُِت، حعاكذهم كلى أداء وؿائٌهم الُىمُ ت كلى أخعً ًماسظىن الٍش

اطت مً احل الخشوج مً الشوجحن الُىمي مً  206، خُث سجلىا وحه، بلذ رلٗ جأحي مماسظت الٍش

ّ مماسظت اليؽاغ  اإلالل و الطجش أًشاد اللُىت ًشون أن الِظاء كلى  الزي ًىلذه الشوجحن ًٖىن كً ػٍش

اض ي ر ًشي أهه مً خال٘ مبدى  201 أنفي الشجبت الشابلت ًأحي جدُِّ العلادة و اإلاشح بدُث  ،الٍش

اض ي ًدِّ ُذسا مً العلادة و اإلاشح خصىصا  اطت التي ًماسظها  ئرامماسظت اليؽاغ الٍش ٔاهذ الٍش

ِذ  اطت حماكُت ًس أما الزًً ًشون أن جدعحن ألاداء في اللمل هى مً بحن  و الضمالء، ألاصذُاءٍس

ٔان كذدهم  ادة وؽاػهم و أي أن ل مبدىر، 191ألاهذاي التي جأحي في الذسحت ألاولى  هإالء سهبت في ٍص

اطُت ختى ًخمٕىىا مً جدعحن آدائهم في اللمل،  تهم مً خال٘ مماسظتهم لألوؽؼت الٍش باليعبت خٍُى

للزًً يهخمىن بمـهش الجعم، ًىلىهه أهمُت ٓبحرة و ًظلىهه في الذسحت ألاولى مً بحن ألاهذاي اإلاشحىة 

اض ي، هجذ منهم   ت أي مً مجمىق اإلابدىزحن مبدىر 179مً مماسظت اليؽاغ الٍش ، و ُصذ ملًش

الجيعحن يهخم أٓثر بمـهش الجعم ُمىا بمِاػلت مخوحر الجيغ مم مخوحر جدعحن مـهش الجعم ًٖاهذ 

 وج الخالي:  دالىخائج ٓما هى مىضح في الجذ٘و اإلاض 

 جدظين مظهس اليظم مخغير جىشَع املبدىزين خظب الييع و  :26-3 اليدول زقم

 الجيغ
ا  طت مً احل جدعحن مـهش الجعممماسط الٍش

 اإلاجمىق
 ئحابتبذون  بالذسحت الثالثت بالذسحت الثاهُت ألاولىبالذسحت 

 101 24 12 12 53 أهثى

 249 55 33 35 126 رٓش

 350 79 45 47 179 اإلاجمىق

     



 الدزاطت املُداهُت                                                                          الثالثالفصل 

 

  
115 

 
  

ًماسظىن ( %51≈) و أٓثر مً هصٍ الزٔىس  (%52ؤلاهار )أٓثر مً هصٍ  أنًـهش حلُا 

اطت مً   .بمـهش الجعم كلى خذ ظىاءٓال الجيعحن يهخم ، و بالخالي احل جدعحن مـهش الجعم الٍش

اطت مً احل اللالج م: شحىق ئلىًبال ،باليعبت للمماسظت الٍش  171 هجذ أن (25-3)الجذ٘و ُس

اطت مً أحل اللالج،  بأمشاضهزا اللذد أٓبر مً كذد اإلابدىزحن اإلاصابحن  مً اإلابدىزحن ًماسط الٍش

ًجللىا ولخِذ اهه ًىحذ اخخما٘ أن ًٖىن مً بحن اإلابدىزحن أًشاد اخٌىا ما  و هزا (،87) مضمىت

اطت مً  .مشطهم، لعبب مً ألاظباب، أو أنهم خاملحن ألمشاض هحر مضمىت بلذ رلٗ جأحي مماسظت الٍش

اض ي  منهم 94، ًمً بحن حمُم اإلابدىزحن ًىحذ ألاصذُاءأحل جىػُذ اللالُت مم  ًماسط اليؽاغ الٍش

اطت ٌلخبر ًظاء  زُّ و جىػُذ أواصش الصذاُت ممً أحل جى م ألاصذُاء و الضمالء الن مٖان مماسظت الٍش

، شظمُتالتزاماث لالابلُذا كً ًخصشي كلى ػبُلخه  ًُه أنخا٘ مً سظمُاث اللمل ٌعخؼُم الٌشد 

اطُو الخٌاكل الاحخماعي  الخىاصل ٌعىده حى مً ٓما اث و سوح الخلاون خصىصا باليعبت للٍش

اطت مً احل آدعاب أصذُاء حذد، ًمً بحن  الجماكُت، في مإخشة الترجِب هجذ مماسظت الٍش

 ألاًشادمً خال٘ الخٌاكل مم منهم مً ًبدث كلى وسج و جٖىًٍ كالُاث حذًذة  82اإلابدىزحن سجلىا 

اطاث، أو ًجملهم الٌظاء اإلاخمثل في اإلايؽأة  ىن مله مماسظت هىق ملحن مً الٍش الزًً ًدؽأس

اطُتا للٌشد التي لم حؽبم في ألاوظاغ الاحخماكُت ، و ًأحي هزا الؽلىس بذاًم الخاحت الاحخماكُت لٍش

 .ألاخشي 

اطت باليعبت و الؽٖل اإلاىالي ٌلؼي صىسة أوضح كً ما ُلىاه  كً جشجِب أهذاي مماسظت الٍش

 للمبدىزحن

اض ي خظب :11-3 الشكل زقم  زأي املبدىزين جسجِب أهداف إلاقبال على ممازطت اليشاط الٍس
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III – اخخباز الفسطُاث  

III –1-  الفسطُت ألاولى 

اض ي ًإزش الىظؽ الاحخماعي   .التروٍحي في ؤلاُبا٘ كلى مماسظت اليؽاغ الٍش

الىظؽ ألاظشي، الىظؽ اإلانهي و وظؽ ألاصذُاء و  كلى الىظؽ الاحخماعي في دساظدىا هزهو ٌؽمل 

ِت ، و ُذ خذدها لٖل ُبلذ مً ث الذساظت في الٌصل الخمهُذيٓما ظبّ و اؼشها ئلُه في مصؼلخا الًش

 هزه ألابلاد الثالزت مإؼش واخذ ٓمخوحر معخِل.

اطت ألاظشةحصجُم   ← ألاظشي الىظؽ   للمبدىر كلى مماسظت الٍش

 طوؽ اللمل  ← الىظؽ اإلاـــــــنهي

اطت صذُاءألا حصجُم   ← وظؽ ألاصذُاء  للمبدىر كلى مماسظت الٍش

III –1-2- اطتالع  القت بين حشيُع ألاطسة و الاهخظام في ممازطت الٍس

ت اللالُت بحن حصجُم  اطت التروٍدُت  ألاظشةإلالًش  اكخمذها كلى اخخباس باهخـام،و مماسظت الٍش

ئرا عاكذ كلى جدذًذ ٌ ،الزي ٌلخبر مً بحن أهم الاخخباساث ؤلاخصائُت chi-carré (χ2) 2) ٔا(جشبُم  ٔاي

ٔاهذ هىاْ  ًدال كالُتما  ت  2) ٔا(مىؼّ  باجباق، و ت ئخصائُا بحن مخوحًر هٌترض أن الٌشطُت الصٌٍش

H0  اطت باهخـام، و  خأٓذ مً هزه الٌشطُتللجِ٘ى أهه ال جىحذ كالُت بحن حصجُم ألاظشة و مماسظت الٍش

ٔاالحي: SPSS version 20اظخلىا ببرهامج  ٔاهذ الىخائج   و 

اطت و حشيُع ألاطسةل املىخظمت مازطتاملن ملخص مشاهداث العالقت بي :27-3 اليدول زقم  لٍس

  

Observations 

Valide Manquante Total 

N Pourcent N Pourcent N Pourcent 

اطت بصٌت مىخـمت * حصجم  مماسط الٍش

اطت ألاظشة  إلاماسظت الٍش
350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

   SPSS version 20 مخشحاث بشهامجاملصدز: 
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 ٘ اإلاالخـاث  أو اإلاؽاهذاث ًلخص و  SPSSهى الخؼىة ألاولى مً مخشحاث بشهامج  هزا الجذو

اطت التروٍدُت  ألاظشة للمبدىر كلى مم مخوحر حصجُم باهخـام الخاصت بخِاػم مخوحر مماسظت الٍش

اطت، و وسجل أن ٔل اإلابدىزحن ُذ أحابىا كلى العإالحن الخاصحن بهزًً  مً خالله مماسظت الٍش

ً و كذ   مبدىر. 350دهم اإلاخوحًر

اطت  جقاطع: 28-3 زقميدول ال  حشيُع ألاطسة مع باهخظامممازطت الٍس

  
اطت بصٌت مىخـمت  ؟هل جماسط الٍش

Total 
 ال ولم

 ألاظشةهل حصجلٗ 

كلى مماسظت 

اطت  ؟الٍش

 ولم

Effectif 259 73 332 

Effectif théorique 255,2 76,8 332 

% compris dans  ٗهل حصجل

اطت ةألاظش  ؟كلى مماسظت الٍش  
78,0% 22,0% 100% 

 ال

Effectif 10 8 18 

Effectif théorique 13,8 4,2 18,0 

% compris dans  ٗهل حصجل

اطت ألاظشة ؟كلى مماسظت الٍش  
55,6% 44,4% 100% 

Total 

Effectif 269 81 350 

Effectif théorique 269,0 81,0 350 

% compris dans ٗهل حصجل 

اطت ألاظشة ؟كلى مماسظت الٍش  
76,9% 23,1% 100% 

  SPSS version 20 مخشحاث بشهامجاملصدز: 

Tableau croiséًجذ٘و كباسة كً حذ٘و مضدوج )الهزا  هما مماسظت  ( ًخِاػم ًُه مخوحًر

اطت بصٌت مىخـمت و حصجُم ألاظشة، و ٌلؼُىا الخٕشاساث و اليعب الخاصت بهزا الخِاػم ، بدُث الٍش

كلى مماسظت  أظشهممً مجمىق اإلابدىزحن الزًً حصجلهم  % 78ف مً خالله أن هالخ

اطت ًىاؿبىن كلى رلٗ اطت مىاؿبحنمنهم هحر  % 22 ، و الٍش مً  %55,6، مِابل في مماسظت الٍش

اطت و ًىاؿبىن كلى مماسظتها و  مجمىق اإلابدىزحن الزًً ال ًلِىن حصجُلا مً أظشهم كلى مماسظت الٍش

اطت أً 10كذدهم    شاد، أما الزًً ال ًلِىن حصجُلا مً أظشهم و ال ًىاؿبىن كلى مماسظت الٍش

اطت %44,4أًشاد و ًمثلىن وعبت  8كذدهم    .مً مجمىق مً ال حصجلهم أظشهم كلى مماسظت الٍش
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ت ) (Effectifأما باليعبت للخٕشاساث أو ألاكذاد الٌللُت )  Effectifو الخٕشاساث أو ألاكذاد الىـٍش

théorique ٔاي مشبم  بدُث2) ٔا(( ًهي حعاكذها كلى خعاب مجمىق مشبم الٌَش بحن  ٌعاوي أن 

ت  الخٕشاساث اإلاالخـت اطُت مِعىمت و الخٕشاساث الىـٍش ت. و جٕخب الصُوت الٍش كلى الخٕشاساث الىـٍش

                                               كلى الؽٖل الخالي:


 









t

to

F

FF
2

2 

 ُث أن:بد

χ2 = ٔاي مشبم      (Chi-carré) 

  = fo      الخٕشاس اإلاالخف                          (Fréquence Observée de chaque cellule) 

= ft  الخٕشاس الىـشي أو اإلاخىُم   (Fréquence Théorique de chaque cellule)        

اطُت و كىذ جؼبُّ هزه الصُوت  ٔاي مشبم هٌغ هدصل كلى الٍش  اإلاىحىدة في الجذ٘و اإلاىالي2) ٔا(ُُمت 

 Tests du Khi-deux (χ2) 2) كا( مسبع كاي: اخخباز 29-3 اليدول زقم

Tests du Khi-deux 

  Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 4,841a 1 0,028 

Rapport de vraisemblance 4,202 1 0,040 

Association linéaire par linéaire 4,827 1 0,028 

Nombre d'observations valides 350     

a. 1 cellules (25,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 4,17. 

b. Calculé uniquement pour un tableau 2x2 

  SPSS version 20 شهامجمخشحاث باملصدز: 

ٔاي مشبم لبحرظً   دالت اخصائُاي ُُمت و ه 4,841 ُُمخهمً خال٘ هزا الجذ٘و ًخطح لىا أن 

ت ) كىذ ، هزه الىخائج حعمذ 0,028 هىا معخىي الذاللت و ، α = 0.05الذاللت ( و معخىي 1دسحت الخٍش

ت  ع الٌشطُت الصٌٍش جىحذ كالُت راث داللت ئخصائُت هِ٘ى اهه  يبالخالو  )ًشطُت اللذم( H0لىا بًش

اطت التروٍدُت بصٌت مىخـمت. و مً احل ُُاط  ؼذة هزه ُىة و بحن حصجُم ألاظشة و مماسظت الٍش

حعمى ٓزلٗ و  (Mesures d'associations) الشابؽمإؼشاث ُُاط ُىة اللالُت ُمىا بخىؿٍُ 
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و ًشمض له  Phiملامل و  Vشمض ًشمض له بال و  V de Cramerاإلاخمثلت في ملامل بملامالث الاُتران، 

ٔاي مشبمو  Φبالشمض باليعبت للمخوحراث  1و  0و جِم ُُمتهما بحن  ،هما ٌلخمذان في خعابهما كلى 

ٔالخالي:وحلؼى   (W. Fox, 1999, p170-173-174)الاظمُت  اطُت    صُوتهما الٍش

 

V =
   )1,1

2

 crMINN

 
N

2
 =Φ 

V ًاي ٓشامش =    (V de Cramer) 

Φ = Phi 

χ2     ٔاي مشبم  =(Chi-carré) 

N  ؤلاحمالي= اللذد ( للخاالثNombre total de cas) 

r= ( كذد اظؼش الجذ٘وNombre de lignes) 

C = ( كذد أكمذة الجذ٘وNombre de colonnes) 

  V de Cramer و معامل  Phiمعامل : 33-3 اليدول زقم

Mesures symétriques 

  Valeur Signification approximée 

Nominal par Nominal 
Phi 0,118 0,028 

V de Cramer 0,118 0,028 

Nombre d'observations valides 350   

a. L'hypothèse nulle n'est pas considérée. 

  SPSS version 20 مخشحاث بشهامجاملصدز: 

 ٘ خحن و جِذسان ب  Phiو ُُمت  V de Cramerًدبحن لىا أن ُُمت  مً خال٘ هزا الجذو مدعاٍو

م:الجذ٘و )اهـش  و هزه الُِمت جذ٘ كلى أن ؼذة الخأزحر هىكا ما طلٌُت  0,118 ، و (في اإلالخّ 51-3 ُس

اض ي  بالخالي ًمًٕ الِ٘ى أن ؼذة جأزحر حصجُم ألاظش  لزويهم )اإلابدىزحن( كلى مماسظت اليؽاغ الٍش

 .ادالت ئخصائُ اطلٌُت هىكا ما سهم وحىد كالُت بُنهمالتروٍحي 
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III –1-3- اض ي التروٍحي  العالقت بين طغط العمل و الاهخظام في ممازطت اليشاط الٍس

اض ي و طوـاللالُت بحن مم لخدذًذ ملامل الخىاًّ اظخخذمىا ، ىػاث اللملـاسظت اليؽاغ الٍش

الزي ٌلخبر مً بحن أهم اإلاِاًِغ اإلاعخخذمت  (Le coefficient de contingence de Pearson)لبحرظىن 

ً ٌُُٓحن، و ًشمض له بالشمض ل   و ٌلؼى بالصُوت الخالُت:  Cخدذًذ اللالُت بحن مخوحًر

N2

2



=C 

ٔاي مشبم  χ2      : بدُث أن  = (Chi-carré)     ؛ Nكذد الخاالث = 

ٔالخالي: SPSS version 20باالكخماد دائما كلى مخشحاث بشهامج و   ٔاهذ الىخائج 

 

اطتبين القت العمشاهداث ملخص  :31-3 اليدول زقم  و طغط العمل باهخظام ممازطت الٍس

 

  

Observations 

Valide Manquante Total 

N Pourcent N Pourcent N Pourcent 

اطت طوؽ اللمل ًذًلٗ *   إلاماسظت الٍش

اطت بصٌت مىخـمت مماسظت  %100 350 %21,1 74 %78,9 276 الٍش

  SPSS version 20 مخشحاث بشهامجاملصدز: 

 

اطت باهخـام و طوىغ مً خال٘ هزا الجذ٘و اإلالِخ  ص إلاؽاهذاث اللالُت بحن مماسظت الٍش

بظوؽ  حناإلاخللِ حنمبدىر مً بحن مجمىق اإلابدىزحن أحابىا كلى العإال 276ًدبحن لىا أن  ،اللمل

اطت باهخـ ب ام أي بيعبتاللمل و مماسظت الٍش ، أما الزًً امخىلىا كً ؤلاحابت ًُمثلىن % 79 بالخٍِش

هزه اإلالؼُاث ئرا سبؼىاها مم ملؼُاث الجذ٘و  مبدىر. 74، أي مً مجمىق اإلابدىزحن %21,1  وعبت 

م:......... مبدىر الزًً لم ًجُبىا هم لِعىا كما٘ ئهما هم مً اإلاخِاكذًً أو هم  74ًخطح لىا أن  ُس

ىؿٌحن أو مً أصخاب ألاكما٘ الخشة ًهم مً ًئت اإلامبدىر(  276)أما الزًً احبىا  ،مً دون كمل

 بصٌت كامت هم مً ًئت اللما٘.
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اطت  جقاطع: 32-3 يدول زقمال  طغط العمل مع باهخظامممازطت الٍس

  
اطت بصٌت مىخـمت  ؟هل جماسط الٍش

Total 
 ال ولم

هل ًذًلٗ طوؽ 

مماسظت  ئلىاللمل 

اض ي  ؟اليؽاغ الٍش

 ولم

Effectif 203 50 253 

% compris dans  ئلىهل ًذًلٗ طوؽ اللمل 

اض ي؟  مماسظت اليؽاغ الٍش
80,2% 19,8% 100% 

% compris dans اطت بصٌت مىخـمت  %91,7 %72,5 %98,1 هل جماسط الٍش

 ال

Effectif 4 19 23 

% compris dans  ئلىهل ًذًلٗ طوؽ اللمل 

اض ي ؟مماسظت اليؽاغ الٍش  
17,4% 82,6% 100% 

% compris dans اطت بصٌت مىخـمت  %8,3 %27,5 %1,9 هل جماسط الٍش

Total 

Effectif 207 69 276 

% compris dans  ئلىهل ًذًلٗ طوؽ اللمل 

اض ي؟  مماسظت اليؽاغ الٍش
75,0% 25,0% 100% 

% compris dans اطت بصٌت مىخـمت  %100 %100 %100 هل جماسط الٍش

  SPSS version 20 مخشحاث بشهامجز: املصد

ام  ًذًلهم طوؽ اللمل ئلى مماسظت مً اللما٘  % 92سب اِما ً هفي هزا الجذ٘و اهجبحن ألاُس

اطت، و  اطت دون أن ًذًلهم طوؽ اللمل ئلى رلٗ، و مً بحن مً  % 8الٍش ًِؽ مً ًماسظىن الٍش

اطت هجذ  اض ي، و منهم ًيخـمىن في مم % 80ًذًلهم طوؽ اللمل ئلى الٍش  % 20اسظت اليؽاغ الٍش

ب هحر مىخـمحن في رلٗ،  اطت هجذ منهم بالخٍِش  83أما الزًً ال ًذًلهم طوؽ اللمل ئلى مماسظت الٍش

اطت و  % اض ي. بخلبحر  % 17هحر مىخـمحن في مماسظت الٍش  أخش مىه ًيخـمىن في مماسظت اليؽاغ الٍش

اطت ً % 98ًمًٕ الِ٘ى أن  اطت، و  ئلىذًلهم طوؽ اللمل ممً ًيخـمىن في مماسظت الٍش   % 2الٍش

اطت.  منهم ال ًذًلهم طوؽ اللمل الى مماسظت الٍش

اطُت ٔاي مشبم ٓما هى مبحن في الصُوت الٍش  بما أن خعاب ملامل الخىاًّ ٌلخمذ كلى خعاب 

ج كلى خعاب هزا ألاخحر  العابِت، ٔاهذ هدُجخه ٓما هى مىضح في الجذ٘و  ًالبذ مً الخلٍش و رلٗ 

   اإلاىالي.
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 Tests du Khi-deux (χ2) 2) كا( مسبع كاي: اخخباز 33-3 اليدول زقم

Tests du Khi-deux 

  Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 44,411a 1 ,000 

Correction pour la continuitéb 41,123 1 ,000 

Rapport de vraisemblance 37,624 1 ,000 

Association linéaire par linéaire 44,250 1 ,000 

Nombre d'observations valides 276     
a. 0 cellules (0,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 5,75. 

b. Calculé uniquement pour un tableau 2x2 

  SPSS version 20 ث بشهامجمخشحااملصدز: 

 

كىذ دالت اخصائُا و هي  44.41حعاوي خعب ملؼُاث هزا الجذ٘و  ٔاي اإلاشبمن ُُمت ئ

تـت الخـذ دسحـو كى α= 0,05ىي الذاللت ـمعخ ت أو ًشطُت ، ddl=  1 ٍش ع الٌشطُت الصٌٍش و بالخالي هًش

اض ي)ال جىحذ كالُت بحن  H0ذم لال باهخـام(، و هِبل الٌشطُت  طوؽ اللمل و مماسظت اليؽاغ الٍش

اض ي  البذًلت أي أهه جىحذ كالُت راث داللت ئخصائُت بحن طوؽ اللمل و مماسظت اليؽاغ الٍش

 باهخـام.

 
 

  Coefficient de contingence(  Cمعامل الخىافق ): 34-3 اليدول زقم

Mesures symétriques 

  Valeur Signification approximée 

Nominal par 

Nominal 

Coefficient de 

contingence 
,372 ,000 

Nombre d'observations valides 276   

a. L'hypothèse nulle n'est pas considérée. 

  SPSS version 20 مخشحاث بشهامجاملصدز: 

ب عاوي خعب هزا الجذ٘و ٌ (C) ملامل الخىاًّ ؼذة اللالُت بحن و هزا ٌلجي ان  0,4بالخٍِش

اط ت في ؼذتها، و هزا خعب جىصَم ُُم مخىظؼكالُت هي  ت باهخـام و طوؽ اللملمماسظت الٍش

م:الجذ٘و ملامل الخىاًّ و دالالجه اإلاىحىدة في  مً خال٘ ما ظبّ ًمًٕ الِ٘ى اهه  في اإلالخّ، 51-3 ُس
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اض ي باهخـام و مخوحر طوؽ اللمل ئخصائُاجىحذ كالُت دالت  هزه  بحن مخوحر مماسظت اليؽاغ الٍش

   مخىظؼت في ؼذتها.اللالُت 

III –1-4-  اض ي باهخظام و حشيُع  ألاصدقاءالعالقت بين ممازطت اليشاط الٍس

اض اليؽاغ و مماسظت  صذُاءبحن حصجُم ألا  ئخصائُادالت  كالُتختى هخأٓذ مً وحىد   يالٍش

ت  ىاًترطو ا chi-carré (χ2) 2) ٔا( مشبم ٔايباهخـام، اكخمذها كلى اخخباس   حلذم  H0أن الٌشطُت الصٌٍش

اطت باهخـام، و صذُاء لالُت بحن حصجُم ألا ال اجبلىا ألاظلىب  خأٓذ مً هزه الٌشطُتللو مماسظت الٍش

ٔاالحي: SPSS version 20اظخلىا ببرهامج العابّ و  ٔاهذ الىخائج   و 

اطت  جقاطع: 35-3 يدول زقمال  ألاصدقاءحشيُع  مع باهخظامممازطت الٍس

  

اطت بصٌت مىخـ  ؟متهل جماسط الٍش
Total 

 ال ولم

هل ٌصجلٗ 

كلى  ألاصذُاء

اطت  ؟مماسظت الٍش

 ولم

Effectif 257 65 322 

Effectif théorique 247,5 74,5 322,0 

% compris dans  ٗهل ٌصجل

اطت ألاصذُاء ؟كلى مماسظت الٍش  
79,8% 20,2% 100% 

% compris dans  اطت هل جماسط الٍش

؟بصٌت مىخـمت  
95,5% 80,2% 92,0% 

 ال

Effectif 12 16 28 

Effectif théorique 21,5 6,5 28,0 

% compris dans  ٗهل ٌصجل

اطت ألاصذُاء ؟كلى مماسظت الٍش  
42,9% 57,1% 100% 

% compris dans  اطت هل جماسط الٍش

؟بصٌت مىخـمت  
4,5% 19,8% 8,0% 

Total 

Effectif 269 81 350 

Effectif théorique 269,0 81,0 350,0 

% compris dans  ٗهل ٌصجل

اطت ألاصذُاء ؟كلى مماسظت الٍش  
76,9% 23,1% 100% 

% compris dans  اطت هل جماسط الٍش

؟بصٌت مىخـمت  
100% 100% 100% 

  SPSS version 20 مخشحاث بشهامجاملصدز: 
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 ٘ صذُائهم مً اإلابدىزحن ٌصجلهم أ %92 لىا أنًخطح  اإلاضدوج مً خال٘ ملؼُاث هزا الجذو

اطت مىخـمحن في مماسظت اليؽاغ  %80، و مً بحن هإالء هجذ مبدىر 322أي  كلى مماسظت الٍش

اض ي اض ي %20، مِابل مبدىر 257أي  الٍش مبدىر، أما  65أي  هحر مىخـمحن في مماسظت اليؽاغ الٍش

 مً ػشي أصذُائهم الزًً ال 
 
هحر  %57مً بُنهم ، مجمىق اإلابدىزحنمً  % 8ًمثلىن  ًلِىن حصجُلا

اض ي، و  ، و الشظم البُاوي اإلاىالي ٌعاكذها مىاؿبحن كلى رلٗ %43مىاؿبحن كلى مماسظت اليؽاغ الٍش

  كلى الخىطُذ أٓثر.

اطت و حشيُع ألاصدقاءجىشَع أفساد العُىت خظب : 12-3 الشكل زقم  الاهخظام في ممازطت الٍس

 

 Tests du Khi-deux (χ2) 2) كا( مسبع كاي: اخخباز 36-3 اليدول زقم

Tests du Khi-deux 

  Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 19,780a 1 ,000 

Correction pour la continuitéb 17,757 1 ,000 

Rapport de vraisemblance 16,539 1 ,000 

Association linéaire par linéaire 19,724 1 ,000 

Nombre d'observations valides 350     

a. 0 cellules (0,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 6,48. 

b. Calculé uniquement pour un tableau 2x2 
  SPSS version 20 مخشحاث بشهامجاملصدز: 



 الدزاطت املُداهُت                                                                          الثالثالفصل 

 

  
125 

 
  

م ) و هي دالت اخصائُا  19,78حعاوي  χ2 ٔاي اإلاشبمُُمت ( أن 37-3ًخطح مً خال٘ الجذ٘و ُس

تـت الخـذ دسحـو كى α= 0,05ىي الذاللت ـكىذ معخ ت هزا ٌعمذ لىا بو  ddl=  1 ٍش ع الٌشطُت الصٌٍش ًش

حصجُم ِبل الٌشطُت البذًلت أي أهه جىحذ كالُت راث داللت ئخصائُت بحن ج، و H0أو ًشطُت اللذم 

اض ي باهخـامو مماسظت اليؽاغ ال ألاصذُاء  .ٍش

 

 V de Cramer و معامل  Phiمعامل : 37-3 اليدول زقم

Mesures symétriques 

  Valeur Signification approximée 

Nominal par 

Nominal 

Phi ,238 ,000 

V de Cramer ,238 ,000 

Nombre d'observations valides 350   

a. L'hypothèse nulle n'est pas considérée. 

b. Utilisation de l'erreur standard asymptotique dans l'hypothèse nulle. 

  SPSS version 20 مخشحاث بشهامجاملصدز: 

ت ل V de Cramerُُمت  بما أن  0,5و  0,2و هي جِم  0,238حعاوي و  Phiُِمت معاٍو

(0,2<C<0,5 )  م:ذ٘و الج)اهـش ىكا ما مخىظؼت هاللالُت ؼذة ًهزا ًذ٘ كلى أن ، (في اإلالخّ 51-3 ُس

اض ي التروٍحي  صذُاءحصجُم ألا  اللالُت بحنو بالخالي ًمًٕ الِ٘ى أن  و كلى مماسظت اليؽاغ الٍش

 مضاولت هزا اليؽاغ بصٌت مىخـمت هي كالُت دالت ئخصائُا مخىظؼت في ؼذتها هىكا ما.

III –2-  الثاهُتالفسطُت 

اض ي دوسا هاما في ؤلاُبا٘  اض ي ًللب ؤلاكالم الٍش  .  التروٍحي كلى مماسظت اليؽاغ الٍش

أٓثر الىمارج  ٌلخبر للخأٓذ مً صخت هزه الٌشطُت ظىلخمذ كلى همىرج الاهدذاس اللىحعتي الزي 

ؼُىكا في جدلُل البُاهاث الىصٌُت )الٌُُٕت(، و هى أظلىب ئخصائي لٌدص اللالُت بحن مخوحر جابم 

و أٓثر مً اإلاخوحراث اإلاعخِلت، و التي حعمى أخُاها ( و مخوحر واخذ أDichotomiqueزىائي الُِمت ) 

، ص 2012، هِال كً الخلباوي، 2005، أو اإلاصاخبت مهما ًًٕ هىكها )الجظعي، ٌعشةاإلاخوحراث باإلا

م اخخما٘  .(190 ىق الٓما ٌعاكذ هزا الىمىرج كلى جِذًش أو جُى مً كذمه، اهؼالُا مً  خذرُو

 اللىحعتي.الاظخوال٘ ألامثل إلالامالث الاهدذاس 
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اض ي، و جدذًذ جأزحر  و في هزا الِعم ظىدا٘و جِذًش اخخما٘ الاهخـام في مماسظت اليؽاغ الٍش

اض ي اض ي كلى اخخما٘ الاهخـام في مماسظت اليؽاغ الٍش ، و هظٍُ له مإؼش كً وظائل ؤلاكالم الٍش

اض ي اإلاٌظل لذي اإلابدىزحن.  ؤلاكالم وهى هىق وظائل ؤلاكالم الٍش

III –2-1- اض ي جأزير ت بينالعالق اطت إلاعالم الٍس  التروٍدُت و الاهخظام في ممازطت الٍس

اطت  جقاطع: 38-3 يدول زقمال اض ي مع باهخظامممازطت الٍس  جأزير وطائل إلاعالم الٍس

  

اطت بصفت مىخظمت  ؟هل جمازض الٍس
Total 

 ال ولم

 جأزحر  ؤلاكالمهل لىظائل 

في جىحهٗ هدى مماسظت 

اطت  ؟الٍش

 ولم

Effectif 258 33 291 

% compris dans  جأزير  إلاعالمهل لىطائل 

اطت في جىحهك هدى ممازطت ؟الٍس   
88,7% 11,3% 100% 

% compris dans  اطت هل جمازض الٍس

؟بصفت مىخظمت  
96,6% 40,7% 83,6% 

 ال

Effectif 9 48 57 

% compris dans  جأزير  إلاعالمهل لىطائل 

؟ٍاطتالس  في جىحهك هدى ممازطت  
15,8% 84,2% 100% 

% compris dans  اطت هل جمازض الٍس

؟بصفت مىخظمت  
3,4% 59,3% 16,4% 

Total 

Effectif 267 81 348 

% compris dans  جأزير  إلاعالمهل لىطائل 

اطت في جىحهك هدى ممازطت ؟الٍس  
76,7% 23,3% 100% 

% compris dans  اطت هل جمازض الٍس

 بصفت مىخظمت
100% 100% 100% 

  SPSS version 20 مخشحاث بشهامجاملصدز: 

ىظائل ؤلاكالم ب ونخأزش ًمً أًشاد اللُىت  % 84جبحن اإلالؼُاث اإلاىحىدة في هزا الجذ٘و أن 

اطت،  اض ي في جىحههم هدى مماسظت الٍش ب هإالء هجذ  مً بحن و الٍش مً ًيخـمىن في هزا  % 89بالخٍِش

اض ي في جىحههم هدى مماسظت هحر مىخـمحن، أما ا %11مِابل  ،اليؽاغ لزًً ال جأزش وظائل ؤلاكالم الٍش

اطت ًمثلىن وعبت  هحر مىخـمحن في مماسظت اليؽاغ  % 84 همبُنمجمىق اإلابدىزحن، مً  مً %16الٍش

اض ي اطت  أهلبُت أنهزا ٌلجي  منهم مىخـمحن في رلٗ. %16و  ،الٍش اإلابدىزحن الزًً ًماسظىن الٍش

  باهخـام جأزش وظائل ؤلاكالم
 
اض ي ظىاءا اإلاشئُت منها أو اإلإخىبت أو اإلاعمىكت في جىحههم هدى مماسظت  الٍش

اطت اض ي لذيهم.الٍش  ، و الؽٖل اإلاىالي ًبحن جىصَم اللُىت خعب جشجِب أًظلُت وظائل ؤلاكالم الٍش
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اض ي خظب ألافظلُت : 13-3 الشكل زقم  في زأي املبدىزينجسجِب وطائل ألاعالم الٍس

 

اض ي اإلاشئي ًأحي في مِذمت الترجِب أي اهه الىىق مً خال٘ الؽٖل هال  اإلاٌظل خف أن ؤلاكالم الٍش

اض ي اإلإخىب اإلاخمثل في الصخٍ و % 74بيعبت جِذس ب لذي أهلبُت اإلابدىزحن  ، ًلُه ؤلاكالم الٍش

مُت بيعبت  ظىاءاإلاجالث  اض ي اإلاعمىق  %16الىسُُت أو الُش زم ًأحي في مإخشة الترجِب ؤلاكالم الٍش

  ، و ًبِي ازىان مً اإلابدىزحن لم ًجُبىا كلى العإا٘.% 9ل في الشادًى بيعبت اإلاخمث

اض ي هل لىىق ؤلاكالم هدعاء٘هزا ًجللىا  اض يادوس في مىاؿبت اإلابدىزحن كلى مماسظت اليؽاغ  الٍش  ؟لٍش

 جأزحر ٔل مً همىرج الاهدذاس اللىحعتي الزي ٌعمذ لىا بذساظت  ئلىرلٗ هلجأ  كلى ؤلاحابت مً احل

اض ي ألاكالمظائل و  اطتاإلابدىزحن  في جىحه الٍش ت هدى مماسظت الٍش ٔان لىىق ؤلاكالم  ئرا، و ملًش

اض ي اطتفي جأزحر  الٍش    .مىاؿبت اإلابدىزحن كلى مماسظت الٍش

III –2-2- جطبُق همىذج الاهدداز اللىحظتي  Régression logistique 

 : املخغيراث خازج املعادلت39-3اليدول زقم 

Variables hors de l'équation 

  Score ddl Sig. 

Etape 0 
Variables 

اض ي ؤلاكالمجأزحر وظائل   000, 1 141,727 الٍش

اض ي اإلاٌظل ؤلاكالمهىق   663, 1 190, الٍش

Statistiques globales 142,872 2 ,000 

 SPSS version 20 مخشحاث بشهامجاملصدز:                         
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٘ ٌعاكذها الج م ) ذو ت اإلاخوحراث اإلاٌعشة الذاخلت في اإلالادلت و ٓخؼىة أولى  (40-3ُس كلى ملًش

ه ًدبحن أن جأزحر و اإلاخوحراث التي ال جذخل في اإلالادلت، و مً خالل ،التي حعاكذ كلى جدعحن الىمىرج

ا وظائل ؤلاكالم ق، أما هى α= 0,05وظائل ؤلاكالم لها داللت ئخصائُت كىذ معخىي الذاللت  ض ي ًهي الٍش

   .%  5ال جذخل في اإلالادلت ألنها هحر دالت ئخصائُا كىذ معخىي الذاللت 

 اخخباز مىاصفاث الىمىذج )همىذج الاهدداز اللىحظتي( :43-3 زقماليدول 

Tests de spécification du modèle 

  Khi-Chi-deux Ddl Sig. 

Etape 1 

Etape 124,026 2 ,000 

Bloc 124,026 2 ,000 

Modèle 124,026 2 ,000 
  SPSS version 20 مخشحاث بشهامجاملصدز:  

 ٘ م ) مً خال٘ الجذو ت  ٖٓل ًخطح ان الىمىرج (41-3ُس و كىذ  ddl=2دا٘ ئخصائُا كىذ دسحت الخٍش

 . =sig 0,000أن خُث ، α= 0,05 معخىي الذاللت

 معامالث همىذج الاهدداز اللىحظتي :41-3 زقماليدول 

Etape -2log-vraisemblance R-deux de Cox & Snell R-deux de Nagelkerke 

1 255,500a ,296 ,447 

 SPSS version 20 مخشحاث بشهامجاملصدز:                    

م الزي ًدذد لىا وعبت  R-deux de Nagelkerke( هى ملامل 42-3) ما يهمىا في الجذ٘و ُس

اض ي جٌعحر اإلاخوحر اإلاعخِل لخذور اإلاخوحر الخابم، خ ُث ًمٕىىا الِ٘ى هىا أن جأزحر وظائل ؤلاكالم الٍش

اض ي.  %44جٌعش   مً اهخـام اإلابدىزحن في مماسظت اليؽاغ الٍش
   

 املخغيراث في املعادلت :42-3 زقماليدول 

Variables dans l'équation 

  A E.S. Wald ddl Sig. Exp(B) 

Etape 1a 
اض ي ؤلاكالمجأزحر وظائل   41,697 000, 1 83,770 408, 3,730 الٍش

Constante -2,056 ,185 123,731 1 ,000 ,128 

a. Variable(s) entrées à l'étape 1 :  اض ي ؤلاكالمجأزحر  وظائل الٍش . 
  SPSS version 20 مخشحاث بشهامجاملصدز: 
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مت الِائ ا ًخدذد اججاه اللالُتمهمً خاللً Exp(B)و  Aًبحن لىا هزا الجذ٘و اججاه اإلالاملحن 

اض ي بحن جأزحر  للالُت اًجابُت ا أن، ارا ًخطح بحن اإلاخوحراث كلى مماسظت و اإلاىاؿبت  وظائل ؤلاكالم الٍش

اض اليؽاغ  ادة وخذة ) يالٍش  كالمؤلا ( مً جأزحر وظائل accroissement unitaire، هزا ٌلجي ان ٔل ٍص

اطت  اض ي في جىحه اإلابدىزحن هدى مماسظت الٍش ىاؿبت أو الاهخـام في مماسظت اإلا اخخما٘ ًظاكٍ فيالٍش

اض ي ب   بدعب همىرج الاهدذاس اللىحعتي. 41,69اليؽاغ الٍش

بحن  اداللت ئخصائُ راثاًجابُت  الِ٘ى اهه جىحذ كالُتبحعمذ لىا اإلاخىصل ئليها هزه الىخائج 

اض ي  هخـام في اإلاىاؿبت أو الا كلى مهما ًًٕ هىكها )أي أن الىىق لِغ له جأزحر( جأزحر و ظائل ؤلاكالم الٍش

اض ي اض ي . و بالخاليمماسظت اليؽاغ الٍش  ًمٕىىا الِ٘ى أن الٌشطُت الثاهُت جدِِذ، أي أن ؤلاكالم الٍش

اض ي ًللب    التروٍحي. دوسا هاما في ؤلاُبا٘ كلى مماسظت اليؽاغ الٍش

 

III –3-  الفسطُت الثالثت 

اض ي مً اح  ل جدعحن خاالتهم جذًم ألامشاض اإلاضمىت بأصخابها ئلى مضاولت اليؽاغ الٍش

 الصخُت. 

مً احل الخأٓذ مً صخت هزه الٌشطُت، سبؼىا مخوحر ؤلاصابت باألمشاض اإلاضمىت مم مخوحر مماسظت 

اض ي مً احل اللالج، زم سبؼىاه بمخوحر آخش هى الؽلىس  بخدعً بلذ  ؤلاخعاطأو  اليؽاغ الٍش

بُت مً كذمه  .الخصص الخذٍس

III – 3-1- اض ي و اض املصمىت إلاصابت باألمس  العالقت بين  عالجمً أحل الممازطت اليشاط الٍس

اطت مً احل العالج  :43-3 اليدول زقم  ملخص مشاهداث العالقت ألامساض املصمىت و ممازطت الٍس

Récapitulatif du traitement des observations 

  

Observations 

Valide Manquante Total 

N Pourcent N Pourcent N Pourcent 

اطت  هل حلاوي مً مشض ملحن * جماسط الٍش

 ألامشاضمً احل اللالج مً 
350 100,0% 0 0,0% 350 100,0% 

  SPSS version 20 مخشحاث بشهامجاملصدز: 
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لحن الخاصحن اأحابىا كً العإ ُذ  ءدون اظخثىا ًبحن لىا هزا الجذ٘و أن حمُم اإلابدىزحن

اطت   مشض مضمً. و اإلالاهاث مً مً أحل اللالج بمماسظت الٍش

 

اطت  جقاطع: 44-3 يدول زقمال  و إلاصابت بمسض مصمً مً احل العالجممازطت الٍس

  

اطت مً احل اللالج مً هل   ؟ألامشاضجماسط الٍش

Total  بالذسحت

 ألاولى

بالذسحت 

 الثاهُت

بالذسحت 

 الثالثت

بذون 

 ئحابت

هل حلاوي مً 

 ؟مشض ملحن

 ولم

Effectif 67 4 7 9 87 

% compris dans 100 %10,3 %8,0 %4,6 %77,0 هل حلاوي مً مشض ملحن% 

% compris dans  اطت مً احل جماسط الٍش

ألامشاضاللالج مً   
39,2% 12,9% 16,7% 8,5% 24,9% 

 ال

Effectif 104 27 35 97 263 

% compris dans 100 %36,9 %13,3 %10,3 %39,5 هل حلاوي مً مشض ملحن% 

% compris dans  اطت مً احل جماسط الٍش

ألامشاضاللالج مً   
60,8% 87,1% 83,3% 91,5% 75,1% 

Total 

Effectif 171 31 42 106 350 

% compris dans 100 %30,3 %12,0 %8,9 %48,9 هل حلاوي مً مشض ملحن% 

% compris dans  اطت مً احل جماسط الٍش

ألامشاضاللالج مً   
100% 100% 100% 100% 100% 

  SPSS version 20 مخشحاث بشهامجدز: املص

مً الزًً ٌلاهىن مً أمشاض مضمىت ًماسظىن اليؽاغ  %77جبحن هخائج هزا الجذ٘و أن  

اض ي بالذسحت ألاولى مً أحل اللالج، و  منهم بالذسحت الثالثت،  % 8منهم بالذسحت الثاهُت، و  % 4,6الٍش

اطت )الذسحت ألاولى، الذسحت الثاهُت و الذسحت الثالثت  اث حلبر كً مذي أهمُت مماسظت الٍش هي معخٍى

اإلابدىزحن بهزه ألاهمُت، و ُذ  كً دسحت وعي ُلهزه الىخائج دلو مً احل اللالج في هـش اإلابدىزحن(، 

م ئلُهجىحُه الؼبِب ٓما حؽحر هدُجت  جٖىن  مً اإلاشض ى  %91خُث هجذ أن  (21-3) هخائج الجذ٘و ُس

اطت بخىحُه مً الؼبِب  .ًماسظىن الٍش
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 Tests du Khi-deux (χ2) 2) كا( مسبع كاي: اخخباز 45-3 زقماليدول 

Tests du Khi-deux 

  Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 37,866a 3 ,000 

Rapport de vraisemblance 40,251 3 ,000 

Association linéaire par linéaire 33,923 1 ,000 

Nombre d'observations valides 350     

a. 0 cellules (0,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 7,71. 

b. Calculé uniquement pour un tableau 2x2 

  SPSS version 20 مخشحاث بشهامجاملصدز: 

٘ الٔاي مشبم في  هخائج اخخباس م جذو هزا ٌلجي أهه دا٘ ئخصائُا  و  37,86ٌعاوي جبحن أهه  (45-3) ُس

ت  كىذ ع الٌشطُت ههزه الىخائج  و مً خال٘، α= 0,05و كىذ معخىي الذاللت  ddl=3دسحت الخٍش ًش

ت  بحن ؤلاصابت بمشض مضمً  ئخصائُتهِ٘ى اهه جىحذ كالُت راث داللت و  أو ًشطُت اللذم، H0الصٌٍش

اض ي ٓلالج.و مماسظت اليؽاغ ا  لٍش

ت ؼذة هزه اللالُت هدعب ُُمت    V de Cramer و ملامل  Phiملامل و مً احل ملًش

 V de Cramer و معامل  Phiمعامل : 46-3 اليدول زقم

  Valeur Signification approximée 

Nominal par 

Nominal 

Phi ,329 ,000 

V de Cramer ,329 ,000 

Nombre d'observations valides 350   

a. L'hypothèse nulle n'est pas considérée. 
  SPSS version 20 مخشحاث بشهامجاملصدز: 

بمشض مضمً  ؤلاصابتًمًٕ الِ٘ى مً خال٘ هخائج هزا الجذ٘و ان ؼذة اللالُت اإلاىحىدة بحن 

اض ي مً احل اللالج هي ؼذة مخىظؼت مادام   V مل و ملا Phiملامل ُُمت  أنو مماسظت اليؽاغ الٍش

de Cramer  م:ٓما ًذ٘ كلى رلٗ  0,5و  0,2مدصىسة بحن و ختى هِذم  اإلالخّ،في  (51-3) الجذ٘و ُس

اطت ُبل و بلذ ؤلاصابت باإلاشض مم سبؼىا بحن  صىسة أٓثر وطىخا خ٘ى هزه اللالُت، مماسظت الٍش

 و الشظم البُاوي اإلاىالي ًبحن لىا الىخائج. ،ؤلاصابت باإلاشض
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اطت قبل و بعد املسض إلاصابتالعُىت خظب  شَعجى : 14-3 الشكل زقم   باملسض و ممازطت الٍس

 

م:مً خال٘  ب مصاب بمشض مضمً أي ما ٌلاد٘ 38هالخف أن  14-3الؽٖل ُس مً  %44 بالخٍِش

ٔاهذ العبب  اإلاشض ى اض ي ُبل ئصابتهم باإلاشض، ما ٌلجي أن ؤلاصابت باإلاشض  لم ًماسظىا اليؽاغ الٍش

ٔان هزا ؤلاُبا٘ بذاًم شخص ي أم وساء ئُبالهم كلى مماسظ اض ي، و ختى هخأٓذ هل  ت اليؽاغ الٍش

اطت ُبل و بلذ ؤلاصابت باإلاشض سبؼىابىصُدت مً الؼبِب،  بمخوحر  اإلاضمً بحن مخوحر مماسظت الٍش

 ، ًٖاهذ الىخائج ٓما هى مبحن في الجذ٘و الخالي:للمصابحن باألمشاض اإلاضمىت هصُدت الؼبِب

اطت  عجقاط :47-3 اليدول زقم  إلاصابت باملسض مع هصُدت الطبِب قبل ممازطت الٍس

  
اطت  ؟هل هصحك الطبِب بممازطت الٍس

Total 
 ال وعم

هل ٓىذ 

جماسط 

اطت ُ ل بالٍش

 ؤلاصابت

 ؟باإلاشض

 وعم

Effectif 46 3 49 

% compris dans ُ اطت  ؤلاصابتل بهل ٓىذ جماسط الٍش

؟اإلاشضب  
93,9% 6,1% 100,0% 

% compris dans اطت  %56,3 %37,5 %58,2 هل هصخٗ الؼبِب بمماسظت الٍش

 ال

Effectif 33 5 38 

% compris dans ُ اطت  ؤلاصابتل بهل ٓىذ جماسط الٍش

؟اإلاشضب  
86,8% 13,2% 100,0% 

% compris dans اطت  %43,7 %62,5 %41,8 هل هصخٗ الؼبِب بمماسظت الٍش

Total 

Effectif 79 8 87 

% compris dans ُ اطت  ؤلاصابتل بهل ٓىذ جماسط الٍش

؟اإلاشضب  
90,8% 9,2% 100,0% 

% compris dans اطت  %100,0 %100,0 %100,0 هل هصخٗ الؼبِب بمماسظت الٍش

  SPSS version 20 مخشحاث بشهامجاملصدز: 
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امهالخف مً خال٘  ٘  ألاُس م ) اإلاىحذة في هزا الجذو ٔاهىا  % 56أن  (47-3ُس مً اإلاشض ى 

اطت ُبل ًما اطت ُبل ؤلاصابت باإلاشض، و مً بحن  % 44باإلاشض، و  ؤلاصابتسظىن الٍش لم ًماسظىا الٍش

ب  33هإالء هجذ  ع أي ما ٌلاد٘ بالخٍِش اطت بخىحُه أو  % 87مٍش منهم أصبدىا ًماسظىن الٍش

اطت بلذ ؤلاصابت %13مشض ى ًِؽ )أي  5بىصُدت مً الؼبِب، و ًبِى  ( مً أصبدىا ًماسظىن الٍش

أما الزًً هصخهم الؼبِب بمماسظت  .شض دون جىحُه مً الؼبِب، ُذ ًٖىن رلٗ بذاًم شخص يباإلا

ب  ٔاهىا ًماسظىنها ُبل رلٗ، ًهم  ًمثلىن بالخٍِش اطت بلذ اإلاشض و ُذ  ٔاهىا  % 94الٍش مً مجمىق مً 

اطت ُبل ؤلاصابت باإلاشض، مِابل  اطت آلان دون جىحُ % 6ًماسظىن الٍش ه مً ماسظىا و ًماسظىن الٍش

ب  الؼبِب، اض ي ًمثل بالخٍِش مً  % 91ئرا ًمجمىق الزًً هصخهم الؼبِب بمضاولت اليؽاغ الٍش

اض ي بخىحُه مً  ٔان ئُبالهم كلى مضاولت اليؽاغ الٍش مجمىق اإلاشض ى، هزا ٌلجي أن أهلبُت اإلاشض ى 

 الؼبِب مً أحل اللالج.

III – 3-2- اطتالشعىز بو إلاصابت باألمساض املصمىت  العالقت بين  خدظً الصحي بعد ممازطت الٍس

ت  ) ال جىحذ كالُت بحن الؽلىس بخدعً صحي بلذ مماسظت  H0هٌترض أن الٌشطُت الصٌٍش

اطت و ؤلاصابت باألمشاض اإلاضمىت( ٔا الٍش ٔاي مشبم ) ّ اخخباس   .(2و هخدِّ مً هزه اللالُت كً ػٍش

اليشاط ممازطت د مع الشعىز بالخدظً بع إلاصابت بمسض مصمً قاطع: 48-3 يدول زقمال

اض    يالٍس

  

هل حشعس بخدظً صحي بعد ممازطت 

اطت  Total ؟الٍس
 بذون ئحابت ال ولم

هل حلاوي 

مً مشض 

 ؟ملحن

 ولم

Effectif 85 2 0 87 

% compris dans 100,0 %0,0 %2,3 %97,7 هل حلاوي مً مشض ملحن% 

% compris dans اطت  %24,9 %0,0 %66,7 %58,6 هل حؽلش بخدعً صحي بلذ مماسظت الٍش

 ال

Effectif 60 1 202 263 

% compris dans 100,0 %76,8 %4, %22,8 هل حلاوي مً مشض ملحن% 

% compris dans اطت  %75,1 %100,0 %33,3 %41,4 هل حؽلش بخدعً صحي بلذ مماسظت الٍش

Total 

Effectif 145 3 202 350 

% compris dans حنهل حلاوي مً مشض مل  41,4% ,9% 57,7% 100,0% 

% compris dans اطت  %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 هل حؽلش بخدعً صحي بلذ مماسظت الٍش
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  SPSS version 20 مخشحاث بشهامجاملصدز: 

ام  ٘ اإلاىحىدة في  ؤلاخصائُتألاُس م ) الجذو مً اإلاشض ى ٌؽلشون  % 98جبحن أن  (48-3ُس

اض  بُت، في خحن هجذ شخصحن ًِؽ مً بخدعً بلذ مماسظت اليؽاغ الٍش ي و بلذ الخصص الخذٍس

اطت، أما ألاصخاء الزًً ال ٌلاهىن مً ألامشاض ًىجذ  اإلاشض ى ال ٌؽلشون بالخدعً بلذ مضاولت الٍش

أي أنهم منهم أحابىا ب"ولم"  %23منهم لم ًجُبىا كً العإا٘ اإلاخللّ بالخدعً الصحي، و  % 77

بُت أي اهه ال ٌؽلش  ًِؽ مً أحاب ب"ال"شخص واخذ ، و ٌؽلشون بخدعً بلذ الخصص الخذٍس

اطت، و هزا ال ٌلخذ أو ًمًٕ ئهماله.  بخدعً بلذ مماسظت الٍش

 Tests du Khi-deux (χ2) 2) كا( مسبع كاي: اخخباز 49-3 اليدول زقم

  Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 158,125a 2 ,000 

Rapport de vraisemblance 192,032 2 ,000 

Association linéaire par linéaire 155,458 1 ,000 

Nombre d'observations valides 350     
  SPSS version 20 مخشحاث بشهامجاملصدز: 

ام الىاسدة في هزا الجذ٘و أن ٔاُُمت  جـهش ألاُس دا٘ و هى  158,125حعاوي  (2ٔاي مشبم )

ت و  α= 0,05 معخىي داللت كىذ ائخصائُ ت ddl=2كىذ دسحت الخٍش ع الٌشطُت الصٌٍش ، و بالخالي هًش

و هِ٘ى أهه جىحذ كالُت راث داللت ئخصائُت بحن ؤلاصابت باألمشاض اإلاضمىت و الخدعً الصحي بلذ 

اض ي.  مماسظت اليؽاغ الٍش

ت ؼذة هزه اللالُت هدعب ُُمت إلاو   Cو ملامل الخىاًّ  V de Cramer و ملامل  Phiملامل لًش

 Cو معامل الخىافق V de Cramer و معامل  Phiمعامل : 53-3 اليدول زقم

  Valeur Signification approximée 

Nominal par 

Nominal 

Phi ,672 ,000 

V de Cramer ,672 ,000 

Coefficient de contingence ,558 ,000 

Nombre d'observations valides 350   

a. L'hypothèse nulle n'est pas considérée. 
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b. Utilisation de l'erreur standard asymptotique dans l'hypothèse nulle. 
  SPSS version 20 مخشحاث بشهامجاملصدز: 

ٔلها  Cو ملامل الخىاًّ V de Cramer و  Phiًبذو حلُا مً خال٘ هزا الجذ٘و أن ُُم ملامل 

م:الجذ٘و )اهـش اإلالخّ و هزا ٌلبر كً ُىة اللالُت  0,8و  0,5جِم بحن  و بالخالي هِ٘ى أهه  ،((51-3) ُس

ت في ؼذتها  ئخصائُتجىحذ كالُت راث داللت  بحن ؤلاصابت باألمشاض اإلاضمىت و الؽلىس بالخدعً ٍُى

اض ي.  بلذ مضاولت اليؽاغ الٍش

، بملجى أن الثت ُذ جدِِذطىء الىخائج اإلاخدصل كليها أن الٌشطُت الث كلىئرا ًمًٕ الِ٘ى 

اض ي بدثا كً جدعحن خاالتهم  ألامشاض اإلاضمىت ججلل مً خامليها ًِذمىن كلى مماسظت اليؽاغ الٍش

   الصخُت.

IV –  لدزاطتالعامت لىخائج ال 

 مً الذساظت اإلاُذاهُت و اخخباس الٌشطُاث وعخيخج ما ًلي:اإلاخىصل ئليها اإلالؼُاث مً خال٘ 

َبحَن مً خال٘ اخخ -
َ
باس الٌشطُت ألاولى أن الىظؽ الاحخماعي له جأزحر اًجابي كلى اإلابدىزحن في جىحههم ج

اض ي التروٍحي، ، ألاظشي الىظؽ ٔل مً بدُث أن اللالُت بحن مإؼشاث  هدى مماسظت اليؽاغ الٍش

اض ي ؤلاُبا٘مم مإؼش  ألاصذُاءالىظؽ اإلانهي و وظؽ  اإلاخمثل في  التروٍحي كلى مماسظت اليؽاغ الٍش

ئخصائُا، و بذسحاث مخٌاوجت في ؼذة اللالُت بدُث أن جأزحر ٔلها دالت  حاءث ،ـام في اإلاماسظتالاهخ

 0.2، ًلُه جأزحر وظؽ ألاصذُاء بؽذة ُذسة ب 0.4طوؽ اللمل حاء في مِذمت الترجِب بؽذة ُذسة ب 

الاُتران التي هزا باالكخماد كلى مِاًِغ   ،0.11و في مإخشة الترجِب ًأحي حصجُم ألاظشة بؽذة ُذسة ب 

 .بحن اإلاخوحراث حعاكذ كلى جدذًذ ؼذة اللالُت

مً  %79ًمثلىن  همً ،اللما٘ داخل كُىت الذساظت بلذدكالُت  هلً طوؽ اللمل لخأزحر باليعبت  -

مً جذًلهم ػبُلت أكمالهم ئلى مماسظت  %92مجمىق اإلابدىزحن، و مً بحن هإالء اللما٘ ًىحذ 

اطت مً احل الخخٌٍُ مً  طوىغ اللمل، و جدباًً ػبُلت اللمل بحن أهىاق ألاكما٘ الخشة خذة الٍش

 .و اإلاىؿٌحن باخخالي أظالٓهم و الِؼاكاث اإلاىخمحن ئليها تخخلٌاإلا

ِت ًِذ أًاد أهلبُت أًشاد اللُىت  ألاصذُاءوظؽ  لخأزحر باليعبت  - اًجابُا ًخلِىن حصجُلا  أنهمو الًش

اض ي أصذُائهممً  مً مـاهش الدصجُم هجذ ، و %92مثلىن وعبت و ً كلى مماسظت اليؽاغ الٍش

اطت خُث أن  ت ألاصذُاء إلاماسظت الٍش هم أصذُائهم مماسظت  %79.3مؽآس مً اإلابدىزحن ٌؽآس

ىن هٌغ هىق  ٔاهىا أصذُاء الحي أو صمالء اللمل أو آخشون )ًدؽأس اض ي التروٍحي، ظىاء  اليؽاغ الٍش

اطت(.   الٍش
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اطت له  ًان ي،ألاظش  أزحر الىظؽباليعبت لخ -  جأزحر مإؼش حصجُم ألاظشة لألًشاد اللُىت كلى مماسظت الٍش

مً اإلابدىزحن أًادوا بأنهم ًخلِىن حصجُلا مً أًشاد ألاظشة كلى  %95بدُث أن  ،اًجابي واضح

اض ي مً اإلابدىزحن ًىحذ مً  %67التروٍحي، و مً مـاهش هزا الدصجُم هجذ أن  مماسظت اليؽاغ الٍش

اض ي.بحن أًشاد أظشهم مً ًما  سظىن اليؽاغ الٍش

ًؤزس في  الىطط الاحخماعيو على طىء ما طبق ًمكىىا القىل أن الفسطُت ألاولى جدققذ، بمعنى أن 

اض ي  .التروٍحي إلاقبال على ممازطت اليشاط الٍس

بحن جأزحر  ئخصائُتالىخائج كلى وحىد كالُت راث داللت  دلذًِذ أما باليعبت الخخباس الٌشطُت الثاهُت  -

اض ي، مؤلاكال  اض ي و الاهخـام في مماسظت اليؽاغ الٍش مً اإلابدىزحن أكشبىا كً دوس  %83 أنٓما  الٍش

اض ي التروٍحي، ألاكالموظائل   ؤلاكالم أنوعخيخج و مىه  في الخأزحر كلى جىحههم هدى مماسظت اليؽاغ الٍش

اض ي  كلى مماسظت  ًشادألا با٘ اإلاخخلٌت اإلاشئُت، اإلإخىبت و اإلاعمىكت ًللب دوسا ٓبحرا في ئُ بأهىاكهالٍش

اض ي، رلٗ اهه ٌعاكذ كلى وؽش اإلاللىماث كلى أوظم هؼاَ، ٓما ٌعاكذ كلى جىكُت ألاًشاد  اليؽاغ الٍش

اض ي  اطُتمً خال٘ ما ًِذمه مً بشامج و خصص بأهمُت اليؽاغ الٍش  .ٍس

ا ، أي أنجدققذ الثاهُتًمكىىا القىل أن الفسطُت  هره الىخائجو على طىء  ض ي ًلعب إلاعالم الٍس

اض ي  .  التروٍحي دوزا هاما في إلاقبال على ممازطت اليشاط الٍس

أما ًُما ًخص اخخباس الٌشطُت الثالثت ًِذ أؿهشث الىخائج اإلاخدصل كليها اهه جىحذ كالُت راث  -

اض ي مً أحل اللالج،   %77خُث أن داللت ئخصائُت بحن ؤلاصابت باإلاشض اإلاضمً و مماسظت اليؽاغ الٍش

اض ي مً أحل اللالج، هزه اللالُت مً اإلاصابح ن باألمشاض اإلاضمىت ًِبلىن كلى مماسظت اليؽاغ الٍش

اطت ُبل  %44، و أن 0.33مخىظؼت في ؼذتها بدُث جِذس ب   ئصابتهممً اإلاشض ى لم ًماسظىا الٍش

اض ي، هزا ٌلجي أن  %87باإلاشض، و مً بحن هإالء   ؤلاصابتمً هصخهم الؼبِب بمضاولت اليؽاغ الٍش

اض ي باإلاشض ئما بىصُدت مً الؼبِب أو اهؼالُا مً  هي التي حللتهم ًِبلىن كلى مماسظت اليؽاغ الٍش

 ُىاكاتهم الصخصُت.

ت في ؼذتها مً هاخُت أخشي أؿهشث الىخائج أهه جىحذ كالُت راث داللت ئخصائُت  بحن ؤلاصابت ٍُى

اض ي التروٍحي مً  %98، بدُث أن باإلاشض اإلاضمً و الؽلىس بخدعً صحي بلذ مماسظت اليؽاغ الٍش

اض ي التروٍحي . هزا ٌلجي أن أصخاب ألامشاض اإلاضمىت ٌؽلشون بخدعً صحي بلذ مضاولتهم لليؽاغ الٍش

اض ي لها دوس ٓبحر في جدعً خالت اإلاشض ى.  مماسظت اليؽاغ الٍش

جدفع ألامساض املصمىت هطالقا مً هره الىخائج ًمكىىا القىل أن الفسطُت الثالثت جدققذ، أي أن ا

اض ي مً احل جدظين خاالتهم الصحُت.بأصحا  بها إلى مصاولت اليشاط الٍس
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 الخاتمة

ا ، مً اجل الدول العدًد مً  إليهات التروٍدُت مً بين املؼالب التي حسعى طحعخبر ممازست الٍس

الحفاؾ على صحت مىاػىيها مً الىاخُت الجسدًت، الىفسُت و الاجخماعُت، و لخدقُق ذلك جداول هره 

اطُت، ةالدول جاهد  بئعدادو ذلك  جىفير ما أمنً مً الىسائل في سبُل وشس زقافت املمازست الٍس

اطُت و جؤػيرها،  إخُاءامليشاث و سً القىاهين و  اطت  إلاقبال أن إالالخظاهساث الٍس على ممازست الٍس

العىامل و املخؼيراث املخداخلت منها الاجخماعُت، الثقافُت، الاقخصادًت و مً التروٍدُت جدنمه العدًد 

ًىاجه  أًً، املهىُت معترك الحُاة إلىاهخقل  مشىازه الدزاس ي و  ههىأالصحُت التي ججعل مً الفسد الري 

البدث عً الىسُلت التي  إلى، ٌسعى جاهدا النثير مً الظؼىػاث الاجخماعُت و املهىُت و الصحُت

اطت التروٍدُت مً أهجع  حساعده على الخخلص مً الظؼىػاث، و قد أزبدذ الدزاساث أن ممازست الٍس

 لصحت.الىسائل ملجابهت الظؼىػاث و الحفاؾ على ا

اطاث و و قد خاولىا مً خالل دزاسدىا هره  التي استهدفذ الىافدًً على املسلب املخعدد الٍس

على بعع املخؼيراث التي جؤزس في إلاقبال على ممازست أو النشف  حسلُؽ الظىءاملسبذ الاوملبي 

اض ي التروٍحي الاجخماعي ي الىسؽ املخمثلت فأن املخؼيراث  إلىقد جىصلىا في نهاًت البدث ، و اليشاغ الٍس

اض ي باإلطافت إلى الجاهب ، و جددًدا حشجُع ألاسسة، ألاصدقاء و طؼىغ العمل، و لرا جؤزير إلاعالم الٍس

اض يألامساض املصمىت الصحي و جددًدا التروٍحي مع  ، ملها جؤزس في إلاقبال على ممازست اليشاغ الٍس

 جفاوث في شدة هرا الخؤزير. 

دة علمُت خاصت بهرا املىطىع، و مً خالل ما اسخقُىاه مً و مً خالل ما جمعىاه مً ما

معاٌشدىا للمبدىزين، اسخؼعىا أن وسجل في نهاًت هره الدزاست بعع الىقاغ التي هسي أهه مً واجب 

 الجهاث املعىُت أن جؤخرها بعين الاعخباز و جخمثل في ألاحي:

 اطُت ذاث املقاًِس الىىعُت و ا اطُت جىفير الهُامل و امليشآث الٍس لصحُت، و إوشاء وخداث ٍز

بها مً املىاػً، ت داخل الخجمعاث السنىُت بؼُت جقٍس و ذلك باالعخماد على دزاساث  جىاٍز

ع جقىُت مىطىعُت في اخخُاز   .(Choix de Terrain. )أزطُت املشاَز

 ُاطُت املؤهلت و لرا الىسائل جىفير الشسوغ الصح ت، شسوغ ألامً و السالمت، إلاػازاث الٍس

اطُت مً اجل حشجُع إلاقبال ألثر على ممازست اليشاغ  الخقىُت على مسخىي امليشآث الٍس

اض ي.   الٍس

  ًاطت في إفسادها، و أن ججعلها طم على ألاسسة أن حعمل جاهدة في شزع خب ممازست الٍس

 التي حؼسسها في أبىاءها.  أهداف الخيشئت الاجخماعُت
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 اطت ، و اعادة الىظس في الىصىص القاهىهُت الخاصت بها، و جفعُل دوز املجالس البلدًت للٍس

ت. جنُُفها اطت الجىاٍز اطت للجمُع و الٍس  مً اجل جىسُع فنسة الٍس

 ( اطت و العمل ( ألنها وسُلت حساعد على Sport et Travailحشجُع أسلىب ممازست الٍس

 ،العمل زفع املسدودًت خدة طؼؽ العمل، و حساعد على جىمُت زوح الاهخماء، الخخفُف مً

جىػُد العالقاث و الخفاعل بين عمال القؼاع الىاخد مع بعظهم، و مع عمال مخخلف 

 القؼاعاث.

 ُاطُت ذاث الؼابعإخ التروٍحي في ألاوساغ الاجخماعُت، ختى حعم الفائدة  اء الخظاهساث الٍس

 جمُع الشسائذ.

  اطت التروٍدُت و  حسؼير بسامج إعالمُت حساعد على وشس الىعي الصحي و الثقافي املخعلق بالٍس

 خسً اسخؼالل وقذ الفساغ.  

  ت، و حسهُل إلاجساءاث اطت الجىاٍز اطُت و خاصت جمعُاث الٍس الاهخمام ألثر بالجمعُاث الٍس

 الخاصت بئوشاء هرا الىىع مً الجمعُاث.

  ت و ألاًام الخدسِسُت السامُت إلى جدسِس املىاػً بؤهمُت ممازست إلالثاز مً الحمالث الخىعٍى

اض ي و الفىائد التي ًجىيها مً ذلك، خاصت املخعلقت بالجاهب الصحي و ألامساض  اليشاغ الٍس

 املصمىت.  

اض ي مفخىخا للدزاست مً جى  في ألاخير  و  ، هب وشواًا أخسي اًبقى مىطىع ممازست اليشاغ الٍس

اض ي التروٍحي للفئاث و الشسائذ التي ػفلذ عنها النثير مً البدىر اليشاغ اما ًخعلق بخاصت  لٍس

اطت ألامادًمُت، الن أػلبُت الدزاساث املعىُت بمىطىع  اطت الخىافسُت في استهدفذالٍس أخد  الٍس

    ألاػىاز الدزاسُت مً الابخدائي إلى الجامعت. 
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س اليشاط البذوي في الصحت واملشض :(2008هصاع بً محمد الهصاع، ) - 25 ، في مىطىعت الخؼرًت، جحٍس

 عبد السحمان عبُد مطُلس، أوادًمُا إهترهاطُىهاٌ، بيروث، لبىان.

 ، داز اإلاعازف ، الطبعت ألاولى ، لبىان. و الخلفضيىوي إلاعالم إلاراعي :(1990إبساهُم إمام، ) - 26

، جسجمت بىشٍد صخساوي، مىهجيت البحث العلمي في العلىم الاوعاهيت(: 2004مىزَع اهجسض، ) - 27

 هماٌ بىشسف، طعُد طبعىن، داز اللطبت لليشس، الجصائس.

 ، مطس.1س العسبي، ط . اللاهسة: داز الفىالشياضت دواء لهل داء :(1998عطام بدوي. ) - 28

علم الاحخماع العائلي، دساظت  :(2003محمد أحمد محمد بُىمي، عفاف عبد العلُم هاضس،) - 29

ت.الخؼيراث في ألاظشة العشبيت  ، داز اإلاعسفت الجامعُت، ؤلاطىىدٍز

ن ، دًىاجقىياث ومىاهج البحث في العلىم العياظيت و إلاحخماعيت(: 2005عبد الىاضس جىدلي، ) - 30

 اإلاطبىعاث الجامعُت، الجصائس .

اظتراجيجياث ئداسة الضؼىط  :(2006طه عبد العظُم حظين، طالمت عبد العظُم حظين، ) - 31

 ، داز الفىس ، عمان.1، طالتربىيت و الىفعيت

العلىك الخىظيمي و الخحذًاث املعخقبليت في املإظعاث (: 2008محمد حظً محمد حماداث،  ) - 32

 داز حامد لليشس و الخىشَع، عمان، الازدن. ،1، طالتربىيت
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إلاعالم الشياض ي، دساظت عمليت للخحشيش الشياض ي في الصحافت وإلاراعت  :(1994أدًب خػىز، ) - 33

 اإلاىخبت ؤلاعالمُت، دمشم، طىزٍا. والخلفضيىن،

ى، اللاهسة، داز اإلاعازف ، الطبعت الاول، أوقاث الفشاغ والترويح :(1990عطُاث محمد خطاب، )  - 34

 مطس.

، مىخبت الاهجلى في علم الاحخماع الطبي، ثقافت الصحت و املشض :(2006هجالء عاطف خلُل، ) - 35

ت، مطس.  مطٍس

مسهص ، سؤيت عصشيت للترويح و أوقاث الفشاغ :(1997، )هماٌ دزوَش، محمد محمد الخماحمي - 36

 الىخاب لليشس، اللاهسة، مطس.

-الاحخماعياث-الترويح وأوقاث الفشاغ، الخاسيخ و الفلعفت :(2001الخىلي، )هماٌ دزوَش و أمين  - 37

 ، داز الفىس العسبي، اللاهسة، مطس.2، طالبرامج و ألاوشطت

، داز الفىس 1، ط  جأثير الجىاهب الصحيت على اليشاط البذوي الشياض ي :(1998إبساهُم زحمت، ) - 38

 للطباعت واليشس، عمان.

 جسجمت فسج الشامي، الداز العسبُت للعلىم، بيروث، لبىان.، ظشطان الثذي :(2001،)طازة زوشهخاٌ - 39

اد عِس ى، ) - 40 ، الظلظت الثلافُت الطادزة عً الاجحاد الظعىدي للتربُت  القلب الشياض ي :(2007شاًد ٍش

 (.16البدهُت ، عدد خاص ، زكم )

، 1، طألافشاد و الجماعاث في املىظماثالعلىك الخىظيمي ظلىك (:  2013محمد زبُع شهاحي، ) - 41

 مىخبت اإلاخىبي، اإلاملىت العسبُت الظعىدًت.

 ، داز الفىس العسبي، اللاهسة، مطس.          الصحت والتربيت الصحيت: (1997بهاء الدًً إبساهُم طالمت، ) - 42

از الجامعُت للطبع و ، الدالعلىك إلاوعاوي في املىظماث :(2001عبد الباقي محمد ضالح الدًً، ) - 43

ت، مطس.  اليشس والخىشَع، ؤلاطىىدٍز

، داز الجامعت العلىك الخىظيمي مذخل جطبيقي معاصش(: 2003)                                                         - 44

ت، مطس.  الجدًدة، ؤلاطىىدٍز

ت، مطس.مطبعت  1، طعلم الىفغ الصىاعي :(1999محمىد فخحي عياشت، ) - 45  الجمهىزٍت، الاطىىدٍز

ت، داز الىفاء لدهُا الطباعت واليشس الصحت الشياضيت :(2006عالء الدًً محمد علُىة، ) - 46 ، ؤلاطىىدٍز

 والخىشَع، مطس

، اللاهسة، 1داز الفىس العسبي، ط، الاحخماع الشياض ي :(2005خير الدًً علي عىَع، عطام الهاللي، ) - 47

 مطس.

، مسهص الىخاب  1، ط إلاعالم الشياض ي :(1998علي عىَع، عطا حظً عبد السحمان، ) خير الدًً - 48

 لليشس ،اللاهسة ، مطس.

اغ، طعلم الاحخماع :(2005أهخىوي ػدهص، ) - 49 ُّ ،اإلاىظمت العسبُت للترجمت، 4، جسجمت و جلدًم فاًص الط



 قائمت املصادس و املشاحع

 

  
143 

 
  

 بيروث، لبىان.

 ، داز أطامت لليشس، ألازدن.1ط، الاعالم الشياض ي :(2011ًاطين فػل ًاطين، ) - 50

، داز اإلاظيرة لليشس و الخىشَع، مبادئ في الصحت و العالمت العامت :(2002جاال كطِشاث، و اخسون، ) - 51

 عىان ألازدن.

، مجلت العلىم مماسظت اليشاط البذوي لطالباث حامعت امللو فيصل :(2004أبى ضالح واظم، ) - 52

ت والىفظُت، اإلاملىت ا  لعسبُت الظعىدًت.التربٍى

، 2، ط إلاخخباساث والقياظاث الفعيىلىحيت في املجاى الشياض ي :(1999واظم جابس أمير ػلىم،) 53

ذ.  ميشىزاث ذاث  الظالطل، اليٍى

الترويح وأهميخه في الخىافق  :(2008هدي حظً محمىد محمد، ماهس حظً محمىد محمد،) - 54

ت، 1، ط تالىفس ي والاحخماعي ملخحذي إلاعاقت الزهىي ، داز الىزواء للطباعت واليشس ، ؤلاطىىدٍز

 مطس.

 ، داز وائل لليشس، عمان.3، طالعلىك الخىظيمي في مىظماث الاعماى :(2005العمُان محمىد، ) - 55

د طلطان مشعان، ) - 56  ، مىخبت الفالح لليشس و الخىشَع، اليىٍذ.1، طعلم الىفغ الصىاعي(: 1994عٍى

، داز الخيشئت الاحخماعيت و العلىك إلاهحشافي لخالميز املذسظت الثاهىيت(: 2003عامس مطباح،) - 57

 ، الجصائس.1ألامت، ط

 ، داز ألامل، الجيزة، مطس.1، طالىقاًت والعالج مً أمشاض العشطان :(2006محمد مططفى، ) - 58

ى، داز الللم لليشس ، الطبعت ألاولأظغ الخؼزًت العالحيت :(2001عبد السحمً عبُد عىع مطُلس،) - 59

 والخىشَع. دبي، دولت ؤلامازاث العسبُت اإلاخحدة.

 ، أوادًمُا إهترهاطُىهاٌ، لبىان.الؼزاء والخؼزًت :(2009عبد السحمً عبُد عىع مطُلس، ) - 60

، داز اإلاعسفت املذخل الاحخماعي للمجاالث الطبيت والىفعيت :(1997أميرة مىطىز ًىطف علي، ) - 61

 س.الجامعُت، مط

مىهج شامل لذساظت مصادسها وهخائجها ، ضؼىط العمل(:  1998عبد السحمً بً محمد هُجان،) - 62

اع.وليفيت ئداستها ت، الٍس  ، معهد ؤلادازة العامت، مسهص البحىر والدزاطاث ؤلاداٍز

د وجدي، ) - 63 ، داز اإلاعسفت للطباعت و اليشس، 3، طدائشة معاسف القشن العششيً :(1971محمد فٍس

 بيروث، لبىان.
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 املعاحم و القىاميغ
 

، داز ضادز، بيروث، لعان العشب، املجلذ الثاوي(، 1968، )أأبي الفػل جماٌ الدًً بً مىظىز  - 1

 لبىان.

، داز ضادز، بيروث، لعان العشب، املجلذ العابع(، 1968، )بأبي الفػل جماٌ الدًً بً مىظىز  - 2

 لبىان.

 ، مىخبت لبىان، بيروث، لبىان.معجم مصطلحاث العلىم الاحخماعيت(،  1982احمد شوي بدوي،) - 3

، مؤطظت أعماٌ اإلاىطىعت املىظىعت العشبيت العامليت، املجلذ الثاوي(، 1999أطاجرة مخخططين، ) - 4

اع، اإلاملىت العسبُت الظعىدًت.  لليشس والخىشَع، الطبعت الثاهُت، الٍس

، مؤطظت أعماٌ ىظىعت العشبيت العامليت، املجلذ الثاوي عششامل(، 1999أطاجرة مخخططين، ) - 5

اع، اإلاملىت العسبُت الظعىدًت.  اإلاىطىعت لليشس والخىشَع، الطبعت الثاهُت، الٍس

، داز عالم 1، طالشامل، قامىط مصطلحاث العلىم الاحخماعيت(، 1999ضالح مطلح أحمد، ) - 6

 الىخب، اإلاملىت العسبُت الظعىدًت.

س للطبع و اليشس، مطس .املعجم الىحيز في اللؼت العشبيت(، 1989اللؼت العسبُت، )مجمع  - 7  ، داز الخحٍس

، داز اإلاعسفت الجامعُت، املشحع في العلىم الاحخماعيت(، 1985هخبت مً أطاجرة علم الاجخماع، ) - 8

ت، مطس.  ؤلاطىىدٍز

الطبعت الثاهُت، مؤطظت  املجلذ ألاوى،املىظىعت العشبيت العامليت،  (.1999هخبت مً ألاطاجرة، ) - 9

اع، الظعىدًت.  أعماٌ اإلاىطىعت لليشس و الخىشَع، الٍس

الطبعت الثاهُت، مؤطظت  ،املىظىعت العشبيت العامليت، املجلذ العادط (.1999هخبت مً ألاطاجرة، )  - 10

اع، الظعىدًت.  أعماٌ اإلاىطىعت لليشس و الخىشَع، الٍس

 

 

 الشظائل الجامعيت 
 

دساظت مقاسهت بين همىرج الاهحذاس اللىحعتي و همىرج (: 2011/2012شادي إطماعُل الخلباوي، ) - 1

اهحذاس لىلغ لذساظت اهم العىامل الاقخصادًت و الذًمىػشافيت املإثشة على اججاهاث الشباب هحى 

ت العلىم ، زطالت دهخىزاه في ؤلاحطاء الخطبُلي، إشساف أ.د بلملدم مططفى، ولُالصحت الاهجابيت

ت ، جامعت ابىبىس بللاًد، جلمظان، الجصائس.  الاكخطادًت و علىم الدظُير و العلىم الخجاٍز

في صىع القشاس داخل الهيئاث  دوس إلاعالم الشياض ي املشئي واملعمىع (:2013-2012بساهُمي، ) مبرون-  2

ت ومىهجُت التربُت البد ، زطالتالشياضيت العليا اغُت،دهخىزاه العلىم في هظٍس جخطظ   هُت والٍس

اض ي التربىي، جامعت  .، الجصائس3الجصائس ؤلاعالم الٍس
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معاهمت إلاعالم الشياض ي املنخىب في وشش الثقافت الشياضيت  :(2012/2013فخحي بىخازي، ) - 3

اغُت، املشجبطت بالصحت اغت و الصخت، معهد التربُت البدهُت و الٍس ، زطالت ماجظخير، جخطظ الٍس

 مظخؼاهم.

جأثير إلاعالم املحلي على جقذًش الزاث لذي طلبت قعم إلاداسة و  :(2008/2009أطماء بىطاق ) - 4

 ،  زطالت ماجظخير، جامعت الجصائس.الدعيير الشياض ي حامعت محمذ بىضياف باملعيلت

، دوس اليشاط البذوي الشياض ي في عالج مشض ئسجفاع ضؼط الذم :(2009/2010بىمدًً حجاج ، ) - 5

تي حىُم، معهد زطالت م اغُت، جحذ إشساف: د.حٍس ت ومىهجُت التربُت البدهُت والٍس اجظخير في هظٍس

اغُت، طُدي عبد هللا، جامعت الجصائس.  التربُت البدهُت والٍس

جمثالث املجخمع الجضائشي ملشض العشطان مقاسبت  :(2005/2006حمىد جماٌ محمد، ) - 6

 بشير محمد، جامعت أبى بىس بللاًد جلمظان. ، زطالت ماجظخير،  اشسافاهثروبىلىحيت طبيت

املهاهت الاحخماعيت لخلميز مشحلت الخعليم الثاهىي وعالقتها بمفهىم (: 2010-2009حُمىد احمد، ) - 7

ت ومىهجُت التربُت الزاث والاججاهاث هحى اليشاط البذوي الشياض ي ، زطالت دهخىزاه علىم في هظٍس

اغُت، جحذ اشساف الاط خاذ: لىهُا الهاشمي، جامعت مىخىزي، ولُت العلىم ؤلاوظاهُت البدهُت والٍس

اغُت، كظىطُىت، الجصائس.  والعلىم الاجخماعُت، كظم التربُت البدهُت والٍس

، زطالت دهخىزاه املخؼيراث الاحخماعيت لخصىس املشض و أظليب عالحه :(2014-2013فيروش ضىلت، ) - 8

ىز الدًً.  كظم العلىم الاجخماعُت، جامعت محمد جخطظ علم الاجخماع الخىمُت، إشساف شمام ه

 خُػس، بظىسة، الجصائس.

9 - ( ،ً مذي فاعليت بشهامج معشفي ظلىمي في جىميت أظاليب الخعامل (:  2012-2011ػسبي ضابٍس

، أطسوحت دهخىزاه في علم هفع العمل والخىظُم، إلاًجابيت مع الضؼىط املهىيت لذي املمشضين

 ، الجصائس.2طىت، جامعت الجصائس اشساف، أ.د محمىد بى 

جماظو الفشیق الشیاض ي على معخىي دافعیت إلاهجاص لذي جأثير (: 2012-2011هاضس یىطف، ) - 10

اض ي، جامعت عبد الخمُد بً العبي لشة العلت ب الٍس اث ومىاهج الخدٍز ، مرهسة ماجظخير في هظٍس

اغُت، مظخؼاهم، الجصائ  س.بادٌع، معهد التربُت البدهُت والٍس
 

 

 املجالث و الذوسياث
 

أظباب وهخائج ضؼىط العمل في بيئت  ،(2008ضالح بً عبد السحمً الظعد،مساد بً عمس دزوَش، ) - 1

ص،الاكخطاد و ؤلادازة، العدد)املشاحعت الععىدًت دساظت اظخنشافيت (، 1، مجلت جامعت اإلالً عبد العٍص

 .108-63ص 

العىامل الاحخماعيت و الثقافيت في جفعير املشض و جحذًذ أهماط جأثير (، 2012فيروش ضىلت، )دٌظمبر  - 2

، 8، مجلت علىم الاوظان و اإلاجخمع، ولُت العلىم الاوظاهُت و الاجخماعُت، العدد العالج لذي املشض ى
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 جامعت بظىسة، الجصائس.

لخنفل ضؼىط العمل لذي معلم املذسظت الابخذائيت وئظتراجيجيت ا(، 2010محمد طاهس طعبلي، ) - 3

جامعت ، عدد خاص باإلالخلى الدولي حٌى اإلاعاهاة في العمل مجلت العلىم ؤلاوظاهُت و الاجخماعُت،، بها

 كاضدي مسباح وزكلت، الجصائس.

، مجلت العلىم ؤلاوظاهُت، ولُت العلىم ضؼىط العمل الىظشياث و الىمارج(: 2012عاشىز خدًجت، ) - 4

 ، الجصائس.26ُػس بظىسة، العددالاجخماعُت و الاوظاهُت، جامعت محمد خ

اغت و الخُاة، العدد الحاحت الى الشياضت(، 1975فاخس عاكل، ) - 5  شهس أوث، طىزٍا. 4، مجلت الٍس

مخؼيراث ضؼط العمل: دساظت هظشيت و جطبيقيت في قطاع املصاسف بذولت (: 1988عظىس طمير، ) - 6

 .60عدد ، مجلت ؤلادازة العامت، الإلاماساث العشبيت املخحذة

، اإلاجلت العسبُت للؼراء و اليشاط البذوي و الىقاًت ألامشاض املضمىت(، 2004الهصاع محمد هصاع،) - 7

ً .5الخؼرًت العدد  ً للدزاطاث و البحىر، مملىت البحٍس  ، مسهص البحٍس

طلظلت ،الىظام الؼزائي و الخؼزًت و الىقاًت مً ألامشاض املضمىت(، 2003مىظمت الصخت العاإلاُت،) - 8

س الفىُت إلاىظمت الصخت العاإلاُت ظسا.916الخلاٍز  ، جىُف، طَى

، حعضيض اليشاط البذوي في ئقليم ششق املخىظط طىاى العمش(،  2014مىظمت الصخت العاإلاُت، ) - 9

 اإلاىخب الاكلُمي للشسق اإلاخىطط.
 

 

 القىاهين
 

املخعلق بخىحيه املىظىمت  1995 فُفسي  25اإلاىافم  1415زمػان  25اإلاؤزخ في  09-95ألامس زكم  - 1

اغت، الجصائس.الىطىيت للتربيت البذهيت و الشياضيت و جىظيمها و جطىيشها  .  وشازة الشبِبت و الٍس

املخعلق بالتربيت  2004أوث  14اإلاىافم  1425جمادي الثاهُت عام  27اإلاؤزخ في  10-04اللاهىن زكم  - 2

 اغت، الجصائس.، وشازة الشباب و الٍسالبذهيت و الشياضيت

لُت  23اإلاىافم  1434زمػان 14مؤزخ في  05-13اللاهىن زكم  - 3 املخعلق بدىظيم الاوشطت ، 2013جٍى

دة السطمُت، العدد البذهيت و الشياضيت  ، الظىت خمظىن، الجصائس.39، الجٍس
 

 

 

 

 



 قائمت املصادس و املشاحع

 

  
147 

 
  

 املشاحع باللؼت الفشوعيت
 

1 
- Alain Beitone , (2000). Sciences Sociales, 2eme édition Dalloz édition, Pris, France 

2 -Andre Domart et Jacques Bourneuf, (2000) Petit larousse de la Medecine. 
3 -Cailliez, J-C ;Verreman, K.(2004), Dictionnaire de biologie cellulaire et moléculaire , Edition Elipses,  

France. 
4 -  Dominique Bodin, Stéphane Héas, (2002),  Introduction a La Sociologie Des Sports ; Chiron , paris,  

France. 
5 -Edmond Bertrand,  (1995) Urgences cardiovasculaires, O.P.U, Ben Aknoun, Alger.  
6 -Expertise collective, (2008) Activité physique, Contextes et effets sur la santé, Inserm, France. 
7 -Jean-Louis Loubet del Bayle, (2000) : Initiation aux méthodes des sciences sociales ,

L’Harmattan, Paris  – Montréal, France. 
8 - Joseph  Sumpf, Michel  Hugues, (1973), Dictionnaire de la Sociologie, Librairie Larousse, Paris, France. 
9 -  Henri Vaugrand ,(1999),  Sociologies Du Sport ; Theorie Des Champs Et Theorie Critique , 

l’Harmattan , paris , France. 
10 - Mostafa Boutefnouchet, (1982), la famillealgérienne évolution et caractéristiques 

récentes, société nationale d’édition et de diffusion, Alger.   
11  -S.leka, A. Griffiths, T. Cox, (2004) ,Organisation du Travail et Stress ,serie protection de la santé des 

travailleurs n°3, Institute of Work, Health   & Organisation ,Université de Nottingham, Royaume-Uni. 
12 -Ministère  De La Jeunesse Et Des Sports, (1993),  Assise Nationales Sur Le Sport – Les Actes – Palais 

Des Nations, Club Des Pins, Alger. 
13 - UNESCO, (2013), Proclamation Par Les Nations Unies D’une Journée Internationale Du Sport Et 

De L’activité Physique.  Conférence Générale  37e Session, Paris, France. 
 

 مىاقع الاهترهذ
-www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/ar/ 

-www.larousse.fr/encyclopedie/medical/arthrite/11362 

-www.larousse.fr/encyclopedie/medical/rhumatisme/15904 

- www.dasmaninstitute.org/ar/highlights/chronic-conditions/chronicity--an-overview 

 ألامشاض املضمىت - هظسة عامت، 2011  معهد دطمان للظىسي 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/ar/
http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/arthrite/11362
http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/arthrite/11362
http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/rhumatisme/15904
http://www.dasmaninstitute.org/ar/highlights/chronic-conditions/chronicity--an-overview


 قائمت املصادس و املشاحع

 

  
148 

 
  

-http://sustech.edu/staff_publications/20140113111529585.pdf 

- www.who.int/dietphysicalactivity/ar 

-http://www.webteb.com/article-ب طب   أهىاع مشض العنشي وخصائصها | ٍو

ل  23 ,ألازبعاء  - آخس حعدًل، 2013ًىاًس  14 ,الازىين  -ٍب طب و   2014أبٍس

-http://ar.wikipedia.org/wiki/- الحىامل   ظنشي  

 - http://www.aljabriabed.net/n13_04nuraddin.htmدًً، عباض هىز ال

- http://www.middle-east-online.com/?id=67499 

 إلاعالم الشياض ي و ليفيت املعالجت، 19/09/2008خالد اللسه ػىلي: 

http://eduka.free.fr/eps/capeps/ecrit1/loisir.pdf.- 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:TevVVQtqCAEJ:sustech.edu/staff_

publications/20140113111529585.pdf+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=dz 

 ، ولُتالعصش وامشاض للنباس والصحت البذوى اليشاط مماسظتطلُمان، و اخسون،  حمُدي طمُت)
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 الجنس التكراراث الفئت العمريت
 هوع الرياضت املكان

 املجموع 
 املسبح املركب

 كرة 

 القدم
 املش ي الجري  السباحت

 فنون 

 قتاليت 
 إلايروبيك

 كمال 

 ألاجسام
 التنس

 كرة

 اليد 

 كرة

 الطائرة 

 

29-25 63 
       12   4   4 18 4 18 24 ذكر

 

42 

         9   1   11   11 10 أهثى
 

21 

34-30 71 
   1 1 10   4   4 19 10 19 30 ذكر

 

49 

       1 9     1 11   11 11 أهثى
 

22 

39-35 64 
   2   10   3 1 7 14 11 14 34 ذكر

 

48 

 1       5 1 2 2 5   5 11 أهثى
 

16 

44-40 53 
 1     8   5 1 5 12 9 12 29 ذكر

 

41 

         7   1   4   4 8 أهثى
 

12 

49-45 31 
 1     3         7 10 7 14 ذكر

 

21 

         7   1   2   2 8 أهثى
 

10 

54-50 27 
   1   3   2 2 1 4 2 4 11 ذكر

 

15 

         8   1   3   3 9 أهثى
 

12 

59-55 21 
 1 1 1 1     1 3 6 2 6 10 ذكر

 

16 

         2       3   3 2 أهثى
 

5 

64-60 12 
       1   1 2   4 2 4 6 ذكر

 

10 

         2           0 2 أهثى
 

2 

69-65 3 
                 2   2 0 ذكر

 

2 

                 1   1 0 أهثى
 

1 

74-70 3 
                 2 1 2 1 ذكر

 

3 

                     0 0 أهثى
 

0 

 2 فأكثر 57
               1 1   1 1 ذكر

 

2 

                     0 0 أهثى
 

0 

 4 5 2 49 49 20 13 28 129 51 129 221   350 املجموع                 

 

350 

 



 30امللحق رقم: 

Tableau n° (3-51) : Signification de la valeur « C » Coefficient de Contingence 

Valeur de C Signification 

C = 1 Relation Parfaite entre X et Y 

C > 0,8 Relation très forte 

0,5 < C < 0,8 Relation forte 

0,2 < C < 0,5 Relation d'intensité moyenne 

0 < C < 0,2 Relation faible 

C = 0 Relation nulle 

Source: http://fr.slideshare.net/AZIZISouad/coefficient-de-contingence. 
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 ثوزيع أفراد العينة حسب طبيعة العمل

 النسب املئوية التكرارات نوع العمل

 45 157 موظف

 9 32 حرة أخرى  أعمال

 7 23 تاجر

 4 14 سلك الشرطت

 0 1 سلك الحمايت املدهيت

 3 12 سلك التعليم

 3 10 عون امن و وقايت

 3 9 طبيب

 2 7 حرفي

 1 5 أجرةسائق سيارة 

 1 4 جامعي أستاذ

 1 2 هاقل بضائع

 3 11 طالب

 6 22 ماكثت بالبيت

 3 11 بدون 

 9 30 متقاعد

 100 350 املجموع
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 ملخص 

 داخلالتي جفسس ممازست النشاط السياض ي  الصحيتو  ت، الثقافيتحسليط الضوء على بعض املخغيراث الاحخماعيهدفذ هره الدزاست إلى 

من بينها املحيط هجد و ، خغيراثمن امل دالعدًفي العالم املعاصس لهفت متزاًدة في إلاقبال على السياضت، هرا إلاقبال ًفسسه الحظ ي الواقع هف، املجخمع

 التيالضغوظاث اليوميت مليء بفي عالم  مفهوم السياضت قد حغير بشكل ملحوظ  فان ذلك  عالوة علىألاسسي، املحيط املنهي و كرا الجاهب الصحي، و 

 خخفيف من ثقل الحياة العصسيت الصعبت.الاألفساد إلى جبني بعض املمازساث و السلوكاث من احل بجدفع 

باالعخماد على و فسد(،  053هاًت هرا البحث املخواضع، وقفنا على بعض الحقائق الهامت، بعد الوصف إلاحصائي ملجخمع الدزاست )في نو 

  .املفسسةاملخغيراث املسخقلت إلاحصائيت اكدشفنا عالقت سببيت بين ممازست السياضت الترويحيت كمخغير جابع و مجموعت من الاخخبازاث و النماذج 

 املفتاحية  الكلمات

 ألامساض املزمنت.    -إلاعالم السياض ي –ضغط العمل  –ألاصدقاء  –ألاسسة  –الوسط الاحخماعي  –النشاط السياض ي الترويحي 

 

Résumé 

Le but de cette étude est de mettre la lumière sur quelques variables d’ordre sociologique, culturelles et 

psychologique qui expliquent la pratique de l’activité sportive au sien de la population. En effet, on observe dans le monde 

moderne un engouement de plus en plus vérifié pour le sport. Cet engouement s’explique par l’influence d’une multitude de 

variables. Il y a d’abord l’environnement familial, l’environnement professionnel ainsi que l’aspect de la santé, par ailleurs, il 

est établi que la conception même de l’activité sportive a changé d’une manière remarquable dans un monde ou le stress 

quotidien pousse les individus à adopter un comportement visant à décompresser du poids de la vie moderne tant difficile. 

Au bout de cette modeste recherche, nous avons pu faire le point sur des réalités pour le moins très importantes. 

Après avoir procédé à une description statistique de la population étudiée (350 sujet), nous avons établi, via des tests 

statistique de corrélation et de modélisation des relation causales des liens entre la pratique sportive de loisirs, considérée 

comme variable dépendante et un environnement de variables considérées comme variables explicative.   

Mots-clés 

Sports - Loisirs - Milieu Social - Famille - Amis – Stress - Médias - Maladies Chroniques. 

 

 

Mots-clés 

 

Abstract 

 The purpose of this study is to shed light on some sociological, cultural and psychological variables that explain the 

practice of the sports activity in the population. Indeed, it is observed, in the modern world, an increasingly infatuation 

checked for the sports. This craze is due to the influence of a multitude of variables. There is first the family environment, the 

professional environment as well as the health aspect. Furthermore, it is established that even the concept of sports activity 

has changed in a remarkable way in a world where daily stress pushes the individuals to adopt a behavior in order to 

decompress the weight of the modern difficult life.  

 At the end of this modest research, we were able to review at least very important realities, after conducting a 

statistical description of the studied population (350 subjects), we have established, via statistical tests of correlation and 

modeling og causal relationships, links between the practice of sports for leisure, regarded as dependent variable, and an 

environment of variables considered as explanatory variables.    

 

key words 

             Sports – Leisure - Social Milieu - Family - Friends - Stress - Media - Chronic Diseases. 
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