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 الكعىع بالىخضة الىفؿُت لضي الؼوحاث املعىفاث
 

 ألاؾخاطة: ؾعضاولي وعُمت 

 2حامعت الجؼائغ

 

  ملخو:

جىاولذ الضعاؾت الخالُت مىيٕى الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت لضي الؼوظاث اإلاّٗىٟاث،      

خماص ٖلى اإلاى ج الىنٟي الخدلُلي و ٞحها  ،٧ىهه ألاوؿب لبلٙى ؤَضاٝ الضعاؾت جّم الٖا

٤ م٣ُاؽ الكٗىع بالىخضة  ٣ت بمىيٕى الضعاؾت ًٖ ٍَغ
ّ
٦ما جّم ظم٘ البُاهاث اإلاخٗل

( و طل٪ بٗض صعاؾت زهاثهه 2002الىٟؿُت  مً بٖضاص لُلى بيذ ٖبض هللا اإلاؼعٕو )

ىت  ُّ ىت الضعاؾت الاؾخُالُٖت زّم جُب٣ُه ٖلى ٖ ُّ ت ٖلى ٖ الضعاؾت ألاؾاؾُت الؿ٩ُىمتًر

 ،مّٗىٟت م٣ُماث في والًتي الجؼاثغ الٗانمت و جيوي وػوػوظت ( 80) التي بلٜ حجمهاو 

دؿاب ب (spss)باؾخسضام بغهامج الخؼم ؤلاخهاثُت جّمذ مٗالجتها البُاهاث وبٗض ظم٘ 

ت، اإلاخىؾِ الخؿابي بلى الىدُجت  (، بٗضَا جّم الخىنلاإلاخىؾِ الٟغضخي و )اليؿب اإلائٍى

 الخالُت وهي:

 لضي الؼوظاث اإلاٗىٟاث مىسٌٟ. مؿخىي الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت ٧ىن   -

 الؼوظاث اإلاّٗىٟاث -الٗى٠ الؼوجي –الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت اليلماث املفخاخُت: 

Abstract:                                                                                                          

     The current study dealt with the issue of psychological loneliness 

among abused wives, in which the analytical descriptive approach was 

adopted  for achieving the objectives of this study, The data on the 

subject of the study were also collected using  the Psychological 

loneliness scale proposed by Laila Bint Abdullah Al Mazroua (2002), 

After studying its psychometric characteristics on the sample 

exploratory study and then applied on the sample of  basic study 

estimated at  (80) wives living in Algiers and Tizi Ouzou states. The 

collecting data was processed using the statistical program (spss) 

(Percentages, average mean arithmetic), after which the following 

result was reached: 

- The level feeling of psychological loneliness among abused wives is 

low.  

Keywords: psychological loneliness - marital violence - abused 

wives. 
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 ملضمت:

 الاظخماُٖت الا٢خهاصًت، ،ٌِٗل ؤلاوؿان في ٖاإلاىا الخالي ٖهغ الخٛيراث الؿُاؾُت     

نٗىباث في جد٤ُ٣ جىا٣ٞه  التي جاصي بالٟغص في بٌٗ ألاخُان إلًجاصو الش٣اُٞت، و 

بلى الى٢ٕى جدذ جإزير ٖىامل  به هى مّٗغى إلاىا٠٢ خُاجُت جاصيٞ، والاظخماعيالىٟيخي 

ؤّن الٟغص بلى (  2004ال٣ل٤، الًِٛ والخىجغ، وفي َظا الهضص ؤقاعث "ماٌؿت الىُا٫" )

، و ال٤ًُفي ٖهغ الخٛيراث مٗغى للٗضًض مً الٓغوٝ التي جدمل في َُاتها الًِٛ 

اّصي به ٢ض جالتي و  الاهٟٗالُتالىٟؿُت و  بااليُغاباثٞخجٗل الٟغص ؤ٦ار ٖغيت لئلنابت 

 .(10، م2004)الىُاٌ، و الٗؼلت و الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت  الاهؼواءبلى 

( هي زبرة ماإلات ٌِٗكها الٟغص هدُجت قٗىعٍ 2005) ٞالىخضة الىٟؿُت خؿب ظىصة     

ً، ما ٢ض ًترجب ٖلُه العجؼ ًٖ  الاَخمامباٞخ٣اص الخ٣ّبل والخب و  مً ظاهب آلازٍغ

ه  اظخماُٖتب٢امت ٖال٢اث 
ّ
مكبٗت باأللٟت و اإلاىصة و الخمُمُت، و بالخالي ٌكٗغ الٟغص بإه

ً ه مداٍ باآلزٍغ
ّ
م ؤه  (.779: 2005)حىصة، وخُض ٚع

و ٢ض جؼصاص خؿاؾُت اإلاغؤة للمٗاهاة مً الىخضة الىٟؿُت ، ٖىضما حِٗل في ْغوٝ      

إلاك٩لت ٖى٠ الؼوط اججاَها والظي ٢ض ًيخج ًٖ  ٦مٗاٌكت اإلاغؤة الاؾخ٣غاع جدّؿم بٗضم 

ألازغ الىٟيخي  اظخماُٖت، و ججضع ؤلاقاعة بلى ، ز٣اُٞت و مجها ؤؾباب مسخلٟت ا٢خهاصًت

تهّضص ٦ُان اإلاغؤة  هي الو في هٟؿُت اإلاغؤة، و بالخالي َظٍ الٓاَغة البلُٜ الظي ٢ض جتر٦ه 

 اإلاجخم٘ ٩٦ل. لىخضَا ٣ِٞ ول٨ً تهّضص ؤًًا اؾخ٣غاع ألاؾغة ومً زّم 

ؼوظاث الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت لضي ال جدىاو٫ الضعاؾت الخالُت مىيٕىلهظا و 

 اإلاٗىٟاث.

  :ضعاؾتمكيلت ال  -1

الهغاٖاث  مٗاهاة الٟغص مً الىٟؿُت التي ٢ض جيخج ًٖ الٓىاَغ مً بين      

اث هجض  ( ًٖ (Roy,1997 عوي جيخج خؿبو  الىخضة الىٟؿُت،الكٗىع بوالًَٛى

اث هٟؿُت وهي: الخاظت بلى الخب بالخاظت بلى الاهخماء، ٞل٩ل ٞغص زالر خاظالكٗىع 

اإلاسخلٟت،  ألاخاؾِـزغ ًخّٟهم اإلاكاٖغ و آاإلاكاع٦ت الىظضاهُت، الخاظت بلى وظىص َٝغ و 

َظٍ الخاظاث  بقبإو الخاظت لىظىص مً ٌكٗغ اإلاغء باالخخُاط له، و في خالت ٖضم 

  (.25 :2005)قُبي، ٌكٗغ الٟغص بالٟغاٙ 

وحُٗى لهظٍ الخالت الىٟؿُت ؤَمُت ٦بيرة في خُاة الٟغص إلاا لها مً جإزير في جدضًض      

٠ و جىا٤ٞ الٟغص الىٟيخي و  ُّ ، وهي مك٩لت ٖامت ٢ض جهِب الٟغص في ؤّي الاظخماعيج٨

تمغخلت  م٘ آلازٍغً  الاظخماعيو  الاهٟٗالي الاخخ٩ا٥و  الاجها٫، ٞٗىضما ٣ًٟض الٟغص ٖمٍغ
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ا ج٩ىن الىدُجت هي الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت، والتي ٢ا٫ ٖجها ؾىلُٟان ٚالبا م

(Sullivan ه لِـ مً الًغوعي ؤن ٩ًىن الٟغص مٗؼوال للكٗىع
ّ
، ٞهي جيب٘ ؤ٦ار مً  ها( ؤه

 .(Peplau & Perlman : 04) الاظخماُٖتاٞخ٣اص الٟغص للٗال٢اث 

غي ٧ل مً صووؿىن و ظىعظؼ )      ( ؤّن ؤلاخؿاؽ بالىخضة  Danson & Georgesٍو

الُىم، هٓغا ل٩ىن َظٍ اإلاك٩لت  بوؿانالىٟؿُت ًمشل واخضة مً اإلاك٨الث الهامت في 

الٟغص،  مجها حٗخبر بمشابت ه٣ُت البضاًت باليؿبت ل٨شير مً اإلاك٨الث التي ًم٨ً ؤن ٌٗاوي

و٦شيرا ما ًترجب ٖلى َظا الكٗىع مك٨الث ّٖضة في خُاجه، و ٦شيرا ما ًضٖم َظا 

: 1983)ككلىف، خؿاؽ مٗاهاة ال خو مً مك٩لت ؤزغي ٧اهذ ٢اثمت في خُاجه ؤلا 

187.) 

٣ٞض اَخماما ٦بيرا مً َٝغ الباخشين،  الىخضة الىٟؿُتالكٗىع ب مىيٕى ٢ض القىو      

ـ )بظاجهؤنبذ مٟهىم مؿخ٣ل   ,Weiss، و جىاولخه الٗضًض مً ألابدار، مجها صعاؾت َو

الىخضة الىٟؿُت بلى وخضة هٟؿُت ٖاَُٟت جيخج ًٖ ( التي نّى٠ مً زاللها 1973

هاججت ًٖ  اظخماُٖتاإلاىصة م٘ شخو آزغ، ووخضة هٟؿُت  ه٣و الٗال٢ت الىز٣ُت و

اث التي ٩ًىن الٟغص ظؼءا مجها )عً ه٣و في وملج الٗال٢اث الاظخماُٖت صازل اإلاجمٖى

 (. 702: 2010ؤبى ؤؾعض، 

الىٟؿُت ال ًإحي مً الٟغاٙ، ول٨ً ًإحي الكٗىع بالىخضة  ؤّن ( 1997) ق٤ُٟ ًغي و      

 ؤلاخباَاثخؿب مبضؤ الخخمُت الؿ٩ُىلىظُت، وال بضا ؤن ٩ًىن وظىصَا هدُجت لبٌٗ 

ؤبى ؤؾعض، عً ) ٖلى هٟؿُت الٟغص تهُمًؤو الهٗىباث و الهغاٖاث الكضًضة التي 

2010 :710.) 

 الٗى٠ ٟؿُت هجضبالىخضة الى ومً بين َظٍ اإلاكا٧ل التي ٢ض جدؿّيب في الكٗىع      

لها ظظوع ٖم٣ُت في ز٣اٞاث مسخل٠  اظخماُٖتْاَغة هٟؿُت  ٞهى  يّض اإلاغؤة الؼوجي

ا مً الضو٫ حٗاوي الجؼاثغ مً جٟشخي َظٍ  ،قٗىب الٗالم مىظ ؤ٢ضم الٗهىع  و٦ٛيَر

ُّ و الاظخماُٖت الٓاَغة التي ؤضخذ الُىم تهّضص الىيُٗت الىٟؿُت  يذ للمغؤة، خُض ب

%( مً اليؿاء ًخٗغيً للٗى٠ صازل البِذ  ألاؾغي 54الجؼاثغ ؤّن خىالي )الضعاؾاث في 

٠ بضعظت ؤولى بيؿبت )% ِٗىّ
ُ
ح  ها في ؤ٢ؿام ( مً الخاالث اإلاهغّ 61,8و ؤّن الؼوط َى اإلا

ى ما ًض٫ ٖلى ؤّن الؼوظت اإلاٗىّ  ت و في اإلادا٦م، َو ٟت ٢ض جلخجئ جل٣اثُا بلى اإلاغا٦ؼ الكَغ

ت و ل٨جّ ؤلاؾٗاٞاث ي ل٣خالصخُت ل تألاولُت الًغوٍع ٌ الوجىء بلى ؤ٢ؿام الكَغ ؤو  ها جٞغ

٘ ق٩ىي يّضٍ، جي   اإلادا٦م لئلباٙل ًٖ ػوظها الٗى٠ُ ؤو ٞع ومً زال٫ الخد٤ُ٣ الَى

و في  ،( مً خاالث الٗى٠ جماعؽ في اإلارو٫ 64( امغؤة، جبّين ؤّن )%9033الظي قمل )
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ا الجام ي، اجطر ؤّن صعاؾت ؤزغي إلاهوخت الُب الكغعي بمؿدكٟى مهُٟى باق

%( مً خاالث الٗى٠ يض الؼوظت، ٦ما جُٟض الضعاؾت ؤّن 77الؼوط َى اإلاٗخِضي في )

 institut national de)اليؿاء اإلاٗىٟاث ًخل٣ين بخاَت َبُت ل٨ً صون مؿاٖضة هٟؿُت 

santé publique, 2005: 204.) 

ٝ ٖلى مؿخىي الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت لضي بلى الخٗغّ الضعاؾت الخالُت هضٝ تو      

 اإلاٗىٟاث و ُٞه هُغح الدؿائ٫ الخالي: الؼوظاث

 لضي الؼوظاث اإلاّٗىٟاث؟ما َى مؿخىي الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت  -

 ؤهضاف البدث: -2

 الؼوظاث اإلاٗىٟاث.ال٨ك٠ ًٖ مؿخىي الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت لضي 

ف إلاحغائُت للمفاهُم ألاؾاؾُت: -3  الخعاٍع

 لكعىع بالىخضة الىفؿُت:ا3-1

اطالكٗىع بالىخضة الىٟؿُت َى خالت هٟؿُت جدؿم بال٤ًُ و الخىجغ و       ، الاهٖؼ

وحٗٝغ في البدض الخالي بالضعظت التي جخدهل ٖلحها اإلاغؤة ضخُت الٗى٠ الؼوجي ٖلى 

اجه ل م٣ُاؽ الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت  لُلى بيذ ٖبض هللا اإلاؼعٕو  و الظي جتراوح مؿخٍى

 ين اإلاىسٌٟ و اإلاغجٟ٘.ب

هي اإلاغؤة اإلاتووظت والتي حٗاوي مً الٗى٠ الجؿضي ؤو اإلاٗىىي  الؼوحت املعىفت:3-2

غ ٖلى خالتها الىٟؿُت و شخهُتها ٩٦ل.
ّ
 اإلاىّظه لها مً َٝغ الؼوط و الظي ٢ض ًاز

( بلى ٚاًت 2016) ُٟٞغي قهغ  مًامخضث الضعاؾت  :ضعاؾتالخضوص الؼمىُت لل

 (.2017ماعؽ)

هجؼث: ضعاؾتالخضوص املياهُت لل
ُ
الضعاؾت ٖلى مؿخىي والًتي جيوي وػو و الجؼاثغ  ؤ

 الٗانمت.

اع   الىظغي: إلَا

  الكعىع بالىخضة الىفؿُت:  -4

 مفهىم الىخضة الىفؿُت: 4-1

ها زبرة شخهُت ٚير ؾاعة ( ؤنّ Peplau & Perlman, 1982بغإلاان ) ٞها ٧ل مً بابلى وٖغّ      

حها ال٨مي وال٨ُٟي، ٣ٞض  هاقئت ًٖ وظىص زلل في قب٨ت الٗال٢اث الاظخماُٖت للٟغص بىٖى

 ٩ًىن الخلل ٦ّم 
ّ
ُا ٦ى٣و ُا ًخمش ل في ٖضم وظىص ٖضص ٧اٝ مً ألانض٢اء، ؤو ٢ض ٩ًىن هٖى

 (.Dumont et Tremblay, 1990 : 131)اإلادبت وألالٟت م٘ آلازٍغً 
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غّ        1999ٝ الضعصًغ )ٖو
ّ
مالم هاجج ًٖ اٞخ٣اص  ه قٗىع ( الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت ؤه

ضم ؤلاخؿاؽ بالش٣ت الظي ًمى٘ مكاع٦ت ل والخب، والخٟهّ الخ٣بّ  ً، ٖو م مً ٢بل آلازٍغ

ضم الش٣ت في ٦ٟاءجه الاظخماُٖت  ً ٖو م والكٗىع باإلَما٫ مً ٢بل آلازٍغ ً ؤؾغاَع آلازٍغ

 .(13: 2008)عً عابض، 

 طاحي ًسخبٍر الٟغص،اهُال٢ا مما ؾب٤  ًدبّين ؤّن الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت قٗىع 

ب له في خالت مً ال٤ًُ والخىجغ واإلاٗاهاة هاججت ؤؾاؾا ًٖ ٖضم ٢ضعة الٟغص ٖلى ٍدؿيّ و 

ت مً خُض ؤلاقبإ الٗاَٟي، و هي ال حٗجي اوٗؼا٫ ال خو ًٖ  بىاء ٖال٢اث ؾٍى

ً  .ألاٞغاص آلازٍغ

ت ملفهىم الىخضة الىفؿُت 4-2  الخىاوالث الىظٍغ

ت الخدلُلُت:4-2-1 غ ٞغوٍض الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت بٗضم وظىص جىاػن بين ٞؿ الىظٍغ

لى، ممّ  ا ًاصي بلى ؾىء جىا٤ٞ الٟغص م٘ ٖىانغ الجهاػ الىٟيخي، الهى، ألاها، وألاها ألٖا

 .بُ خه الاظخماُٖت

      
ّ
لبىعط ٞيري ؤّن الىخضة الىٟؿُت هي اؾخجابت ل٣ٟضان الخب وقٗىع الٟغص بإه ه ؤما ٍػ

ىب ُٞه وال  ا ًاصي بلى الا٦خئاب والانهُاع الٗهبي، وحٗىص ٞاثضة مىه، مّم شخو ٚير مٚغ

 
ّ
اث٠ التي ججظظوع الىخضة الىٟؿُت بلى اإلاهض، خُض ًخٗل له مدبىبا ٗم الُٟل الْى

ىبا ُٞه   .(36: 1999)العباس ي، ومٚغ

زبرة ٚير ؾاعة، بضعظت  ( ؤن الىخضة الىٟؿُت حّٗض Sulivanومً ظهخه ًغي ؾىلُٟان )     

 .(74: 1987)البديري، الٟغص ٖلى وعي ٧امل بىظىصَا لضًه ٦بيرة ٩ًىن 

ً َىعوي ) ( ٞتري ؤن الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت ًيكإ خُىما Horney Karineؤما ٧اٍع

 ً )عباؽ، ًس٤ٟ الٟغص في مداوالجه لوخهى٫ ٖلى الضٝء والٗال٢اث اإلاكبٗت م٘ آلازٍغ

شجون ص  .(323: اٍع

ت الؿماث: 4-2-2 ( ًٖ الكٗىع بالىخضة 1967-1897ر ظىعصن ؤلبىعث )ٖبّ  هظٍغ

الىٟؿُت بٗضم ٢ضعة الٟغص ٖلى جد٤ُ٣ امخضاص الظاث واوٗضام الاَخمام الخ٣ُ٣ي في 

مجا٫ الٗال٢اث الاظخماُٖت م٘ جغ٦يٍو ال٨لي ٖلى صواٞٗه وم٣انضٍ الخاعظُت، م٘ هٓغة 

ضم ج٣بل الظاث  ٣ضان ألامً الاهٟٗالي ٖو  .(48: 2012علي،  )خمى ؾلبُت ٖلى هٟؿه ٞو

ت:4-2-3 ت الظىاهٍغ ت ٖلى عؤؾهم ٧اع٫ عوظغػ  الىظٍغ ت الٓىاٍَغ ًغي ؤصخاب الىٍٓغ

ت الظاث ؤن الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت ًيكإ بؿيب ٠٦ وبه٩اع ؤو جدٍغ٠  ماؾـ هٍٓغ

في مُضان الخبرة، وهي صالت ٖلى مؿخىي الخىا٤ٞ الىٟيخي ومضي جىاٞغ  ؤلاصعا٧اثلبٌٗ 
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ٍ مً ؤظل ؤن الخبراث الاظخماُٖت التي جيخٓم لضي الٟغص وجدكىّ واوملجام الظاث م٘ 

 .(16: 2005)قُبي، جخالءم م٘ اإلاضع٧اث الؿاب٣ت 

ت املعغفُت: 4-2-4   الىظٍغ
ّ
ُت، ٦ٗامل جا٦ ُت ٖلى صوع ال٣ضعاث اإلاٗٞغ ت اإلاٗٞغ ض الىٍٓغ

 ّٗض وؾُِ بين ه٣و ال٣ضعة ٖلى الخٟاٖل الاظخماعي وزبرة الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت، وح

ت زبرة شخهُت طاجُت وهي ال جغجبِ  الىخضة الىٟؿُت باليؿبت ألصخاب َظٍ الىٍٓغ

 
ّ
ُت ؤلاصعا٧اث ض َظا اإلاىخى ٖلى ؤَّم اعجباَا مباقغا بالٗىامل اإلاى٢ُٟت، خُض ًا٦

 .(Peplau &Perlman : 05)والخٟؿيراث ال خهُت لكب٨ت الٗال٢اث الاظخماُٖت 

ت الاحخماعُت: 4-2-5   الىظٍغ
ّ
ت ٖلى ؤَّم  ؼ َظٍجغ٦  تُت ٖملُت الخيكئت الاظخماُٖالىٍٓغ

وجغي ؤن الىخضة الىٟؿُت هي هخاط جإزيراث البِئت ال٩لُت، و٢ض اٞترى بىمان 

(Boumman ؤن َىا٥ زالر ٢ىي اظخماُٖت جاصي بلى الىخضة الىٟؿُت ) هي:و 

 ي٠ٗ ٖال٢ت الٟغص باألؾغة. -

اصة الخغا٥ في ألاؾغة. -  ٍػ

اصة الخغا٥ الاظخماعي  -  .(76: 1987)البديري، ٍػ

ت الخفاعلُت: 4-2-6 ت بين الٗىامل ال خهُت والاظخماُٖت  الىظٍغ صمجذ َظٍ الىٍٓغ

مٗا، وجغي ؤن جٟاٖل َظٍ الٗىامل مٗا ًيخج ٖىه قٗىع الٟغص بالىخضة الىٟؿُت، ٣ٞض 

 
ّ
ـ )ؤ٦ ( ٖلى ؤن الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت ال ٌٗىص بلى الٗىامل ال خهُت 1974ض َو

، وجيكإ الىخضة ل ٖلى خضا، بل هي هخاط الخإزير الخٟاٖلي لخل٪ الٗىامل مٗاواإلاى٢ُٟت ٧

الىٟؿُت ٖىضما ج٩ىن جٟاٖالث الٟغص الاظخماُٖت ٚير ٧اُٞت، وحٗىص بلى ٖىامل صازلُت 

ىامل زاعظُت )مى٢ُٟت(   (.Peplau& Perlman : 05)شخهُت ٖو

 العىف الؼوجي يض املغؤة: -5

 مفهىمه: 5-1

ٟهالٗى٠ الؼوجي جىىّ ٌكهض مٟهىم       ، ل٨ً ٖا في الضعاؾاث التي جىاولخه، مً خُض حٍٗغ

ٟاث الٗى٠ الؼوجي، البض مً ؤلاقاعة بلى  :٢بل الكغوٕ في ٖغى حٍٗغ

( والتي 1993حٍٗغ٠ الٗى٠ يض اإلاغؤة الظي ٢ضمخه الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة )     

 ٖغّ 
ّ
ٞٗل ٖى٠ُ ٢اثم ٖلى ؤؾاؽ الىٕى الاظخماعي، ًىجم ٖىه ؤو ًدخمل  ه: َى ؤّي ٞخه ؤه

ؤن ًىجم ٖىه ؤطي ؤو مٗاهاة ظؿمُت ؤو ظيؿُت ؤو هٟؿُت للمغؤة، بما في طل٪ التهضًض 

ت، ؾىاء و٢٘ طل٪ في با٢تراٝ مشل َظا الٟٗل ؤو ؤلا٦غاٍ ؤو الخغمان الخّٗؿ  ٟي مً الخٍغ

 .(32: 2009)عً هغاصقت، الخُاة الٗامت ؤو الخانت 
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مت الصخت الٗاإلاُت )     
ّ
ه ٧ل ؾلى٥ ًهضع في بَاع  (OMS, 2002ؤما مىٓ

ّ
٣ٞض ّٖغٞخه ؤه

غاٝ جل٪ الٗال٢ت  ٖال٢ت خمُمُت، ٌؿيب يغعا ؤو آالما ظؿمُت ؤو هٟؿُت ؤو ظيؿُت أَل

 .(39: 2008عجُم،  )ميي و)الؼوط والؼوظت( 

ه مك٩لت هٟؿُت اظخماُٖت جخًمً ؾ و٢ض ّٖغٞه خؿين     
ّ
لى٥ ٖى٠ُ ٧ان ظؿمُا، ؤه

هٟؿُا، اهٟٗالُا، ا٢خهاصًا، ًٓهغ في ؤلاًظاء الجؿمي ؤو الجييخي، ؤو التهضًض، وؤلاؾاءة 

اللُٟٓت وؤلاطال٫ واإلاُاعصة واإلاًا٣ًاث الجيؿُت مً َٝغ الؼوط، مؿخسضما ال٣ىة 

اص ة للخد٨م والهُمىت ٖلى الؼوظت في مدُِ ألاؾغة، وجخميو َظٍ اإلاماعؾاث بالخ٨غاع والٍؼ

ترجب ٖجها هخاثج زُيرة وؤيغاع اهٟٗالُت وظؿمُت، وج٨ٟ٪ ألاؾغة م٘ ٣ٞضان  في وجيرتها، ٍو

 .(36، 35: 2007)خؿين، اإلاغؤة لل٨غامت والخد٨م والكٗىع بالعجؼ 

مً زال٫ ٧ل ما ج٣ضم ًدبّين ؤن الٗى٠ الؼوجي يض اإلاغؤة َى الهىعة التي ٌؿ ى      

ه، بما ٞحها الؼوط إلخ٩ام ؾُُغجه ٖلى الؼوظت مً بلخا١ لؤلطي والًغع الجؿمي،  ًدٍى

ى بالؼوظت الىٟيخي والاظخماعي  بك٩ل ازخُاعي جاعة ؤو ٣ٞضان للؿُُغة جاعة ؤزغي، َو

تر٥ آزاعا ؾلبُت ٖلى الصخت الىٟؿُت والجؿضًت  اصة في الىجيرة والخ٨غاع ٍو ًخًمً الٍؼ

٪ ألاؾغة.والاظخماُٖت للمغؤة و٢ض ًدؿيّ 
ّ
 ب في ج٨ٟ

 :الؼوجي العىف ؤقياٌ 2 -5

هجض   ٍو مً مٓاَغ  ؤ٦ار ؤهىإ الٗى٠ الؼوجي اهدكاعامً  ٌٗض  العىف الجؿضي:1 5-2

ه،  الًغب، الغ٧ل، الخغ١، الهٟ٘، الل٨م، الجلض، قض الكٗغ، الخى٤، الٌٗ، الدكٍى

الًُٗ بالؿ٨ين، ال٣ظٝ باألقُاء، الخ٠ُ، ال٨ضماث الجؿمُت، ج٨ؿير الٗٓام، الخ٨بُل 

ٌ اإلاؿاٖضة في خالت اإلاغى،  بال٣ُىص، الضٞ٘ ٖلى ألاعى، جغ٥ الؼوظت في م٩ان ٚير آمً، ٞع

يَر  .(Jossé, 2007: 08)ا بَال١ الىاع ٖلحها ٚو

ه هٕى مً الاهٟجاع الٗاَٟي  جغي  العىف الىفس ي )الاهفعالي املعىىي(:5-2-2
ّ
الخىلي ؤه

غاث ومكاٖغ مترا٦مت ٌّٗبر ٖجها الٟغص بؿلى٦ُاث ٖىُٟت 
ّ
)الخىلي، الظي ٌّٗبر ًٖ جىج

بل٣اء الُٗام ٖلى ألاعى، الاخخٟاّ بالؿالح في  ٍ هجضنىع  و مً ؤَم ، (169: 2002

ىبت مشل ٚبُت، ٞاقلت، والى٣ض اإلاؿخم ت،  ،غاإلارو٫، بَال١ ؤؾماء ٚير مٚغ الٛيرة اإلاَٟغ

، التهضًض ب٣خلها، ٧االهترهِذباإلياٞت بلى ؤلاؾاءة باؾخسضام وؾاثل ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث 

ُت مً اجساط ال٣غاعاث صازل ألاؾغة بًظاء ألاوالص، الٗؼ٫ الاظخماعي للطخُت، مى٘ الطخ

سخل  ا لظاتها ٍو ا٦ض خؿً ؤن ؤلاؾاءة الىٟؿُت يض الؼوظت جازغ ٖلى ج٣ضًَغ ا، ٍو يَر ٚو

: 2009)خؿً، جىاػنها مً الخٗل٣ُاث اإلااطًت ؤو ٚير اللُٟٓت )ؤلاًماءاث، هٓغاث الٗين( 

42-44). 
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بظباع الؼوظت ٖلى الضٖاعة ؤو الجمإ ٩ٍىن في نىع ٖضًضة مجها و العىف الجيس ي: 5-2-3

ت الخاعظت ٖلى ٢ىاٖض الخل٤ والضًً، ؤلاًظاء الجؿمي للطخُت مً  باألؾالُب اإلاىدٞغ

خهاب الؼواجي(، الىٓغ للؼوظت ٖلى ؤّنها ؤصاة للمخٗت  زال٫ الجيـ، الجمإ بال٣ىة )الٚا

 .(53: 2011)عخماوي، ٣ِٞ، طم ؤؾلى ها الجييخي وبطاللها وجد٣ير قإنها 

 خ٣ى٢ها مماعؾت مً الؼوظت خغمان به ٣ٍهضو  :الؿىؾُىزلافي العىف 5-2-4

ت الغظل مخُلباث وعاء اه٣ُاصَا و  الاظخماُٖت ت في ًخجلى و  الٗاَُٟت و  ال٨ٍٟغ  مجمٖى

ا مماعؾت و  اإلاجخم٘ في اهسغاَها مً الخض مجها مٓاَغ   . ؤصواَع

 ؤي ٖلى الخهى٫  مً ؤي الٗمل مً اإلاغؤة خغمان ٌٗجي َى  و  :الاكخهاصي العىف 2-5–5

ت هايبُٖا ٖضم ؤو  الخام عاج ها ٖلى الاؾدُالء و  اإلاغؤة ما٫ ؤزظ ؤو  ماصي مضزى٫   الخٍغ

 (.117 – 113 :2015 بغاهمت، ) اؤمىاله في الخهٝغ في ال٩املت

  الضعاؾاث الؿابلت: -6

( جىاولذ الٗى٠ ألاؾغي يّض الؼوظت، َضٞذ للخّٗغٝ ٖلى 2007مدّمض )صعاؾت  -

الٗىامل اإلااصًت للٗى٠ يّض الؼوظت و آلازاع الىاظمت ٖىه، و مً ؤَّم هخاثج الضعاؾت ؤّن 

ىت حّٗغيً للٗى٠ الجؿضي، )36,7) ُّ %( حّٗغيً أل٦ار ق٩ل مً 23%( مً ؤٞغاص الٗ

%( حّٗغيً لٗى٠ نّخي، 7، )ا٢خهاصي %( حّٗغيً لٗى14,8٠ؤق٩ا٫ الٗى٠ الؼوجي، )

جبّين %( حّٗغيً لٗى٠ لٟٓي، و 5,3ييخي، )%( حّٗغيً لٗى٠ ظ6,3%( لٗى٠ هٟيخي، )7)

، )51,3ؤّن ) ًّ ًّ ٖىض خهى٫ الٗى٠ يضَ ًّ ًوجإن بلى ؤَله %( ًب٣ين في %17,3( ٦

 %( ًوجإن بلى ؤَل3,7%( بلى ألانض٢اء، )7,7%( ًوجإن بلى الجيران، )16,3اإلارو٫، و )

ًّ مً 3,7الؼوط، ) ىت البدض ٌٗاوي ؤػواظه ُّ ت، و٢ض اجطر ؤّن ؤٚلب ؤٞغاص ٖ %( بلى الكَغ

%( 24,8، ) ا٢خهاصًت%( ٌٗاهىن مً مك٨الث 71,2%( ، )84مك٨الث مسخلٟت وبيؿبت )

%( 62,3%( ٌٗاهىن مً مك٨الث صّخُت، و ؤّن )3,9، )اظخماُٖتٌٗاهىن مً مك٨الث 

ًّ ال٨د  (.38: 2015خاعر، و  ؾلُم)  ى٫ و اإلاىاص اإلاسّضعةمً اليؿاء ًخٗاَى ؤػواظه

َضٞذ بك٩ل ٖام بلى ج٣ضًغ حجم ( 2006ؾُٟان ؤبى هجُلت ) وفي صعاؾت ٢ام  ها     

ال٢خه  ومضي اهدكاع الٗى٠ الؼوجي يض الؼوظت بمٓاٍَغ اإلاسخلٟت فى ٢ُإ ٚؼة، ٖو

الضعاؾت  ببٌٗ اإلاخٛيراث الاظخماُٖت و الضًمىظغاُٞت والؿُاؾُت، وقملذ ُٖىت

ً ما بين)1265)  مً ظمُ٘ مداٞٓاث ٢ُإ ٚؼة، 55-13( ػوظت جغاوخذ ؤٖماَع
 
( ٖاما

 وجىّنلذ للىخاثج الخالُت :

لى ألابٗاص اإلاسخلٟت للُٗىت ال٩لُت، 36.87ًىدكغ الٗى٠ بك٩ل ٖام بيؿبت)      %( ٖو

%( 29.66%(، الٗى٠ الجؿضي)30.96الٗى٠ الجييخي)، (44.28الٗى٠ الىٟيخي)%
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ت ٞغو١ طاث صاللت 29.05اإلاالي والا٢خهاصي)الٗى٠  ًّ %(، ولم جٓهغ هخاثج الضعاؾت ؤ

ً ٖىض الؼواط، ؤو  بخهاثُت فى صعظت حّٗغى الؼوظاث للٗى٠ الؼوجي بازخالٝ ؤٖماَع

ت ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت في  ًّ ً الخالُت، و لم جٓهغ هخاثج الضعاؾت ؤ بازخالٝ ؤٖماَع

غى الؼوظاث للٗى٠ الؼواجي ّٗ بازخالٝ ؤٖماع ؤػواظهً، و ال جىظض ٖال٢ت بين  صعظت ح

حّٗغى الؼوظت للٗى٠ الؼواجي وبين ٖضص ألابىاء ونلت ال٣غابت بالؼوط، باإلياٞت بلى ٞترة 

ما ٢ّل الٗى٠ الؼواجي 
ّ
ما اعجٟ٘ اإلاؿخىي الا٢خهاصي ٧ل

ّ
)الضوة الؼواط ؤو مّضة الؼواط، و ٧ل

 (.11و صعوَل، ص.ث، 

جي إل٣ًاٝ و  - ٩ا)للمغ٦ؼ الَى ضٞذ 2004مى٘ ألاطي في ؤمٍغ ( بٗىىان ٖى٠ الؼوط، َو

٩ا، )الٗى٠   الضعاؾت للخّٗغٝ ٖلى ؤَّم ؤؾباب و آلازاع الىاججت ًٖ الٗى٠ الؼوجي في ؤمٍغ

اإلارولي، بؾاءة الؼوط(، و مً ؤَم هخاثج الضعاؾت ؤّن الٗى٠ الجؿضي و الجييخي مً ؤ٦ار 

ث الضعاؾت بلى ؤّن خىالي ملُىن و هه٠ ؤق٩ا٫ الٗى٠ الظي حٗاوي مجها الؼوظت ، و ؤقاع 

٨ُت ٌٗخضي ٖلحها الغظل ظؿضًا و ظيؿُا ٧ل ؾىت، وؤقاعث الضعاؾت بلى ؤّن  امغؤة ؤمٍغ

ا مً الٗى٠، 324الخمل ال ًدمي اإلاغؤة مً الٗى٠، خُض حٗاوي) ( امغؤة خامل ؾىٍى

ضعاؾت الٗاَلين ًٖ الٗمل ؤ٦ار ٖىٟا، ومً الٗىامل اإلااصًت بلى الٗى٠ خؿب َظٍ الو 

ٟا٫ َم ؤ٦ار ضخاًاجىاو٫ ال٨دى٫ و اإلاسّضعاث، و مً هخاظها ؤًًا ؤّن   الؼوظاث و ألَا

غ ٖلى صّختهم الىٟؿُت وال٣ٗلُت  
ّ
و ٌؿّيب لهم ال٨شير مً اإلاكا٧ل َظا الٗى٠ ما ًاز

 (.38-37: 2015) ؾلُم  و خاعر،ألاػماث الىٟؿُتو

اعص ًٖ الصخت الىٟؿُت في البالص  - الىامُت ؤّن وؿبت اليؿاء صعاؾاث ظامٗت َاٞع

%(، ٦ما 6,6الىٟؿُت التي ٌؿّب ها الٗى٠ هي بم٣ضاع ) الايُغاباثالالحي ٌٗاهين مً 

ّٗغيً للٗى٠ خً%( مً اليؿاء في الّضو٫ الىامُت 60% و 30ؤوضخذ الضعاؾاث ؤّن بين )

اث اإلاتوّوظاث حّٗغيً للًغب مً ٢بل 25الغظا٫، و ؤّن ) مً َٝغ %( مً اإلاهٍغ

 ًّ ، و ؤّن وؿيىت اليؿاء مّمً ًخّٗغيً في ألاعصن للٗى٠ الؼوجي بهىعة صاثمت ؤػواظه

%( مً 20%( مً الغظا٫ و)44,9%(، وفي جىوـ ٌٗخ٣ض )47,6%( و )33,6جتراوح بين )

مها   ه مً الُبُ ي ؤن ًًغب الغظل اإلاغؤة مً ؤظل ج٣ٍى
ّ
شجون )حاؾم، صاليؿاء ؤه ، اٍع

14،15). 

ىت ، (1997ها٠ً الٗغبُت للٗلىم ) صعاؾت مُضاهُت ٢امذ  ها ظامٗت - ُّ قملذ ٖ

ّؿمذ بلى ههٟين ؤزظث ٧ّل 100الضعاؾت مئت )
ُ
( خالت مً ضخاًا الٗى٠ الؼوجي، ٢

واخضة مً ٢ُغ ٖغبي، و٢ض وظض ؤّن زالزت ؤعبإ الُٗىت مً ضخاًا الٗى٠ الؼوجي ٧ان 

ل خاالث بٖخضاء الؼوظ75مً اليؿاء بيؿبت)
ّ
ت ٖلى ػوظها، %(، ؤّما الغب٘ آلازغ ٩ٞان ًمش
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ضث الضعاؾت ؤّن الٗى٠ في اإلاجخم٘ الٗغبي َى ْاَغة عظالُت ب٣ضع ٦بير، وخؿب 
ّ
٦ما ؤ٦

َظٍ الضعاؾت ٞةّن الؼوظت صاثما جب٣ى الطخُت في اإلا٣ام ألاّو٫ للٗى٠ الؼوجي في الٗالم 

ظا ما ٨ٌٗـ ؾُىة الغظل ٖلى ٧امل مروله في ٧ّل شخيء ختى في  خضاءالٗغبي، َو ٖلى  الٖا

ت، ٦ما ؤقاعث الضعاؾت ؤًًا بلى ؤّن ٖى٠ الؼوط يّض ػوظخه ال ًٓهغ ٦شيرا في الؼوظ

ّٗبر ٖجها في ؤلاخهاثُاث و ال في البدىر اإلاُضاهُت  ٌُ الخاالث الخُيرة و ألاع٢ام الخ٣ُ٣ُت ال 

ٔ الىاجج ًٖ ألاؾباب  ّٟ ، ٦ما ؤوضخذ الضعاؾت ؤّن ؤهىإ الاظخماُٖتو التي حٗىص للخد

اإلاغؤة جتراوح بين الًغب الخ٠ُٟ و الًغب اإلابرح و الخغمان مً  الٗى٠ اإلاؿخٗمل يّض 

اث و ؤلاظباع ٖلى الٗمل والُغص مً اإلارو٫  ، 27: 2005)عبض املدمىص و البكغي، الًغوٍع

28.) 

و التي ؤظٍغذ ًٖ الٗال٢ت بين الجيؿين و قب٨ت الٗال٢اث الاظخماُٖت  (Belبل)ل صعاؾت - 

لها الٗال٢ت بين الكٗىع بالىخضة و مخّٛيري و الكٗىع بالىخضة، ٞدو الباخض زال

ىت مخ٩ىّ  ُّ ٢ض ط٦غ(، و  68( ؤهثى و )105هت مً )الجيـ )ط٦غ و ؤهثى و الهضا٢ت(، ٖلى ٖ

يذ الىخاثج ؤّن اإلابدىزين الظًً ٧اهىا ًغجبُىن بهض٢اث مخّٗضصة و ًدؿمىن بؿمت  ُّ ب

 (.196: 1994)مسخاع، الاظخماُٖت ٧اهىا ؤ٢ل قٗىعا بالىخضة الىٟؿُت

 مىهج الضعاؾت:  -7

خماص ٖلى اإلاى ج الىنٟي باٖخباٍع اإلاى ج اإلاالثم لُبُٗت الضعاؾت.        جّم الٖا

 عُىت الضعاؾت و زهائهها:  -8

( امغؤة 80جمشلذ ُٖىت الضعاؾت في اليؿاء ضخاًا الٗى٠ الؼوجي، بلٜ حجم الُٗىت )     

٣ت ٢هضًت. ً بٍُغ  جّم ازخُاَع

زهاثههً مً خُض الؿً و اإلاؿخىي الخٗلُمي و الخالت و الجضاو٫ الخالُت حٗغى 

 اإلاهىُت:

ىت الضعاؾت خؿب الؿً:01حضٌو عكم ) ُّ  (: ًبّين جىػَع ؤفغاص ع
ت الخىغاعاث الؿـً  اليؿب املئٍى

[25،35[ 18 22,50% 

[35،45[ 26 32,50% 

[45،55] 36 45% 

 %100 80 املجمىع

ىتًدبّين مً زال٫ الجضو٫ ؤٖالٍ ؤّن ؤٚلب      ُّ ً ما بين ) ٖ  45البدض جتراوح ؤٖماَع

ت ما بين )%45( ؾىت و طل٪ بيؿبت )55و ( ؾىت بيؿبت 45و  35(، جلحها الٟئت الٗمٍغ
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ت ما بين )32,50%) ( ؾىت و طل٪ بيؿبت 35و  25( و جإحي في ألازير الٟئت الٗمٍغ

(22,50%). 

ىت الضعاؾت خؿب املؿخىي الخعلُمي:(: ًبّين 02حضٌو عكم ) ُّ  جىػَع ؤفغاص ع
ت الخىغاعاث املؿخىي الخعلُمي  اليؿب املئٍى

 % 13,75 11 بضون مؿخىي حعلُمي

 % 21,25 17 ببخضائي

 %  15 12 مخىؾِ

 %35 28 زاهىي 

 %15 12 حامعي

 %100 80 املجمىع

 

الضعاؾت خؿب اإلاؿخىي ًالخٔ مً زال٫ الجضو٫ ؤٖالٍ ؤّن وؿب جىػَ٘ ؤٞغاص ُٖىت 

%(،  35الخٗلُمي مخباًىت، خُض ًخهضع الترجِب اإلاؿخىي الخٗلُمي زاهىي بيؿبت )

ين الجام ي  هما%(، ًلح 21,25ؤلابخضاجي و اإلاخىؾِ بيؿبت ) و اإلاخىؾِ ٧ل مً اإلاؿخٍى

ب %(، في ألازير هجض وؿبت اليؿاء بضون مؿخىي حٗلُمي و التي ٢ّضعث 15بيؿبت )

(13,75 .)% 

ىت الضعاؾت خؿب 03) ٌو عكمحض ُّ  الخالت املهىُت:(: ًبّين جىػَع ؤفغاص ع
ت الخىغاعاث الخالت املهىُت  اليؿبت املئٍى

 %38,75 31 عاملت

 %61,25 49 ػير عاملت

 %100 80 املجمىع

ًّخطر مً الجضو٫ الؿاب٤ ؤّن مٗٓم ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت مً اليؿاء ٚير الٗامالث      

 (.%38,75ب )(  في خين ٢ّضعث وؿبت اليؿاء الٗامالث % 61,25وطل٪ بيؿبت )

 ؤصواث البدث: -9

خماص ٖلى م٣ُاؽ الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت مً بٖضاص لُلى       لجم٘ البُاهاث جّم الٖا

( ٣ٞغة، جمذ صعاؾت زهاثهه 89(، خُض ًخ٩ىن مً )2004بيذ ٖبض هللا اإلاؼعٕو )

ىت اؾخُالُٖت ٢ّضعث  ُّ ت مً نض١ و زباث ٖلى ٖ ٗى٠ لل( امغؤة ضخُت 40ب )الؿ٩ُىمتًر

 الىدى آلاحي:الؼوجي و٢ض ظاءث ٖلى الىخاثج ٖلى 

ل٣ُاؽ الشباث جّم خؿاب مٗامل ؤلٟا ٦غومبار و الخجؼثت الىهُٟت إلا٣ُاؽ الىخضة 

 (SPSS v 22الىٟؿُت وطل٪ باؾخٗما٫ بغهامج الخؼم ؤلاخهاثُت للٗلىم الاظخماُٖت )

 ل ٖلحها:والجضو٫ الخالي ًبّين الىخاثج اإلاخدهّ 
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 الكعىع بالىخضة الىفؿُت:ن هخائج خؿاب معامل زباث ملُاؽ (: ًبيّ 04حضٌو عكم )
 كُمت معامل الثباث املعخمض إلاخهائي ألاؾلىب امللُاؽ

 الكعىع بالىخضة الىفؿُت
 0,92 ؤلٟا ٦غومبار

 0,87 الخجؼثت الىهُٟت

( و ٢ُمت مٗامل 0,92ب )مً زال٫ الجضو٫ ؤٖالٍ ؤن ٢ُمت ؤلٟا ٦غومبار ٢ضعث  ًدبين

( و َما ًمشالن مٗامل زباث ٖالي ما 0,87)ب الشباث باؾخٗما٫ الخجؼثت الىهُٟت ٢ّضعث 

 ٌؿمذ بدبّجي ألاصاة في الضعاؾت الخالُت.

 ألاؾالُب إلاخهائُت املعخمضة في معالجت البُاهاث:-10

جّم خؿاب اليؿب   (SPSS)للٗلىم الاظخماُٖت  ؤلاخهاثُتباؾخٗما٫ بغهامج الخؼم 

ت  اإلاخىؾِ الىٓغي. إلاخىؾِ الخؿابي،، ااإلائٍى

 مىاككت الىخائج:عغى و   -11

ٌ عغى هخائج  الؼوظاث ما َى مؿخىي الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت لضي : الدؿائ

 ؟اإلاٗىٟاث

(: ًبّين هخائج املخىؾِ الىظغي و املخىؾِ الخؿابي لضعحاث الكعىع 05حضٌو عكم )

ىت البدث بالىخضة الىفؿُت ُّ  :لضي ع
 الكعىع بالىخضة الىفؿُتمؿدىىي  املخىؾِ الخؿابي املخىؾِ الىظغي )الضعحت امللبىلت(

 مىسفٌ 228,95 267

ت مؿخىي الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت لضي       ، جّم خؿاب الؼوظاث اإلاّٗىٟاثإلاٗٞغ

ل )267ب )اإلاخىؾِ الىٓغي ؤو الضعظت اإلا٣بىلت و التي ٢ّضعث 
ّ
%( مً ؤٖلى 50( ؤي ما ًمش

ُٗى بجم٘ الخض ألاصوى للضعظت التي ًم٨ً الخهى٫  صعظت في ؾلم جى٣ُِ اإلا٣ُاؽ وَُ

، بٗضَا ازىينٖلحها في اإلا٣ُاؽ و ؤٖلى صعظت ًم٨ً الخهى٫ ٖلحها زّم ٣ًّؿم اإلاجمٕى ٖلى 

ب ي ٢ّضع ظالاؽ و اإلاخىؾِ الخؿابي الٟٗلي للضعظاث اإلاخدهل ٖلحها في اإلا٣ُ جّم خؿاب

(x 228,95 و َى ؤ٢ل مً ٢ُمت الضعظت اإلا٣بىلت و بالخالي ٞمؿخىي الكٗىع بالىخضة )

 الؼوظاث اإلاّٗىٟاث مىسٌٟ.لضي  الىٟؿُت

ين خُض  ٣ٞض مؿخىي ٢ّضعث وؿبت الؼوظاث اإلاٗىٟاث طواث جباًيذ هخاثج اإلاؿخٍى

 %( ًلُه مؿخىي الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت87,5) ب اإلاىسٌٟ الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت

 .الجضو٫ الخالي ٦ما َّى مبّين في ،%( 12,5)اإلاغجٟ٘ بيؿبت 
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اث الكعىع بالىخضة الىفؿُت لضي عُىت (: ًىّض 06حضٌو عكم ) ح وؿب جىػَع مؿخٍى

 :لضعاؾتا
ت مؿخىي الكعىع الىخضة الىفؿُت  اليؿبت املئٍى

 % 87,5 مىسٌٟ

 % 12,5 مغجٟ٘

 

 
ّ
 و ؤ٦ار البُاهاث الؿاب٣ت:و الك٩ل الخالي ًوخ

 
اث الكعىع بالىخضة الىفؿُت لضي عُىت ال01عكم )قيل  ل جىػَع مؿخٍى

ّ
 ضعاؾت(: ًمث

 

 مىاككت و جفؿير الىخائج:

٤ بمؿخىي الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت لضي الؼوظاث      
ّ
باليؿبت للدؿائ٫ اإلاخٗل

وبٗض بظغاء مسخل٠ اإلاٗالجاث ؤلاخهاثُت وطل٪ بدؿاب اإلاخىؾِ الىٓغي اإلاٗىٟاث، 

( وم٣اعهخه ب٣ُمت اإلاخىؾِ 267ب )لضعظاث الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت والظي ٢ّضع 

بّين ؤّن اإلاخىؾِ الىٓغي للضعظاث ؤ٦بر مً ج (،228,95ب )الخؿابي للضعظاث و الظي ٢ّضع 

ًّض٫ ٖلى ؤّن مؿخىي الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت لضي ُٖىت  مخىؾُها الخؿابي ما

الضعاؾت مً الؼوظاث اإلاٗىٟاث مىسٌٟ، و باليؿبت لخٟؿير الىدُجت ٖلى يىء ألابدار 

م مً لّٗضة ٖىامل مجها  ًم٨ً ال٣ى٫ ؤّنها ٢ض حٗىصالؿاب٣ت  ٧ىن الؼوظاث اإلاٗىٟاث بالٚغ

 ؤّن َىا٥ هٕى مً ا
ّ
، الاظخماُٖتلغيا ًٖ الٗال٢اث مٗاهاتهً مً الٗى٠ الؼوجي  بال

ل و ( ٞالىخضة جغجبِ اعجباَا ٖالُا Kovel &Akamatsa, 1989ؤ٧اماحؿا ) ٞدؿب ٧ٞى

بالغيا ًٖ الٗال٢اث الاظخماُٖت ؤ٦ار مجها بإّي مؿخىي مُل٤ مً الٗال٢اث ال خهُت 

 .(1365: 2012)الجباعي، 

0,00%

50,00%

100,00%

 مرتفع  منخفض 
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اهُت م٘ ألاوالص والؿىض ٦ما ٢ض ٌٗىص َظا ل٩ىن َاالء اليؿىة لض هً مكاع٦ت وظض     

ًّ بال  الٗاثلي ٞاألم في اإلاجخمٗاث الٗغبُت طاث  ،بلحهً ٧األوالص خاظتووظىص مً ٌكَٗغ

ٌ والؿىض و ا مً الخٍٗى ت ٦بيرة باليؿبت لؤلوالص ٞخجض ألام هٖى ُّ  ؤلاقبا٢ُٕمت و ؤَم

ى ما جىنلذ بلُه صعاؾت البُىمي ) و ٞحها بلى ؤَّمُت اإلا1990ٞحهم، َو
ُ
ؿاهضة ( والتي زل

و في ، (785: 2005) عً حىصة، الاظخماُٖت في الخس٠ُٟ مً الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت 

( ًٖ الٗىامل الاظخماُٖت التي لها Schmittger et al, 2011ؾمُخ٣اع و آزغون )ل صعاؾت 

ت بين الجاهب  جإزير ٖلى صعظاث الىخضة الىٟؿُت جىّنل ٞحها بلى وظىص ٖال٢ت ٢ٍى

ت صٖم الجاهب الاظخماعي و الىخضة ا ُّ ضوا ٖلى ؤَم
ّ
لىٟؿُت الٗاَُٟت والاظخماُٖت وؤ٦

 (Cardi, 2012: 04)الاظخماعي لؤلٞغاص لخٟاصي الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت الاظخماُٖت 

بن ٖلى الكٗىع بالىخضة 
ّ
٦ما ٢ض جغظ٘ الىدُجت ل٩ىن الؼوظاث اإلاٗىٟاث اللىاحي حٛل

ً مىظ اإلاغاخل ألاولى مً الٗمغ الاظخماعيالىٟؿُت ًمخل٨ً مهاعاث الخىانل   .م٘ آلازٍغ

ٟاث للمىا٠٢ بخإزير الٟغو١ الٟغصًت في بصعا٥ الؼوظاث اإلاٗىّ  غ الىدُجتو ٢ض جّٟؿ      

الخُاجُت، ٣ٞض جسخل٠ الضعظت التي ٌكٗغن  ها باإلاؿاهضة ؤو ٚير مٗخجى  هً، وؤّنهً 

ىت ا الاخخ٩ا٥و مً زال٫ . ًىاظهً اإلاى٠٢ لىخضًَ ُّ لضعاؾت إلاؿىا هٕى مً م٘ ؤٞغاص ٖ

الغيا و الخإ٦ُض ٖلى يغوعة الهبر و ؤلاًمان بال٣ًاء و ال٣ضع و الدؿلُم بمكِئت 

( Duksta&Fokka, 2007الخال٤، و في َظا الهضص ؤزبدذ صعاؾاث صو٦ؿخا و ٞى٧ا )

ت الخىظه هدى الضًً في زٌٟ صعظاث الكٗىع بالىخضة Pinquart, 2003و) ُّ ( ؤَم

 .(Cacioppo & Hawkly, 2008 : 07-10)الىٟؿُت 

 :ضعاؾتزالنت ال

ٖالجذ الضعاؾت الخالُت مىيٕى الٗى٠ الؼوجي يض اإلاغؤة و الظي ٌّٗض ْاَغة      

ُٗى لهظا اإلاىيٕى ؤَمُت ٦بيرة 
ُ
مىدكغة في ظمُ٘ بلضان الٗالم بيؿب مسخلٟت، لهظا ح

ـّ  م٩ّىهين ؤؾاؾُين للمجخم٘ و َما اإلاغؤة و ألاؾغة ٩٦ل، و الٗى٠ الؼوجي يض  ل٩ىهه ًم

اإلاغؤة الجؿضًت الىٟؿُت و الاظخماُٖت إلاا ًدمله مً يغع اإلاغؤة  مك٩لت تهّضص صخت 

ا، و ٢ض  هٟيخي، ظؿضي و اظخماعي ٖلحها ًٞال ًٖ جإزيٍر  ٖلى اؾخ٣غاع ألاؾغة و اؾخمغاَع

خاولذ الضعاؾت الخالُت البدض في مٟهىم الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت و التي ؤنبدذ 

ًض مً الايُغاباث الىٟؿُت بضوعَا مىيٕى مؿخ٣ل بظاجه و ٖامل ؤؾاسخي في ْهىع الٗض

ىت مً ال٣ٗلُت، و و  ُّ خاولىا ال٨ك٠ ًٖ مؿخىي الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت لضي ٖ

 الؼوظاث اإلاٗىٟاث.
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ىت الضعاؾت مً الؼوظاث  ُّ و جّم الخىنل بلى ٧ىن الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت لضي ٖ

ّٟؿغ بىظىص هٕى مً الؿىض الاظخماعي زانت مً ًُ َٝغ  اإلاّٗىٟاث مىسٌٟ و َى ما ٢ض 

ت ٦بيرة في خُاتهم ٦ما ؤّن ألام بضوعَا جداو٫ الخىِٟـ مً  ُّ ألاوالص الظًً ًىلىن ألام ؤَم

زال٫ وي٘ ؤمل ٦بير في ٢ضعة ألابىاء ٖلى الىجاح الضعاسخي و اإلانهي إلخضار هٕى مً الخُٛير 

 في خُاتهم.

خ٣ُ٣تها  وججضع ؤلاقاعة بلى ٧ىن ْاَغة الٗى٠ الؼوجي يض اإلاغؤة مىدكغة و ال ٌّٗبر ًٖ

ه ًم٨ً جىاو٫ 
ّ
باألع٢ام ما صام الٗضًض مً الؼوظاث اإلاّٗىٟاث ال ًهّغخً بظل٪، ٦ما ؤه

 اإلاىيٕى م٘ مخٛيراث هٟؿُت ؤزغي و ٖلى ُٖىاث ؤ٦بر و في مجا٫ ظٛغافي ؤوؾ٘.
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