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مجلت الخمحز
الصفحت الرئيسيت للمجلتwww.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/673 :

انغًاخ انذافعُح نذي تعض فشق انثطىنح انجضائشَح
نكشج انمذو حغة انًغتىي انزٌ َُشظ فُه انفشَك.
تحث يغحٍ أجشٌ عهً تعض فشق والَح انشهف صُف أواعظ.
The motivational features of some teams in the Algerian football
championship, depending on the level in which the team is active.
Survey research conducted on some teams of Chlef wilaya, middle class.
ؤ.ص /ؤخؿً ؤخمض ،1ص /بىقِبت مهُٟى ،2ص /بىانغ مدمض.3
 1ظامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـ مؿخٛاهم.
 2ظامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـ مؿخٛاهم.
 3ظامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـ مؿخٛاهم.
مِلىماث اإلالاٌ

ملخف

جاعٍش امل٣ا:٫
إلاعؾا:٫

تهض ٝالضعاؾت بلى مٗغٞت مؿخىي الؿماث الضاُٗٞت الغٍايُت لضي الٖبي ٦غة ال٣ضم نى٠
اواؾِ ًىظض جغابِ بحن بٌٗ الؿماث الضاُٗٞت الغٍايُت ومؿخىي الٟغ ١و٦ظا الازخال ٝفي
مؿخىي بٌٗ ؾماث الضاُٗٞت الغٍايُت بازخال ٝمؿخىي الٟغ ،١وقملذ ُٖىت البدض زالر ٞغ١
جيكِ في والًت الكل ٠وهي ٞغٍ ٤اوملبي الكل ٠الىاقِ في ال٣ؿم املمخاػ والٟغٍ ٤الشاوي هجم بلضًت
الكُُت الىاقِ بالجهىي الشاوي والٟغٍ ٤الشالض قباب جاو٢غٍذ الىاقِ بال٣ؿم الكغفي خُض ٧ان
الٗضص  60الٖبا بمٗض 20 ٫الٖب مً ٧ل ٞغٍ ،٤وجم اؾخسضام مُ٣اؽ الضاُٗٞت املٗض مً ٢بل
عٍدكاعص وجخ٩ى ( (Tutko - Richardوجغظمت مدمض خؿً ٖالوي ،و٧اهذ اهم الىخاثج وظىص جغابِ في
الؿماث الضاُٗٞت وهي الٗضوان ،الخهمُم والخضعٍبُت ،وهظا ٌٗجي ؤن هظه الؿماث جخإزغ بمؿخىي
الٟغ ١لهالر ٞغ ١املؿخىي املمخاػ ،م٘ وظىص ؾماث جخمحز بها الٟغٖ ١لى ازخال ٝمؿخىٍاتها وهي:
الخاٞؼ ،املؿاولُت ،الُ٣اصة ،الش٣ت بالىٟـ ،الخد٨م الاهٟٗالي ،الهالبت ،الًمحر الخي ،الش٣ت في
آلازغًٍ ،وهظا ًىضر ؤهمُت هظه الؿماث ٖىض الٟغ ١الغٍايُت ٖلى ازخال ٝمؿخىٍاتهم ،بياٞت الى
ازخال ٝفي ؾماث الضاُٗٞت ٖىض الالٖبحن خؿب مؿخىي الٟغٍ ٤خُض ان اللٗب في املؿخىي املمخاػ
ًم ً٨ؤن جمحزه ؾماث الاؾخٗضاص لخد ٤ُ٣لاهضا ٝالاعاصًت وؤهمها الخهمُم والخاٞؼ وؾمت
الخضعٍبُت ٦ؿمت اهٟٗالُت ،بِىما الٟغ ١التي جيكِ في مؿخىي ؤصوى ٞخخمحز بضعظت ؤ٢ل في ؾمتي
الهالبت والخد٨م الاهٟٗالي.

املغاظٗت:
ال٣بى:٫

اليلماث اإلافخاخُت:
الؿماث الضاُٗٞت.
مؿخىي ٞغ ١البُىلت الىَىُت.
املغاه٣ت.
٦غة ال٣ضم.
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Abstract
The objective of the study is to find the level of sportive driving characteristics of
football players. There is a correlation between some of the sports motivation and
difference level, as well as the difference in the level of some of the characteristics of
sports motivation according to difference level. The research sample included three
teams active in the state of Chlef, The excellent section, the second team was the star of
the activist municipality in the second phase, and the third group was the youth of
Taoukrit, the activist in the honorary section where there were 60 players with 20 players
from each team. The motivational scale prepared by Richard Tutko and translated by
Hassan Allawi. These traits are influenced by the level of difference in favor of the
excellent level teams, with the characteristics of the difference at different levels:
motivation, responsibility, leadership, self-confidence, emotional control, rigidity, living
conscience, trust in others. This illustrates the importance of these attributes when the
sports teams at all levels. The motivation of the players according to the level of the team
where the play in the excellent level can be characterized by the characteristics of
readiness to achieve the goals of the most important design and motivation and the
attribute of training as an emotional feature, while the teams that operate at a lower level
is characterized to a lesser degree of hardness and emotional control.

Keywords
Motivational characteristics
National championship level
Adolescence
Football.

* المؤلف المرسل :ؤ.ص .ؤخؿً ؤخمض ،البرًض الال٨ترووي املنهي:

والضاُٗٞت لِؿذ ٢ىي ًم ً٨عئٍتها اهما هي خاالث ًخم
اؾخيخاط وظىصها مً ؤهماٍ الؿلى ٥و٦ظا وكاٍ الالٖب في
٦غة ال٣ضمٞ ،هي خالت مً وعاء هظا الؿلى ٥جشحره وجىظهه
وحٗمل ٖلى اؾخمغاعٍخه ،والٖب ٦غة ال٣ضم له ؤهضاًُ ٝمذ الى
جد٣ُ٣ها ،مجها ما ًغجبِ بإهضا ٝالٟغٍ ٤الظي ًيخمي الُه،
وؤزغي جسو مؿحرجه وَمىخاجه املؿخ٣بلُت ،وبهظا هجض ؤن
الضوا ٘ٞجخٗضص وجدىىٕ مً الٖب الى آزغ ومً ٞغٍ ٤الى آزغ،
جبٗا ملؿخىي الٟغٍ ٤والالٖب هٟؿه و٦ظا املؿخىي الظي ًلٗب
ُٞه الٟغٍ.٤
وبطا هٓغها الى البُىلت الجؼاثغٍت في ٦غة ال٣ضم هجضها
م٣ؿمت الى مؿخىٍاث مً ؤٖلى مؿخىي وهى املؿخىي املمخاػ الى
املؿخىٍاث الضهُا ونىال الى املؿخىي الجهىي واملدلي ؤو
الىالجي ،وفي هظا إلاَاع ظاءث صعاؾدىا التي جهض ٝمً زاللها
بلى صعاؾت الترابِ ؤو الٟغ ١في ؾماث الضاُٗٞت الغٍايُت لضي
الٖبي بٌٗ ٞغ٦ ١غة ال٣ضم ٞئت ؤواؾِ خؿب املؿخىي الظي
ًيكِ ُٞه ٧ل ٞغٍ.٤

ملدمــت البدث:
بن الخٟى ١في عٍايت مُٗىت ًخُلب ا٦دؿاب الالٖب
للىىاحي البضهُت واملهاعٍت والسُُُت زم ًإحي صوع الضا ٘ٞلُدض
الغٍاضخي ٖلى بظ ٫الجهض والُا٢ت الالػمحن ؤوال لخٗلم جل٪
املهاعاث وزاهُا للخضعٍب ٖلحها بٛغى ن٣لها واج٣اجها( .عاجب،
 ،2003نٟدت  ،)45والضاُٗٞت خالت صازلُت في ال٩اثً الخي
حؿدشحر ؾلى٦ه وحٗمل ٖلى اؾخمغاع هظا الؿلى ٥وجىظحهه هدى
جد ٤ُ٣هض ٝمٗحن (زلُل ،2000 ،نٟدت  ،)87وٖلُه ٞاطا
حؿاوي الٖبان في ال٣ضعة ولم ًدؿاوي في صاُٗٞت إلاهجاػ ٞان
الالٖب لا٦ثر صاُٗٞت ً٣ضم لاصاء لاًٞلٖ ،لما ان صوا٘ٞ
الاقترا ٥في املباعٍاث مخٗضصة الخىىٕ ومً املم ً٨وظىص ؤ٦ثر مً
صا ٘ٞلالقترا ٥في املباعاة.
وَٗخبر مىيىٕ الضاُٗٞت الغٍايُت مً ؤهم مىايُ٘ ٖلم
الىٟـ الغٍاضخي خُض ؤجها جسً٘ للُ٣اؽ والخُُ٣م لخ٣ضًغ
ؾماتها في مسخل ٠لالٗاب الغٍايُت زانت لٗبت ٦غة ال٣ضم
وهي اللٗبت لا٦ثر قٗبُت في الٗالم ،خُض حٗخبر الضاُٗٞت
املدغ ٥لاؾاسخي هدى جد ٤ُ٣لاهضا ٝؾىاء لالٖب ؤو للٟغٍ٤
ٞاطا ٧ان هض ٝالالٖب هى الخٟى ١الغٍاضخي واللٗب في
املؿخىٍاث الٗلُا وهي ٞغ ١الىسبت والٟغ ١الىَىُت ٗٞلُه بظ٫
الجهض واملىاْبت ٖلى الخضعٍباث البضهُت واملهاعٍت والسُُُت في
الٟغٍ ،٤باٖخباع الضاُٗٞت ال٣ىة التي جض ٘ٞالالٖب الى اهجاػ جل٪
اليكاَاث واملىاْبت ٖلحها مً ؤظل جد ٤ُ٣الهض ٝامليكىص.

 -1مؼيلت البدث:
الػالذ الٗىامل الىٟؿُت مشل الضاُٗٞت ُ٢ض الضعاؾت
لخض الؿاٖت ،هٓغا ألهمُتها البالٛت في املجا ٫الغٍاضخي مً
خُض ج٣ضًغ ؾماتها لضي الالٖبحن ٖلى مسخل ٠ازخهاناتهم،
وهي حٗبر ًٖ الٗىامل املدغ٦ت التي جدضص ؾلى ٥الٟغص وجضٗٞه
الى ٖملُت الخٟاٖل في املجخم٘ ،وهي لِؿذ ؾلى٧ا ٢ابال
للمالخٓت بُغٍ٣ت مباقغة اهما ٌؿخضٖ ٫لحها مً ؾلى ٥لاٞغاص
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الازخال ٝفي ؾماث الضاُٗٞت الغٍايُت خؿب املؿخىي الظي
ًيكِ ُٞه الٟغٍ ،٤وٖلُه هُغح الدؿائالث الخالُت:
 هل هىا ٥جغابِ بحن بٌٗ الؿماث الضاُٗٞت الغٍايُت ومؿخىيالٟغ١؟
 هل هىا ٥ازخال ٝفي مؿخىي بٌٗ ؾماث الضاُٗٞت الغٍايُتبازخال ٝمؿخىي الٟغ١؟

في املىا ٠٢املسخلٟت ،خُض ال ٌؿخجُبىن لها بالُغٍ٣ت هٟؿها
ختى ؤمام املى ٠٢الىاخضٖ( .ؼث ،1979 ،نٟدت .)101
وَكحر ٧ل مً* لُىلحن وبلى٦غ* 1982م ؤن الضاُٗٞت
الغٍايُت باٖخباعها املٟخاح للمماعؾت الغٍايُت مً ؤهم
املدضصاث التي جدغ ٥وجشحر الؿلى ٥الخغ٧ي للغٍاضخي٦ ،ما ٌكحر
*اوعان*  1982ؤن ؾماث الضاُٗٞت التي حٗمل ٦ضوا٘ٞ
ومدغ٧اث للؿلى ٥جمشل ما بحن  %70بلى  %90مً واظباث
الٗملُت الخضعٍبُت وٍخ ٤ٟمٗها *ؾىجغ* 1989م خُض ًغي ؤن
الخٟى ١الغٍاضخي هى هخاط الخٗلم والضاُٗٞت( .ؤؾامت،2000 ،
نٟدت )78
وٍغي * مدمض خؿً ٖالوي * 1998م ؤجها اؾخٗضاص
الالٖب الغٍاضخي ملىاظهت املىا ٠٢الغٍايُت ومداولت الخٟى١
والامخُاػ ًٖ َغٍ ٤بْهاع ٢ضع ٦بحر مً اليكاٍ والٟٗالُت
واملشابغة ٦خٗبحر ًٖ الغٚبت والٟ٨اءة والىًا ٫مً اظل الخٟى١
والامخُاػ في مىا ٠٢املىاٞؿت الغٍايُت ،خُض ؤقاعث صعاؾاث "
 " Puniالى ؤن هىا ٥ؤهىاٖا مً الضاُٗٞت جغجبِ باملغاخل
لاؾاؾُت للمماعؾت الغٍايُت وجخُىع مً مغخلت الى ؤزغي،
وهي مغخلت املماعؾت لاولُت لليكاٍ الغٍاضخي زم املغخلت
الخسههُت وؤزحرا مغخلت املؿخىٍاث الغٍايُت الٗالُت.
(ٖالوي ،1992 ،نٟدت  ،)35وهىاٖ ٥ىامل ٖضًضة ومخىىٖت
حؿهم في جدضًض مؿخىي صاُٗٞت الالٖب ؾىاء في الخضعٍب ؤو
املىاٞؿت ،مجها ما هى مخٗل ٤بالالٖب٧ ،الؿماث الصسهُت
ومؿخىي الُمىح والغٚباث الظاجُت ،وؤزغي مخٗل٣ت بيخاثج
لاصاء الغٍاضخي مً زبراث الىجاح والٟكل والخٗؼٍؼ إلاًجابي
والؿلبي ،وٖىامل مخٗل٣ت باملىاٞؿت الغٍايُت وؤهمُتها وما
ًدُِ بها ،وؤزغي مخٗل٣ت بُبُٗت املهاعة مً خُض الؿهىلت
والهٗىبت وصعظت الاهدباه  ...وهىا جٓهغ ؤهمُت املؿخىي الظي
ًيكِ ُٞه الٟغٍ ٤في البُىلت الىَىُت والتي ًسخل ٠مؿخىاها
مً بلض الى آزغ وٖال٢خه بؿماث الضاُٗٞت ،وفي الجؼاثغ هجض
املؿخىي املمخاػ واملؿخىي الجهىي واملؿخىي الىالجي ،وهٓغا
إلم٩اهُت وؾهىلت جىانلىا م٘ بٌٗ ؤهضًت والًت الكل ٠ابخضاء
بٟغٍ ٤اوملبي قل ٠الىاقِ في املؿخىي املمخاػ وٞغٍ ٤الىجم
الغٍاضخي لبلضًت الكُُت الىاقِ في املؿخىي املخىؾِ الجهىي
الشاوي وٞغٍ ٤الكباب الغٍاضخي لبلضًت جاو٢غٍض الىاقِ في
املؿخىي لاصوى الىالجي ،وجإحي هظه الضعاؾت ٦مداولت ملٗغٞت

 -2الفسكُاث:
 ًىظض جغابِ بحن مؿخىي الٟغ ١وصعظت بٌٗ الؿماث الضاُٗٞتالغٍايُت.
 ًىظض ازخال ٝفي مؿخىي بٌٗ ؾماث الضاُٗٞت الغٍايُت بازخالٝمؿخىي الٟغ.١

 -3أه ــداف البدث:
 صعاؾت الٗال٢ت بحن الؿماث الضاُٗٞت الغٍايُت ومؿخىي الٟغ ١فيالبُىلت.
 الخٗغٖ ٝلى الٟغ ١في الؿماث الضاُٗٞت الغٍايُت بحن الٟغ ١و٣ٞاملؿخىاها في البُىلت.

 -4مـولـداث البدـث:
-1-4الظماث الدافُِت :اخمض امحن ٞىػي وَاع ١مدمض بضع
الضًً باجها (مهُلر ٌكحر الى السهاثو الىٟؿُت طاث الضوام
والشباث اليؿبي لضي الغٍاضخي واملؿاولُت ًٖ اؾدشاعجه وجىظحهه
زال ٫املماعؾت الغٍايُت) .هي مجمىٖت الؿماث التي جِ٣ؿها
٢اثمت الضاُٗٞت الغٍايُت وهي(الخاٞؼ ,الٗىان ,الخهمُم
واملؿاولُت ,الُ٣اصة والش٣ت في الىٟـ ,الخد٨م الاهٟٗالي
,الهالبت ,الًمحر الخي,الش٣ت باألزغًٍ) .
 -2-4مظخىي فسق البوىلت الىهىُت :وٗجي به املؿخىي الظي
جلٗب ُٞه لاهضًت ؾىاء ٧اهذ في املؿخىٍاث املمخاػة ؤو
املؿخىٍاث لاصوى.
 -3-5اإلاساهلت :املغخلت التي حؿب ٤البلى ٙوجهل بالٟغص بلى
ا٦خما ٫الىطج ،ؤي الا٢تراب مً الخلم والىطج" (ظمُل،
 ،1986نٟدت .)52

 -5الدزاطـاث الظابلت:
-1-5دزاطت مدمد هاجي ابى ٓىُم وآخسون  2016التي هضٞذ
الى الخٗغٖ ٝلى ج٣ضًغ الظاث املهاعٍت وصاُٗٞت الاهجاػ لالٖبي
مىخسب ظامٗت ال٩ىٞت ب٨غة ال٣ضم ،واؾخسضم الباخشىن املىهج
الىنٟي بإؾلىبي املسر والٗال٢اث الاعجباَُت واقخملذ ُٖىت
72

مجلة التميز ،المجلد  ، 10العدد ( ،01السنة )0108

اؾخسضام املىهج الىنٟي باألؾلىب املؿخي ،وقملذ الُٗىت
 200الٖب م٣ؿمحن بالدؿاوي بحن املال٦مت واملهاعٖت للمىؾم
 ، 2009-2008وجم اؾخسضام مُ٣اؽ الضاُٗٞت املٗض مً ٢بل
عٍدكاعص وجخ٩ى ( (Tutko - Richqrdوجغظمت مدمض خؿً
ٖالوي ،و٢اثمت صاُٗٞت إلاهجاػ الغٍاضخي الظي ويٗه
ظىوؽ ) 1982 (Goe Willsوجغظمه مدمض خؿً ٖالوي ،وجم
لخىنل الى هخاثج ؤهمها وظىص ازخال ٝفي الؿماث
الضاُٗٞت(الخاٞؼ ،الخد٨م الاهٟٗالي ،الهالبت) بحن املهاعٖحن
واملال٦محن في مسخل ٠الٟئاث ،م٘ جمحز املال٦محن ًٖ
املهاعٖحن في ؾمت الٗضوان.

البدض ٖلى ()20الٖبا جم ازخُاعهم بالُغٍ٣ت الٗكىاثُت ،وجم
اٖخماص مُ٣اؽ (جىماؽ اجِخ٩ى) لخ٣ضًغ الظاث املهاعٍتومُ٣اؽ
صاُٗٞت الاهجاػ الغٍاضخي لخؿً ٖلي خؿحن( ،)2011ومً زال٫
ما ؤٞغػجه الىخاثج جىنل الباخشىن بلى اؾخيخاظاث ؤهمها ؤن
الٖبي مىخسب الجامٗت ًخمخٗىن بظاث مهاعٍت ٖالُت ػاصث مً
صاٗٞهم لالهجاػ في املىاٞؿت م٘ وظىص ٖال٢ت اعجباَُت مٗىىٍت
بحن الظاث املهاعٍت وصاُٗٞت إلاهجاػ ٖىض الالٖبحن.
-2-5دزاطت مدظً مدمد خظً ،طامس مهد مدمد ؿالح
 2015والتي هضٞذ الى الخٗغٖ ٝلى الؿماث الضاُٗٞت والاجؼان
الاهٟٗالي لضي الٖبي ٦غة ال٣ضم املخ٣ضمحن للمىؾم الغٍاضخي
 2015-2014و٦ظا الٗال٢ت بُجهما ،و٢ض جم اؾخسضام املىهج
الىنٟي بإؾلىبي املسر بالُغٍ٣ت الاعجباَُت ،خُض قملذ
ُٖىت البدض  160الٖبا جم ازخُاعهم بالُغٍ٣ت الٗكىاثُت
بيؿبت  ، % 84.21وجم اؾخسضام مُ٣اؽ الضاُٗٞت املٗض مً
٢بل عٍدكاعص وجخ٩ى وجغظمت مدمض خؿً ٖالوي ،و٦ظا مُ٣اؽ
الاجؼان الاهٟٗالي املٗض مً ٢بل ٖبض لامحر ٖباؽ  ،2011وجم
الخىنل الى هخاثج ؤهمها امخال ٥الٖبي ٦غة ال٣ضم املخ٣ضمحن
ؾماث صاُٗٞت وؾماث اجؼان اهٟٗالي م٘ وظىص ٖال٢ت اعجباٍ
َغصًت بُجهما.
-3-5دزاطت ُلي ُبد الحظحن مفخاح والتي هضٞذ الى الخٗغٝ
ٖلى الٗال٢ت بحن الؿماث الضاُٗٞت وصاُٗٞت إلاهجاػ لضي الٖبي
ال٨غة الُاثغة في لاهضًت املمخاػة ولاولى بممل٨ت البدغًٍ ،خُض
اؾخسضم الباخض املىهج الىنٟي بهىعجه املسخُت ،وقملذ
الُٗىت  123الٖب مجهم  77الٖب صعظت ممخاػة و 46صعظت ؤولى،
وجم اؾخسضام مُ٣اؽ الضاُٗٞت املٗض مً ٢بل عٍدكاعص وجخ٩ى
( (Tutko - Richqrdوجغظمت مدمض خؿً ٖالوي ،و٢اثمت
صاُٗٞت إلاهجاػ الغٍاضخي الظي ويٗه ظىوؽ )(Goe Wills
 1982وجغظمه مدمض خؿً ٖالوي ،خُض ؤقاعث الىخاثج الى
وظىص ٖال٢ت َغصًت بحن صاُٗٞت إلاهجاػ الغٍاضخي وؤعب٘ ؾماث
هي الخًمُم والخد٨م الاهٟٗالي والخضعٍبُت والًمحر الخي،
وٖال٢ت ؾالبت م٘ ؾمت الخاٞؼ ،م٘ وظىص ٞغ ١في هظه الؿمت
لهالر الضعظت املمخاػة ،و٦ظا صاُٗٞت إلاهجاػ الغٍاضخي.
 -4-5دزاطت أخمد مدمد شٍىت ،جامس مدمد مدمد حاد 2009
التي هضٞذ الى م٣اعهت الؿماث الضاُٗٞت وصاُٗٞت إلاهجاػ بحن
ٞئاث لاوػان املسخلٟت لالٖبي املال٦مت واملهاعٖت ،خُض جم

-6مىهجُت الدزاطت:
 منهـج البدـث :جم اؾخسضام املسر ٦إخض ؤهماٍ املىهجالىنٟي.
 ُُىـت البدـث :قملذ  60الٖبا للمىؾم الغٍاضخي 2017-2016نى ٠ؤواؾِ ( )19-17ؾىت مً زالر ؤهضًت ٖلى مؿخىي والًت
الكل ٠بخ٣ضًغ  20الٖب مً ٧ل هاصي ،خُض جم ازخُاع الٟغ ١بهىعة
ٖكىاثُت ٖلى مؿخىي والًت الكل ،٠وهي:
 ظمُٗتؤوملبي الكل ٠الضعظت املمخاػة مدخل املغ٦ؼ لاو ٫في الترجِب(20الٖب).
 هجم الكُُت ال٣ؿم الجهىي مدخل املغ٦ؼ لاو ٫في الترجِب(20الٖب).
 قباب جاو٢غٍذ ال٣ؿم الىالجي مدخل املغ٦ؼ لازحر في الترجِب(20الٖب).
أداة الدزاطت :مُ٣اؽ الضاُٗٞت املٗض مً ٢بل عٍدكاعص وجخ٩ى ( (Tutko - Richqrdوجغظمت مدمض خؿً ٖالوي ،والظي ًِ٣ـ  11بٗضا هي:
الخاٞؼ ،الٗضوان ،الخهمُم ،املؿاولُت ،الُ٣اصة ،الش٣ت في الىٟـ،
الخد٨م الاهٟٗالي ،الهالبت ،الخضعٍبُت ،الًمحر الخي ،الش٣ت في آلازغًٍ.
بٗض صعاؾت نض ١املًمىن للمُ٣اؽ ًٖ َغٍ ٤ج٣ضًمه
ملجمىٖت مً ؤؾاجظة ٖلم الىٟـ الغٍاضخي جم اؾخسضام َغٍ٣ت
بٖاصة الازخباع لخؿاب لاؾـ الٗلمُت للمُ٣اؽ واجطر ؤن
املُ٣اؽ ًخمحز بمٗامالث زباث جغاوخذ بحن ()0.78-0.71
ومٗامالث نض ١طاحي جغاوخذ بحن ( )0.88-0.82وهي مٗامالث
م٣بىلت في هظا الىىٕ مً امل٣اًِـ.

ُ -7سق الىخائج ومىاكؼتها:
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الُمىح في إلاهجاػ ،ؤما ؾمتي الٗضواهُت والُ٣اصة ٞهي جخإزغ
بمؿخىي الٟغٍ ٤وؤهضا ٝالالٖب ومضي ظاهؼٍخه.

هالخٔ مً الجضوٖ)01( ٫ضم وظىص صاللت بخهاثُت في ؾمتي
الخاٞؼ والُ٣اصة مما ٌٗجي ٖضم وظىص جغابِ بحن مؿخىي الٟغ١
و٧ل مً ؾمتي الخاٞؼ والُ٣اصة ،خُض هجضها بضعظت مخىؾُت
ٖىض ظمُ٘ الٟغ ١ج٣غٍبا ،بِىما هالخٔ وظىص صاللت اخهاثُت
ٖىض مؿخىي  0.05في ؾمتي الٗضوان والخهمُم وهظا ٌٗجي
وظىص جغابِ بحن مؿخىي الٟغ ١وؾمتي الٗضواهُت والخهمُم،
خُض هجض ؤن ؾمت الٗضواهُت مخىؾُت ٖىض ٞغٍ ٤الكل٠
ومىسًٟت ٖىض ٧ل مً ٞغٍ٣ي الكُُت وجاو٢غٍذ ،بِىما هجض
ؾمت الخهمُم مخىؾُت ٖىض ٞغٍ ٤الكل ٠الظي ًيكِ في
املؿخىي املمخاػ والكُُت الظي ًيكِ في املؿخىي الجهىي
ومىسًٟت ٖىض ٞغٍ ٤جاو٢غٍذ الظي ًيكِ في املؿخىي الىالجي.

وهالخٔ مً الجضوٖ )02( ٫ضم وظىص صاللت اخهاثُت في ؾمتي
الخاٞؼ والُ٣اصة ،مما ٌٗجي ٖضم وظىص ٞغ ١في مؿخىي ؾمتي
الخاٞؼ والُ٣اصة بحن الٟغ ١الشالر ،بِىما هجض صاللت اخهاثُت
ٖىض مؿخىي  0.01في ؾمتي الٗضوان والخهمُم وهظا ٌٗجي
وظىص ٞغ ١خ٣ُ٣ي ،خُض ًىضر الجضو )03( ٫و ( )04ؤن
ٞغٍ٣ي الكل ٠والكُُت ؤ٦ثر ٖضواهُت وجهمُما مً ٞغٍ٤
جاو٢غٍذ الظي ًيكِ في املؿخىي لاصوى.
ووؿخيخج ؤن الالٖبحن في الٟغ ١الشالر ًدؿاوون في الغٚبت في
ال٨ؿب وجد ٤ُ٣الىجاح ،والُ٣ام باألٖما ٫التي حؿىض بلحهم
بياٞت الى الضوع الُ٣اصي وهظه ٚالبا ما ج٩ىن ؾماث جمحز
مسخل ٠الالٖبحن ٖلى ازخال ٝاملؿخىي الظي ًلٗبىن ُٞه،
بِىما هجض ؤهه ٧لما اعج ٟ٘املؿخىي الظي ًيكِ ُٞه الٟغٍ٤
جٓهغ الغٚبت الظاجُت في مماعؾت الخضعٍب الٗىُ ٠الظي ٌؿخمغ
لٟترة َىٍلت ،بياٞت الى الؿلى ٥الٗضواوي واؾخسضام ال٣ىة
واملىاظهت بهض ٝجد ٤ُ٣الٟىػ.
وهظا ًخ ٤ٟم٘ صعاؾت مدؿً مدمض خؿً التي بُيذ ؤن
الالٖبحن املخ٣ضمحن ًخمحزون بالؿماث الضاُٗٞت ،وٍسخلٖ ٠ما
جىنل الُه ٖلي ٖبض الخؿحن مٟخاح الظي وظض صاللت
بخهاثُت في ؾمت الخاٞؼ في لاهضًت املمخاػة ململ٨ت البدغًٍ،
وهظ ًغظ٘ في اٖخ٣اصها الى َبُٗت اللٗبت و٦ظا املدُِ ؤو
املجخم٘ ،الظي له ؤزغ ٖلى الؿماث الضاُٗٞت هٓغا لالزخال ٝفي
الؿماث الصسهُت وهخاثج لاصاء وَبُٗت املىاٞؿت و٦ظا َبُٗت
املهاعة.

وٍخطر مً الك٩ل ( )01حسجُل مؿخىي مخىؾِ في ؾمت
الخاٞؼ ٖىض ظمُ٘ الٟغ ،١وحسجُل مؿخىي مخىؾِ في ؾمت
الٗضواهُت ٖىض ٞغٍ ٤الكل ٠ومؿخىي مىسٖ ٌٟىض ٞغٍ٣ي
الكُُت وجاو٢غٍذ ،بِىما هجض املؿخىي مخىؾِ في ؾمت
الخهمُم ٖىض ٞغز٣ي الكل ٠والكُُت ومىسٖ ٌٟىض ٞغٍ٤
جاو٢غٍذ ،ؤما ؾمت الُ٣اصة ٞمؿخىاها مخىؾِ ٖىض ٞغٍ٣ي
الكل ٠والكُُت ومىسٖ ٌٟىض ٞغٍ ٤جاو٢غٍذ.
وٍم ً٨ال٣ى ٫ؤن ؾمتي الخاٞؼ والخهمُم ًخمحز بها الالٖبىن
ٖلى ازخال ٝمؿخىٍاتهم هٓغا ألهمُتها في مجا ٫املىاٞؿت ٖلى
ازخال ٝمؿخىٍاتها ،وألجها مغجبُت بخد ٤ُ٣الىجاح و٦ظا
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وٍخطر مً الك٩ل ( )03حسجُل مؿخىي مىس ٌٟالى مخىؾِ
في ؾمتي الهالبت والخد٨م الاهٟٗالي ٖىض ظمُ٘ الٟغ ،١م٘
حسجُل مؿخىي مخىؾِ الى مغج ٟ٘في ؾماث املؿاولُت والش٣ت
في الىٟـ والًمحر والش٣ت في آلازغًٍ ،وحسجُل مؿخىي
مخىؾِ الى مغج ٟ٘في ؾمت الخضعٍبُت ٖىض ٧ل مً ٞغٍ ٤الكل٠
والكُُت.وهظا ًىضر اٞخ٣اص الالٖبحن الى الاؾخ٣غاع الاهٟٗالي
والضاُٗٞت خُض ًخإزغ ؤصائهم باملكاٖغ والاهٟٗاالث ،بِىما هجظ
ز٣ت مخىؾُت بحن الالٖبحن واملضعب ،وجدمل املؿاولُت وخؿً
الخٗامل م٘ املىا ٠٢املسخلٟت ،و٦ظا اخترام املضعب والٗملُت
الخضعٍبُت وؤهمُتها في الىجاح ،وهظا ًىضر ٢لت الاهخمام
بالخضعٍب الىٟسخي لالٖبحن ؤو ٖضم زًىٖه لؤلؾـ الٗلمُت.

وٍخطر مً الك٩ل ( )02ؤن هىا ٥ازخال ٝفي مؿخىي الٗضوان
والخهمُم لهالر ٞغٍ ٤الكا ٝوالكُُت اللظان ًيكُان في
املؿخىي لاٖلى ،وهظا ٌٗجي ؤن هظه الؿماث ًم ً٨ؤن جسخل٠
مً ٞغٍ ٤آلزغ بدؿب املؿخىي ولاهضا ٝامليكىصة ؾىاء
لالٖب ؤو الٟغٍ ،٤ؤما ؾمتي الخاٞؼ والُ٣اص ٞهي ال جسخل٠
بازخال ٝمؿخىي الٟغٍ ٤العجباَها بخد ٤ُ٣الىجاح والُمىح
الظي ًيكضه ٧ل الٖب و٧ل ٞغٍ.٤

وٍخطر مً الجضوٖ )06( ٫ضم وظىص صاللت بخهاثُت للٟغ ١في
٧ل مً ؾمت املؿاولُت والش٣ت بالىٟـ والخد٨م الاهٟٗالي
والهالبت والًمحر الخي والش٣ت في آلازغًٍ ،وهظا ٌٗجي ؤن هظه
الؿماث ال جسخل ٠بازخال ٝمؿخىي الٟغٍ ،٤بِىما هىا ٥صاللت
بخهاثُت في ؾمت الخضعٍبُت لهالر ٧ل مً ٞغٍ ٤الكل٠
والكُُت ٦ما ًىضخه الجضو.)07( ٫

ًخطر مً الجضوٖ )05( ٫ضم وظىص صاللت بخهاثُت في ٧ل مً
ؾمت املؿاولُت والش٣ت بالىٟـ والخد٨م الاهٟٗالي والهالبت
والًمحر الخي والش٣ت في آلازغًٍ ،وهظا ٌٗجي ٖضم وظىص جغابِ
بحن صعظت هظه الؿماث ومؿخىي الٟغٍ ،٤بِىما هجض صاللت
بخهاثُت في ؾمت الخضعٍبُت ما ًضٖ ٫لى وظىص جغابِ بحن صعظت
الؿمت ومؿخىي الٟغٍ ،٤خُض هجضه بضعظت مغجٟٗت ٖىض
ٞغٍ٣ي الكل ٠والكُُت ،وبضعظت مخىؾُت الى يُٟٗت ٖىض
ٞغٍ ٤جاو٢غٍذ.
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ووؿخيخج ؤن الالٖبحن عٚم ازخال ٝالضعظت ؤو املؿخىي الظي
ًلٗبىن ُٞه ًخمحزون بىٟـ مؿخىي ج٣بل الى٣ض والش٣ت في
ام٩اهُاتهم و٢ضعاتهم م٘ الؿُُغة ٖلى املىا ٠٢وال٣ضعة ٖلى
اجساط ال٣غاع بصباث وؤصاء الخضعٍب الٗىُ ٠صون الخاظت
لدصجُ٘ ،بياٞت الى إلاخؿاؽ بالىاظب وال٣بى ٫والغيا والش٣ت
في املضعب والؼمالء ،وهجض ؤن الالٖبحن الظًً ًيكُىن في
املؿخىي املمخاػ لهم ج٣ضًغ واخترام ؤ٦ثر للمضعب والٗملُت
الخضعٍبُت ،وهظا صلُل ٖلى ؤهمُت السبرة ومضة الخضعٍب
ومؿخىي اللٗب ٦ما ٌكحر ٞىصًغو الى "ؤن الٟغو ١في الضاُٗٞت
الغٍايُت حٗخمض ٖلى ٧ل مً مؿخىي وقضة املماعؾت الغٍايُت"
(باهي ،2000 ،نٟدت )15
٦ما ؤن الالٖبحن الظًً ًمخل٩ىن خاظت ٢ىٍت لئلهجاػ ًٓهغون
زهاثو هىُٖت وٍمخل٩ىن ال٣ضع ال٨بحر مً الضاُٗٞت الضازلُت
والش٣ت بالىٟـ واملشابغة ٖلى اليكاٍ بؿغٖت ٖالُت والغٚبت في
الخٗغٖ ٝلى هخاثج ؤصائهم مً ؤظل جُىٍغه بك٩ل ؤًٞل.
(السُ٩اوي ،2011 ،نٟدت )45

الخضعٍبُت ،الًمحر الخي والش٣ت في آلازغًٍ وبضعظت ؤ٢ل الهالبت
والخد٨م الاهٟٗالي.
وهظا ًىضر ؤن ؾماث الضاُٗٞت الغٍايُت جسخل ٠مً ٞغٍ٤
آلزغ ،وان اللٗب في املؿخىي الٗالي ًم ً٨ؤن جمحزه ؾماث
الخضعٍبُت والخهمُم والش٣ت بالىٟـ واملؿاولُت والًمحر الخي
والخاٞؼ ،وجب٣ى ؾمت الش٣ت بالىٟـ هي الؿمت التي جمحز الٟغ١
الشالر٦ ،ما ؤن ٞغٍ ٤الضعظت املمخاػة ًخمحز ؤ٦ثر بؿماث
الاؾخٗضاص لخد ٤ُ٣لاهضا ٝالاعاصًت ،بِىما الٟغٍ ٤الظي ًيكِ
في صعظت ؤصوى هى ؤ٢ل نالبت وجد٨ما اهٟٗالُا ،خُض ؤقاعث
صعاؾاث "  " Puniالى ؤن هىا ٥ؤهىاٖا مً الضاُٗٞت جغجبِ
باملغاخل لاؾاؾُت للمماعؾت الغٍايُت وجخُىع مً مغخلت الى
ؤزغي ونىال الى مغخلت املؿخىٍاث الغٍايُت الٗالُتٖ( .الوي،
 ،1992نٟدت )35

 -8الاطخيخاحاث:
 وظىص جغابِ في الؿماث الضاُٗٞت وهي الٗضوان ،الخهمُموالخضعٍبُت ،وهظا ٌٗجي ؤن هظه الؿماث جخإزغ بمؿخىي الٟغ١
لهالر ٞغ ١املؿخىي املمخاػ.
 وظىص ؾماث جخمحز بها الٟغٖ ١لى ازخال ٝمؿخىٍاتها وهي:الخاٞؼ ،املؿاولُت ،الُ٣اصة ،الش٣ت بالىٟـ ،الخد٨م الاهٟٗالي،
الهالبت ،الًمحر الخي ،الش٣ت في آلازغًٍ ،وهظا ًىضر ؤهمُت
هظه الؿماث ٖىض الٟغ ١الغٍايُت ٖلى ازخال ٝمؿخىٍاتهم.
 جسخل ٠ؾماث الضاُٗٞت ٖىض الالٖبحن خؿب مؿخىي الٟغٍ٤خُض ان اللٗب في املؿخىي املمخاػ ًم ً٨ؤن جمحزه ؾماث
الاؾخٗضاص لخد ٤ُ٣لاهضا ٝالاعاصًت وؤهمها الخهمُم والخاٞؼ
وؾمت الخضعٍبُت ٦ؿمت اهٟٗالُت ،بِىما الٟغ ١التي جيكِ في
مؿخىي ؤصوى ٞخخمحز بضعظت ؤ٢ل في ؾمتي الهالبت والخد٨م
الاهٟٗالي.

وٍخطر مً الك٩ل ( )04ؤن ٞغٍ ٤الكل ٠الظي ًيكِ في
املؿخىي املمخاػ ًخمحز بؿماث والخهمُم والخاٞؼ وبضعظت ؤ٢ل
ؾمت الُ٣اصة زم الٗضوان ٦ؿماث الاؾخٗضاص هدى اهجاػ
لاهضا ٝالاعاصًت ،ؤما ؾماث الاهٟٗاٞ ٫ىجض الخضعٍبُت والش٣ت
بالىٟـ وبضعظت ؤ٢ل ؾماث املؿاولُت والًمحر الخي زم
الخد٨م الاهٟٗالي ،الش٣ت في آلازغًٍ ،والهالبت.
ؤما ٞغٍ ٤الكُُت ُٞخمحز بؿماث الخاٞؼ ،الخهمُم والُ٣اصة
وبضعظت ؤ٢ل الٗضواهُت ٦ؿماث الاؾخٗضاص هدى اهجاػ لاهضاٝ
الاعاصًت ،ؤما ؾماث الاهٟٗاُٞ ٫خمحز بالش٣ت بالىٟـ ،املؿاولُت،
الخضعٍبُت والًمحر الخي وبضعظت ؤ٢ل الخد٨م الاهٟٗالي ،الش٣ت في
آلازغًٍ ،والهالبت.
ؤما ٞغٍ ٤جاو٢غٍذ ُٞخمحز بؿمت الخاٞؼ وبضعظت ؤ٢ل الُ٣اصة،
الخهمُم والٗضوان ٦ؿماث الاؾخٗضاص هدى اهجاػ لاهضاٝ
الاعاصًت ،ؤما ؾماث الاهٟٗاٞ ٫هي الش٣ت بالىٟـ املؿاولُت،

 -9الخىؿُاث:
 الاؾخٟاصة مً هخاثج الضعاؾت في الخدًحر الىٟسخي لالٖبحن مًزال ٫جىمُت الؿماث الضاُٗٞت الغٍايُت التي حؿاهم في جد٤ُ٣
الخٟى ١الغٍاضخي.
 اؾخسضام الازخباعاث الىٟؿُت املىيىُٖت في الُ٣اؽالىٟسخي ،لخ٣ضًغ مؿخىي الهٟاث الىٟؿُت ٖىض الالٖبحن
واؾدشماعها في جد ٤ُ٣الٟىػ.
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 مً لاهمُت بما ٧ان الاٖخماص ٖلى مخسهو هٟسخي عٍاضخي فيبٖضاص الالٖبحن هٟؿُا ومخابٗتهم َُلت مكىاعهم الغٍاضخي.
 ًجب ٖلى الاجداصًاث واملٗاهض الغٍايُت جىُٓم جغبهاثمؿخمغة للمضعبحن لخ٩ىٍجهم وزانت ُٞما ًسو الجاهب
الىٟسخي.
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