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 ثعط اىقٌُ اىظُبطُخ ىطالة اىجبٍعخ اىزَفُُِ وعالقزهب

 ثزأصو صقبفخ اىزظبٍح وقجىه االّخز ىذَهٌ 

 ) دراطخ ٍُذاُّخ ثَحبفظزٍ اىشزقُخ وأطُىغ (

 

 خليفة علي الرحمن عبد إبراهيم

 صرم - بأسيوط األزهر جامعة – الزراعة كلية – الريفي االجتماع علم قسم

 

 :المستخلص 

٠فٌ اف٣٠ا٩ةي افَرة٤ع يقةٔ م٪ةَِٓ ٍن٪ةؼ ٷةام افٖلمرةي افة٤ٕضٖٖو هةورٴ ا٩ََ

افغةةٖل اف٪ٖل٩ةةٖي افَغق٠ٖٕةةي فقنَٖنةة  اف٤ٕضةةٔ ع ُافَرةة٤ع يقةةٔ م٪ةةَِٓ ٍحٱةـة ّغلفةةي افَ٪ةةلم٘ 

ةةة٤ فةةة٠َٕل ع ٠ٍُٕٚةةة٠ افراعةةةي هةةةٖو م٪ةةةَِٓ ٍن٪ةةةؼ اف ةةةام افنوٚةةةِّٖو هةةةلفغٖل  ُعوةةةِؿ ارٝ 

٤ ف٠َٕل .افن٩ُ٣٠ي ُم٪َِٓ ٍحٱـ ّغلفي افَ٪لم٘ ُعوِؿ   ارٝ 

ُع٠ أ٤ٕٓ ٢ٍا افوِٚ يقٔ يٖيي يٮِائٖي مو ٷام افٖلمري افة٤ٕضٖٖو هنٚةلفئَ 

موٚةةُِ مةةو ؽةـة مٚلفيةةي ع ُٕنرةٌة  022موٚةةُِ هِاعةة   022افٮةة٤عٖي ُأ٩ةةِٖٷ عِامَةةل 

افوٖلىةةلً هلفنغلهقةةي افٮٞٲةةٖي هل٩ةة٠َٞاك ا٩ةةَنل٣ى ار٩ةةَوٖله ٝةةاؿ ٭ةة٤َٓ مةةل٧٣ ُاه٤ٕةـة 

لىةةلً ٍُٚقٖقَةةل ئٙٲةةلئٖل افَؾةة٤ا٣اً ُافي٪ةةن افن ِٕةةي ع ُا٩ةة٠َٞك فةةٔ يةة٤ٳ افوٖ 0200

ُمرلمـ افَ لهظ افي٪ؤ ) ؽل
0

. ) 

 -ٍُِٱـ افوِٚ ئفٔ ي٠ٟ مو افيَلئٔ أٍنَل :

  ع 88أه أيقْ افغٖل اف٪ٖل٩ٖي افَٔ َٕن٪ؼ هَل افنوِّٖٚو ٍٔ عٖني ارىَنلء هي٪ةوي%

ة٤ %ع ّةل ُٵة  افةيض٨ م10ٕقَٖل عٖني ارٕنله هلفر٠افي ُافن٪لُاى هي٪وٌ ِٵة  ارٝ 

 %.22هي٪وي 

  ةة٤ اف٪ٖل٩ةةٔ ُأيقةةْ ى٪ةةوٌ فقَن٪ةةؼ ةة٤ ؽةةله ٍغوةـة ارٝ  أه أيقةةْ م٪ةةَِّ فَغوةـة ارٝ 

ةة٤  ةة٤ ؽلىةٌة فَحٱةـة ّغلفةةي افَ٪ةةلم٘ ُعوةةِؿ ارٝ  افن٤ٍضة  هْغلفةةي افَ٪ةةلم٘ ُعوةةِؿ ارٝ 

 %.48اف٪ٖل٩ٔ هي٪وي

  ة٤ ٣ُٟٕةي ٍغوـة افنوٚةِّٖو ٠ِٕٕ ياعي مريِٕي هٖو عٖنةي ُٵة  افةيض٨ مؾةله ا ٝ 

٤ افٚٶل٣ٓ .   فؾـ ٤ اف٠ٕئ ع ُارٝ  ٤ اف٪ٖل٩ٔ ع ُارٝ   مو ارٝ 
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:اىَقذٍخ واىَشنيخ اىجحضُخ  

 والالبشدددرية البشدددرية المدددوار  اكتشدددا  إلدددي األسدددا  فدددي التنميدددة عمليدددة تهددد  
, المجتمدد  لمددواطني واالرتقددا  الرخددا  يحقدد  الدد   واألمثدد  المطلددو  بالشددك  وتوجيههددا
 سددكا  معيشددة بمسددتو  للوصددو  تسددعي واجتماعيددة يةاقتصددا  نهضددوية عمليددة فالتنميددة
 للتنميدة يمكد  وال, حضداريا المتق مدة المجتمعدات فدي المعيشة مستويات إلي معي  مجتم 
 واحد  آ  فدي واالقتصدا   االجتمداعي الجدانبي  تتضدم  لدم ما المنشو ة ثمراتها تحق  أ 

 ( . 499 – 492: 9)  متوازنة وبطريقة
 هدو فاإلنسدا ,  اإلنسداني بالبع  ارتباطه م  للتنمية جتماعياال الجان  أهمية وتأتي

 المدا   بجانبده اإلنسداني بالبعد  االهتمدام فإ  ل لك, الوقت  ات في غايتها وهو التنمية أ اه
 تنمدو  جهد  أ  اسدت امة وضدما  والنجدا  االرتكداز ونقطدة الزاوية حجر يع  والالما  

(71 – 03 – 03. ) 
 بمثابددة تعدد  أنهددا حيدد  لإلنسددا   الالمددا   الجاندد  مكونددات مق مددة فددي القدديم وتددأتي
 تدرتبط فإنهدا ثدم ومد , اإلنسدانية المجتمعدات شتي في اإلنساني للسلوك الكبرى الموجهات
 وفدي الثقافيدة الرواسد  فطبيعة, المختلفة المجتمعات في التنموية بالتوجهات وثيقا ارتباطا
 حيد , اليابا  في ح   كما التنمية مشروعات وتفعي  إلنما  حافزا تكو  ق  القيم مق متها
 التنميدة مد  المزيد  لتحقيد  محفدزات منهدا جعلدت عملية ووجهة قوميا طابعا القيم اكتسبت
 اإلنمدا  مشدروعات انجداز  و  حدالال أخدر  مجتمعدات في تق  إنها حي  في, واالرتقا 
 يعددو  الدد   مددراأل, تغييددر  و  األجدد ا  عدد  والمددورو  بالمددألو  فيهددا السددكا  لتمسددك
    الثالد  العدالم مجتمعدات معظدم فدي يسدو  مدا وهدو, وارتقالهدا تنميتهدا ومشروعات برامج
 (72  :74 – 70 .  ) 

 بهدا يقد ر التدي للشد  الثابتدة الخصدال  مجموعدة هدي عدام بوجه  Value والقيمة

 لده بد المقا ثمنده بمعندي, بكد ا الشد  قدام مد  هيلة اسم القيمة ولفظ, أجلها م  فيه ويرغ 
 انتقدا  فهدو,  للكلمدة الفلسدفي المعندي نشدأ هنا وم , والمنزلة الق ر بمعني استعم  ثم, ك ا
 عمدا تعبدر معنويدة  اللة إلي السياسي واالقتصا  الحسا  علم في معروفة ما ية  اللة م 
 (. 210 –79) صوا  أو جما  أو خير م  األشيا  في

 يميدز مضدمر أو واضد  تصدور أنهداب  Social Value  االجتماعية القيمة وتعر 

 األسددالي  بددي  باالختيددار يسددم  بحيدد , فيدده مرغددو  هددو مددا وتحدد  , الجماعددة أو الفددر 
 (.334 -333: 74) بالفع  الخاصة واأله ا  والوسال , للسلوك المتغيرة

 بدي  لإلنتقدا  معيدار أو مسدتو  أنهدا علدي القديم إلدي النظدر يمك  فإنه عامة وبصفة
 أكثدر بندا  فالقيمدة, اجتمداعي موقد  فدي الشدخ  أمدام متاحة اجتماعية ممكنات أو ب ال 

 غاليدة حالدة فهدي ثدم ومد , بينها فيما مرتبطة اتجاهات مجموعة فهي االتجاه م  عمومية
 أ  حدي  فدي, الفدر  لسدلوك معيار أو كموجه تق  وهي, تحقيقه إلي الفر  يسعي ه   أو

 والقدديم, معددي  موقدد  أو بموضددوع تعلدد ت التددي المعتقدد ات مجموعددة إلددي يشددير االتجدداه
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 الثقافدة ارتكداز محدور فهدي, إنسداني مجتمد  أل  االجتمداعي الكيدا  جدوهر تعد  اإلنسانية
 هد ا تقد م  رجدة علدي الحكدم يمكد  المجتمد  فدي السال ة القيم خال  وم , انطالقها ونقطة
 . وآلياته ق مالت مقومات لتقب  واستع ا ه للتق م قابليته م   األق  علي أو المجتم 

 السدلوك تغييدر تتنداو  نظريدة أ  كفدا ة أ  حي  بالغة  أهمية القيم  راسة وتكتس 
 أنهدا كمدا, اإلنساني للسلوك القيمي بالجان  اهتمامها م   علي يتوق  به والتنبؤ اإلنساني
 وكيد   راسدتها يتعدي  التدي القديم علدي ينطدو  متكامد  بندا  أو تصور صياغة م  تمك 
, وقراراتده الفدر  اختيدارات القديم تحد   وكيد , المتغيرات باختال  تختل   وكي, تنتظم
 يفكدر ال   لألسلو  انعكا  إال هي ما فالقيم األمر حقيقة وفي(.  74:  8)   لك إلي وما
 سددلوك توجدده التددي هددي فددالقيم, معينددة زمنيددة فتددرة وفددي معينددة ثقافددة فددي األشددخا  بدده

 مد  عنده مرغدو  أو فيده مرغدو  هدو بمدا يتعلد  فيمدا واتجاهداتهم وأحكامهم األشخا 
 القدديم أ  عدد  فضددال, المجتمدد  يضددعها التدي والمعددايير القواعدد  ضددو  فددي السددلوك أشدكا 
 الرقدي ومسدتو  الحياة لنوعية الهامة المؤشرات أح  تع  فهي, للحياة المثلي الغايات تح  
 (.  34:  44)  اإلنسانية المجتمعات م  مجتم  أ  في التحضر أو

, اإلنسداني الضدمير فجدر فيده أشدر  بشدر  مجتمد  أو  المصدر  المجتم  ويعتبر
 المصدر  وضد  عند ما عدام أال  خمسدة حدوالي مند  الفاضد  السدلوك قيمدة فيده وترسخ
 م  حياتها مجا  في تنتق  كانت حينما, لألخال  الفلسفية األصو  البنته"   ي ور"  الق يم
 اإلنسدا  فيهدا يحد  ال مرحلدة مد  البشدرية تقلدتفان, الشدبا  مرحلدة إلدي الطفولدة مرحلة
 مرحلدة إلدي الغريدزة طريد  عد  تدأتي أعمدا  مد  يأتيه ما ك  كا  حينما السلوك بعنصر
 عظيمدا وتقد ما للبشدرية هاللدة نقلده فكاندت واألخال  بالسلوك مرة ألو  فيها يشعر أخر 

 مدد  يسددتهج  اومدد يستحسد  مددا  إ راك  رجددة إلددي بسدلوكه سددما عندد ما لإلنسددا  وخطيدرا
 ( . 78 – 74:  3)  سلوك

 مد  واحد ة سديا ة أو غلبدة إلدي استنا ا أنماط ستة إلي البشر أنماط البعض ويصن 
 والقيمدة, االجتماعيدة والقيمدة, األساسدية والقيمدة النظريدة القيمدة:  وهدي عليهم التالية القيم

 المختلفدة األقسدام هد ه أ  هفيد شدك ال وممدا, ال ينية والقيمة, الجمالية والقيمة,  االقتصا ية
 متبايندة نسدبية وبأهميدة, متفاوتدة بد رجات ولكد  المجتمد  أفدرا  جمي  ل   توج  القيم م 
 والسياسدية والثقافيدة واالقتصدا ية االجتماعيدة والظدرو  الشخصدية لطبيعة وفقا منها لك 

 (. 29–08: 4)  فيها يعيش التي والبيلية
, اإلنسدانية الحيداة أنمداط مختلد  علدي تؤثر التي يمالق أهم م  السياسية القيم وتعتبر

 العامدة المصلحة تحقي  إلي يؤ   بما النا  شلو  إ ارة تعني العام مفهومها في فالسياسة
 تحقيدد  نحددو النددا  قيددا ة هددي أو, المجتمدد  نطددا   اخدد  الفر يددة للمصددلحة المتضددمنة
 والدد   األساسددية تماعيددةاالج الددنظم أحدد  يعتبددر السياسددي النظددام فددإ  ثددم ومدد , مصددالحهم
      المجدا  هد ا فدي اإلنسداني السدلوك تدنظم التدي والقديم والمعدايير القواعد  مجموعدة  تحكمه

(77  :0-2. ) 
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 المجتمعدددات بدداختال  تختلددد  وقدد , المجتمدد  تسدددو  التددي السياسدددية القدديم وتتعدد  
 المكددا  اي بتبدد حدد تها وتتبدداي  السياسددية القدديم تتنددوع المصددر  المجتمدد  وفددي, والثقافددات
 والمتعلمددي , السدد  كبددار عدد  يختلفددو  الشددبا , الحضددر عدد  يختلدد  فددالري , واإلنسددا 
 . وهك ا, األميي  ع  يختلفو 

, التقلي يدة السدلوك أنماط وشتي والتقالي  والعا ات القيم مستو ع بكونه الري  ويتسم
 تشددكي  فددي موتسدده وتتعدد   تتنددوع الريفددي المجتمدد  سددكا  لدد   السياسددية القدديم فددإ  لدد لك

  .والسيكولوجية االجتماعية خصالصهم وتبلور شخصياتهم وتمييز كيانهم وتح ي  وج انهم
 القد رة, الدوطني الوال :  هي سياسية قيم سبعة( 037-474:74") سليما "  و كر

 اإليمددا ,والمسدداواة بالع الددة اإليمددا , السياسددي الخضددوع,اآلخددري  أ وار تصددور علددي
 تمسددك أ  إلددي وأشددار, العاللددة مدد  والتوحدد , السياسددي االقتدد ار,  ( التواكليددة) بالق ريددة
 و القريدة تحد ي  لمسدتو  وفقدا أخدر  إلدي ريفيدة منطقدة مد  يختلد  القديم به ه الفالحي 
 أهدم أ  أوضد  كمدا,  العاللة م  التوح  قيمة في وضوحا أكثر المناط  بي  الفرو  كانت

 حيدازة وحجدم, السياسدية تنشدلتهم:  هدي القيم به ه الفالحي  تمسك ل رجة المح  ة العوام 
 بددي  معنويددة عالقددة وجددو  إلددي أشددار كمددا, العالليددة ومكددانتهم, الزراعيددة لددألرض أسددرهم
 أكثدر أ  حيد  لهدم العمليدة الحالدة وبدي  المد كورة السياسدية بدالقيم الفالحدي  تمسدك  رجدة
 وبمسدداع ة الخددا  لحسددابهم يعملددو  مدد  هددم مرتفعددة السياسددية قيمهددا كانددت التددي الفلددات
 .العم  قوة خارج هم م  مرتفعة السياسية قيمها كانت التي الفلات أق  بينما,  غيرهم

, المت فقدة المجتمد  طاقدة فهدم, الريفدي المجتمد  فدي خاصدة أهميدة الشدبا  ويكتس 
 فدي اآلمدا  تعقد  وعلديهم القريدة مجتمد  صدفوة فهدم فيده الجدامعي الشدبا  أهميدة وتتعداظم
 الدرأ  وأصدحا  التندوير مشداع  حملدة فهم ,وتح يثها بتنميتها ضطالعواال بها النهوض
 علدي القدا رة الفتيدة السواع  وهم, الكبير والجه  المتوق  والحما  المستنير والفكر الس ي 
 وإ خددا , وتغييددر تطددوير مدد  المصددرية القريددة إليدده تصددبو مددا وتحقيدد  والتعميددر البنددا 
 .الوفير والخير واالستقرار م األ الري  ألبنا  تحم  ثقافية عناصر

 فدي ترسديخها يتعدي  التدي الثقافيدة األنمداط مد  األخدر وقبدو  التسدام  ثقافدة وتعتبر
 مد  لهدا لمدا الخصدو  وجده علدي منده الريفدي والقطداع عامدة بصدفة المصر  المجتم 
 التددوتر حدداالت ويخفدد  والتقدد م التنميددة فددي يسدداهم وبنددا  ايجددابي منددا  خلدد  فددي أهميددة
 . والسالم المحبة وي عم, ا واالحتق

        المسدداهلة المسددامحة و الجددو :  السددما :  سددم   مدد  العربيددة اللغددة فددي والتسددام 
 ال اللددة فددي شددرطا يعتبددر الدد   المسدداواة مبدد أ علددي ينطبدد  المعنددي وهدد ا(,  074: 4) 

, ه التسدا لغويدا وتعندي  Telerantia مد  مشدت  التسدام  الالتينية وفي, للتسام  الح يثة

 كلمدة فدإ  االنجليزيدة وفدي, الد ي  لتعداليم المخالفة ع  الصف  يعني الالهوت علما  وعن 
 وعددا ات وممارسددات معتقدد ات لتحمدد  المددر  اسددتع ا  إلددي تشددير  Tolerance التسددام 

  Toleration اللفدظ أمدا,  اتده التسدام  فعد  يصد  المصدطل  وهد ا, يعتقد  عمدا تختلد 
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 المختلفدة أو المتناقضدة العدا ة وأشدكا ,  ال ينيدة اآلرا  كد  يفد التسدام  سياسة إلى فيشير
 ( .  03:  40)  التسام  مب أ يص  فهو ثم وم , السال  المعتق  ع 

"  كتابده فدي و لدك التسدام  تنداولوا الد ي  المفكدري  أقد م مد "  لوك جو "  ويعتبر
 علدي يفدرض أ  فدي إنسدا  أ  أحقية ع م حو  فكرته ت ور حي " ,  التسام  في رسالة
 يخد  شدا  فهد ا, بنفسده النجداة أجد  مد  يفعلده أو بده يؤم  أ  عليه يج  ما اّخر إنسا 
 ( . ب و  –47) سواه أح  ال نفسه اإلنسا 

 التكدافؤ مد  أ ندي حد  لهدم تدوافر إ ا بسدالم المختلفدي  تعدايش بأنده التسدام  ويعر 
, بيدنهم الفدر  فدي مختلفدي  أندا  بدي  تسدام  يوج  ال حي , لالّخر القبو  أو والمساواة
 الوجددو  فددي بحقوقدده واالعتددرا , خالفدده وعلددي عالتدده علددي االّخددر قبددو  هددو فالتسددام 
 (04: 7. )  والسعا ة والحرية

, االّخددري  ومعتقدد ات لمشدداعر االحتددرام طبيعددة عدد  يعبددر كدد لك واألمددر التسددام 
 أو, والم هبيددة رقيددةوالع ال ينيددة وانتمددا اتهم ألددوانهم عدد  النظددر بغددض آ ميددا ومعدداملتهم
 إلدي تسدعي التدي االجتماعيدة ال يمقراطيدة مفهدوم يكداف  مفهدوم فهدو, االجتماعيدة خلفياتهم
 المجتمد  أ  يعندي والتسدام ,  والتسدلط والعبو يدة القهدر أشدكا  كافدة مد  اإلنسا  تحرير
 فقدط التمدايز وأ , الجميد  نظدر فدي سدوا  الجميد  وا , االّخدري  يقبلدو  أفرا  م  يتكو 
 المشدترك التعدايش تأمي  هي التسام  مهمة أ  و, النا  ينف  فيما والسعي واإلب اع بالعلم
 التطلدد  مدد  المشددترك العدديش فددي يتمثدد  جددوهره فددي التسددام  أ   لددك,  التبدداي  نسدد  فددي

,  الخاصدة الحيداة وضدرورات العامدة الحيداة ضدرورات بدي  التواز  تحقي  إلي باستمرار
 تأكيدد  بددأ  يعتددر  ولكندده  والصددراعات واالخددتال  المعارضددة ألددوا  يمندد  ال فالتسددام 
 ( . 33 – 28:  43)  باآلخري  االعترا  يقتضي ال ات

 التحدرر إلدي تشير ال والتي االّخر قبو  بثقافة يسمي لما األخر الوجه هو والتسام 
 وتكددافؤ ال يمقراطيددة إلددي يدد عو فكددر  توجدده ولكنهددا وحسدد  اإلنسددا  وحقددو  والمسدداواة

 أمدددراض مددد  البشدددرية المجموعدددات لتحريدددر الب ايدددة بمثابدددة تكدددو  أنهدددا كمدددا, ر الفددد
 المجتمعدات كافدة تسدو  متسدامحة عقليدة وصدياغة, والم هبية وال ينية العرقية الصراعات
 ( . 44:  1)  اإلنسانية

 أفكدددارهم وتقبددد  سدددالم فدددي اآلخدددري  مددد  العددديش يعندددي االجتمددداعي والتسدددام 
 فدي حقدوقهم كافدة ممارسدة فدي بحقهم اإلقرار م , الفر  معها يختل  ق  التي وممارساتهم
 أو الفكدر أو الدرأ  أو الد ي  أو اللغدة أو الجنسدية في مختلفا االّخر ه ا كا  سوا  المجتم 
 يكدو  أ  علدي,  إلدخ...  الجسدمية الحالدة أو السد  حتى أو االجتماعية الطبقة أو المصال 

 تد عم أ  علدي, الوجدو  فدي  االّخدر هد ا بأحقيدة اعاالقتند أو االعتقدا  شدك  فدي التقبد  ه ا
 إلددي النددا  بددي  التسددام  يشددير اخددرى جهددة مدد  و(, 47:  73)  االقتندداع هدد ا الممارسددة
 التدي والمصدال  األفكدار عد  بدالتعبير والسدما  نعارضها التي األشيا  الحتما  االستع ا 
 ( . 22:  73)  معها نختل 



 

 

 

464                                              IBRAHIM  KHALIFA 

لٟٕي فٚ٪ن ُفؾيَل ٷ٤ٕغةي ٖٙةلىع فةقه عٖنةي افَ٪ةلم٘ ُئ١ا ؽلىٌ افْغلفي فٖ٪ٌ ظل٤ٍى م

ةة٤ ر ٍؾةةِه ّغلفةةي ئر هغةة٣٠ ٩٣ةةَِٝل ٍُحٱةةقَل ؽحٝاعٖةةي يلمةةي ٍ٪ةة٧ِ افيةةل٧  أُ عوةةِؿ ارٝ 

(01  :02. ) 

ة٤ ُايَوةل٣ ّغلفَةٌ ٟيلمةي أ٩ل٩ةٖي فويةلء أٓ  ُفرـ مل ٕؤؽ٠ أٍنٖةي افَ٪ةلم٘ ُعوةِؿ ارٝ 

فٔ ٢ٍا افٮةحهع فغة٠ ٣ُٟ فةٔ افؾَةلم افنغة٧٠ مَٖن  ئى٪لىٔ ٍِ مل أ٣ٌٍُٟ ا ٟٕله اف٪نلُٕي 

افر٠َ افغ٠ٕل ) اف٣َِاى ( " ؽـ مةل ٍؾة٤ً أه ٕضرقةٌ كٖة٤ػ هةؼ فقىةؼ فةو ٍضرقةٌ أىٌة ه ٖة٤ػ " ) 

ةة٤ع  013:  08 ةة٤ هنْةـة مةةل ٕٚةةن أه ٕرلمقةةٌ ٍةة٢ا ارٝ  (ع ٍُةةٔ ٟيةةِى  ه ٕرلمةـة افضةة٤ٟ ارٝ 

لف٪ةو ُا ىةب هةل ىب ُأىةل ُفٔ افن٪ٖٖٚي ٕغةِؿ انىٖٖـة " فغة٠ عٖـة فؾةل مةو عوـة اه اف٪ةو ه

أعِؿ فؾل ر ٍغلُمِا افٮ٤ع هـ مو ٵ٤م ٝة٠ػ ا ٕنةو فٚةِؿ ئفٖةٌ افٞة٠ ا ٕ٪ة٤ع ُمةو أٝة٢ 

(ع 004:  ٣08ٟاءػ فحي ةةٌ ئ٥ا٣ػع ُ مةةو ٩ةة٤ٞػ فَ٪ةة٤ٖ مرةةٌ مةةٖا ف٪ةة٤ مرةةٌ مٖقةةٖو " )

٢ًٍُ اف٠يِى ٍرة٠ ٟيةِى فقَ٪ةلم٘ فةِط اف لعةي ُفؾيَةل ٍروة٤ يةو ٣ُٗ ٟيةِى افة٠ٕو فقَ٪ةلم٘ 

رلمـ َْٙ م  ا ٤ٝ افيلفل هغوِؿ ٩ُري ٱ٣٠ ُأفظع ُع٠ ٣ُٟ فٔ انىٖٖـ إٔٶةل " مةو ُافَ

ا٩َ ض٤ فنو ظقنٌ فغ٠ ٦ٍك افٮةٖ له "ع" اَٙنقةِا هرٶةؾل هرٶةل ُفٖ٪ةلم٘ هرٶةؾل هرٶةلع 

)ؽ٤ُفة٧ِ :  ُئ١ا ؽلىٌ  ٠ٙؽل ٭ؾِّ مو ا ٤ٝ فؾنل ٩لمٚؾل اف٤م ف٪لمِٚا أىَل إٔٶل" 

12 . ) 

لفةةي افَ٪ةةلم٘ ُعوةةِؿ ا ٝةة٤ ٍٮةةؾـ ٕةة٤ٍِ ٩٣ةةلفي ان٩ةةاكع ُفةةٔ ان٩ةةاك ىٖةة٠ أه ّغ

فلن٩اك ٕرَو٤ أه ارَٝاع إٓي مو إٓلً هللا " ُمو إٓلٌٍ أه ٝقظ فؾةل اف٪ةنلُاً ُا ٣ٳ 

        (ع " ُر ٦ٕافةةِه مَٞقضةةٖو ئر مةةو ٣ٙةةل ٣هةةؼ " 0ُاٝةةَاع أف٪ةةيَؾل ُأفةةِاىؾل " )افةة٤ُك 

ٍِٟ (008– 001 . ) 

افَِٕةةٌع فةة٢ا فَةةٔ ٍةةحم٤ هلفرةة٠ؿ ٍُيَةةٔ يةةو افيقةةل ٩٤ٍُةةٔ ٩٣ُةةلفي ان٩ةةاك يلفنٖةةي 

ٟيلئل اف٪اك يقٔ ا ٣ٳع ٠ٍُيِ فقنٚوي ُافَرل٬ٕ ارٕٖلهٔ افويلء هٖو ٕنٖ  افوٮ٤ ه ٴ 

افيي٤ يو افرغ٠ٖى أُ افقِه أُ افٖي٨ع فلفيل٧ اى٣٠ُٚا مو ىض٨ ُا٠ٙى " ٕل إَٔل افيةل٧ اٍغةِا 

َُٕةةل ُهةِة ميَنةةل ٣ٕةةلر ؽْٖةة٤ا ُى٪ةةلء ٣هؾةةل افةة٢ٓ ٝقغؾةةل مةةو ىضةة٨ ُاٙةة٠ً ُٝقةةظ ميَةةل ٥

(ع فةلفَيِ  أمة٤ مٚنةةِٟ  ىةٌ ٕةَل هنٮةٖ ي هللا " ُفةةِ ٭ةلء هللا فٖرقؾةل أمةي ُاٙةة٠ً 0")افي٪ةلء:

(ع فلفٞةلفظ  11ُفؾو ٕٶـ مو ٕٮلء ٠َُٕٓ مو ٕٮلء ُفَ٪حفو ينل ؽيَل ٍرنقِه " ) افيٚـة 

م  ا ٤ٝ ُر فةٔ عوِفةٌ فِ ٭لء فٖرـ افنَٞقضٖو أمي ُا٠ٙى ع ُيي٠ٍل فو ٕؾِه ٍيلػ مٮؾقي 

 ىةةٌ هو٪ةةلٷٌ فةةو ٕؾةةِه يي٠ئةة٢ أٝةة٤ َٙةةْ ىَٞقةةب مرةةٌع فلفٞةةلفظ ٝقةةظ افيةةل٧ ١ؽةة٤ ُأىْةةٔ 

ُٕرقَل ٭رِهل ُعولئـ " ٕل إَٔل افيل٧ ئىةل ٝقغيةلؽل مةو ١ؽة٤ ُأىْةٔ ُٕرقيةلؽل ٭ةرِهل ُعولئـة 

 ( . 01فَرل٣فِا " ) اف٤ٖٚاً 

ؽَلهةٌ " افغة٤آه افؾة٤ٕل " ُٕؾضٔ فق٠رفي يقٔ ٩نِ ٩٣لفي ان٩ةاك ٩ُةنلٌَٙ ُيينةي 

( ع فوةةلف٤كل مةةو  4أه ٩ةةنٔ افٮةة٤ػ هةـة ُافؾضةة٤ ٟٕيةةل " فؾةةل ٟٕةةيؾل ُفةةٔ ٟٕةةو " ) افؾةةلف٤ُه 

ه اه ١فؼ افة٠ٕو ئر أه افغة٤آه افؾة٤ٕل ٕٲةضٌ هلفة٠ٕو ر فٮةأل ٩ةِٓ  ىةٌ ٕنْـة فةٔ ُٕة٠اه 

ميؾل مةؤمو مرَغ٠ٌٕ ٟٕيلع فلهلل ٍِ اف٢ٓ ٝقظ افنؤمو ُافؾلف٤ " ٍِ اف٢ٓ ٝقغؾل فنيؾل ؽلف٤ ُ
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(ع فلن٩اك ٤َٕٚك مل ٕرَغ٠ً ا٤ُٝٗهع ٩ُِٕ  فَل فٔ ١فؼ ُفل ٕٶٖظ يقةَٖل  0" ) افَ لهو 

 (. 01:  2هلفني  ُاف٤َٕٚل ) 

ةة٤ مَحٱةةقي فةةٔ افضؾةة٤ ان٩ةةامٔ فلفيةةل٧  ُينِمةةل فةةقه ّغلفةةي افَ٪ةةلم٘ ُعوةةِؿ ارٝ 

ى٪ةلهع ُافض ة٤ى مٮ٤ؽٖو فٔ ٠ُٙى ا ٱـ انى٪لىٔ ع ُفٔ ٠ُٙى افنةلٟى افَةٔ ٝقةظ ميَةل ان

افٖٚةلى يقٔ ٤ٙمي  افَٔ ف ٤ افيل٧ يقَٖلع ؽنل ٌٍِٕ فقيل٧ ؽلفي ُف٨ٖ فقنؤميٖو فغٸ ع ُأؽ٠

انى٪لىٖيع ؽنل ٕرـ ىرةل هللا َٕنَة  هَةل افنةؤمو ُكٖة٤ افنةؤموع ؽـة ٍة٢ا ٕؤؽة٠ ُٕة٠فـ يقٔة أه 

 (. 41 – 40:  1ّغلفي افَ٪لم٘ ُعوِؿ ا ٤ٝ ٍنْـ ٤ٍِٕ ٩٣لفي ان٩اك افٚيٖب ) 

٤ ٍر٠ ٦ٕءا ر َٕٖة٦أ مةو افْغلفةي افرلمةي من ل ٍغ٠ك َٕٶ٘ أه ّغلفي افَ٪لم٘ ُعوِؿ ارٝ 

فقنَٖن   ىَل م٣٢َٖى فٔ اف٤َاُ افر٤هٔ افْغلفٔ ان٩امٔع ه٠ٖ أىٌ ع٠ ٍيَة٤ فَة٤اً ٥ميٖةي 

َِٕا٣ٓ فَٖل افضَل افٲٖٚ٘ ف٤ٍِٖ افَرلفٖل اف٠ٕيٖةي افٚيٖضةي ٍُ٪ةٖ ٤ فٖةٌ أفؾةل٣ كٖة٤ مِاٍٖةٌ 

٣ٍغلء ٠ٍف  ا ف٤اٟ ُافٖنليلً ئفةٔ ارى ةاط ُافَغِعة  ٙةِؿ افة٢اًع ُافيية٤ ئفةٔ فقويلء ُار

٤ هرٖو اف٤ٕويع هـ ُع٠ ٍٲـ ئفٔ ٠ٙ ار٣ٟ٥اء ٣ُهنل افر٠اء .  ارٝ 

٤ يقٔ افنَٖن  مو ؽِىَل ّغلفةي ٠ٍامةي ٍة٠ئ  ٍُيو  ٝ ٣ِى اىَٮل٣ ّغلفي ٣فٴ ارٝ 

هةلف٤ٖٞع ٍُة٤فٴ ٙةظ ا ٝة٤ فةٔ افَنٖة٦ افَن٦ٖ ٍُغةِك يقةٔ ار٩ةَؾول٣ ُار٩ةَ ْل٣ ا ىةلىٔ 

ُار٣ٍغلءع ُمو ّل فَٔ ّغلفي ؽ٤اٍٖي ر ٍ٪َي٠  ٨٩ يغاىٖي ُر أٝاعٖي  ىَل فٔ ٙغٖغََةل 

ّغلفي ٭ٖ لىٖي أ٩٪َل ئهق٨ٖ يي٠مل أهٔ ُ أ٩َؾو٤ أه ٕ٪٠ٖ ٟٗك مة٠يٖل أىةٌ ا فٶـة ميةٌ فةٔ 

 (.   20 – 08:  1ملٟى ٝقغٌ فل٩َٚظ فريي ٣م  افرلفنٖو)

ة٤ ٕرة٠ مةو ا ٍنٖةي هنؾةلهع مو ٍ يل فله افرنـ يقٔ ٍحٱٖـ ّغلفي افَ٪لم٘ ُعوِؿ ارٝ 

ٖٙةِة أىَةةل ٩٤ٍةةٜ ميةةلٛ إٖةةلهٔ مةةِاً فرنقٖةةلً افَينٖةةي  ُٝةةلفٔ مةةو افَةة٤ٍِاً ُارَٙغةةلهع 

ٍَُرلظل اٍنٖي ٩٤ٍٖٜ ٢ًٍ افْغلفي هٖو افٮولمع ٝلٱي افٮولم افٖلمرٔ اف٤ٕضٔ افة٢ٓ ٙيةٔ 

م  ّغلفي افٚٶ٤ َُٕنَ  هنؾلىي م٤مِعي ى٪وٖل فةٔ مَٖنة   هن٪َِٓ ٍرقٖنٔ م٤ٍض ع ٍُرل٬ٕ

افغ٤ٕةيع ٝلٱةةٌ مة  ُٕةةِٟ مؤ٭ةة٤اً يقةْ افراعةةي هةٖو ؽةـة مةةو ا٣ٍضةل  افن٪ةةَِٓ افَرقٖنةةٔ 

(ع مةةةو ٍيةةةل ٍوةةة٥٤ أٍنٖةةةي ٩٤ٍةةةٜ ّغلفةةةي 031-032:03ُافنؾلىةةةي ارَٕنليٖةةةي  ُافَٚٶةةة٤)

٤ فةٔ افنَٖنة  اف٤ٕضةٔ ِٖٙة أىةٌ ٕرَوة٤ افغ ةل  ا ؽْة٤ اَٖٙلٕةل فقَينٖةي  افَ٪لم٘ ُعوِؿ ارٝ 

 ُاف٠َِٕٚ .

ُىي٤ا  ٍنٖي اف٣ُ٠ افة٢ٓ ٕنؾةو أه ٕٶة ق  هةٌ افٮةولم افٖةلمرٔ اف٤ٕضةٔ فةٔ ٍَٖ ةي 

ميةةلٛ مةةِاً فقَيةة٤ِٕ ُار٣ٍغةةلء فقنَٖنةة  اف٤ٕضةةٔ هليَوةةل٣ٍل مةةو ٷائةة  عةةِٓ افَ ٖٖةة٤ فةةٔ 

ةة٤ّ افنٚقٖةةي ُا فرلفنٖةةيع افنَٖنةة  فنةةل َٕةةِف٤ فَةةل مةةو ئمؾلىٖةةلً فقَِاٱةـة مةة  افْغلفةةلً ارٝ 

ُ ىَةةل افض ةةي اف٤ئٖ٪ةةٖي ا ؽْةة٤ اٍَنلمةةل هٲةةٖلكي م٪ةةَغوـ أفٶةـة فقٖٚةةلى فةةٔ مٖةةَنرَلع فةةقه 

٣ٟا٩ةةي افغةةٖل اف٪ٖل٩ةةي فقٮةةولم افٖةةلمرٔ اف٤ٕضةةٔع ُؽةة٢فؼ افَرةة٤ع يقةةٔ مةة٠ٓ ٍحٱةـة ّغلفةةي 

٤ ف٠َٕل ٕرَو٤ يقٔ ٣ٟٕي هلف ي مو ا ٍنٖي .  افَ٪لم٘ ُعوِؿ ارٝ 

فةي فإلهةي يقةْ افَ٪ةلارً افَلفٖةي : مةل ٍةِ ُمو ٍيةل ٍوة٥٤ مٮةؾقي افوِٚة فةٔ مٚلُ

م٪ةةَِٓ ٍن٪ةةؼ ٷةةام افٖلمرةةي افةة٤ٕضٖٖو هةةورٴ افغةةٖل اف٪ٖل٩ةةٖي افَةةٔ ٍنةة٨ ٖٙةةلى افةة٤ٕضٖٖو 

٤ ف٠َٕلع ُمةل ٍةِ م٪ةَِٓ  ُافَٔ مو افننؾو أه ٍؤ٤ّ يقٔ ٍحٱٖـ ّغلفي افَ٪لم٘ ُعوِؿ ارٝ 
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ة٤ اف٪ٖل٩ةٔ ُافة٠ٕئ ُافٚٶةل٣ٓ فة ٠َٕلع ُمةل ٍةٔ ٷوٖرةي ٍحٱـ ّغلفي افَ٪ةلم٘ ُعوةِؿ ارٝ 

ة٤ فة٠ٓ ٍةؤرء اف ةام افة٤ٕضٖٖو ُهةٖو  افراعي هٖو م٪َِٓ ٍحٱـ ّغلفي افَ٪لم٘ ُعوِؿ ارٝ 

 ٣ٟٕي ٍن٪ؾَل هورٴ افغٖل اف٪ٖل٩ٖي افَٔ ٍن٨ ٖٙلى اف٤ٕضٖٖو . 
 

 ش :   ـــــأهذاف اىجح

 -ٍَب طجق وفٍ ظىء اىَشنيخ اىجحضُخ اطزهذف هذا اىجحش ٍب َيٍ :

 ؼ ٷام افٖلمري اف٤ٕضٖٖو هورٴ افغٖل فٔ اف٤ٕب افنٲ٤ٓ .٠ٕ٠ٍٚ م٪َِٓ ٍن٪  .0

ةة٤ افنَٞقةةب ٩ٖل٩ةةٖل فةة٠ٓ افٮةةولم  .0 ٠ٍٕٚةة٠ م٪ةةَِٓ ٍحٱةـة ّغلفةةي افَ٪ةةلم٘ ُعوةةِؿ ارٝ 

 افٖلمرٔ اف٤ٕضٔ .

٤ افنَٞقب ٟٕيٖةل فة٠ٓ افٮةولم افٖةلمرٔ  .1 ٠ٕ٠ٍٚ م٪َِٓ ٍحٱـ ّغلفي افَ٪لم٘ ُعوِؿ ارٝ 

 اف٤ٕضٔ .

ةة٤ افنَٞقةةب ٙٶةةل٣ٕل فةة٠ٓ افٮةةولم  ٠ٍٕٚةة٠ م٪ةةَِٓ ٍحٱةـة ّغلفةةي افَ٪ةةلم٘ .2 ُعوةةِؿ ارٝ 

 افٖلمرٔ اف٤ٕضٔ .

ةة٤ فةة٠ٓ  .5 افَرةة٤ع يقةةٔ ٷوٖرةةي افراعةةي هةةٖو م٪ةةَِٓ ٍحٱةـة ّغلفةةي افَ٪ةةلم٘ ُعوةةِؿ ارٝ 

   .افٮولم افٖلمرٔ اف٤ٕضٔ ُهٖو ٣ٟٕي ٍن٪ؼ ٍؤرء افٮولم هورٴ افغٖل اف٪ٖل٩ٖي

 

 -األهَُخ اىْظزَخ واىزطجُقُخ ىيجحش :
فٔ مغ٠مي افغةٖل افَةٔ ٍٮةؾـ افٮٞٲةٖي ُافَةٔ ٍ٪ةَل فةٔ ٍٮةؾٖـ  ٍحٍٔ افغٖل اف٪ٖل٩ٖي

٤ ٍر٠ مو أٍل مغِمةلً ا٩ةَغ٤ا٣ افنَٖنة  ٍُِٷٖة٠  افَِٕيع ؽنل أه ّغلفي افَ٪لم٘ ُعوِؿ ارٝ 

ا مو ُا مله فٌٖع ُمةو ّةل فةقه اف٣٠ا٩ةي افرنقٖةي فَنةلع ٝلٱةي هةٖو ع ةل  افٮةولم اف٤ٕضةٔ 

مَٖنة  افغ٤ٕةي ٩ةِع ٍ٪ةلٍل فةٔ ئفغةلء افٶةِء افٖلمرٔ اف٢ٓ ٕٚئ هنؾلىي من٦ٖى فٔ هيٖةي 

يقٔ ٢ٍا افٖلىن افَلك فٔ ّغلفي افغ٤ٕي افنٲ٤ٕيع ُمو ّةل ٕنؾةو أه ٍ٪ةلٍل فةٔ ىنةِ ٍُة٤اؽل 

افنر٤في افرقنٖي ِٙفٌ مو ىلٖٙيع ُمو ىلٖٙةي أٝة٤ٓ فةقه افَرة٤ع يقةٔ مة٠ٓ ٍ ق ـة هرةٴ 

فةةي افَ٪ةةلم٘ ُعوةةِؿ افغةةٖل اف٪ٖل٩ةةٖي فةة٠ٓ افٮةةولم افٖةةلمرٔ اف٤ٕضةةٔع ٠ٍُٕٚةة٠ عةةِى ٩٤ٍةةٖٜ ّغل

٤ هٖيَلع ُافِعِع يقٔ ٷوٖري افراعي هٖو افغٖل اف٪ٖل٩ٖي افن٩ُ٣٠ي ُم٠ٓ ٍحٱـ ّغلفةي  ارٝ 

٤ هٖيَل ٕنؾو أه ٍ٪لٍل فٔ ٍِف٤ٖ ىَةلئٔ هْٖٚةي ٍ وٖغٖةي ٕنؾةو ار٩ةَضلٟى  افَ٪لم٘ ُعوِؿ ارٝ 

ٮة٤ ٍُحٱةٖـ هَل ٍُِظٖضَل فٔ ه٤امٔ افيَِٳ هلفغٖل اف٤ٕضٖي ُٟيةل افنٮةل٣ؽي اف٪ٖل٩ةٖيع ُى

٤ع ُمو ّل افن٪لٍني فٔ ٍَٖ ي افنيةلٛ افة٠ايل فقَغة٠ك ُار٣ٍغةلء فةٔ  ّغلفي افَ٪لم٘ ُعوِؿ ارٝ 

 افنَٖن  اف٤ٕضٔ.
 

 :خ ــــــــاىزعبرَف اإلجزائُ
   
ٍةةِ ئٙ٪ةةل٧ افضةة٤ٟ هنغ٣٠ٍةةٌ يقةةٔ افَةةح٤ّٖ فةةٔ م٤ٖٕةةلً ا مةة٣ِ :  االقزددذار اىظُبطددٍ  .0

ٍٶَٖل افنَٖنة ع َُٕٚغةظ ١فةؼ يية٠مل ٕٮةر٤ اف٪ٖل٩ٖي فٔ ئٷل٣ ٍٚغٖظ ا ٠ٍاع افَٔ ٤ٕ

 افض٤ٟ هحه ف٤إٌٔ عٖني ُهحه ٱٌٍِ م٪نِ  .
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ٍةةةِ عوةةةِؿ أفةةة٤اٟ افنَٖنةةة  هلفِٵةةة  افنضةةة٤ُٳ يقةةةَٖل ٣كةةةل :  اىخعدددىل اىظُبطدددٍ .0

ؽ٤اٍََٖل فٌع ُٷليََل فألُام٤ افَٔ ع٠ ٍٶة٤ هنٲةلفَٚلع ١ُفةؼ ٍٖيوةل فقنٮةؾاً مة  

 اف٪ق ي .

ٍةٔ يؾة٨ اف٪ةووٖيع ٍُةٔ ٍٮة٤ٖ ئفةٔ افَِاؽـة ُفة٨ٖ : اىزىاميُخ ) اىقذرَخ ( اىظُبطدُخ  .1

افَِؽـ ع فلفٮٰٞ افَِاؽقٔ ٍِ اف٢ٓ ٤ٕٕ  ؽـ مل ٕٲٖوٌ مو أٵ٤ا٣ ُمل َٕرة٤ٳ فةٌ 

مو مٮؾاً ئفٔ افغٶلء ُافغ٣٠ ُف٨ٖ ئفٔ ٍغٲة٤ٖ فةٔ ا ُٟا٣ ُافنَةلك افَةٔ ٕغةِك هَةل 

 افٮٰٞ .

اٝاعٖةةي يلمةي فةة٠ّ  ٕغٲة٠ هَةة٢ا فةٔ ٍةة٢ا افوِٚة ٩ةةٖلٟى ٩٤ٍُةٖٜ:رأصدو صقبفدخ اىزظددبٍح  .4

ٷام افٖلمري اف٤ٕضٖٖو ٍرؾ٨ ار٩َر٠اٟ رَٙنةلؿ ار٭ةٖلء افَةٔ ٕرل٣ٵةِىَل ُاف٪ةنلٗ 

 هلفَرو٤ٖ يو ارفؾل٣ ُافنٲلف٘ افَٔ َٕٞقضِه مرَل. 
 

 اىفزض اىجحضٍ :  
" ٍِٕة٠  -فَٚغٖظ اف٠َع افٞلم٨ مو اف٣٠ا٩ي ٍةل ٱةٖلكي افضة٤ٳ افوْٚةٔ افَةلفٔ :

ةة٤ ) اف٪ٖل٩ةةٔ ع افةة٠ٕئ ع ياعةةي مريِٕةةي هةةٖو م٪ةةَِٓ ٍح ٱةـة ّغلفةةي افَ٪ةةلم٘ ُعوةةِؿ ارٝ 

افٚٶةةل٣ٓ ( فةة٠ٓ افٮةةولم افٖةةلمرٔ اف٤ٕضةةٔع ُهةةٖو م٪ةةَِٓ ٍن٪ةةؾَل هؾةـة عٖنةةي مةةو افغةةٖل 

ة٤ ع افَِٙة٠  اف٪ٖل٩ٖي افَلفٖي : افَِاؽقٖي اف٪ٖل٩ٖيع ارع٠َا٣ اف٪ٖل٩ٔ ع ُٵ  افيض٨ مؾله ارٝ 

 ي ُافن٪لُاىع ُارىَنلء".م  افرلئقيع افٞٶِ  اف٪ٖل٩ٔع انٕنله هلفر٠اف
 

 خ :ــــــــاىطزَقخ اىجحضُ
إٔة٤ٓ ٍة٢ا افوِٚة يقةٔ يٖيةي يٮةِائٖي مةو  أوال : اىَجبه اىجشزٌ واىجغزافٍ ىيذراطخ : 

افٮولم افٖلمرٔ اف٤ٕضٔ ٍل اَٖٝل٣ٍل مو هٖو افٮولم افٖلمرٔ مو افؾقٖلً افنَٞقضةي افيي٤ٕةي 

ع ُا ٥ٍةة٤ فةة٤  أ٩ةةِٖٷع ٣ُُيةةٔ فةةٔ ُافرنقٖةةي هٖةةلمرَٔ اف٦عةةل٥ٕظ فةةٔ مٚلفيةةي افٮةة٤عٖي

اَٖٝل٣ افرٖيي أه ٍؾِه مو ٷام افض٤عي افْلفْي ُمل هر٠ٍل َْٙ ٕؾِه ف٠ٓ افٮةولم افٖةلمرٔ 

ف٤َى ٥ميٖي ميل٩وي فاى٤ٞاٷ فٔ افٖٚلى افٖلمرٖي ُافوٖ ي افٚٶ٤ٕي هلفن٠ٕيي ع ُمو ّةل ٕؾةِه 

 022لع ُعة٠ هقةح ٖٙةل افرٖيةي ٍيلػ ف٤َى ٥ميٖي مائني ف٩٤َةٖٜ افغةٖل ُا ىنةلٷ افْغلفٖةي فة٠َٕ

 . ٷلفول مو ؽـ مٚلفيي مو مٚلفئَ اف٣٠ا٩ي 022ٷلفول هِاع  

ا٩ةة٠َٞك فةةٔ ٕنةة  هٖلىةةلً افوٚةِة مةةو اف ةةام افنوٚةةِّٖو  جَددب ثُبّددبد اىذراطددخ ::  صبُّددب

أ٩قِم ار٩َوٖله هلفغلهقي افٮٞٲٖيع ١ُفؼ هل٩ة٠َٞاك ا٩ةَنل٣ى ا٩ةَوٖله أية٠ً فَة٢ا اف ة٤ٳ 

ع ٍُةةةل يةةة٤ٳ يوةةةل٣اً ار٩ةةةَوٖله افنَرقغةةةي هةةةلفغٖل اف٪ٖل٩ةةةٖي فةةةٔ ٵةةةِء أٍةةة٠اع افوٚةةِة

ةة٤ فةةٔ ٱةة٣ٍَِل ارُفٖةةي يقةةٔ  افن٩ُ٣٠ةةيع ُؽةة٢فؼ افروةةل٣اً افنَرقغةةي هلفَ٪ةةلم٘ ُعوةةِؿ ارٝ 

يٮة٤ى مٚؾنةةٖو مةةو اف٪ةةلٟى أيٶةةلء ٍٖ ةةي افَةة٨ٕ٣٠ ُافوٚةةُِ فةةٔ مٖةةلؿ ارَٕنةةل  اف٤ٕضةةٔ 

% فةةحؽ٤ْ مةةو  82ِافغةةي ُان٣٭ةةلٟ اف٣٦ايةةٔع ٍُةةل ايَنةةلٟ افروةةل٣اً افَةةٔ ٙٲةةقٌ يقةةٔ م

اف٪لٟى افنٚؾنٖو فَٲو٘ ار٩َنل٣ى فٔ ٭ؾقَل افيَلئٔع ٍُل ئٕة٤اء اَٝوةل٣ موة٠ئٔ فا٩ةَنل٣ى 

ٷلفوةةل مةةو ؽقٖةةلً ٕلمرةةي ا ٥ٍةة٤ هح٩ةةِٖٷ فقَحؽةة٠ مةةو ُٵةةِٗ  02يقةةٔ يٖيةةي مغةة٠ا٣ٍل 

افروةةل٣اً ُميل٩ةةوي افؾقنةةلً ُافٲةةٖلكيع ُهرةة٠ افَحؽةة٠ مةةو ميل٩ةةوي افروةةل٣اً ُُٵةةَِٙل 
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ر٩ةةَنل٣ىع ٍةةل ٕنةة  افوٖلىةةلً مةةو افنوٚةةِّٖو ٝةةاؿ ٭ةة٤َٓ مةةل٧٣ع ُاه٤ٕةـة ُٱةةاٖٙي ا

0200. 
 

 :   صبىضب : قُبص ٍزغُزاد اىجحش
 -أ : اىَزغُزاد اىَظزقيخ :

ٍُل عٖل٧ ٢ٍا افنَ ٖة٤ هقٕلهةي افنوٚةُِ يةو ٩ةؤافٖوع ا ُؿ , اىزىاميُخ ) اىقذرَخ (   .0

ارّيةةٖو مرةةلع  مؾةةِه مةةو ٝن٪ةةي يوةةل٣اًع ُٕةةلءً انٕلهةةي يقَٖةةل م عٶةةلء ُعةة٣٠ع

 فٚة٠ –م مِافةظ  ُانٕلهةي يقَٖةل انٍنلؿ ُاف٪ؤاؿ افْلىٔ مؾِه مو أ٣هرةي يوةل٣اً

 0ع  1ُأٝة٢ً ار٩ةَٖلهلً أ٥ُاه  1ك٤ٖ مِافظع فؾله ئٕنلفٔ ية٠ٟ افروةل٣اً  –مل 

٣ٟٕةيع ُع٪ةل افنوٚةِّٖو ئفةٔ ّةاُ  01 – 1ف٤َاٌُٙ ٣ٟٕلً افنوِّٖٚو هٖو   0ع 

ع 00 – 03ع ٍِاؽقٖةي م٩َِة ي ٣ُٟٕلٍَةل 01 – 00َةل ف لً : ٍِاؽقٖي يلفٖي ٣ُٟٕلٍ

 .02 – 1ٍِاؽقٖي ميٞضٶي ٣ُٟٕلٍَل 

يوةةل٣اً م  4ٍُةةل عٖةةل٧ ٍةة٢ا افنَ ٖةة٤ هقٕلهةةي افنوٚةةُِ يقةةٔ  االقزددذار اىظُبطددٍ :  .0

كٖةة٤ مِافةةظع ٣ُُيةةٔ ُٵةة  يوةةل٣اً يؾ٪ةةٖي نظَةةل٣ ٙغٖغةةي  –فٚةة٠ مةةل  –مِافةةظ 

يقةةةٔ اف٤ٍَٖةةةن  0ع  0ع  1 ٣ٟٕةةةي ارعَةةة٠ا٣ اف٪ٖل٩ةةةٔ ُأٝةةة٢ً ار٩ةةةَٖلهلً أ٥ُاه

ع 08 – 4ُافرؾ٨ فةٔ ٙلفةي افروةل٣اً افرؾ٪ةٌٖع ف٤َاٌُٙة ٣ٟٕةلً افنوٚةِّٖو هةٖو 

ع اعَة٠ا٣  08 – 03ُع٪ل افنوِّٖٚو ئفٔ ّاُ ف لً : اع٠َا٣ ٩ٖل٩ٔ يلفٔ ٣ُٟٕلٍَل 

 . 1 -4ع ُاع٠َا٣ ميٞضٴ ٣ُٟٕلٍَل 02 -٩02ٖل٩ٔ م٩َِٸ ٣ُٟٕلٍَل 

ٝن٪ةي  ٧3 ٍة٢ا افنَ ٖة٤ هقٕلهةي افنوٚةُِ يقةٔ لٍُةل عٖة وظب اىْفض ٍنبُ االّخز : .1

 0ع  0ع  1ك٤ٖ مِافظ ع ُأٝة٢ً ار٩ةَٖلهلً أ٥ُاه  –ف٠ٚ مل  –يول٣اً م مِافظ 

ع ُع٪ل افنوِّٖٚو ئفٔ ّاّةي 03 – 3يقٔ اف٤ٍَٖن ف٤َاٌُٙ ٣ٟٕلً افنوِّٖٚو هٖو 

ععةة٣٠ى 03 – 00ف ةةلً :عةة٣٠ى م٤ٍضرةةي يقةةْ  ُٵةة  افةةيض٨ مؾةةله ا ٝةة٤ ٣ُٟٕلٍَةةل 

ةة٤ ٣ُٟٕلٍَةةل م٩َِةة ي ععةة٣٠ى ميٞضٶةةي يقةةْ 00 -1يقةةْ ُٵةة  افةةيض٨ مؾةةله ارٝ 

٤ ٣ُٟٕلٍَل   .  8 – 3ُٵ  افيض٨ مؾله ارٝ 

ٍُل عٖل٧ ٢ٍا افيَ ٖة٤ هٚنة٨ يوةل٣اً ُؽلىٌة ار٩ةَٖلهلً يةو  اىزىحذ ٍب اىعبئيخ : .2

يقةٔ  0ع  0ع  1ع  2رع فحٝة٢ً ا ٥ُاه  –ىل٣ٟا  –أٖٙلىل  –٢ًٍ افرول٣اً م: كلفول 

ع ُع٪ةةل افنوٚةةِّٖو ئفةةٔ ّاّةةي 02 – ٤ٍ3اُٙةٌة ٣ٟٕةةلً افنوٚةةِّٖو هةةٖو اف٤ٍَٖةنع ُ

ع ٍِٙةة٠  م٩َِةةٸ مةة  افرلئقةةي  02 – 04ف ةةلً : ٍِٙةة٠ م٤ٍضةة  مةة  افرلئقةةي ٣ُٟٕلٍَةةل 

 .  1 – 3ع ٠ٍُِٙ ميٞضٴ م  افرلئقي ٣ُٟٕلٍَل03 – ٣ُٟ02ٕلٍَل

ٖيَةل يوةل٣اً ه 8ٍُل عٖل٧ ٢ٍا افنَ ٤ٖ هقٕلهي افنوُِٚ يقٔ اىخعىل اىظُبطٍ :    .3

أٖٙلىةةل ع ىةةل٣ٟا ع ر ع ُأٝةة٢ً  –يوةةل٣اً ٩ةةلفوي ُؽلىةٌة ار٩ةةَٖلهي ييَةةل م: كلفوةةل 

ع يقةةةْ اف٤ٍَٖةةةن ُافرؾةةة٨ فةةةٔ ٙلفةةةي افروةةةل٣اً  0ع  0ع  1ع  2ار٩ةةةَٖلهلً أ٥ُاه 

ع ُع٪ةةةل  10 – 8اف٪ةةةلفويع ٤ٍُاُٙةةٌة ٣ٟٕةةةلً افنوٚةةةِّٖو يةةةو ٍةةة٢ا افنَ ٖةةة٤ هةةةٖو 

ع ٝٶةةِ  10 – ٣ُٟ03ٕلٍَةةلافنوٚةةِّٖو ئفةةٔ ّاّةةي ف ةةلً : ٝٶةةِ  ٩ٖل٩ةةٔ يةةلفٔ 

 . 03 – ٣ُٟ8ٕلٍَل  ع ُٝٶِ  ٩ٖل٩ٔ ميٞضٴ02 –٩04ٖل٩ٔ م٩َِٸ ٣ُٟٕلٌٍ
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ٍُةةل عٖةةل٧ ٍةة٢ا افنَ ٖةة٤ هقٕلهةةي افنوٚةةُِ يقةةٔ ٩ةةَي  اإلََددبُ ثبىعذاىددخ واىَظددبواح : .4

 –فٚة٠ مةل  –يول٣اً ٣ُئ فَٖل افرول٣اً افرؾ٪ٖيع ُٕلءً ار٩ةَٖلهلً م مِافةظ 

يقٔ اف٤ٍَٖةن ُافرؾة٨ فةٔ ٙلفةي افروةل٣اً  0ع  0ع  1ك٤ٖ مِافظ ع فح٢ًٝ ا ٥ُاه 

ع ُع٪ةةل افنوٚةةِّٖو ئفةةٔ ّةةاُ 08 – 4افرؾ٪ةةٖيع ف٤َاُٙةٌة ٣ٟٕةةلً افنوٚةةِّٖو هةةٖو 

ع إنةله م٩َِةٸ هلفر٠افةي 08 – 03ف لً : إنله م٤ٍض  هلفر٠افةي ُافن٪ةلُاى ٣ُٕلٍَةل 

 .1 – 4ع ُئٕنله ميٞضٴ ٣ُٟٕلٍَل 02 – 02ُافن٪لُاى  ٣ُٟٕلٍَل

 –ٍُل عٖل٧ ٢ٍا افنَ ٖة٤ هقٕلهةي افنوٚةُِ يةو أ٣هرةي يوةل٣اً م مِافةظ  :االّزَبء  .1

يقةةٔ اف٤ٍَٖةةن ع ٤ٍُاُٙةٌة  0ع  0ع  1كٖةة٤ مِافةةظ ع ُأٝةة٢ً ا ٥ُاه  –فٚةة٠ مةةل 

ع ُع٪ل افنوِّٖٚو ئفٔ ّةاُ ف ةلً : اىَنةلء يةلفٔ ع 00 – ٣ٟ2ٕلً افنوِّٖٚو هٖو  

َنةةةةلء مةةةةيٞضٴ ع ُاى1 – 1ع ُاىَنةةةةلء م٩َِةةةةٸ ٣ُٟٕلٍَةةةةل  00 –٣ُٟ02ٕلٍَةةةةل 

 .4 – ٣ُٟ2ٕلٍَل
 

 صبُّب : اىَزغُزاد اىزبثعخ

ٍل عٖل٧ ٢ٍا افنَ ٤ٖ هقٕلهي افنوٚةُِ يةو ٩ةوري يوةل٣اً ع  : رقجو االّخز اىظُبطٍ   .0

كٖةة٤ مِافةةظ ع فحٝةة٢ً  –فٚةة٠ مةةل  –٣ُيةةٔ فَٖةةل ُٕةةِٟ يوةةل٣اً ٩ةةلفوي ع هنِافةةظ 

ً  اف٪ةةلفوٌع يقةةٔ اف٤ٍَٖةةن ُافرؾةة٨ فةةٔ ٙلفةةي افروةةل٣ا 0ع  0ع  1ار٩ةةَٖلهلً أ٥ُاه 

ع ُع٪ل افنوِّٖٚو ئفٔ ّاُ ف ةلً : ٍغوـة 00 – ٤ٍُ1اٌُٙ ٣ٟٕلً افنوِّٖٚو هٖو 

٤ اف٪ٖل٩ٔ ٣ُٟٕلٍَل  ٤ اف٪ٖل٩ةٔ ٣ُٟٕلٍَةل 00 – 01يلفٔ فاٝ  ع ٍغوـ م٩َِٸ فاٝ 

 . 00 – 1ع ٍُغوـ ميٞضٴ فأل٤ٝ اف٪ٖل٩ٔ ٣ُٟٕلٍَل  04 – 00

لهةةي افنوٚةةُِ يةةو ٩ةةوري يوةةل٣اً ع ٍةةل عٖةةل٧ ٍةة٢ا افنَ ٖة٤ هقٕ  رقجدو االّخددز اىددذٍَْ : .0

٣ُيةةةٔ فَٖةةةل ٕةةةِٟ يوةةةل٣اً ٩ةةةلفوي فٶةةةنله افغٖةةةل٧ افٲةةةٖٚ٘ فقنَ ٖةةة٤ ع ُٕةةةلءً 

 0ع  0ع  1ك٤ٖ مِافظ ع فح٢ًٝ ار٩ةَٖلهلً أ٥ُاه  –ف٠ٚ مل  –انٕلهلً م مِافظ 

يقةٔ اف٤ٍَٖةةن ُافرؾةة٨ فةةٔ ٝلفةةي افروةل٣اً اف٪ةةلفوي ع ٤ٍُاُٙةٌة ٣ٟٕةةلً افنوٚةةِّٖو 

ةةة٤ اف٪ٖل٩ةةةٔ  ِّٖو ئفةةةٔ ّةةةاُ ف ةةةلً :ع ُع٪ةةةل افنوٚةةة00 – 1هةةةٖو ٍغوةةـة م٤ٍضةةة  فاٝ 

ةة٤ 04 – 00ع ٍُغوةـة م٩َِةةٸ ٣ُٟٕلٍَةةل00 – ٣ُٟ01ٕلٍَةةل ع ٍُغوةـة مةةيٞضٴ فاٝ 

 .00 – 1اف٠ٕئ ٣ُٟٕلٍَل

ٍُل عٖل٧ ٢ٍا افنَ ٤ٖ هقٕلهةي افنوٚةُِ يةو ٩ةَي يوةل٣اً : رقجو االّخز اىحعبرٌ    .1

فقنَ ٖةةة٤ع ُٕةةةلءً  ٣ُيةةةٔ فَٖةةةل ُٕةةةِٟ يوةةةل٣اً ٩ةةةلفوي فٶةةةنله افغٖةةةل٧ افٲةةةٖٚ٘

انٕلهةةلً ه ةة  مِافظفمِافةةظ فٚةة٠ مةةل ف كٖةة٤ مِافةةظ ع فحٝةة٢ً ار٩ةةَٖلهلً أ٥ُاه 

يقةةْ اف٤ٍَٖةةن ُافرؾةة٨ فةةٔ ٙلفةةي افروةةل٣اً اف٪ةةلفوي ع ٤ٍُاُٙةٌة ٣ٟٕةةلً  0,0,1

عٍُةةل ٍغ٪ةةٖل افنوٚةةِّٖو افةةْ ّةةاُ ف ةةلً: ٍغوةـة م٤ٍضةة  فألٝةة٤ 08-4افنوٚةةِّٖو هةةٖو 

ة٤ افٚٶةل٣ٓ ٣ُٟٕلٍَةل عٍُغوـ م٩َِةٸ 08-03افٚٶل٣ٓ ٣ُٟٕلٍَل ع 02-02فاٝ 

 .1-4ٍُغوـ ميٞضٴ فأل٤ٝ افٚٶل٣ٓ ٣ُٟٕلٍَل 
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ٍل ٍٚقٖـ افوٖلىلً هل٠َٞ٩اك ا ٩ةلفٖن انٙٲةلئٖي افَلفٖةي  راثعب : أدواد اىزحيُو اإلحصبئٍ :

: افَؾةةة٤ا٣اًع افي٪ةةةن افن ِٕةةةيع ُمرلمةةـة افَ ةةةلهظ افي٪ةةةؤ )ؽةةةل
0

(ع ٍُةةةل يةةة٤ٳ افوٖلىةةةلً 

 ٠ى افوٖلىٖي .هل٠َٞ٩اك اف٠ٖاُؿ ُا ين

 وصف ثعط اىخصبئص اىشخصُخ ىيَجحىصُِ:

 % مو افنوِّٖٚو )ٷام افٖلمري افة٤ٕضٖٖو (33( ئفْ أه0ٍٮ٤ٖ ىَلئٔ اف٠ُٖؿ ٣عل )

% مةو افنوٚةِّٖو ٷةام فةٔ 41أفة٤اٟ ( ع ُاه  8-4ي٠ٟ أف٤اٟ أ٤٩ٍل افنرٖٮٖي م٩َِةٸ )

قةِه فةٔ ُظةلئب %( آهةلءٍل ٕرن28ؽقٖلً ىي٤ٕةي عُاه مةل ٕغة٤م مةو ىٲةب افنوٚةِّٖو )

 % مو أمَلٍَل ٣هلً ميل٥ؿ .82هٖلىن ٣٥ايي ا ٣ٳع ُاه 

% ٍرقةةٖل ٕةةلمرٔ 02% مةةو آهةةلء افنوٚةةِّٖو أمٖةةٖوع10ُؽنةةل َٕٶةة٘ مةةو افيَةةلئٔ أه 

%مةةيَو ٍرقةةٖنَل ٕةةلمرٔع ٍُٮةة٤ٖ افيَةةلئٔ فةةٔ ىضةة٨ 04%مةةو أمَةةلٍَل أمٖةةلًع 21ُهٖينةةل 

   .ٕي فٔ افنيينلً اف٩٤نٖي% مو اف ام افنوِّٖٚو ف٨ٖ فَل أٓ يٶ80ِاف٠ُٖؿ ئفْ أه 

%مغلهـة 02ٍُوٖو مو اف٠ُٖؿ أه اٗهلء أؽْة٤ اىضَلٙةل ٕ ٤افٖةل مةو أهيةلئَل اف ةام )

% اىضَةلَٙو افٖ ٤افةٔ يةلفٔع أمةل يةو 2% اىضَلٗ ٕ ٤افٔ يلفٔ ( ئمل ا مَلً فيٚةِ 04

%  04% مغلهـة 42ارىضَلٗ افْغةلفٔ  فغة٠ ٍوةٖو أه اف ةام أؽْة٤ اىضَلٙةل ّغلفٖةل مةو آهةلئَل )

 % فغٸ اىضَلَٙو افْغلفٔ يلفٔ .00اىضَلَٙل افْغلفٔ يلفٔ ( أمل ا مَلً فيِٚ 
 

 اىْزبئج وٍْبقشزهب :

 التيليدياة السياساية باالييم الريفي الجامعي الشباب تمسك مستوى تحديد:أوال

 المصري الريف في

افٔ ّاّةي أٝنةل٧  (0ُافٮةؾـ افوٖةلىْ )٣عةل ( 0أُٵٌٚ افيَلئٔ )٠ُٕؿ ٣عل  أه ِٙة

ي م٩َِةةة ي ُاه ى٪ةةةوي افَن٪ةةةؼ 40) ّٖو م٪َِسَن٪ةةةؾَل هلفَِاؽقٖةةةي ؽغٖنةةةي ٩ٖل٩ةةٖة %( افنوٚةةِة

ّٖوا ٣ُهنةةل ٤ٕٕةة  ١افةةؼ ئفةْة ا٣ٍضةةل  3افن٤ٍضرةةي هَقةةؼ افغٖنةةي ؽلىةٌة فةة٠ّ  % فغةةٸ مةةو افنوٚةِة

افن٪َِّ افَرقٖنٔ فقنوِّٖٚو ُا٣ٍضل  م٪َِّ اىضَلَٙل افْغةلفٔع ُاىَٮةل٣ ىنةٸ افَضؾٖة٤ افرقنٔة 

ّٖو مةو افٮةولم افٖةلمرٔ اف٤ٕضٔة ؽةله 14افٔ ّاّي أ٣هل  )هٖيَلع فٔ ٖٙو أه ِٙ %( افنوِٚة

و افٮةولم اف٤ٕضٔة افٖةلمرٔ عُعة٠  م٪َِّ ٍن٪ؾَل هغٖنةي ارعَة٠ا٣ اف٪ٖل٩ٔة م٩َِة ي ؽغٖنةي هٖة

٤ٕٕ  ١افؼ ر٣ٍضل  افن٪َِّ افَرقٖنٔ ُارىضَلٗ افْغلفٔ هٖيَل عُ٭ِٖ  ميلٛ افَٚة٣٤ ُاف٤كوةي 

٣ى فٔ افنٮل٣ؽي فٔ افٖٚلى افرلمي  ٕيةل٤ٕع ؽنةل أ٩ةض٤ً افيَةلئٔ  03ف٠ّ افٮولم افٖلمرٔ هر٠ ِّة

و 22يو أه عٖني ُٵ  افيض٨ مؾله ا ٝة٤ ؽلىٌة م٩َِة ي فة٠ّ  ّٖوع فٔة ٖٙة % مةو افنوِٚة

٤ ٍة٢ً افيَٖٖةي 22أىَل ؽلىٌ م٤ٍضري ف٠ّ  %مو افنوِّٖٚو مو افٮولم افٖلمرٔ اف٤ٕضٔع ٍُٮٖة

   ني عُع٠ ٤ٕٕ  ١افؼ ئفْ ا٣ٍضل ئفْ ٥ٕلٟى ٍن٪ؼ افٮولم افٖلمرٔ اف٤ٕضٔ هَقؼ افغٖ
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        (  الدراسة عينة) للمبحوثين الشخصية الخصائص بعض وصف :(1) رقم جدول
 (مبحوث 022=  ن) 

 % عذد اىفئخ أو اىحبىخ اىخبصُخ  % عذد اىفئخ أو اىحبىخ اىخبصُخ

عذد أفدزاد  -1

األطدددددددددددددددددزح 

 اىَعُشُخ

أفزاد 5 – 2  

أفزاد 8 – 6  

فأمضز -أفزاد  9  

42 

111 

48 

21 

55 

24 

االّفزدددددددددددددددددب   -8 

اىجغزافددددددددددددددددددددٍد 

 ىيَجحىس

ْخفط  ٍ

(5– 8)  

زىطػ  ٍ

(9– 11)  

 عبىٍ

(12– 15)  

22 

96 

32 

36 

48 

16 

ّدددددددددددددددىل  -2

 اىنيُخ

 ّظزَخ

 عيَُخ

126 

24 

63 

32 

االّفزدددددددددددددددددب   -9 

 اىجغزافٍ ىيىاىذ

ْخفط  ٍ

(5– 8)  

زىطػ  ٍ

(9– 11)  

 عبىٍ

(12– 15)  

56 

96 

48 

28 

48 

24 

ٍهْخ  -3

 اىىاىذ

 فال  وٍىظف

 فال  فقػ

 ٍىظف فقػ

 عبٍو أو حزفٍ

 ال َعَو

96 

22 

24 

6 

2 

48 

36 

12 

3 

1 

االّفزب   -11 

 اىجغزافٍ ىيىاىذح

ْخفط  ٍ

(5– 8)  

زىطػ  ٍ

(9– 11)  

 عبىٍ

(12– 15)  

168 

24 

8 

84 

12 

4 

ٍهْددددددددددددخ  -4

 اىىاىذح

 رثخ ٍْشه

 ٍىظفخ

168 

32 

84 

16 

االّفزب   -11 

ىيَجحىس اىضقبفٍ   

ْخفط  ٍ

(5– 8)  

زىطػ  ٍ

(9– 11)  

 عبىٍ

(12– 15)  

32 

48 

121 

16 

24 

61 

ىاد  -5 طدددددددْد

 رعيٌُ اىىاىذ

) أٍٍ (   

 ) َقزأ وَنزت (

) إعذادٌ (   

 ) صبّىٌ (

 ) جبٍعٍ (

64 

32 

16 

41 

48 

32 

16 

8 

21 

24 

االّفزب   -12 

 اىضقبفٍ ىيىاىذ

ْخفط  ٍ

(5– 8)  

زىطػ  ٍ

(9– 11)  

 عبىٍ

(12– 15)  

128 

41 

32 

64 

21 

16 

ىاد  -6 طدددددددْد

 رعيٌُ اىىاىذح

 ) أٍُخ (

 ) رقزأ ورنزت (

 ) إعذادٌ (

 ) صبّىٌ (

 )جبٍعً(

98 

38 

8 

24 

32 

49 

19 

4 

12 

16 

االّفزب   -13 

 اىضقبفٍ ىيىاىذح

ْخفط  ٍ

(5– 8)  

زىطػ  ٍ

(9– 11)  

 عبىٍ

(12– 15)  

136 

41 

24 

68 

21 

12 

اىَشدددبرمخ  -2

االجزَبعُددددددددخ 

 اىزطَُخ

 ال َشبرك

 ععى فٍ ٍْظَخ

ععى فٍ أمضز 

 ٍِ ٍْظَخ

164 

31 

6 

82 

15 

3 

     

 جَعذ اىجُبّبد وحظجذ ٍِ اطزَبراد االطزجُبُ اىَصذر :
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 لمسااتوي وفيااا الااريفيين الجامعااة طاا ب ماان المبحااوثين توزياا  :(0) رقاام جاادول
 المصري الريف في التيليدية السياسية بالييم تمسكهم

 

 اىقٌُ اىظُبطُخ

 ٍجَىل ٍزرفعخ ٍزىططخ ٍْخفعخ

 % عذد % عذد % عذد % عذد

 يُخاىزىام .1

 االقزذار اىظُبطٍ .2

 وظب اىْفض ٍنبُ األخز .3

 اىزىحذ ٍعه اىعبئيخ .4

 اىخعىل اىظُبطٍ .5

 اإلََبُ ثبىعذاىخ واىَظبواح .6

 االّزَبء .2

68 

16 

32 

64 

64 

 صفز

 صفز

34 

8 

16 

32 

32 

 صفز

 صفز

122 

152 

88 

112 

136 

58 

24 

61 

26 

44 

56 

68 

29 

12 

11 

32 

81 

24 

 صفز

142 

126 

5 

16 

41 

12 

 صفز

21 

88 

211 

211 

211 

211 

211 

211 

211 

111 

111 

111 

111 

111 

111 

111 

   022= ن                        .  االستبيان استمارات من وحسبت البيانات جمعت :  المصدر   

 

م٪ةةَِاٍل افَرقٖنةةٔ ُاىضَةةلَٙل افْغةةلفٔ ُا٣ٍضةةل  م٪ةةَِّ ٍضؾٖةة٤ٍل ُاىَٮةةل٣ أفؾةةل٣ افر٠افةةي 

 ُافن٪لُاى هٖيَل .

٢اً اف٠ُٖؿ أه عٖني اف٠َِٙ م  افرلئقي ؽلىٌة م٩َِة ي فة٠ّ إٶل أظ٤ًَ افيَلئٔ ه

%( افنوٚةِّٖو مةو افٮةولم افٖةلمرٔ اف٤ٕضةٔ ع هٖينةل ؽلىٌة 34مل ٕغ٤م مو ّاّي أٝنل٧ )

%( افنوِّٖٚوع ٣ُهنل ٍرؾة٨ ٍة٢ً افيَٖٖةي أه ٍيةلػ اٍٖلٍةل 10ميٞضٶي ف٠ّ ِٙافٔ ّقِ )

٠ ٤ٕٕةة  ١افةةؼ ر٣ٍضةةل  م٪ةةَِّ ىٚةةِ ٤ٍإةة  ٍةة٢ً افغٖنةةي هةةٖو افٮةةولم افٖةةلمرٔ اف٤ٕضةةٔع ُعةة

اىضَةةلَٙل افْغةةلفٔ ُٝةة٤َُٕل مةةو ٟائةة٤ى افةةَٚؾل افرةةلئقٔ فةةٔ افغ٤ٕةةي ٗفةةلط افٖٚةةلى افٚٶةة٤ٕي 

اف٤ٙوي فٔ افن٠ٕييع ُمو ٍح٤ٍّل هينٸ افٖٚلى افٚٶ٤ٕي . فٔ ٙةٖو ٍوةٖو مةو افيَةلئٔ أه أؽْة٤ 

م٩َِة يع  %( افنوِّٖٚو ؽله م٪َِّ ٍن٪ؾَل هغٖني افٞٶِ  اف٪ٖل48ٔ٩عقٖا مو ّقْٔ )

%( افنوٚةةِّٖو ؽةةله م٪ةةَِّ ٍن٪ةةؾَل هَقةةؼ افغٖنةةي ميٞضٶةةلا ٣ُهنةةل 10ُاه ٙةةِافٔ ّقةِة )

٤ٕٕ  ١افؼ ئفْ اىَٮةل٣ ٣ُٗ افْة٣ِى هةٖو افٮةولم ُافة٠يِى فقِعةِع فةٔ ُٕةٌ افيقةل ُافغَة٤ 

 ُافض٪لٟ ُافَٔ أف٥٤ٍَل ٣ِّى ٕيل٤ٕ فٶا يو ا٣ٍضل  م٪َِاٍل افَرقٖنٔ ُاىضَلَٙل افْغلفٔ .

%(افنوٚةةِّٖو مةةو 10فيَةةلئٔ يةةو أه مةةل ٕغةة٤م مةةو ّاّةةي أ٣هةةل  )ؽةة٢فؼ ؽٮةةضٌ ا

افٮةةولم اف٤ٕضةةٔ افٖةةلمرٔ ؽةةله م٪ةةَِّ ٍن٪ةةؾَل انٕنةةله هلفر٠افةةي ُافن٪ةةلُاى م٤ٍضرةةيع ُاه 

%( افنوِّٖٚو ؽله م٪َِّ ٍن٪ةؾَل هَقةؼ افغٖنةي م٩َِة ي ٍُة٢ً افيَٖٖةي 01افي٪وي افولعٖي )

 ٖني افر٠افي ُافن٪لُاىع ٣ُهنل ٤ٕٕ  ١افؼ ٍٮ٤ٖ ئفٔ ٍرلظل ٍن٪ؼ افٮولم افٖلمرٔ اف٤ٕضٔ هغ
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474                                              IBRAHIM  KHALIFA 

ئفةةْ ٍةةح٤ّٖ افنيةةلٛ افْةة٣ِٓ يقةةْ افٮةةولم افٖةةلمرٔ اف٤ٕضةةٔ ع ُٝلٱةةي ُاه مٚةة٣ِ ٭ةةرل٣اً 

ي٠افةي إَنليٖةي (ع  –٤ٕٙةي  –اف٣ِْى ؽلىٌ ٣ُ٠ٍ ِٙؿ افر٠افي ُافن٪لُاى ُافؾ٤امي )ؽ٤امةي 

ارىضَةلٗ افْغةلفٔ هةٖو افٮةولم افٖةلمرٔ اف٤ٕضةٔ فٶا يو ا٣ٍضل  م٪َِّ افةِئ ُافَرقةٖل ُ

%( فقنوٚةِّٖو مةو افٮةولم 88افنوُِٚ . فةٔ ٙةٖو أظَة٤ً افيَةلئٔ أه اف لفوٖةي افرينةْ )

%( 00افٖلمرٔ اف٤ٕضٔ ؽله م٪َِّ ٍن٪ؾَل هغٖنةي ارىَنةلء م٤ٍضرةي ع ُاه افي٪ةوي افولعٖةي )

فةْ ٩٤ٍةٜ ٍة٢ً افغٖنةي هةٖو ؽله م٪َِّ ٍن٪ؾَل هَقؼ افغٖني م٩َِ يع ٍُٮة٤ٖ ٍة٢ً افيَٖٖةي ئ

افٮولم ع٣ُهنل ٤ٕٕ  ١افؼ ئفْ ٍيلمٔ افٮر٣ِ افةِٷئ ئهةله ّة٣ِى ٕيةل٤ٕ ُيةِٟى ا مـة هةله 

٤ٕٕةة  ٖٝةة٤ افنَٖنةة   ٍقةةٌ مةةو اف وغةةلً افضغٖةة٤ى ُافن٩َِةة ي ُافَةةٔ ٤ٙمةٌة مةةو ٖٝةة٤اً 

ُٷةةيَل مةة٠ى ٍَٖةةل٥ُ أينةةل٣ افنوٚةةِّٔع فٶةةا يةةو ا٣ٍضةةل  افن٪ةةَِّ افَرقٖنةةٔ ُارىضَةةلٗ 

 ٔ ٍُيلمٔ عٖني افر٠افي ُافن٪لُاى ف٠َٕل .افْغلف

 لاادى سياساايا المختلااف االّخاار وقبااول التسااام  ثيافااة تأصاال مسااتوى:  ثانيااا

 .الريفيين الجامعة ط ب
يو أه م٪َِّ ٍحٱـ ّغلفي  (0ُافٮؾـ افوٖلىْ )٣عل (  1أ٩ض٤ً افيَلئٔ )٠ُٕؿ ٣عل 

ا افَ٪لم٘ ُعوِؿ ا ٤ٝ افنَٞقب ٩ٖل٩ٖل ف٠ّ ٷام افٖلمري اف ٤ٕضٔ ؽله م٤ٍضرل ف٠ّ أؽ٤ْ عقٖة

ّٖو 08%( افنوِّٖٚوع هٖينل ؽله م٩َِ ل ف٠ّ أؽ٤ْ عقٖا مةو ٣هة  )48مو ّقْٔ ) %( افنوِٚة

ؿ ا ٝةة٤  ٤ ٍةة٢ً افيَٖٖةةي ئفةْة ٍيةةلمٔ ّغلفةةي افَ٪ةةلم٘ ُعوةِة مةةو افٮةةولم افٖةةلمرٔ اف٤ٕضةٔة عٍُٮةٖة

ا ُِٖٙة 0200ٕيل٤ٕ  03اف٪ٖل٩ٔا ٣ُهنل ٤ٕٕ  ١افؼ ئفْ افنيلٛ ارٕٖلهٔ اف٢ٓ أف٥٤ٌٍ ٣ِّى 

ي  ٤ؽي ٕرقٌة ارَٝافةلً اف٪ٖل٩ةٖة ي يقةْة أٍة٠اع مٮَة ّ ُافَٖةل٣اً اف٪ٖل٩ٖة ٍِٙة٠ً ؽلفةي افغِة

 ٥ ٞقٰ مةو ٣مِة ٤ؽي ُافنَنْقةي فٔة افَة ٤ٍَإ  أملك اف٤كوي افغِٕي فَٚغٖظ ٢ًٍ ا ٍة٠اع افنٮَة

ِاٍل افَر قٖنٔة افيقل ُافض٪لٟ ٍُٚغٖظ اف٤ٕٚةي ُافؾ٤امةي ُافر٠افةي . ٍة٢ا فٶةا يةو ا٣ٍضةل  م٪َة

 ُاىضَلَٙل ّغلفٖلع ُا٣ٍضل  م٪َِّ ٍن٪ؾَل هغٖنَٔ افر٠افي ُافن٪لُاى ُارىَنلء .

 طا ب لادى دينياا المختلاف االّخار وقبول التسام  ثيافة تأصل مستوى:  ثالثا

   الريفي الجامعة

%( 14أه أؽْةةة٤ عقةةةٖا مةةةو ّاّةةةي أ٣هةةةل  ) ( 1أُٵةةةٌٚ افيَةةةلئٔ )ٕةةة٠ُؿ ٣عةةةل 

ةة٤ افنوٚةِّٖو مةو ٷةام افٖلمرةةي ا فة٤ٕضٖٖو ؽةله م٪ةَِّ ٍحٱةـة ّغلفةي افَ٪ةلم٘ ُعوةِؿ ارٝ 

%( افنوِّٖٚو مو ٷةام 02ف٠َٕل  م٩َِٸ ع فٔ ٖٙو ؽله افن٪َِّ ميٞضٴ ف٠ّ ٝن٨ )

افٖلمرةةي افةة٤ٕضٖٖو ٍُٮةة٤ٖ ٍةة٢ً افيَٖٖةةي ئفةةْ اىٞضةةلٳ م٪ةةَِّ ٍحٱةـة ّغلفةةي افَ٪ةةلم٘ ُعوةةِؿ 

٤ افنَٞقب ٩ٖل٩ ٤ افنَٞقب ٟٕيٖل ى٪وٖل هلفنغل٣ىي هلرٝ   ٖلا ٣ُهنل ٤ٕٕ  ١افؼ ئفْ ارٝ 



 

 

 

                                              J. Product. & Dev., 16(3),2011                                475 

 تأصاال لمسااتوي وفيااا الااريفيين الجامعااة طاا ب ماان المبحااوثين توزياا  :(3) رقاام جاادول
 لديهم األخر وقبول التسام  ثيافة

 

 رأصو صقبفخ اىزظبٍح وقجىه األخز

 ٍجَىل ٍزرفب ٍزىطػ ٍْخفط

 % عذد % عذد % عذد % عذد

 اىزظبٍح ورقجو األخز اىظُبطٍ .1

 خز اىذٍَْاىزظبٍح ورقجو األ .2

 اىزظبٍح ورقجو األخز اىحعبرٌ .3

8 

41 

112 

4 

21 

51 

56 

152 

94 

28 

26 

42 

136 

8 

4 

68 

4 

2 

211 

211 

211 

111 

111 

111 

   211ُ =       جَعذ اىجُبّبد وحظجذ ٍِ اطزَبراد االطزجُبُ اىَصذر : 

 

فَة٤ى مةل ٙ٪ل٩ٖي افٖلىن اف٠ٕئ ف٠ّ افٮولم ع ُفَرنظ ميلٛ افَة٤ٍِ ُارَٙغةله اف ةلئضٔ فةٔ 

عوـ ٣ِّى ٕيل٤ٕع ٍُِظٖب اف٪ل٩ي فقَيِ  افة٠ٕئ هةلفنَٖن  فَٚغٖةظ مؾل٩ةن ٩ٖل٩ةٖي ُؽ٪ةن 

ٍح٠ٖٕ ٝل٣ٕٔ ُٟاٝقٔ ٕؾضـ فَل ار٩َن٤ا٣ فٔ افٚؾلع ٢ٍا فٶا يو ٵةرب ارٍَنةلك هيٮة٤ 

ٍُحؽٖةةة٠ أٍنٖةةةي افَ٪ةةةلم٘ ُعوةةةِؿ ا ٝةةة٤ افةةة٠ٕئ ٩ةةةِاء فةةةْ افنيةةةلٍٔ افَرقٖنٖةةةي أُ افوةةة٤امٔ 

 ٪لً ٣يلٕي افيٮأل ُافٮولم ُافنؤ٩٪لً اف٠ٕيٖي ُك٤ٍٖل .انيامٖيع ُمؤ٩

 لادى حضااريا المختلاف االّخار وقباول التساام  ثيافاة تأصال مساتوى:  رابعا

 :الريفيين الجامعة ط ب

%( افنوٚةِّٖو 30( يةو أه أؽْة٤ عقةٖا مةو ىٲةب )1ؽٮضٌ افيَلئٔ )ٕة٠ُؿ ٣عةل 

ةة٤ افنَٞقةةب افٖةةلمرٔ اف٤ٕضةةٔ ؽةةله م٪ةةَِّ ٍحٱةـة ّغلفةةي افَ٪ةةل مةةو افٮةةولم م٘ ُعوةةِؿ ارٝ 

%( افنوٚةِّٖو 21ٙٶل٣ٕل ميٞضٴع فٔ ٖٙو ؽله افن٪َِّ م٩َِ ل ف٠ّ اعـ مو ىٲب )

مةو ٷةام افٖلمرةةي افة٤ٕضٖٖو ٍُٮة٤ٖ ٍةة٢ً افيَٖٖةي ئفةةْ ٍة٠ىْ م٪ةَِّ ٍحٱةـة ّغلفةي افَ٪ةةلم٘ 

ةة٤ افٚٶةةل٣ٓ فةة٠ّ ٷةةام افٖلمرةةي افةة٤ٕضٖٖو ع ٣ُهنةةل ٤ٕٕةة  ١افةةؼ ئفةةْ ٍةة٠ىْ  ُعوةةِؿ ارٝ 

ضَلٗ افٖ ٤افٔ فق ام افنوِّٖٚو ُٵرب ارَٙؾلػ افْغلفٔ افنول٭٤ م  ا ٝة٤ م٪َِّ ارى

افٚٶل٣ٓع ٣ُهنل ع٠ ٤ٕٕ  إٔٶل ئفْ ٍح٤ّٖ افٞقضٖي افَل٣ٕٖٞي فألٕيؤ فةٔ افْغلفةي افنٲة٤ٕي 

ة٤ افٚٶةل٣ٓ يقةْ مغة٣٠اً  ُافَٔ ا٣ٍو ٌ هلرَٙاؿ ُار٩َرنل٣ ُاف٪ةٖ ٤ى مةو عوـة ارٝ 

٤ٕٕةة  افةةْ افنيةةلٛ افنٶةة ٤م افةة٢ٓ ٕٮةةؾؼ فةةٔ ىِإةةل أُ  افةةواٟ فغةة٤ُه هرٖةة٠ىع إٔٶةةل عةة٠

ٍٲ٤فلً ا ٤ٝ افٚٶل٣ٓ َْٙ يي٠مل ٕغ٠ك افن٪لي٠ى أُ افرِه فلفورٴ ٤ٕه َةل هةحك٤اٳ 

فَةة٢ا ا ٝةة٤ فةةٔ افنَٖنةة ع ٍةة٢ا فٶةةا يةةو ٙةةِا٦ٕ افق ةةي ٍُؾةةلفٖب اف٪ةةض٤ ُافغةةِاىٖو أٝةة٤ّ 

مةو ٍة٠يٖل ّغلفةي افَ٪ةلم٘  افن٤ٍو ي هلف٪ض٤ فقٞل٣ٓ ٍُولٕو افرةلٟاً عة٠ ٍقرةن ٣ُٟا فةٔ افٚة٠

٤ افٚٶل٣ٓ .  ُعوِؿ ارٝ 
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 طا ب لادى االّخار وقباول التساام  ثيافاة تأصال مستوى بين الع قة: خامسا

 : المدروسة السياسية بالييم تمسكهم مستوى وبين الريفيين الجامعة

ر ٍِٕة٠ فَٚغٖظ اف٠َع افٞلم٨ فقوِٚ ّةل ٱةٖلكي افضة٤ٳ انٙٲةلئٔ افَةلفٔ "   

ةة٤ اف٪ٖل٩ةةٔ   –افةة٠ٕئ  –ياعةةي مريِٕةةي هةةٖو م٪ةةَِّ ٍحٱةـة ّغلفةةي افَ٪ةةلم٘ ُعوةةِؿ ارٝ 

افٚٶةةل٣ٓ  فةة٠ّ ٷةةام افٖلمرةةي افةة٤ٕضٖٖو عُهةةٖو م٪ةةَِّ ٍن٪ةةؾَل هؾةـة عٖنةةي مةةو افغةةٖل  

ة٤  –ارعَة٠ا٣ اف٪ٖل٩ةٔ  –اف٪ٖل٩ٖي افَلفٖي : افَِاؽقٖي  افَِٙة٠ مة   –ُٵة  افةيض٨ مؾةله ارٝ 

ارىَنلء عرَٝول٣ ٱةٚي افضة٤ٳ –انٕنله هلفر٠افي ُافن٪لُاى  –ف٪ٖل٩ٔ افٞٶِ  ا–افرلئقي 

انٙٲلئٔ ّل ا٠َٞ٩اك مرلمـ افَ لهظ افي٪ؤ )ؽل
0

  ) 

(ية٠ك ُٕةِٟ ياعةي مريِٕةي هةٖو ؽـة 2ُع٠ أُٵٌٚ افيَلئٔ افنوٖيي هلف٠ُٖؿ ٣عةل )

٪ٖل٩ةٔ ُؽـة افٞٶةِ  اف –افَِٙة٠ مة  افرلئقةي  –مو افنَ ٤ٖاً افن٪ةَغقي افَلفٖةي : افَِاؽقٖةي 

مو م٪َِّ ٍحٱـ ّغلفي افَ٪لم٘ ُعوِؿ ا ٤ٝ اف٪ٖل٩ةٔ ُافة٠ٕئ ُافٚٶةل٣ٓ يية٠ م٪ةَِّ 

هةٖو م٪ةَِّ  2,23ع هٖينل أظ٤ًَ افيَلئٔ ُِٕٟ ياعي مريِٕي يية٠ م٪ةَِّ 2,23مريِٕي 

ٍن٪ؼ افنوِّٖٚو هغٖني ارع٠َا٣ اف٪ٖل٩ٔع ُهٖو م٪َِّ ٍحٱـ ّغلفي افَ٪ةلم٘ ُعوةِؿ ا ٝة٤ 

٣ٓ فةةةة٠َٕل عٖٙةةةِة هق ةةةٌة عٖنةةةةي مرلمةةةـة افَ ةةةةلهظ افي٪ةةةةؤ )ؽةةةةلاف٪ٖل٩ةةةةٔ ُافٚٶةةةةل
0

  )

٣ُهنةل  يقْ اف٤ٍَٖن ٍُْ اؽو٤ مةو افغٖنةي اف٠ُٖفٖةي يية٠ ١اً افن٪ةَِّ ع 00,01ع00,20

٤ٕٕ  ١فؼ ئفْ أه ا ٭ٞلٯ ١ُّ ارع٠َا٣ اف٪ٖل٩ٔ افن٤ٍض  ٕنٖقِه ئفْ افَرلمـ مة  ا ٝة٤ 

ىضَلَٙل افْغلفٔع ُمو ّل فةقىَل ٕؾِىةِا ُاؽَ٪لم ّغََل عؽنل ع٠ ٤ٕٕ  إٶل ر٣ٍضل  م٪َِّ ا

 أؽ٤ْ ٤ٙٱل يقْ افَ٪لم٘ م  ا٤ٕٝٗو ٍُغوقَل .

هةٖو ؽـة مةو عٖنةي  2,20ؽنل ؽٮضٌ افيَلئٔ يو ُِٕٟ ياعي مريِٕي يي٠ م٪َِّ  

ُٵ  افيض٨ مؾله ا ٤ٝ ع ُؽـ مو م٪ةَِّ ٍحٱـة ّغلفةي افَ٪ةلم٘ ُعوةِؿ ا ٝة٤ اف٪ٖل٩ةٔ 

ل مرلمةةـة افَ ةةةلهظ افي٪ةةةؤ) ؽةةةلعُافةةة٠ٕئع ُافٚٶةةةل٣ٓ ع ٖٙةةِة هق ةةٌة عةةةٖ
0

(افنٚ٪ةةةِهي 

يقْ اف٤ٍَٖنع ٍُْ اؽو٤ مةو افغٖنةي اف٠ُٖفٖةي افنغلهقةي يية٠ ىضة٨  01,41ع01,24ع12,20

افن٪َِّ .ُع٠ ٤ٍٕ  ١فةؼ ئفةْ أه ا ٭ةٞلٯ ُافة٢ٕو َٕنَرةِه هغٖنةي ُٵة  افةيض٨ مِٵة  

ع ُهلفَةلفٔ  ا ٤ٝ ٕؾِه ف٠َٕل ع٣٠ى اؽو٤ يقْ ٍضَل ا ٝة٤ اف٪ٖل٩ةٔ أُ افة٠ٕئ أُ افٚٶةل٣ٓ

فقىَل ٕرلمقِىَل ؽنل ٕٚوِا أه ٕرلمقِا مةو ا ٝة٤ٕٖو ع ٣ُهنةل ٤ٕٕة  ١فةؼ إٔٶةل ئفةْ ا٣ٍضةل  

افن٪َِّ افَرقٖنٔ ُارىضَةلٗ افْغةلفٔ فقنوٚةِّٖو ع ُا٣ٍضةل  م٪ةَِّ ٍن٪ةؾَل هغٖنَةٔ افر٠افةي 

 ُافن٪لُاى ُارىَنلء . 
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ىَجحىصُِ ٍِ غالة اىجبٍعخ ٍعبٍالد اىزطبثق اىْظجٍ ىيعالقخ ثُِ رقجو ا :(4جذوه رقٌ )

اىزَفُُِ ىألخز اىظُبطٍ واىذٍَْ واىحعبرٌ ومو قَُخ ٍِ قَُهٌ 

 اىظُبطُخ اىَذروطخ .
 اىَزغُزاد اىزبثعخ

 

 اىَزغُدددددددددددددددددددزاد اىَظدددددددددددددددددددزقيخ

 ) اىقٌُ اىظُبطُخ (

 

رقجو األخز 

 اىظُبطٍ

 

 رقجو األخز

 اىذٍَْ

 

رقجو األخز 

 اىحعبرٌ

 التواكلية .1

 السياسي االقتدار .2

 األخر مكان فسالن وض  .3

 العائلة م  التوحد .4

 السياسي الخضوع .5

 والمساواة بالعدالة اإليمان .6

 االنتماء .2

1201 

11220*  

32210**  

1211 

32,0 

1211*  

2210 

322, 

,213 

01223**  

1233 

0203 

0023**  

01213**  

1211 

10213*  

11233**  

1211 

2211 

1212 

3220 

 1015* = ٍعْىٌ عْذ ٍظزىٌ  1011** = ٍعْىٌ عْذ ٍظزىٌ 

 جَعذ اىجُبّبد وحظجذ ٍِ اطزَبراد االطزجُبُ اىَصذر : 

 

هةٖو م٪ةَِّ  2.20إٔٶل أ٩ض٤ً افيَةلئٔ يةو ُٕةِٟ ياعةي مريِٕةي يية٠ م٪ةَِّ 

ٍن٪ؼ افنوٚةِّٖو هغٖنةي انٕنةله هلفر٠افةي ُافن٪ةلُاى ُم٪ةَِّ ٍحٱـة ّغلفةي افَ٪ةلم٘ ُعوةِؿ 

)ؽةلا ٤ٝ اف٠ٕئ ف٠َٕلع ِٖٙ هق ٌ عٖنةي مرلمـة افَ ةلهظ افي٪ةؤ 
0
ٍُةْ 00.1افنٚ٪ةِهي  (

اؽوةة٤ مةةو افغٖنةةي اف٠ُٖفٖةةي ييةة٠ ىضةة٨ م٪ةةَِسلفنريِٕيع ؽنةةل ٍوةةٖو ُٕةةِٟ ياعةةي مريِٕةةي ييةة٠ 

هٖو م٪َِّ ٍن٪ؼ اف ام افنوِّٖٚو هغٖني انٕنله هلفر٠افةي ُافن٪ةلُاى ُهةٖو  2,23م٪َِّ

م٪ةةَِّ ٍحٱةـة ّغلفةةي افَ٪ةةلم٘ ٍُغوةـة ا ٝةة٤ اف٪ٖل٩ةةٔع ٖٙةِة هق ةٌة عٖنةةي مرلمةـة افَ ةةلهظ 

في٪ؤ )ؽلا
0

ٍُةْ اؽوة٤ مةو افغٖنةي اف٠ُٖفٖةي يية٠ ١اً افن٪ةَِّ ع٣ُهنةل  1.80( افنٚ٪ِهي 

٤ٕٕ  ١افؼ ئفْ أه عٖني انٕنله هلفر٠افةي ُافن٪ةلُاى  ٍة٠ف  افنةؤمو هَةل ئفةْ انٕنةله  ؽحٙغٖةي 

ة٤ ع ؽنةل عة٠ ٤ٕٕة   ا ٤ٕٖٝو فٔ ١اً افٚغِط ُمو ّل ٍَحٱـ ف٠ٌٕ ّغلفي افَ٪لم٘ ُعوِؿ ارٝ 

ٍضةةل  افن٪ةةَِّ افَرقٖنةةٔ ُارىضَةةلٗ افْغةةلفٔ فقنوٚةةِّٖو ع ٍُةةح٤ٍّل هةةينٸ افٖٚةةلى ١افةةؼ ئفةةْ ا٣

 افٚٶ٤ٕي .

هةةٖو م٪ةةَِّ  2,20ُأٖٝةة٤ا فغةة٠ هٖيةٌة افيَةةلئٔ ُٕةةِٟ ياعةةي مريِٕةةي ييةة٠ م٪ةةَِّ 

ٍن٪ةةؼ افنوٚةةِّٖو مةةو ٷةةام افٖلمرةةي افةة٤ٕضٖٖو هغٖنةةي ارىَنةةلء ُهةةٖو م٪ةةَِّ ٍحٱةـة ّغلفةةي 

ةة٤ افةة٠ٕئع ٙ ِٖة هق ةٌة عٖنةةي مرلمةـة افَ ةلهظ افي٪ةةؤ )ؽةةلافَ٪ةلم٘ ُعوةةِؿ ارٝ 
0

( افنٚ٪ةةِهي 
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ٍُْ اؽو٤ مو افغٖني اف٠ُٖفٖي يي٠ ىض٨ افن٪َِّا ٣ُهنل ٤ٕٕ  ١فؼ ئفْ أه ٍحٱـة  02.21

عٖنةةي ارىَنةةلء فةة٠ّ افٮةةٰٞ عةة٠ ٠ٍفرةةٌ فقَ٪ةةلم٘ ٍُغوةـة ا ٝةة٤ ه ةةٴ افييةة٤ يةةو مرَغ٠اٍةةٌ 

ُافن٪ةلُاى فة٠َٕل ُا٣ٍضةل  م٪ةَِاٍل اف٠ٕيٖيع ُع٠ ٤ٕٕ  ١افؼ ئفْ ٍحٱـ عٖني انٕنله هلفر٠افي 

 افَرقٖنٔ ُاىضَلَٙل افْغلفٔ .

ُهيلء يقْ مل ٍغة٠ك فلىةٌ ٕنؾةو ٣فةٴ افضة٤ٳ انٙٲةلئٔ فٖنةل َٕرقةظ هةلفنَ ٤ٖاً 

افَٔ ّوٌ ُِٕٟ ياعي مريِٕي هٖيَل ع فٔ ٖٙو فل ٕنؾةو ٣فةٴ افضة٤ٳ انٙٲةلئٔ هلفي٪ةوي 

 .فقنَ ٤ٖاً افَٔ فل ٍْوٌ ُِٕٟ ياعي مريِٕي هٖيَل

   ىزىصُبد:ا

 

 

 

 

 

 

  :بــــــــــــاىَزاج

(ع افَ٪ةةلم٘ فةةٔ االّصددبري , ٍحَددذ جددبثز )دمزددىر( , االّصددبري , احَددذ جددبثز )دمزددىر .0

فَغة٠ك اف ضِفةي ع  افؾَِٕٖةيافْغلفي ان٩امٖي ُاىرؾل٩ةلٍَل يقةْ ٤ٍهٖةي ا ٷضةلؿ ع افٖنرٖةي 

 .  0112افر٠ٟ ع افؾَلم اف٪يِٓ افرل٭٤ ع افؾٌِٕ 

ع مَٞةةل٣ افٲةةٚلٗ ع ٟا٣ افضؾةة٤ ع  ذ ثدِد أثددً ثنددز ثدِد عجددذ اىقددبدراىددزاسٌ, اىشددُم ٍحَدد .0

 ٩يي افيٮ٤ . ه٠ُهه٤ًُٖ 

 . 0221ع ّغلفي عوِؿ ا ٤ٝ ع مؾَوي انٕنله ع افغل٤ٍى ع  اىشُم  ٍَذو  .1

مؾَوةي ٍُوةي ع  0ع ا عقٖةلً اف٠ٕيٖةي ُافٚـة ان٩ةامٔ عٷاىقزظبوٌ , َىطف )دمزدىر( .2

 .0114افغل٤ٍى ع 

فٖةة٤ افٶةةن٤ٖ ع ٤ٍٕنةةي ٟ ٩ةةقٖل ٙ٪ةةو ع افَٖ ةةي افنٲةة٤ٕي  عثزطددزُذ , جددَُض هزددزي  .3

 .0111افرلمي فقؾَلم ع افغل٤ٍى ع 

افغةةٖل افٞلٱةةي فةة٠ّ افنوةة٠يٖو ع ٟا٣ افنرةةل٣عع  حظدِد , ٍحددٍ اىددذَِ احَددذ )دمزددىر (, .4

 ٩يي افيٮ٤ . افغل٤ٍى ع ه٠ُه

 . 0111ع عوِؿ ا ٤ٝع افَٖ ي افنٲ٤ٕي افرلمي فقؾَلمع افغل٤ٍى عحْب , ٍُالد ) دمزىر(  .1

ا٣ٍغةةلء افغةةٖل ع٣ٟا٩ةةي ىض٪ةةٖي عيةةلفل افنر٤فةةي ع  خيُفددخ عجددذ اىيطُددف ٍحَددذ )دمزددىر(, .8

 .0110ع اه٤ٕـ 042افنٖق٨ افِٷئ فقْغلفي ُاٟٗام ُافضيِه ع افؾٌِٕ ع افر٠ٟ 
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افٖنرٖلً ارَٕنليٖةي ُافَينٖةي افنَِاٱةقي ع ٣اّ ُٝوة٤اً  دعجض, َظزي )دمزىر(, .1

ان٩ةؾي٣٠ٕي  ٕٖي ع افوٖ ل٫ ٩ي٤َ فق٥َِٕ  ُافيٮة٤عم٠ٖاىٖي  فٔ ا ى٤ُْهِفِٕٖل ارٕؾِفِ

 .0222ع 

افَ٪لم٘ اف٪ٖل٩ٔ ع افغةِى افْغلفٖةي فقنَٖنة  افنة٠ىٔ فةٔ  روٍبُ, هىَذا عذىٍ )دمزىرح(, .02

 .0222مٲ٤ ع م٤ؽ٦ افغل٤ٍى فٚغِط انى٪له ع افغل٤ٍى ع 

ي ع افنَٖنة  ُاف٪ٖل٩ة طعُذ, إطَبعُو عيً )دمزىر( اىهىاري ,عبده ٍخزدبر ) دمزدىر( .00

ع ٣ٟا٩ةةلً فةةٔ افيي٤ٕةةلً ُافنةة٢اٍن ُافةةييل ع ٟا٣ افنر٤فةةي افٖلمرٖةةيع ان٩ةةؾي٣٠ٕيع 

0118. 

افْغلفةةةي اف٪ٖل٩ةةةٖي فقضاٙةةةٖو ُياعََةةةل هرنقٖةةةي افنٮةةةل٣ؽي طددديَُبُ , ٍحَدددذ ٍحَدددذ ,  .00

اف٪ٖل٩ةةٖيع ٣ٟا٩ةةي م٠ٖاىٖةةي هنٚلفيةةي افٮةة٤عٖيع ٩٣ةةلفي ٟؽَةة٣ِاىع ؽقٖةةي اف٣٦ايةةيع ٕلمرةةي 

 .0222افنيٲ٣ِىع 

 افَ٪ةةةلم٘ ع افَٖ ةةةي افنٲةةة٤ٕي افرلمةةةي فقؾَةةةلم ع افغةةةل٤ٍى  عصدددبً )دمزدددىر(,عجدددذ   ,  .01

 . 0224ع 

ّغلفي افَينٖي ع " ٣ٟا٩ي ا٤ّ اف٤ُا٩ن افْغلفٖي يقْ افَينٖي افن٪ة٠َامي عجذ اىَيل , مبٍو , .02

 .0228" ع افَٖ ي افنٲ٤ٕي افرلمي فقؾَلم ع افغل٤ٍى ع

ُافَ ٖٖة٤ ع افَٖ ةي افنٲةة٤ٕي  افَ٪ةلم٘ ارَٕنةلئ هةٖو افَة٤اُ عجدذ اىىهدبة , افدزف , .03

 .0224افرلمي فقؾَلمع افغل٤ٍى ع

ع عةةةلم٧ِ يقةةةل ارَٕنةةةل  ع ٟا٣ افنر٤فةةةي افٖلمرٖةةةيع  غُدددش ٍحَدددذ عدددبغف )دمزدددىر( .04

 . 0118ان٩ؾي٣٠ٕي ع

ع ئٟا٣ى افوٖ ةةي ُافَينٖةةي افن٪ةة٠َامي ع افةة٠ا٣ افٖلمرٖةةي ع  قبطددٌ , خبىددذ ٍصددطفً )دمزددىر ( .01

 . 0202ان٩ؾي٣٠ٕي ع 

ع افؾَةلم افنغةة٧٠ فقن٣٠ا٩ةي ُافرلئقةي فةةٔ افرَة٠ٕو افغةة٠ٕل  ة ثبطددُيُىصمىّدب مدزي , األ .08

 ٩يي افيٮ٤ . ُاف٠ٕ٠ٖ ع ٟا٣ افؾَلم افنغ٧٠ ع افغل٤ٍى ع ه٠ُه

ع مرٖةةةل افرقةةةِك ارَٕنليٖةةةي ع افَٖ ةةةي ٍدددذمىر, إثدددزاهٌُ ثُدددىٍٍ ,واخدددزوُ )دمدددبرزح( .01

 . 0113افنٲ٤ٕي افرلمي فقؾَلم عافغل٤ٍىع 

 . 0181افنٲ٤ٕي ع افغل٤ٍى ع  ا ىٖقِ لم٘ ارَٕنلئع مؾَويافَ٪ وهجخ , ٍزاد )دمزىر(, .02

21. http://.www maaber,50 mgs.com 18-6-2011.  

22. Rokcach,M., the Nature of Human valus ,the free press,N.Y .1973 P.56. 

23. Tinder,G., Tolerance Toward  a New civility, Amherst,univ. of 

massochetts, press, U.S.A , 1976, p.30. 
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ABSTRACT 

     The study aimed at identifying the rural undergraduate students' 

holding level of some traditional political values in rural community , 

identifying the rooting level of tolerance culture and acceptance of the 

other and finally determining the relationship between the students 

holding level of studied values and level of tolerance culture and 

acceptance of the other. 

     The study was conducted on a random  sample of rural 

undergraduate students in both Sharkia and Assuit governorates with a 

total sample size of 200 respondents ( 100 from each ), and data were 

collected by using personal interview questionnaire during March and 

April, 2011. The following statistical methods were used: frequencies, 

percentages and relative contingency coefficient (Chi-square test).   

            The following represent the most important results of the study: 

 _ The most practical value that were held by the respondents were: 

belonging value, followed by the value of faith in justice and equality, 

then the value of sensing others, representing about 88%, 71% and 

40% respectively. 

_ The heighest degree of accepting the other was the acceptance of 

political point of view representing about 68%. 

_ A relative relationship was revealed the value of sensing others and 

respondents'  acceptance of others political, religious  and civilization 

point of view. 

Conclusively, 
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