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 :انًسخخهص

 

 ٔاحت سِٕٛ –انفقز   -انجٓاث انحكٕيٛت  -سٛاساث –آنٛاث   :ثندثنزثنكهًجس 

ٚٓدددا ثنذقددظ ثنضؼدد ا ػهددٗ ينٛددجس ٔهٛجهددجس ثنؾٓددجس ثنقكٕيٛددز  نهضر ٛددن يددٍ فدددر ثن  دد   ػجَددز 

ثن   ثء ػهٗ ثنر ٔػ يٍ دثة ر ثن   ، ٔثنضؼ ا ػهٗ يدٖ ك جٚضٓج ي ض فدجصٓى  ، ٔنضق ٛدا ثدْددثا ثنذقغٛدز 

ثنشرصدددٛز،  دجنً جدهدددز ثهددضذٛجٌ ثهدددضًج ر دجهددضردثودجنؼُٛدددز  ثالؽضًدددجػٙثنذقدددظ ػهددٗ يدددُٓؼ ثنً ددـ  ثػضًددد

َ ذز ثن   ثء دّ نضصم  ال ص جعٔثفز هِٕٛ دًقجفظز يط ٔؿ، َظ ثً  ثخضٛج ٔؽًجػجس ثنُ جش ثنذؤ ٚز ، ٔصى 

يذقٕعدجً يدٍ ثن  د ثء ، ٔصدى ؽًدغ ثنذٛجَدجس فدٙ ثن ضد ر يدٍ  ٣٧٧ ثخضٛج ، ٔقد صى ٢٠١٧ن ُز  %٦٧ ٨٣إنٗ 

نقكٕيٛدز ٔثنًضًغهدز  فدٙ يؼدجش صكجفدم ، ٔأٔضقش ثنُضجةؼ  صؼدد ينٛجس ثنؾٓجس ث٢٠٢٠: ُٚجٚ ٢٠١٩َٕفًذ 

٪ ػدددو ك جٚددز ثنًؼددجش ثنشددٓ ٘ ، ٔأٌ َ ددذز  ٥٥.٧٪، ٔأفددجدس ٦٢.٩ ثنً ددض ٛدٍٚٔك ثيددز ، ٔده ددش َ ددذز 

يٕهددى  الفضٛجؽدجس٪ ، ٔأفددجدٔث دؼددو ك جٚدز ثن دده ز ثنع ثػٛدز ٣٦.٩يدٍ  ثن دده ز ثنع ثػٛدز ده دش  ثنً دض ٛدٍٚ

ٚ ض ٛدٌٔ يٍ ثندػى ثن داثةٙ ثنشدٓ ٘  ٔأفدجدٔث دؼددو ك جٚدز ثن دهغ  ٪ يٍ ثنًذقٕع١٠٠ٍٛثنقصجد، ٔأٌ َ ذز 

ثدهجهٛز ٔصق ٍٛ  ثفضٛجؽجصٓىثن اثةٛز ، ٔصشٛ  ْاِ ثنُضجةؼ إنٗ ػدو قد ر ينٛجس ثنؾٓجس ثنقكٕيٛز ػهٗ صهذٛز 

٪ يدددٍ ثنًذقدددٕعٍٛ أفدددجدٔث دؼددددو صدددٕثف  ثد ذدددجء ثنًضرصصدددٍٛ  ٧٣.٢فدددجنضٓى ثالقضصدددجدٚز، كًدددج أٌ َ دددذز 

٪ يٍ ثنًذقٕعٍٛ  أفجدٔث دؼدو صٕثف  َظجو ثنضأيٍٛ ثنصقٙ، ٔػدو صدٕثف  ٔفددثس ١٠٠ٛجس، ٔ َ ذز دجنً ضش 

٪ يدٍ ثنًذقدٕعٍٛ أفدجدٔث ػددو صدٕثف  ثنًد هدٍٛ دؾًٛدغ يددث ، ثنٕثفدز، ٔصشدٛ  ٧٤.٨ ٕث ا ، ٔأٌ دُ ذز 

 ثنُضجةؼ إنٗ ضؼن ي ضٕٖ ثنرديجس ثنصقٛز ٔثنضؼهًٛٛز.

 

 ٢١/٧/٢٠٢٠ صج ٚخ ثهض ذجل ثنذقظ:

 ٢٠٢٠ - ١٠ – ٧   صج ٚخ قذٕل ثنُش :
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 المقدمة والمشكلة البحثية:
ثن  ددد  ردددجْ ر يؼ ددددر  ثس أدؼدددجد يضؼدددددر ثقضصدددجدٚز ٔثؽضًجػٛدددز ٔهٛجهدددٛز ٔصج ٚرٛدددز، 

ٔٚدددؤدٖ ثن  ددد  إندددٗ إَٓٛدددج  ثنًؾضًؼدددجس يًدددج ؽؼدددم يكجفقضدددّ ٔثنقدددد يُدددّ أفدددد ثنًٓدددجو ثدهجهدددٛز 

ثن  ددد  يدددٍ أْدددى ثنضقددددٚجس ثنضدددٙ صٕثؽدددّ ثنددددٔل ثنُجيٛدددز َظددد ثً نضؼددددد  نألَظًدددز ثنًرضه دددز، ٔٚؼضذددد 

يظدددجْ ِ ٔأهدددذجدّ ٔثنُضدددجةؼ ثنًض صذدددز ػهٛدددّ، ٔٚؼضذددد  ثن  ددد  يدددٍ ثنظدددٕثْ  ثنًؼ ددددر فدددٙ قٛجهدددٓج، 

دقٛدددظ ال ًٚكدددٍ ث ػضًدددجد ػهدددٗ يؤلددد  ٔثفدددد ف دددب نه  ددد  فدددٙ صقدٚدددد أهدددذجدّ، فٛدددظ صضددددثخم 

م ثنؼدٚددد يددٍ ثنؼٕثيددم يُٓددج: إَر ددج  ثندددخم، يظددجْ  ثن  دد  يددغ ي ددذذجصّ، ٔثنضددٙ صضؼدددد نضشددً

ٔضدددؼن ثنردددديجس ثنصدددقٛز ٔثنضؼهًٛٛدددز ٔكهٓدددج صؼضذددد  أهدددذجح صدددؤدٖ إندددٗ ثن  ددد ، ٔدجنضدددجنٙ ٚ دددغ 

ػهدددٗ ػدددجصا ثنقكٕيدددجس ثنًضؼجقذدددز دضهدددن ثنددددٔل ٔثؽدددخ صذُدددٙ هٛجهدددز ٔثضدددقز ٔيقدددددر ثنًؼدددجنى 

ثنضدددٙ صدددض ةى يدددغ نًٕثؽٓدددز ثن  ددد  ٔثنقدددد يدددٍ أػددددثد ثن  ددد ثء، يدددٍ خددد ل فعيدددز يدددٍ ثنذددد ثيؼ 

  ذٛؼز ثنًؾضًغ ثنؾ  ثفٛز ٔثالؽضًجػٛز ٔثدَشطز ثالقضصجدٚز ثن جةدر دّ.

ز إندٗ صق دٍٛ ي دضٕٖ فٛدجر ثن  د ثء ٔقد هدؼش ثنؾٓدٕد ثن هدًٛز دؾًٕٓ ٚدز يصد  ثنؼ دٛد

، كًددج ده ددش َ ددذز ثن  دد  ٢٠١٨/ ٢٠١٧٪ ن ددُز٣٢.٥َ ددذز ثن  دد  ٔثنضددٙ ده ددش   َظدد ثً   ص ددجع

، إال أٌ ْداِ ثنؾٓدٕد ص دؼٗ فدٙ يؼظًٓدج إندٗ ٢٠١٨/ ٢٠١٧٪ ن ُز ٥١.٥دجنًقجفظجس ثنقدٔدٚز 

ص دٚى ثندػى ثنًدجد٘ أٔ ثنؼُٛدٙ نه  د ثء، ٔثديد  ٚقضدجػ إندٗ قُجػدز يؤدثْدج أٌ يشدكهز ثن  د  صضطهدخ 

يُضؾز ددالً يٍ أٌ صظم ػذتجً ػهٗ ثنًؾضًغ صقٕٚم ثن   ثء إنٗ قٕر
١
.  

ندداث صفددجف س ثنؾٓددٕد ثنضًُٕٚددز إنددٗ ص ؼٛددم ينٛددجس ثنضًُٛددز دجنًقجفظددجس ثنقدٔدٚددز نًصدد ، 

ثنًددٕ ثد ثنطذٛؼٛددز ٔخجصددز ثنًُددج ا ثنٕثػدددر كجنٕثفددجس ٔيُٓددج ٔثفددز هددِٕٛ فٛددظ صضددٕثف  فٛٓددج 

كًدج ٔا ٔإيكجَٛدجس ثنضًُٛدز ثنشدجيهز، ثنًضُٕػز، ٔصضجؿ فٛٓج ثنًٕث د ثنذش ٚز، ٔصضٕف  فٛٓدج كدم رد 

صضًٛع ثنٕثفز دطذٛؼز صق ثٔٚز ي ه ز صضقددد دقددٔد  ذٛؼٛدز صدج يز ، ٔػدجدثس ٔص جنٛدد خجصدز ، 

ٔنكٍ ٚؼجَٗ يُر ض هٕٛر يٍ صدْٕ  دٛتٗ ي دضً  ددجن  ى يدٍ ثيكجَٛضٓدج ثنضًُٕٚدز ثنكذٛد ر 
٢

، كًدج 

إ ص ددجع َ ددذز ثن  دد ثء أيدد ثً  ٛدد  ، ٔٚؼددد ٢٠١٧ن ددُز  %٦٧ ٨٣ ده ددش َ ددذز ثن  دد  دٕثفددز هددِٕٛ

َظدد ثً نٕؽددٕد ثنؼدٚددد يددٍ ثن دد   ثنضًُٕٚددز ثن جةًددز دجن ؼددم أٔ ثنٕثػدددر دضهددن ي ذددٕل، ٔ ٛدد  يذ  ،

نانن ٚؼضذ  يقجٔنز ثنضٕصم إنٗ ينٛجس صض ةى يدغ ػدجدثس ٔص جنٛدد ثنًؾضًدغ ثن دٕٛ٘، ٔصعٚدد ثنٕثفز،

نهقدد   ٛن يٍ فدر ثن  د  ضد ٔ ر يهقدزيٍ فجػهٛز ثنؾٕٓد ثنًذأنز يٍ قذم ثنؾٓجس ثنقكٕيٛز نهضر

 ز نهًٕث ٍ ثن ٕٛ٘ةيٍ أعج ِ نضق ٛا فٛجر د
٣
. 

ناث هؼٗ ثنذقظ ثنقجنٙ إنٗ ثنضؼ ا ػهٗ ينٛجس ٔهٛجهجس ثنؾٓجس ثنقكٕيٛز نهضر ٛن يٍ فددر 

 ثن    دجنًؾضًغ ثن ٕٖٛ، ٔنؼم ثنذقظ ثن ثٍْ ٚقجٔل ث ؽجدز ػهٗ ثنض أٔالس ثنضجنٛز:

                                                           
١
 (،خ ٚطز ثن   ، ؽًٕٓ ٚز يص  ثنؼ دٛز.٢٠١٧ثنؼجيز ٔث فصجء)ثنؾٓجز ثنً كع٘ نهضؼذتز  

٢
ػٍ   ٚا ثنصد ا ثنذٕٛندٕؽٙ، َددٔر ثند ثهدجس  (، ثنقد يٍ ثنضدْٕ  ثنذٛتٙ دٕثفز ه١٩٩٤ِٕٛثنقكٛى، يصط ٗ صذ ٘) 

،   ثنصق ثٔٚز فٙ ثنًًهكز ثنؼ دٛز ثن ؼٕدٚز، ثنٕثقغ ٔثنضطذٛا، ؽجيؼز ثنًهدن هدؼٕد، ي كدع د ثهدز ثنصدق ثء، ثن دؼٕدٚز
٦. 

٣
 ( دٛجَجس  ٛ  يُشٕ ر، يط ٔؿ.٢٠١٩ي كع ثنًؼهٕيجس ٔدػى إصرج  ثن  ث  دًقجفظز يط ٔؿ)
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 ثن   ثء يٍ ينٛجس ثنؾٓجس ثنقكٕيٛز نضر ٛن يٍ فدر ثن    دًؾضًغ ثند ثهز؟ يدٖ إهض جدر 

  يدددٖ فجػهٛددز ثن ٛجهددجس ثنصددقٛز يددٍ خدد ل ثنضؼدد ا ػهددٗ ي ددضٕٖ صهددن ثنرددديجس دًؾضًددغ

 ثند ثهز؟

  يدددٖ فجػهٛددز ثن ٛجهددجس ثنضؼهًٛٛددز يددٍ خدد ل ثنضؼدد ا ػهددٗ ي ددضٕٖ صهددن ثنرددديجس دًؾضًددغ

 ثند ثهز؟

  ٍٛنعٚجدر فجػهٛز ثنؾٕٓد ثنً ديز يٍ ثنؾٓجس ثنقكٕيٛز نهقد يٍ ثن   ؟يجْٙ ي ض فجس ثنًذقٕع 

 أْذاف انذراست: ٚسخٓذف انبحث

ثنضؼدد ا ػهدددٗ ينٛدددجس ٔهٛجهددجس ثنؾٓدددجس ثنقكٕيٛدددز  نهضر ٛددن يدددٍ فددددر ثن  دد  ٔ ندددن يدددٍ خددد ل 

 ثنضؼ ا ػهٗ يجٚهٙ:

  ثنرصجةص ثندًٕٚؽ ثفٛز نًؾضًغ ثند ثهز 

  ينٛدددجس ثنؾٓدددجس ثنقكٕيٛدددز نهضر ٛدددن يدددٍ فددددر ثن  ددد  ثنضؼددد ا ػهدددٗ  أ٘ ثنًذقدددٕعٍٛ فدددٙ ك جٚدددز

 دًؾضًغ ثند ثهز ٔث هض جدر يُٓج. 

  .ثنضؼ ا ػهٗ  أ٘ ثنًذقٕعٍٛ فٙ صٕثف  ثنرديجس ثنصقٛز ثنقكٕيٛز دًؾضًغ ثند ثهز 

 .ثنضؼ ا ػهٗ  أ٘ ثنًذقٕعٍٛ فٙ صٕثف  ثنرديجس ثنضؼهًٛٛز ثنقكٕيٛز دًؾضًغ ثند ثهز 

 ٍٛنعٚدددجدر فجػهٛدددز ثنؾٓدددٕد ثنقكٕيٛدددز نهضر ٛدددن يدددٍ فددددر ثن  ددد   ثنضؼدد ا ػهدددٗ ي ض فدددجس ثنًذقدددٕع

 دًؾضًغ ثند ثهز.

 أًْٛت انبحث: 

صُذددددغ أًْٛددددز ثنذقددددظ ثنقددددجنٙ يددددٍ كَٕٓددددج ص ددددؼٗ نطدددد ؿ إهددددٓجو ٚقددددجٔل ص كٛددددع ث َضذددددجِ إنددددٗ 

ثٜنٛددددجس ٔث هددددض ثصٛؾٛجس ثنًض ةًددددز ٔثنًضٕثف ددددز يددددغ  ذٛؼددددز ثنًؾضًؼددددجس ثنصددددق ثٔٚز دصدددد ز ػجيددددز 

ثن دددٕٛ٘ دصددد ز خجصدددز، دج ضدددجفز إندددٗ أَٓدددج صقدددجٔل ص ددددٚى ثنً ض فدددجس يدددٍ خددد ل ٔ ذٛؼدددز ثنًؾضًدددغ 

ثنًشدددج كز ثنًؾضًؼٛدددز ٔثنًضًغهدددز فدددٗ أ ثء ثنًذقدددٕعٍٛ َقدددٕ ثنؾٓدددٕد ثنقكٕيٛدددز نهضر ٛدددن يدددٍ فددددر ثن  ددد  

 .دًؾضًغ ثند ثهز

 يفاْٛى انبحث

 

 انخؼزٚف اإلجزائٙ ٜنٛاث انجٓاث انحكٕيٛت نهخخفٛف يٍ انفقز

َ صددد دٓدددج ثنٕهدددجةم ثنً ديدددز يددٍ ثنؾٓدددجس ثنقكٕيٛدددز ٔثنضدددٙ صؼًددم ػهدددٗ يكجفقدددز ثن  ددد  ٔثنقدددد  

يدددٍ أعدددج ِ نضق ٛدددا فٛدددجِ الة دددز ن َ دددجٌ ثن دددٕٛ٘ يدددٍ خددد ل ث ػضًدددجد ػهدددٗ دؼدددض ثنرطدددٕثس ثنؼًهٛدددز 

ٔثنًضًغهددددز فددددٙ ي ددددجػدثس َ دٚددددز لددددٓ ٚز صقددددش ي ددددًٗتيؼجش صكجفددددم ٔك ثيددددزت، ٔي ددددجػدثس َ دٚددددز 

 ددده ز ثنع ثػٛدددزت،  ٔكدددانن ثنددددػى ثن ددداثةٙ، ٔصًُٛدددز ثنًٓدددج ثس ٔثن دددد ثس يدددٍ يٕهدددًٛز صقدددش ي ًٗتثن

خدددد ل ثنذدددد ثيؼ ثنضد ٚذٛددددز ٔفًدددد س ثنضٕػٛددددز، ٔ نددددن نضًكددددٍٛ ثن  دددد ثء دًؾضًددددغ ثند ثهددددز ٔصق ددددٍٛ 

دخهٓدددى يدددٍ خددد ل زٚدددجدر قدددد ثصٓى ٔيٓدددج ثصٓى ن َرددد ث  فدددٙ ػًهٛدددجس ثنضًُٛدددز ٔثنرددد ٔػ يدددٍ دثةددد ر 

 ثن   .

 

 



 هناء حامد       دراسة سوسيولوجية لواحة سيوه -آليات وسياسات الجهات الحكومية للتخفيف من حدة الفقر
  

  2021 يناير ألول الجزء االثاني والعشرون لعدد ا                      )العلوم االجتماعية واإلنسانية(مجلة البحث العلمي في اآلداب   
 

232 

 ٛاساث انجٓاث انحكٕيٛت نهخخفٛف يٍ حذة انفقز: انخؼزٚف اإلجزائٙ نس

َ صددد دٓددج ثنطددد ت ثنضددٙ صضذؼٓدددج ثندٔنددز نهقدددد يددٍ ثن  دد  ٔصؾ ٛدددن يُجدؼددّ يدددٍ خدد ل إؽددد ثءثس 

ػجدنددز ص ددضٓدا صٕزٚددغ عًددج  ثنضًُٛددز ػهددٗ كددم لدد ثةـ ثنًؾضًددغ، ٔيُٓددج ثن ٛجهددجس ثالؽضًجػٛددز ٔثنضددٙ 

 ٔثنرديجس ثنصقٛز(. -صضفًٍ )ثنرديجس ثنضؼهًٛٛز

 انخٕجّ انُظز٘ انذٖ إَطهقج يُّ انذراست 

  َظزٚت رأس انًال انبشز٘:

صٓدددضى َظ ٚدددز  أ، ثنًدددجل ثنذشددد ٘ دضٕهدددٛغ ف دددجح ثنًصدددجد  ثنًُضؾدددز ٔصُظددد  نهذشددد  كؾدددعء 

يدددٍ ثنؼًهٛدددز ثالقضصدددجدٚز ٔنٛ دددٕث كدددتالس نهضًُٛدددز ث قضصدددجدٚز، فٓدددى نٛ دددٕث يؾددد د ٔهدددجةم إَضدددجػ نكدددُٓى 

ٌ يدددٍ صق ٛدددا ص ددددو إقضصدددجد٘، فضًُٛدددز  أ، ثنًدددجل ثنذشددد ٘ صؼُدددٙ أٚفدددجً َٓجٚدددز يدددج ص دددؼٙ إنٛدددّ ثنذهددددث

صًُٛددددز ثدفدددد ثد نعٚددددجدر قددددد ثصٓى ث َ ددددجَٛز دجنكجيددددم ٔإنددددٗ ٔضددددغ صهددددن ثن ددددد ثس ٔإهددددضرديٓج دصددددٕ ر 

أففم فٙ كم ثنًؾجالس ثالقضصجدٚز ٔثن ٛجهٛز ٔثنغ جفٛز ٔثالؽضًجػٛز
٤
. 

ْددٕ ثنددا٘ ٚقدددد ْٛكددم ثدؽددٕ   أٌ ثالهددضغًج  فددٙ ثنضددد ٚخ ٔثنضؼهددٛى ٔثنصددقز شووٕنخ ٔقددد دددٍٛ 

ٔثنً صذدجس فددٙ ثنًدددٖ ثنذؼٛددد، ٔٚضطهدخ ثنضؼهددٛى دٕصدد ٓج ػًهٛددز إهددضغًج ٚز صدٕف  فؾًددجً كذٛدد ثً يددٍ ثنًددٕ ثد 

ٔصشدضًم صهددن ثنًدٕ ثد ػهددٗ كدم يددٍ إٚد ثدثس ثنطجنددخ ثنفدجةؼز أعُددجء فضد ر ثنضؼهددٛى ٔثنًدٕثد ثن زيددز نضددٕفٛ  

َدّ الددد يدٍ ث هدضغًج  فدٙ ثنًدٕ ثد ثنذشد ٚز خجصدز فدٙ إندٗ َضٛؾدز ي جدْدج إ شوٕنخ ثنًدث ،، كًج صٕصدم 

ثنددٔل ثنُجيٛدز ٔ ندن ن هدز ثنًدٕ ثد نددٚٓج 
٥
كًدج أكدد ػهدٗ أًْٛدز صدد ٚخ ثن دٕر ثنؼجيهدز دٕصد ٓج يؾدجالً يدٍ  ،

يؾددجالس ث هددضغًج  ندد أ، ثنًددجل ثنذشدد ٘، ٔ كددع فددٙ صقهٛ صددّ ػهددٗ صقهٛددم ثنؼ قددز دددٍٛ ثنضؼهددٛى ٔثنددُظى 

َجقش ير ؽجس ٔيدخ س ثنضؼهٛى ٔإػدثد ثن ٕٖ ثنؼجيهدز، ٔإػضذدج  ثنضؼهدٛى ؽدْٕ   ثالؽضًجػٛز ثدخ ٖ، كًج

 ػًهٛز ثنضًُٛز ثنشجيهز هٕثء فٙ ثنًؾضًؼجس ثنًض ديز أٔ ثندٔل ثنُجيٛز
٦
. 

ثنذشد ٚز ٔإَٓدج لدكم يدٍ  دؼًهٛز ثنضؼهدٛى دٕصد ٓج إهدضغًج ثً ضد ٔ ٚجً نضًُٛدز ثنًدٕ ثد شٕنخ ٔأْضى 

ألكجل  أ، ثنًجل، ٔيٍ عى أ ها ػهدٗ ثنضؼهدٛى  أ، ثنًدجل ثنذشد ٘، دَدّ ٚصدذـ ؽدعثً ال ٚضؾدعأ يدٍ ثن د د 

ثنا٘ ٚضه جِ ٔدًج أٌ ْاث ثنؾعء أصذـ ؽعء يدٍ ثن د د فدٙ فدد  ثصدّ فئَدّ ال ًٚكدٍ دٛؼدّ ٔلد ثمِ أٔ يؼجيهضدّ 

ٖ ثنضؼهٛى ٚؼضذ  لدك ً يدٍ ألدكجل  أ، ثنًدجل  جنًدج كقا يًهٕك نهًُظًز دجن  ى يٍ  نن فئٌ ْاث ثنؾعء ي

أَّ ٚق ا خديز يُضؾز  ثس قًٛز
٧
. 

ْٔكاث ٚضفـ أٌ صًُٛز  أ، ثنًجل ثنذش ٘ أصذقش يٍ أْى ثن فدجٚج دٕصد ٓج ثنؼًهٛدز ثنفد ٔ ٚز 

نضق ٚن ٔص م ٔصٛج ز ٔصًُٛدز ثن دد ثس ٔثنك دجءثس ثنذشد ٚز فدٙ ؽٕثَذٓدج ثنؼهًٛدز أٔ ثنؼًهٛدز أٔ ثن ُٛدز أٔ 

ن هٕكٛز فٓٙ ٔهٛهز صؼهًٛٛز صًد ث َ جٌ دًؼج ا أٔ يؼهٕيجس أٔ يذجدا أٔ فه  جس صعٚدد يدٍ  جقضدّ ػهدٗ ث

ثنؼًم ٔث َضجػ، ْٔٙ أٚفجً ٔهٛهز صد ٚذٛز صدعٔدِ ددجنط ت ثنؼهًٛدز ٔثدهدجنٛخ ثنًضطدٕ ر، كًدج أَٓدج ٔهدٛهز 

                                                           
4
 LZete Bagolin,( 2003). human development index (HDI) a poor represention to human 

development approach, Cambridge, UK.P. 17. 

5
، دث  ثنذددجزٔ ٘ نهُشدد  إدث ر  أ، ثنًددجل ثن كدد ٘ فددٙ يُظًددجس ثدػًددجل ،(٢٠٠٩ثنؼضدد ٘، هددؼدػهٙ ٔصددجنـ، أفًددد ػهددٙ)

 .١٥٨،   ٔثنضٕزٚغ، ػًجٌ، ثد دٌ
، دث  ثنًؼ فز ثنؾجيؼٛدز، ػهى ثالؽضًجع ٔثنضًُٛز ثنً ضدثيز ثنً ٕيجس ٔثنًؤل ثس ،(٢٠١٦ػذد ثن ثزت)ؽهذٙ، ػهٙ  6

 .٢٠  .ث هكُد ٚز

٧
 .٦٥، ثندث  ثنؾجيؼٛز ،ثالهكُد ٚز، يدخم ثهض ثصٛؾٙ نضرطٛب ٔصًُٛز ثنًٕ ثد ثنذش ٚز(، ٢٠٠٢ف ٍ،  ثٔٚز ) 
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ثصدّ ثنذدٔٚدز إضدجفز إندٗ كَٕٓدج فُٛز نًُقّ خذ ثس إضجفّٛ ٔيٓج ثس  ثصٛز صؼٛد صد م قد ثصدّ ثنؼ هٛدّ ٔيٓج 

ٔهٛهز ههٕكٛز صؼٛد ثنُظ  فٙ ي هكّ ثنٕرٛ ٙ ٔث ؽضًجػٙ
٨
. 

فضق ٍٛ ر ٔا ثنقٛجِ ٚؼد إهضغًج ثً إؽضًجػٛجً، ًٚكٍ ثن  د يدٍ ثنقصدٕل ػهدٗ يعٚدد يدٍ ثنًؼ فدز 

فدغ ٔثن د ر ػهٗ صطٕٚ   صٛدِ فٙ  أ، ثنًجل ثنذش ٘، ثنا٘ ًٚكٍ يٍ ثنًشج كز ثن ؼجندز فدٙ ثنًؾضًدغ، ف 

ي ضٕٖ ثنًؼ فّ يٍ خ ل صطٕٚ  ثنضؼهٛى ٔهٕٓنز ثنقصٕل ػهٗ ٔهجةم ثنًؼ فز ثنًرضه ز، صدفغ دجنذش  إنٗ 

يعٚد يٍ ثنقصٕل ػهٗ ثن   ، ٔيٍ عى ثن د ر ػهٗ ثدخضٛج  ٔثنضًضغ دجنق ٚز، فجنؼ قّ دٍٛ صًُٛز أ صدر 

 قز صذجدنٛدز فكهًدج إزدثدس ثنًؼ فدز ثدف ثد يٍ  أ، ثنًجل ثنذش ٘ ٔصطٕٚ ْج، ٔيٍ عى ثنضًُٛز ثنً ضدثيز ػ

ٔثنًٓج ثس أصذـ ثدف ثد أكغ  قد ر ػهٗ ثدخضذج  ٔأكغ  قد ر ػهٗ إدث ر لؤٌٔ فٛجصٓى
٩
.  

 اإلجزاءاث انًُٓجٛت:

 َٕع انبحث: 

ٚؼضذد  ثنذقدظ ثندد ثٍْ يدٍ ثنذقددٕط ثنٕصد ٛز فٛددظ أَٓدج  ثس أًْٛددز دجن دز فددٗ ثنؼهدٕو ث ؽضًجػٛددز، 

صٓدا إنٗ ؽًغ ثنق جةا ٔثنذٛجَجس ػٍ رجْ ر أٔ يٕقن يؼٍٛ يغ يقجٔنز ص  ٛ  ْداِ فجند ثهجس ثنٕص ٛز  

ثنق جةا ص  ٛ ثً كجفٛجً، ػٍ   ٚا صصُٛن ثنق جةا ٔثنذٛجَجس ٔصقهٛهٓج صقهدٛ ً دقٛ دجً كجفٛدجً  عدى ثنٕصدٕل إندٗ 

صؼًًٛجس دشأٌ ثنًٕقن أٔ ثنظجْ ر يٕضٕع ثند ثهز
١٠
. 

 انًُٓج انًسخخذو:  

ثٍْ ػهٗ ثنًُٓؼ ثنؼهًٗ ثناٖ ٚ هخ ػهٗ  جدؼّ ثن دًز ثنٕصد ٛز ثنضقهٛهٛدز، ٔثنضدٗ ٚؼضًد ثنذقظ ثن 

صؼضًد ػهٗ ٔصن ٔصقهٛم ثنٕثقغ ثنرج  دجنُ ذز نًٕضدٕع ثنذقدظ يدٍ خد ل ثنً دـ ث ؽضًدجػٗ دجنؼُٛدز، 

ٔثناٖ ددٔ ِ ٚردو ثند ثهز ثنٕصد ٛز ٔٚ ةدى ثنذقدٕط ث ؽضًجػٛدز ثنضدٗ صٓددا إندٗ ثنقصدٕل ػهدٗ صدٕ ر 

كجيهز   ج  يؾضًغ يؼٍٛ دُٚجيٛز
١١
.  

 يصادر ٔأدٔاث جًغ انبٛاَاث:  

إػضًد ثنذقظ ثن ثٍْ ػهٗ يصد ٍٚ نهقصٕل ػهٗ ثنذٛجَجس: أٔنًٓج ثنًصجد  ثنغجَٕٚز ثنًضًغهز فدٙ 

ي كع ثنًؼهٕيجس ٔدػى إصرج  ثن  ث  دًط ٔؿ، ٔ نن نهقصٕل ػهٗ ثنذٛجَجس ثنًضؼه ز دضقدٚد ػُٛز ثنذقدظ، 

، أيج عدجَٙ ٛجَجس ثنكًٛز يٍ خ ل ثنؾٓجز ثنً كع٘ نهضؼذتز ثنؼجيز ٔث فصجء دجن جْ رٔؽًغ ثنًؼهٕيجس ٔثنذ

ْاِ ثنًصجد  فٛضؼهدا دجنذٛجَدجس ثنًق  دز دْددثا ثنذقدظ، ٔثنضدٙ ؽًؼدش يدٍ يصدجد ْج ثدٔنٛدز ْٔدى ػُٛدز 

 .دجنً جدهز ثنشرصٛز، ٔؽًجػجس ثنُ جش ثنذؤ ٚزثنذقظ دٕثهطز إهضًج ر إهضذٛجٌ 

 ٔحشخًم ػهٗيجاالث انبحث: 

 صضًغم فٙ ٔثفّ هِٕٛ دًقجفظز يط ٔؿ. انًجال انًكاَٙ نهبحث : 

                                                           
٨
 .١٦٥، يكضذز ثن جْ ر ثنقدٚغز، ثن جْ ر،  فٙ ثنًؾضًغ ث لض ثكٙ ثنضرطٛطج ؽضًجػٙ، )١٩٧٦ (أفًد، كًجل أفًد 

٩
ي ج َددز هٕهددٕٛنؾٛز نهً ٓددٕو، ثنًددؤصً  ثن ددُٕ٘ ثنغجنددظ ػشدد  ثنً كددع  -(، ثالهددضغًج  ثالؽضًددجػ٢٠١١ٙزثٚددد، أفًددد)

 . ٣٣، ٣٢نهذقٕط ثالؽضًجػٛز ٔثنؾُجةٛز، ثن جْ ر،    ثن ٕيٙ 

١٠
 .١٨٧، ثنطذؼز ثنغجنغز ػش ، يكضذز ْٔذز، ثن جْ ر، ثنذقظ ثالؽضًجػٙأصٕل (، ٢٠٠٦ف ٍ، ػذد ثنذجهب دمحم) 

11
 .٢٧٧،  ، يكضذز ثن جْ ر ثنقدٚغز، يص صصًٛى ٔصُ ٛا ثنذقٕط ث ؽضًجػٛز ،(١٩٧١ػٛ ٗ، دمحم  هؼش)
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 ثن   ثء يٍ ثنؾُ ٍٛ دًؾضًغ ثند ثهز.  انًجال انبشز٘ نهبحث ٚشخًم ػهٗ:

 .٢٠٢٠فضٗ ُٚجٚ   ٢٠١٩َٕفًذ  صى ؽًغ ثنذٛجَجس ثنًٛدثَٛز فٙ ثن ض ر يٍ  انًجال ان يُٙ نهبحث:

 ػُٛت انبحث:

دئهضردثو أههٕح ثنًؼجُٚدز ثنؼشدٕثةٛز ثنذ دٛطز، نضشدًم ثنؼُٛدز ثنًذقدٕعٍٛ يدٍ كدم صى إخضٛج  ثنؼُٛز  

ق ٖ ثنٕثفز ) هِٕٛ ، ٔأدٕ ل ٔا، ٔأ ٕ يٙ، ٔثنً ثقٙ، ٔدٓدٙ ثنددٍٚ، ٔأو ثنصد ٛ ( دطد ت ػهًٛدز 

ٔقد صى صقدٚد ػُٛز ثنذقظ دئهضردثو يؼجدنز ك ٚؾ ٙ ٔيٕ ؽجٌٔف جً نغ هٓج ثنُ ذٙ، 
١٢

 ٣٧٧، ٔقد ده دش 

ف ٛ  ١٩٠١٤ػدد ثن   ثء دجنٕثفز ٔثنا٘ دهغ  إؽًجنٙ يٍ يذقٕط
١٣
ٔصى هقخ ي  دثس ثنؼُٛدز ف دخ ، 

 يج صًغهّ فٙ كم ق ٚز يٍ ق ٖ ثنٕثفز ٔ نن دط ٚ ز ػشٕثةٛز د ٛطز ٔف جً نؾدثٔل ثد قجو ثنؼشٕثةٛز

( ػدد ثن   ثء د  ٖ ثنٕثفز َٔ ذز ثنؼُٛز، ٔػدد ثنً  دثس دكم ق ٚز يدٍ قد ٖ ١) ٕٔٚضـ ثنؾدٔل  قى

 يؾضًغ ثند ثهز. 

 ( انشايهت ٔانؼُٛت بًجخًغ انذراس1ّجذٔل رقى ) 

 

 

 

 

 

 َخائج انذراست

 أٔالً :  انخصائص انذًٕٚجزافٛت نًجخًغ انذراست

 جزافٛت نهًبحٕثٍٕٛ( حٕصٛف انخصائص انذ2ًٚجذٔل)
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  Krejcie Robert,v. & Morgan Daryle,w. )1970(. Determining Sample Size for Research Activities. 
In Edncational and Psychological Measarment, Published by college Steion, Burham, North Carolina, 
U.S.A. PP607.610. 

 خ ٚطز ثن   ، ؽًٕٓ ٚز يص  ثنؼ دٛز. ،(٢٠١٧ثنؾٓجز ثنً كع٘ نهضؼذتز ثنؼجيز ٔث فصجء) 13
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 انًصادر ٔانًزاجغ

 ثنًصد : ؽًؼش ٔف ذش يٍ ثهضًج ر ثالهضذٛجٌ.

 ( أٌ ٢أصفـ يٍ ثنُضجةؼ ثنٕ ثدر دجنؾدٔل  قى )إندٗ أقدم  ٣٢٪ يٍ ثنًذقٕعٍٛ فٙ ثن تز ثنؼً ٚز )يد٤١.١ٍ

فددٙ صهددن ثن تددز ثنؼً ٚددز ندددٚٓج أ  ددجل صدد ج  فددٙ ثنً ثفددم ثنضؼهًٛٛددز  ثن  دد ثءيًددج ٚؼُددٗ أٌ   هددُز(،٤٤يددٍ 

٪  فجصددهٍٛ ػهددٗ ٤٢.٧ٔأٌ يددجٚ  ح يددٍ َصددن ثنًذقددٕعٍٛ  ثنًرضه ددز يًددج ٚعٚددد ػددخء يؼدددل ث ػجنددز،

ٔقد  يًج ٚؼكس ػدو ث ْضًجو دجنضؼهٛى ٔػدو ثنٕػٙ دأًْٛضّ نضق ٍٛ فجنضٓى ثالقضصجدٚز، ثنشٓجدر ث ػدثدٚز،

جٌ، ٚقدٙ ألج س د ثهز  ٚقد
١٤
كًدج إندٗ ٔؽدٕد ػ قدز ػك دٛز ددٍٛ ي دضٕٖ ثن  د  ٔثنً دضٕٖ ثنضؼهًٛدٙ،  

ألج س د ثهز )أفًد كًجل، يصط ٙ ثن ٛد(
١٥
أٌ يؼدالس ثن    ص ص غ دجنُ دذز نألهد  ثنضدٙ ٚدُر ض إنٗ  

٪ ػدد أفد د ثدهد ر ثنًؼٛشدٛز ) ٦١.٥ٔيج ٚ  ح يٍ عهغٙ ػُٛز ثند ثهز دُ ذز  ثنً ضٕٖ ثنضؼهًٛٙ نؼجةهٓج،

ٔقد ٚ ؽغ  نن إنٗ ع جفز ثنًؾضًؼجس ثنصق ثٔٚز ٔثنضٙ صٓضى دعٚجدر ػدد أف ثد ثد  دجل ف د(،  ١٢:  ٩ يٍ

دئػضذج ْددج ػددعٔر ٔنعٚددجدر ػدددد أفدد ثد ثن ذٛهددز، ٔٚؼكددس  نددن ٔؽددٕد ػ قددز دددٍٛ زٚددجدر ػدددد أفدد ثد ثدهدد ر  

، ٔيجٚعٚدد ػدٍ َصدن أ ددجح  ٔزٚجدر فدر ثن    َضٛؾز نؼدو ك جٚز دخم ثده ر نضهذٛز إفضٛجؽجصٓدج ثدهجهدٛز

ٔقدد ٚ ؽدغ  ٪(، ٥٦.٢ثده  ػهٗ ي ضٕٖ ػُٛز ثند ثهز يُٓضٓى ثدهجهٛز)يؼجش/ ال ٚؼًم( دُ ذز ده ش )

 ، ٔثنضٙ صؼضًد دشكم أهجهٙ ػهٗ ثنًؼجش ثنشٓ ٖ.ثن ٛدثس ثنًؼٛهز   نن   ص جع َ ذز 

فٙ كفاٚت آنٛاث انجٓاث انحكٕيٛت نخخفٛف يوٍ حوذة انفقوز  ثاَٛاً: إجابت انخسأٔل انًخؼهق بزأ٘ انًبحٕثٍٛ

 بًجخًغ انذراست، ٔيذٖ إسخفادحٓى يُٓا.

 

 ثنضٕزٚغ ثنؼدد٘ ٔثنُ ذٙ ن أ٘ ثنًذقٕعٍٛ فٙ يدٖ ك جٚز ينٛجس  (  ٣ؽدٔل  قى ) 

 ثنؾٓجس ثنقكٕيٛز نضر ٛن يٍ فدر ثن    دًؾضًغ ثند ثهز ٔيدٖ ث هض جدر يُٓج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
١٤

ٚ ٛددز ثنصدد ٛ ر، ي كددع ثنضؼهددٛى ثنً ضددٕؿ، كهٛددز (، ثنًشدد ٔػجس ثن ٢٠٠٧ ٚقددجٌ، إددد ثْٛى إددد ثْٛى، يؾددد٘، ػهددٙ ٚقددٗ) 

 .١٦٧،   ثنع ثػز، ؽجيؼز ػٍٛ لًس، ثن جْ ر

١٥
(، هٛجهدددجس يٕثؽٓدددز ثن  ددد  فدددٙ يصددد  ددددٍٛ ث ف دددجٌ ٔثنضًكدددٍٛ، ثنًدددؤصً  ٢٠٠٧كًدددجل، أفًدددد ٔ ثن دددٛد، يصدددط ٙ ) 

ٔثنؾُجةٛددددز،ثن جْ ر،  ثن ددددُٕ٘ ثنضجهددددغ، قفددددجء ثن  دددد  ٔثن  دددد ثء فددددٙ يصدددد ، ثنً كددددع ثن ددددٕيٙ نهذقددددٕط ث ؽضًجػٛددددز 

٣٥٤. 
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ؽًؼش ٔف ذش يٍ ثهضًج ر ثالهضذٛجٌثنًصد :   

 ( أٌ ؽًٛغ ثنًذقٕعٍٛ دُ ذز ٣أرٓ س ثنُضجةؼ ثنٕ ثدر دجنؾدٔل  قى )ض ٛدٌٔ يٍ ثنددػى ١٠٠ ٚ ٪

٪ يددٍ ٥٥.٧ثن دداثةٙ ثنً دددو يددٍ خدد ل ٔزث ر ثنضًددٍٕٚ، ٔأفددجد يددج ٚعٚددد ػددٍ َصددن ثنؼُٛددز دُ ددذز 

ػدو ك جٚز ثن هغ ثن اثةٛز ثنًدػًز ٔقد ٚ ؽغ  نن نعٚجدر ػدد أفد ثد ثدهد ر ثنًؼٛشدٛز ،  ثنًذقٕعٍٛ

٪  يدٍ ٦٢.٩ٔزث ر ثنضًٍٕٚ ثندػى ثن اثةٙ نغ ط أدُجء  نكم  أه ر كقدد أقصدٗ،  ٔأٌ فٛظ ص دو 

٪ ٥٥.٧ثنًذقٕعٍٛ ٚ ض ٛدٔث يٍ يؼجش صكجفم ٔك ثيز، ٔأفجد يجٚعٚد ػٍ َصن ثنًذقدٕعٍٛ دُ دذز 

جٚددز ثنًؼددجش ٔقددد ٚ ؽددغ  نددن  َر ددج  قًٛددز ثنًؼددجش ثنشددٓ ٘ ي ج َددز  دئ ص ددجع أهددؼج  ػدددو ك 

ث فضٛجؽجس ثدهجهٛز نأله ر يٍ يأكم ٔيشد ح، ٔضدؼن ثنردديجس ثنصدقٛز ٔثنضؼهًٛٛدز ٔكدانن 

ضؼن خديجس ثنًٕثص س ٔدجنضجنٙ الٚك ٙ ثنًؼجش ثنشٓ ٘ نضهذٛز ث فضٛجؽجس ثدهجهٛز نأله ر 

٪ يٍ ثنًذقدٕعٍٛ ، ٔأفدجد كدم ثنً دض ٛدٍٚ ٣٦.٩ض ٛدٍٚ يٍ ثن ه ز ثنع ثػٛز كًج ده ش َ ذز ثنً  ،

 ٣٠٠٠٪ ػدو ك جٚز ثن ه ز ثنع ثػٛز نضهذٛز إفضٛجؽجصٓى فٙ يٕهى ثنقصدجد ٔثنضدٙ صذهدغ ١٠٠دُ ذز 

٪ دؼدددو ١٠٠ؽُٛدّ يصد ٘ ف ددب، كًدج أفدجد ؽًٛددغ ثنًذقدٕعٍٛ ػهددٗ ي دضٕٖ ػُٛدز ثند ثهددز دُ دذز 

ػجس صد ٛ ر ٔيضُجْٛدز ثنصد   ص ددو يدٍ خد ل إدث ر ثنضفدجيٍ صٕثف  ق ٔ  ف ُز نؼًم يش ٔ

ث ؽضًجػٙ، َظ ثً نًرجن ضٓج نًؼض دثصٓى ثندُٚٛز، ٔأٔضـ ثنًذقٕعٍٛ أٌ يج ٚ دو إنٛٓى يٍ ي جػدثس 

ال ٚؼٛددُٓى ػهددٗ يصددجػخ ثنقٛددجِ دَٓددى ٚقضددجؽٌٕ إنددٗ يشدد ٔػجس صًُٕٚددز ص ددض م ثنًددٕ ثد ثنذٛتددز  

ثالؽضًجػٛز نضق ٍٛ فجنضٓى ثالقضصدجدٚز ٔصًكدُٓى يدٍ ثنرد ٔػ نهٕثفز ٔصضًجلٙ يغ  ذٛؼز فٛجصٓى 

 .يٍ دثة ر ثن   

 

 ثانثاً: إجابت انخسأٔل انًخؼهق بزأ٘ انًبحٕثٍٛ فٙ حٕافز انخذياث انصحٛت بًجخًغ انذراست.

 

 ( ثنضٕزٚغ ثنؼدد٘ ٔثنُ ذٙ ٜ ثء ثنًذقٕعٍٛ َقٕ صٕثف  ٤ؽدٔل  قى )

 ثند ثهزثنرديجس ثنصقٛز ثنقكٕيٛز دًؾضًغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثنًصد : ؽًؼش ٔف ذش يٍ ثهضًج ر ثالهضذٛجٌ

 ( ٤أٔضقش َضجةؼ ثنضٕصٛن ثنٕث در دجنؾدٔل  قى ) أٌ يجٚ  ح يٍ ع ط أ دجع ثنًذقٕعٍٛ أفدجدٔث

،  ٔقدد ٪٧٣.٢دؼدو ٔؽٕد أ ذدجء يضرصصدٍٛ دجنً ضشد ٛجس ٔثنٕفددثس ثنصدقٛز  ثنقكٕيٛدز دُ دذز
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ٚ ؽغ  نن نهؼعنز ثنؾ  ثفٛز ثنُ ذٛز نٕثفز هِٕٛ ٔصؼٕدز إهض  ث  ثد ذدجء ثنًضرصصدٍٛ دجنؼًدم 

دً ضش ٛجس ثنٕثفز فف ً ػٍ صؼٕدز ثنط ٚا ثنا٘ ٚ دب ددٍٛ ثنٕثفدز ٔيقجفظدز يطد ٔؿ، ٔػددو 

ٔيدج ٚعٚدد ػدٍ َصدن صٕثف  ث كض جء ثنداثصٗ يدٍ ثد ذدجء ثنًضرصصدٍٛ ْٔٛتدز ثنضًد ٚض دجنٕثفدز 

٪ ، ٔأٔضددـ ٦٩.٢ذقددٕعٍٛ أفددجدٔث دضددٕثف  ثنضًدد ٚض دجنٕفدددثس ثنصددقٛز د دد ٖ ثنٕثفددز ده ددش ثنً

ثنًذقددٕعٍٛ ٔؽددٕد يًدد   ٔثفددد دكددم ٔفدددر صددقٛز نض دددٚى ثنً ددجػدر ثنطذٛددز ثن زيددز، ٔأٌ َ ددذز 

٪ يددٍ ثنًذقددٕعٍٛ أفددجدٔث دؼدددو صددٕثف   دد ا نهؼًهٛددجس ثنؾ ثفٛددز يًددج ٚفددط ْى إنددٗ ثن دد   ٧٢.٤

٪ دؼددو ١٠٠ثنًذقدٕعٍٛ دُ دذز ؽًٛدغ ؽ ثء ثنؼًهٛجس ثنؾ ثفٛز، كًج أفدجد نًدُٚز ي هٗ يط ٔؿ  

٪ ١٠٠صٕثف  ٔفدثس ن هؼجا دؾًٛغ ق ٖ ثنٕثفز ٔدًدُٚز هِٕٛ ، كًج أفجد ؽًٛغ ثنًذقٕعٍٛ دُ ذز

 دؼدو صٕثف  َظجو ثنضأيٍٛ ثنصقٗ دْجنٙ ثنٕثفز.

  ( أٌ ثنردديجس ثنصدقٛز ثدهجهدٛز صؼدجَٙ يدٍ ضدؼن ٤دجنؾددٔل  قدى ) ثندٕ ثدرٔٚضفـ يٍ ثنُضجةؼ

لدددٚد خجصددز فًٛددج ٚضؼهددا دددجنكٕثد  ثنذشدد ٚز ثنًضرصصددز، ٔقددد ٚ ؽددغ  نددن إنددٗ ثنؼعنددز ثنؾ  ثفٛددز 

ثنُ ذّٛ نهٕثفز يغ ػدو صٕفٛ  فدجفع يدجد٘ ٚ دٓى فدٙ صشدؾٛغ ثنكدٕثد  ثنذشد ٚز ثنًضرصصدز نهؼًدم  

قددد ك ددم فددا ثنؼدد ػ  ٢١٠٤دجندهددضٕ  ثنًصدد ٘ ن ددُز  ١٨دٕثفددز هددِٕٛ، ٔدددجن  ى يددٍ أٌ ثنًددجدر 

ثنًؾجَٙ نهؾًٛغ ٔصٕفٛ  ثنرديجس ثنصقٛز نكٍ فضٗ ٔقضُج ْاث ندى صدُؾـ ثندٔندز فدٙ صق ٛدا ثنض طٛدز 

ثنصددقٛز ن طددجع ثنًؾضًؼددجس ثنقدٔدٚددز، ن ٛددجح ثن مٚددز فددٙ ثندد دب دددٍٛ ثنقجنددز ثنصددقٛز نهًددٕث ٍُٛ 

 ثنًؾضًؼجس ثنًؼعٔنز.ٔقد ثصٓى ػهٗ ثنؼًم نهقد يٍ ثن    فٙ صهن 

 

 .رابؼاً: إجابت انخسأٔل انًخؼهق بزأ٘ انًبحٕثٍٛ فٙ حٕافز انخذياث انخؼهًٛٛت انحكٕيٛت بًجخًغ انذراست

 

 ( ثنضٕزٚغ  ثنؼدد٘ ٔثنُ ذٙ ٥ؽدٔل  قى )  

 ٜ ثء ثنًذقٕعٍٛ َقٕ يدٖ صٕثف  ثنرديجس ثنضؼهًٛٛز ثنقكٕيٛز دًؾضًغ ثند ثهز

 

 

 ثهضًج ر ثالهضذٛجٌثنًصد : ؽًؼش ٔف ذش يٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثنًصد : ؽًؼش ٔف ذش يٍ ثهضًج ر ثالهضذٛجٌ

 ( أٌ ؽًٛددغ ٥أٔضددقش َضددجةؼ ثنضٕصددٛن ثنددٕث در دجنؾدددٔل  قددى ) أفددجدٔث ١٠٠ثنًذقددٕعٍٛ دُ ددذز ٪

دًدُٚدز دضٕثف  يدث ، ثنضؼهٛى ثدهجهٙ دؾًٛغ ق ٖ ثنٕثفز، ٔصٕثف  يدث ، ثنضؼهٛى ثنغجَٕ٘ ٔثن ُدٙ 

٪ أفددجدٔث دؼدددو صددٕثف  ثنًد هددٍٛ ٧٤.٨ٍ عدد ط أ دددجع ثنًذقددٕعٍٛ دُ ددذز هددٕٛر ف ددب، ٔيددج ٚ دد ح يدد
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نؾًٛددغ ثنًددٕثد ثند ثهددٛز َظدد ثً نؼدددو ٔؽددٕد إكض ددجء  ثصددٙ يددٍ ثنكددٕثد  ثنذشدد ٚز ٔثنؼعنددز ثنؾ  ثفٛددز 

نهٕثفز ٔػددو ٔؽدٕد فدجفع يدجد٘ نهًؼهًدٍٛ فددٚغٙ ثنضرد ػ ٚق دعْى ػهدٗ ثنؼًدم دًددث ،  ثنُ ذٛز

س ػجيز ص ٓم ػهٗ أْجنٗ ثنٕثفز  ْجح أدُجءْى إنٗ ثنًد هز دُ دذز ثنٕثفز،  ٔػدو صٕثف  يٕثص 

٪، ٔٚضفددـ نُددج يًددج هددذا  قصددٕ  َظددجو ثنضؼهددٛى ػددٍ إهددض طجح ثدؽٛددجل ٔ دطٓددج دجنًد هددز، ٥٣

ٔٚفددجا إنددٗ يجهددذا ثنضكه ددز ثنًجدٚددز ثنذجْظددز ثنضددٙ ًٚكددٍ أٌ صضكذدددْج ثدهدد  ثن  ٛدد ر ٔثنضددٙ ص ددٕت 

ُجء ثنص ج  إنٗ هٕت ثنؼًم ٔص ك ثنضؼهٛى ٔٚ ضً  دانن َعٚن  جقضٓج، ٔٚ فٙ  نن إنٗ إنقجت ثدد

ثنطجقز ثنًؾضًؼٛز، فٛظ ص فم ثده  ثن  ٛ ر أٌ ٚ ٓى ثددُجء فٙ ي جػدصٓج يدٍ خد ل ثنؼًدم دددالً 

 أٌ ٚكٌٕ ػذتجً ػهٛٓج يٍ خ ل ثنضؼهٛى ٔهذٛ ً إنٗ يؼجَجر ثده ر.

 ٕيٛدز نضق ٛدا ص ٛد  ف ٛ دٙ فدٙ فٛدجر ٔٚضفـ يًج هذا ضؼن قد ر ينٛدجس ٔهٛجهدجس ثنؾٓدجس ثنقك

ثن   ثء ٚدفغ دٓى يٍ أه م إنٗ أػهٗ نٛ جػدْى ػهٗ صٕنٛد ثنددخم ٔيٕثؽٓدز ثن  د ، نداث ُٚذ دٙ ػهدٗ 

أؽٓعر ثندٔنز ثنضؼدجٌٔ نضدٕف  ثنقدد ثددَدٙ يدٍ ثنًدأٖٔ ٔثنًأكدم ٔثنصدقز ٔثنضؼهدٛى، يًدج ٚ دٓى فدٙ 

 ٔنز ثنر ٔػ يٍ دثة ر ثن   .صر ٛن يؼجَجر ثن   ثء ٔصر ٛن أػذجء ثنقٛجر ػهٛٓى، نًقج

 

 

 

خايساً: إجابت انخسأٔل انًخؼهق بًقخزحاث انًبحٕثٍٛ ن ٚادة فاػهٛت انجٕٓد انحكٕيٛوت نخخفٛوف يوٍ حوذة 

 .انفقز بًجخًغ انذراست

 

ػددٍ إفددجدصٓى دجنؼدٚددد يددٍ ثنً ض فددجس نعٚددجدر فجػهٛددز  أٔضددقش َضددجةؼ ثنقه ددجس ثنُ جلددٛز يددغ ثنًذقددٕعٍٛ

ثنؾٓددٕد ثنً ديددز يددٍ ثنؾٓددجس ثنقكٕيٛددز نهضر ٛددن يددٍ فدددر ثن  دد  دًؾضًددغ ثند ثهددز، ٔ نددن ػهددٗ ثنُقددٕ 

 ثنضجنٙ:

صدددٕفٛ  ثد ذددددجء فدددٙ ؽًٛددددغ ثنضرصصدددجس دً ضشدددد ٙ إص دددا ؽًٛدددغ ثنًذقددددٕعٍٛ ػهدددٗ ضدددد ٔ ر  .١

ٔصدددٕفٛ  ثددٔٚدددز دجنٕفددددر ثنصدددقٛز ، هدددِٕٛ ثنؼًدددٕيٙ، ٔصدددٕفٛ   ذٛدددخ ػدددجو دجنٕفددددر ثنصدددقٛز، 

 ٔصٕفٛ  ٔفدر نهطٕث ا دكم ق ٚز.

نؾًٛدغ ثنً ثفدم ثند ثهدٛز يدغ  ثنكضدخ ثند ثهدٛزأؽًدغ ثنًذقدٕعٍٛ ػهدٗ ضد ٔ ر صدٕفٛ  ثنًؼهًدٍٛ ٔ .2

ددثٚز ثنؼجو ثند ثهٙ، فٛظ صؼجَٙ ؽًٛغ ق ٖ ثنٕثفز دؼؾدع لددٚد فدٙ ثنًؼهًدٍٛ فدٙ يرضهدن ثنًدٕثد 

صددٕفٛ  ٔهددجةم نُ ددم ثنطدد ح ٔثنطهذددجس ندداْجح  ضدد ٔ رثند ثهددٛز نؾًٛددغ ثنً ثفددم ثنضؼهًٛٛددز، ٔ

فدغ ثنً دضٕٖ ثنؼهًدٙ ٔأخٛ ثً ض ٔ ر صدٕفٛ  يؾًٕػدجس صؼهًٛٛدز يدػًدز ن ٔثنؼٕدر يٍ ثنًدث ،، 

 نهطهذز فٙ ؽًٛغ ثنً ثفم ثنضؼهًٛٛز. 

ٚد دب ثنٕثفدز دًقجفظدز يطد ٔؿ ، ألج   جنذٛز ثنًذقٕعٍٛ إنٗ ض ٔ ر زٚجدر ك جءر ثنط ٚا ثندا٘  .3

ٔصٕفٛ  إَج ر نٛهٛز دجنط ت ثنضٙ ص دب ثن  ٖ يغ دؼفٓج ثنذؼض، صٕفٛ  ٔهجةم يٕثص س فكٕيٛز 

 ػٗ يدث  ثنٕٛو.

 زٚجدر قًٛز ثنًؼجش ثنشٓ ٘ نهً أر ثنًؼٛهز .أص ا ثنًذقٕعٍٛ ػهٗ  .٤

زٚجدر قًٛز ثن ه ز ثنع ثػٛز، ٔصٕفٛ  ثدهًدر فٙ أٔقجس ثنض ًٛد، ٔص ا  ك  ثنًذقٕعٍٛ ض ٔ ر   .٥

 ثدهًدر ددٌٔ ي جدم يجد٘ ٔٔٚضى ثن دثد يغ ثن ه ز ثنع ثػٛز.
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 حٕصٛاث انذراست

ٚز يغ ثنًذقدٕعٍٛ، ًٚكدٍ صدٛج ز ػددد يدٍ دُجء ػهٗ يج أرٓ صّ َضجةؼ ثنذقظ ثن ثٍْ ٔثنًُجقشجس ثنذؤ 

ثنضٕصٛجس د ٛز زٚجدر ثنؾٕٓد ثنقكٕيٛدز نهضر ٛدن يدٍ فددر ثن  د  دًؾضًدغ ثند ثهدز، ٔ ندن ػهدٙ ثنُقدٕ 

 ثنضجنٙ:

ضدد ٔ ر ص دددٚى دػًدددجً ف ٛ ٛددجً نهضؼهدددٛى ٔثنصددقز دًَٓددج ٚ صذطدددجٌ إ صذج ددجً ػك دددٛجً دددجن   ، فٛدددظ  .١

فؼددجل ٚق ددا صًُٛددز ثنًددٕ ثد ثنذشدد ٚز ٔٚضددٛـ  أٌ صق ددٍٛ ي ددضٕٖ ثنضؼهددٛى ٔثنصددقز ْددٕ إهددضغًج 

 نه   ثء ف صجً أكذ  نهًشج كز فٙ ػًهٛز ثنًُٕ ثالقضصجد٘ ٔصق ٍٛ ثندخٕل.

ثنؼًم ػهٗ ٔؽٕد فجفع يجد٘ ٚشؾغ ثد ذجء  ٔثنًؼهًٍٛ ػهٗ ثن ٛدجو دًٓدجيٓى ػهدٗ أكًدم ٔؽدّ فدٙ  .٢

دددٍٛ ثنددٕز ثس ثنًؼُٛددز قدد ٘ ثنٕثفددز ثنًُؼعنددز ؽ  ثفٛددجً، ػهددٗ أٌ ٚ دددو ثنقددجفع يددٍ خدد ل ثنضؼددجٌٔ 

 ٔيقجفظز يط ٔؿ.

دُددجء د َددجيؼ نضق ٛددا ثنضكددجفب ثندداثصٙ يددٍ خدد ل  ػجٚددز ثنطهذددز ٔثنطجنذددجس ثنًض ددٕقٍٛ نرهددا كددٕثد   .٣

دش ٚز دًرضهدن ثنضرصصدجس ثنضدٙ صقضجؽٓدج ثنٕثفدز، يدٍ خد ل ٔزث ر ثنض دٛدز ٔثنضؼهدٛى ٔثنؾٓدجس 

 ثنًُٕ ز دضهن ثدَشطز دثخم ثنٕثفز.

قضز نهًؼهًٍٛ يدٍ أْدجنٗ ثنٕثفدز ن دد ػؾدع ثنًؼهًدٍٛ فدٙ كغٛد  يدٍ ثنًدٕثد ض ٔ ر صٕفٛ  ػ ٕد يؤ .٤

ثنؼًم ػهٗ  فغ ي ضٕٖ ثنضقصٛم ثنضؼهًٛٙ ٔصق ٍٛ كذٛ  فٙ َٕػٛز ثنضؼهٛى دًدج ٚدؤيٍ ثند ثهٛز، ٔ

 إفضٛجؽجس هٕت ثنؼًم. 

الددددد يدددٍ صدددأيٍٛ ثدهجهدددٛجس ثن اثةٛدددز نكدددٙ ٚدددضًكٍ ثدْدددجنٙ دجنٕثفدددز يدددٍ ث َرددد ث  فدددٙ ػًهٛدددز  .٥

ٛددددز، ٔثدففددددم أٌ ٚض ثفددددا  نددددن يددددغ ي ثػددددجر زٚددددجدر أػدددددثد أفدددد ثد ثدهدددد ر َضٛؾددددز نغ جفددددز ثنضًُ

ثنًؾضًددددغ ثن دددددٕٛ٘ دئًٚجَدددددّ دكغددددد ر ثدٔالد دئػضذدددددج ْى ػددددعٔر ٔهدددددُد فدددددٙ يُط دددددز ؽ  ثفٛدددددز 

يؼعٔنددددز نددددانن فًددددٍ ثنفدددد ٔ ٘ دػددددى ثنًُددددج ا ثنًؼعٔنددددز ؽ  ثفٛددددجً نضق ٛددددا ثديددددٍ ثن دددداثةٙ 

ضؾدددجس ثنع ثػٛدددز ن فدددغ ثنُدددجصؼ ثنًقهدددٙ ث ؽًدددجنٙ كٓددددا ٔ ُدددٙ ٔزٚدددجدر ثنصدددجد ثس يدددٍ ثنًُ

 نٛ ٓى فٙ ثنًُٕ دشكم ػجو.

فتدددز كذدددج  ثن دددٍ يدددٍ   خددد ثػً ثؽؼدددز ثندٔ ٚدددز نهًؼجلدددجس ٔفدددا يؼددددالس ثنضفدددرى ضددد ٔ ر ثن .٦

 فتجس ْشجلز.

ضددد ٔ ر صدددٕفٛ  قددد ٔ  ف دددُز نؼًدددم يشددد ٔػجس يضُجْٛدددز ثنصددد   نًٕثؽٓدددز ثن  ددد  دًؾضًدددغ  .٧

 ؽ ثيٍٛ. دُنثند ثهز، ٔث هض جدر يٍ  صؾ دز 

 

 انًزاجغ

 

 ثنً ثؽغ ثنؼ دٛز: :أٔالً 

، يكضذز ثن دجْ ر ثنقدٚغدز، ثنضرطٛطج ؽضًجػٙ فٙ ثنًؾضًغ ث لض ثكٙ، )١٩٧٦ (أفًد، كًجل أفًد .١

 ، يص .ثن جْ ر

 خ ٚطز ثن   ، ؽًٕٓ ٚز يص  ثنؼ دٛز.،(٢٠١٧ثنؾٓجز ثنً كع٘ نهضؼذتز ثنؼجيز ٔث فصجء) .٢

(، ثنقدد يدٍ ثنضددْٕ  ثنذٛتدٙ دٕثفدز هدِٕٛ ػدٍ   ٚدا ثنصد ا ١٩٩٤ثنقكدٛى، يصدط ٗ صدذ ٘) .٣

ثنذٕٛنٕؽٙ، َدٔر ثند ثهجس ثنصق ثٔٚز فدٙ ثنًًهكدز ثنؼ دٛدز ثن دؼٕدٚز، ثنٕثقدغ ٔثنضطذٛدا، ؽجيؼدز 

 ثنًهن هؼٕد، ي كع د ثهز ثنصق ثء، ثن ؼٕدٚز.
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، ثن ك ٘ فدٙ يُظًدجس ثدػًدجل إدث ر  أ، ثنًجل ،(٢٠٠٩ثنؼض ٘، هؼدػهٙ ٔصجنـ، أفًد ػهٙ) .٤

 دث  ثنذجزٔ ٘ نهُش  ٔثنضٕزٚغ، ػًجٌ، ثد دٌ.

، دث  ػهى ثالؽضًدجع ٔثنضًُٛدز ثنً دضدثيز ثنً ٕيدجس ٔثنًؤلد ثس ،(٢٠١٦ؽهذٙ، ػهٙ ػذد ثن ثزت) .٥

 ، يص .ثنًؼ فز ثنؾجيؼٛز، ث هكُد ٚز

، ثندددث  ثنؾجيؼٛددز يدددخم ثهددض ثصٛؾٙ نضرطددٛب ٔصًُٛددز ثنًددٕ ثد ثنذشدد ٚز(، ٢٠٠٢ف ددٍ،  ثٔٚددز ) .٦

 ، يص .ثالهكُد ٚز،

، ثنطذؼدز ثنغجنغدز ػشد ، يكضذدز ْٔذدز، أصدٕل ثنذقدظ ثالؽضًدجػٙ ،(٢٠٠٦ف ٍ، ػذد ثنذجهدب دمحم) .٧

 ، يص ثن جْ ر

ثنًشدد ٔػجس ثن ٚ ٛددز ثنصدد ٛ ر، ي كددع  ،(٢٠٠٧ػهددٙ ٚقددٗ) ، ٚقددجٌ، إددد ثْٛى إددد ثْٛى، يؾددد٘ .٨

 ، يص .جْ رثنضؼهٛى ثنً ضٕؿ، كهٛز ثنع ثػز، ؽجيؼز ػٍٛ لًس، ثن 

ي ج َز هٕهٕٛنؾٛز نهً ٕٓو، ثنًؤصً  ثن ُٕ٘ ثنغجندظ  -ثالهضغًج  ثالؽضًجػٙ ،(٢٠١١زثٚد، أفًد) .٩

 ، يص .ػش  ثنً كع ثن ٕيٙ نهذقٕط ثالؽضًجػٛز ٔثنؾُجةٛز، ثن جْ ر

 ثن جْ ر،، يكضذدز ثن دجْ ر ثنقدٚغدز،صصًٛى ٔصُ ٛا ثنذقدٕط ث ؽضًجػٛدز ،(١٩٧١ػٛ ٗ، دمحم  هؼش) .١٠

 يص .

(، هٛجهدددددجس يٕثؽٓدددددز ثن  ددددد  فدددددٙ يصددددد  ددددددٍٛ ٢٠٠٧أفًدددددد ٔ ثن دددددٛد، يصدددددط ٙ )كًدددددجل،  .١١

ث ف دددجٌ ٔثنضًكدددٍٛ، ثنًدددؤصً  ثن دددُٕ٘ ثنضجهدددغ، قفدددجء ثن  ددد  ٔثن  ددد ثء فدددٙ يصددد ، ثنً كدددع 

 ، يص .ثن ٕيٙ نهذقٕط ث ؽضًجػٛز ٔثنؾُجةٛز،ثن جْ ر

، ( دٛجَدجس  ٛد  يُشدٕ ر، يطد ٔؿ٢٠١٩ثن  ث  دًقجفظز يط ٔؿ) دػى إصرج ٔ ي كع ثنًؼهٕيجس .١٢

 .يص 

 

 

 ثنً ثؽغ ثدؽُذٛز:عجَٛجً: 
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Abstract 

The research aims to identify the mechanisms and policies of government agencies to 

help the poor, To achieve the research objectives the research adopted the method of social 

survey by sample, The Siwa Oasis in Matrouh governorate was chosen, due to the increase in 

the percentage of the poor to 67.83% for 2017, and 377 researchers were selected from the 

poor, and the data was collected from November 2019:January 2020, The results showed the 

multiplicity of mechanisms of government agencies, which consisted of a pension of 

solidarity and dignity, and the percentage of beneficiaries was 62.9%, and 55.7% reported 

insufficient monthly pension, and the percentage of beneficiaries of the agricultural advance 

amounted to 36.9%, and reported insufficient agricultural advances, and that 100% of the 

researchers benefit from monthly food support and report the inadequacy of food 

commodities, these results indicate the inability of government agencies mechanisms to meet 

their basic needs and improve their economic situation, and 73.2% of the researchers They 

reported the lack of specialized doctors in hospitals, don’t found health insurance system, and 

that 74.8% of the researchers reported the lack of teachers in schools, and the results indicate 

a poor level of health and educational services. 
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