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اًعَحة اجلامـَون اجلزائصًون وموكؽ اًفُس حوك
"دراسة يف ؿاداث وبمناط اس خزسام ؾَنة من ظَحة
لكَة ؿَوم الإؿالم والثعال جبامـة اجلزائص"3
املَرط:
وسـى من ذالل ىشا امللال اإىل اًخـصف ؿىل
بمناط اس خزسام ؾَنة من ظَحة خامـة اجلزائص3
لكَة ؿَوم الإؿالم والثعال ملوكؽ اًفُس حوك،
وذكل تـس اًخـصف بول ؿىل دعائط ؾَنة
اًححر من حِر :اجلنس واًفئاث اًـمصًة
والإكامة واحلاةل الاحامتؾَة ،مث بمناط
الاس خزسام من حِر ،الكسمِة ،مست
الاس خزسام ،ؿسد مصاث ثعفح احلساة
اًضريص ؿرب موكؽ اًفُس حوك،فرتاث اس خزسام
املوكؽ ،اًوس َةل املفضةل لس خزسام املوكؽ ،ظحَـة
بظسكاء املححوزني ؿرب املوكؽ مـاًري ادذَار بفصاد
ؾَنة اًححر لظسكاهئم ؿرب املوكؽ ،ؿسد
الظسكاء ،ظحَـة الاس خزسام :ابملضارنة بو من
دون مضارنة ،الاخنصاط يف ٍلوؿاث افرتاضَة
واٌَلة املس خزسمة.

Abstract :
We want from this article to
identify the use patterns for a sample
of the students from the University of
Algiers3, Faculty of Information
Sciences and communication to
Facebook. This is after identifying the
characteristics of the search sample:
gender, age, residence and the social
situation,Then, the use patterns of the
seniority, duration of use, the number
of times in browsing the personal
account through Facebook, periods of
using the site, the preferred means to
use the site, the nature of the Friends
for he respondents through the site, the
criteria for selecting the members of the
research sample for their friends
through the site, the number of friends,
the nature of Use: to participate or
without participating, to engage in
virtual groups and the used language.

اًلكٌلث املفذاحِة :اًعَحة اجلامـَون،
اًـاداث ،المناط ،الاس خزسام .

Keywords: University Students,
habits, patterns, use.
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د .هور اًيسى ؾحادت  -خامـة اجلزائص - 3اجلزائص
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ملسمة:
بحسزت اًخعوراث اًخىنوًوحِة الثعاًَة ممثةل ذاظة يف ص حىة الاهرتهُت هلةل هوؾَة
وزورت حلِلِة يف ظصًلة حِات اًخرش وثواظَيم مؽ تـضيم اًحـغ ،فلس مىنت ص حاكث
اًخواظي الاحامتؾي املوحودت ؿربىا ؿىل قصار موكؽ اًفُس حوك ظَحة خامـة ىارفارد من
اًحلاء ؿىل اثعال دامئ بزناء اًـعةل اجلامـَةاتخساء من س نة  ،4002مث ما ًحر بن بظحح
املوكؽ حيؼى ابًعفة اًـاملَة وٌس خزسمو ؿسد هحري خسا من الصزاص من خمخَف مناظق
اًـامل تعصق خمخَفة ولقصاض مذنوؿة.
اإن ظصخ موضوع امناط اس خزسام اًعَحة اجلامـَني ملوكؽ اًفاٌس حوك اذلي ىو
موضوؾيشه ادلراسة ًـين ابدلرخة الوىل ما ٌ ُسمى ابًفضاء الافرتايض بو اجملمتؽ الافرتايض.
ويه مععَحاث اكذحمت جمال حبوج الثعال حسًثا ًخعحح ذاث مفاىمي ُمحسدت
ودللث ؿَمَة مذـارف ؿَهيا تني اًحاحثني .وىو ما حناول اًخـمق يف فيمو من ذالل ىشا
امللال اًـَمي وابًخايل فاإن بمناط الاس خزسام يه ابًنس حة ًنا ثُـرب ؾن اًعصًلة اًيت ًخفاؿي
هبا لك ظاًة مدحوج مؽ اًوس َةل بول مث مؽ كريه من الفصاد ؿرب املوكؽ يف اإظار الاهامتء
اإىل اجملموؿة اًواحست وثلامس الذواق واًلمي والاىامتماث والىساف املُضرتنة .وما دامت
ىشه ادلراسة ثدناول بمناط اس خزسام املححوزني ملوكؽ اًفاٌس حوك إارثبًنا ختعَط بحس ؾرش
سؤالا ًيشا اجلاهة ًلعي :الكسمِة واملُست واًخىصار واًوس َةل وظصًلة الاس خزسام ،وهوع
الظسكاء وؿسدمه ومـاًري ادذَارمه .ومن بخي مـاجلة املوضوع حمي اًححر مقنا تعصخ
اًسؤال املصنزي اًخايل :مايه ؿاداث وبمناط اس خزسام بفصاد ؾَنة اًححر ملوكؽ اًفُس حوك؟

جممتؽ وؾَنة اًححر
ًُـصف جممتؽ اًححر ؿىل بهو" :مجَؽ املفصداث ذاث اًـالكة ابملضلكة املسروسة" وىو
تشكل" :مجؽ حمسود بو كري حمسود من املفصداث اًيت ثنمتي اإىل اًؼاىصت املححوزة" .1ومبا بن
جممتؽ حبثنا ًخىون من اًعَحة اجلامـَني اجلزائصًني جبامـة اجلزائص 3املنمتني ًعور اًخسرح
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(ًُساوس-ماسرت) لكَة ؿَوم الإؿالم والثعال ،فاإن اجملمتؽ املسروس مـَوم احلجم ،ىشا
الذري اًحاًف  4672ظاًحا ،موزؿني اكًخايل:2
  2274ظاًحا مسجَني يف ظور اٌَُساوس.  6427ظاًحا مسجَني يف ظور املاسرت.جحم جممتؽ اًححر هحري خسا ل ميىن اإدضاع مجَؽ مفصداثو ٌَمـاجلة .المص اذلي حمت
ؿََنا اٌَجوء اإىل ظصًلة اًخـَني يف حتسًس حزء بي "ؾَنة" حىون حمي ادلراسة3.وثُـصف
اًـَنة ؿىل بهنا ٍلوؿة حزئَة من اجملمتؽ اًلكيً ،مت ادذَارىا تعصًلة مـَنة ،وإاحصاء ادلراسة
4
ؿَهيا ،ومن مث اس خزسام ثكل اًنخاجئ وثـممييا ؿىل اكمي جممتؽ ادلراسة.
اكن ًزاما ؿََنا وفق اًلواؿس املهنجَة املـمول هبا يف ثعحَق اًـَنة اًعحلِة بن ُُيصى
5
الادذَار اًـضوايئ اًخس َط ؿىل مس خوى اًفئخني املسروس خني تعورت مس خلةل.
بما اًعصًلة املخحـة يف حتسًس حعة لك فئة يف اًـَنة فاؾمتسان ؿىل ظصًلة احلعط
املخناس حة .بي بن جحم احلعة اخلاظة جلك فئة ارثحط ثناسخِا حبجميا ،من ذالل :بول
حتسًس وس حة جحم اًـَنة املسروسة تنس حة % 7.44من جحم اجملمتؽ الظًل تخعحَق اًلاؿست
احلساتَة اًخاًَة ،% 7.44 = 5764\)600x342( :من بخي اًخزَط من الحزاء املئوًة
ٌَنس حة
املئوًة ٌَـَنة ؿىل مس خوحىجم اجملمتؽ الظًل ،مت ختعَط وس حة  %6من جحم فئة
ظَحة املاسرت وحعة هلم داذي اًـَنة ،ووس حة  %7من جحم فئة ظَحة اٌَُساوس وحعة
هلم تسورمه يف اجملال املشهور .وىشا تخعحَق اًلاؿست احلساتَة اًخاًَة:
 حعة فئة ظَحة املاسرت داذي اًـَنة =( 20.64 =600\)6x6427مفصدت 26= .مفصدت. حعة فئة ظَحة اٌَُساوس داذي اًـَنة =( 474 = 600\)7x2274مفصدت.تـس حتسًس وس حة جحم اًـَنة مضن اجملمتؽ الظًل اًحاًلة  ،%7.44وثوزًؽ حععيا
ؿىل اًفئخني حمي ادلراسة تنس حة  26( %6مفصدت) ًعَحة املاسرت ووس حة 474( %7
مفصدت) ًعَحة اٌَُساوس ،مقنا ابلدذَار اًـضوايئ ملفصداث احلعخني املشهورثني تخعحَق

اًعَحة اجلامـَون اجلزائصًون وموكؽ اًفاٌس حوك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسَوة الادذَار اًـضوايئ اًخس َط ٌَخحعي يف الذري ؿىل مفصداث اًعَحة ٌَـَنة
املعَوتة.
بما ابًنس حة خلعائط ؾَنة اًححر فييي اكًخايل:
ثخىون ؾَنة اًححر من  474مفصدت منمتني ًعور اٌَُساوس ملاتي  26مفصدت منمتني
ًعور املاسرت وتنسة مئوًة ملسرت تـ  %64و % 44ؿىل اًخوايل.
ب -دعائط ؾَنة حبر ظَحة اًُساوس
ة -خسول رمقُ ً 06:حني دعائط ؾَنة اًححر ًعَحة اٌَُساوس
اًخىصار
اًفئاث
اجلنس

اًفئاث اًـمصًة

الإكـــــــــــــــــــــــامة
احلاةل املسهَة

اذلهور
الإانج
46 -66س نة
44 -44س نة
42 -47س نة
 33-30س نة
بنرب من 33س نة
مؽ اًـائةل
احلي اجلامـي
مزتوح
بؾزة

اًخىصار

%

64
623
640
664
0
0
0
470
4
6
476

44
64
47
22
0
0
0
26
3
3
26

جض متي ؾَنة اًححر ؿىل  %44من اذلهور ملاتي  %64من الإانج .نٌل متثي اًفئاث
اًـمصًة فِو اًنسة اًخاًَة  %47من اًـسد الإحٌليل لفصاد جممتؽ اًححر ًنمتون ٌَفئة
اًـمصًة( )46-66س نة ،وًنمتي  %22مهنم ٌَفئة اًـمصًة ( )44-44س نةيف حني ل ًنمتي
بي ظاًة مهنم ٌَفئة اًـمصًة ( )42-47س نة .نشكل المص ابًنس حة ًحايق اًفئاث اًـمصًة
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ث-دعائط ؾَنة حبر ظَحة املاسرت
خسول رمقً 4:حني دعائط ؾَنة اًححر ًعَحة املاسرت
اًخىصار
اًخىصار
اًفئاث
42
اذلهور
اجلنس
76
الإانج
6
46 -66س نة
اًفئاث اًـمصًة

الإكـــــــــــــــــــــــامة
احلاةل املسهَة

%
47
62
4

44 -44س نة

62

46

42 -47س نة
 33-30س نة
بنرب من 33س نة
مؽ اًـائةل
احلي اجلامـي
مزتوح
بؾزة

2
0
6
42
34
3
44

2
0
0
74
34
3
26

جض متي ؾَنة اًححر ؿىل  %47من اذلهور ملاتي  %62من الإانج .نٌل متثي اًفئاث
اًـمصًة فِو اًنسة اًخاًَة %4 :من اًـسد الإحٌليل لفصاد ؾَنة اًححر ًنمتون ٌَفئة
اًـمصًة( )46-66س نة وًنمتي  %46مهنم ٌَفئة اًـمصًة ( )44-44س نة ،يف حني جنس %2
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الدصى(- )33-30( :بنرب من  33س نة مجَـيا مـسومة بي=ٌ. 0سىن اًلاًحَة اً ُـؼمى من
بفصاد ؾَنة اًححر مؽ ؿائالهتم وذكل تنس حة  26وحىصار ،470يف حني ٌسىن  %3املخحلِة
تـَسا ؾن ؿائالهتم وابًخحسًس يف احلي اجلامـي وذكل تنس حة .%3
 %3من بفصاد ؾَنة اًححر مزتوخني ،يف حني اًلاًحَة اًـؼمى ؾزاة وذكل تنس حة
%26وحىصار .476

اًعَحة اجلامـَون اجلزائصًون وموكؽ اًفاٌس حوك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهنم ًنمتي ٌَفئة اًـمصًة ( )42-47س نة بما ابًنس حة ٌَفئخني اًـمصًخني املخحلِخني)33-30( :
و(بنرب من 33س نة فاكهخا مـسومذان بي=ٌ . 0سىن  %74من بفصاد ؾَنة اًححر مؽ
ؿائالهتم ،يف حني ٌسىن  %34املخحلِة تـَسا ؾن ؿائالهتم وابًخحسًس يف احلي اجلامـي.
 %3من بفصاد ؾَنة اًححر مزتوخني ،يف حني اًلاًحَة اًـؼمى ؾزاة وذكل تنس حة %26
وحىصار  44مفصدت .ومن بخي ثوس َؽ مـصفة اًلارئ ابخلعائط املُمزيت لفصاد اًـَنة ؿىل
مس خوى اًفئخني املسروس خني مقنا ابإؿساد اجلسوًني رمق 6:ورمق ٌَ 04:خـصف ؿىل حواهة
اجلنس ،واًفئاث الاحامتؾَة والإكامة واحلاةل املسهَة ٌَمححوزني .ويه اًـمََة اًيت مقنا هبا
بًضا تعورت مس خلةل ؿىل مس خوى لك فئة ابًضلك اذلي تُنو اجلسوًني اًساتلني.

مهنج ادلراسة
من املـصوف بن ظحَـة ادلراسة وهوع اجملمتؽ املححوج ثفصضان ؿىل اًحاحر هوع املهنج
املالمئ 6،ومبا بن ىشا اًححر مصثحط تسراسة مجيور وس َةل اإؿالمِة(اًفاٌس حوك) دراسة
وظفِة كامئة ؿىل املسح املَساين من حِر ثعوٍص اًؼاىصت يف وحودىا اًعحَـي فاإن املهنج
املسحي ىو الوسة ًححر مثي ىشه احلالث .وكس ساؿسان ىشا املهنج يف احلعول ؿىل
املـَوماث من املححوزني ومالحؼة اًؼاىصت يف وضـيا اًعحَـي.

بدات اًححر
اس امترت الاس خخِان:
ثُـصف اس امترت الاس خخِان تبهنا" :اإحسى الدواث الساس َة يف مجؽ اًحَاانث
واملـَوماث من معادرىا الوًَةً ،لوم من ذالًيا اًحاحر ابإ ؿساد ٍلوؿة من الس ئةل،
وإاًلاهئا ؿىل املححوزني ومجؽ اإخاابهتم وحتَََيا 7.اس خزسمنا يف ىشه ادلراسة اس خخِان مىوهة
من بحس ؾرشت سؤالا  ،اإضافة اإىل اًحَاانث اًضرعَة ٌَمححوزني.
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خسول رمقًُ 03:حني ثعنَف املححوزني حسة بكسمِهتم يف اس خزسام موكؽ اًفُس حوك
منش مىت وبهت جس خزسم موكؽ اًفُس حوك؟
اًذــــــىـــصار ًِـــــــساوس
اًفئاث
اًخىصار %
3
64
بكي من س نة
من س نة اإىل بكي من
6
44
س ندني
من س ندني اإىل بكي من
30 606
3س نواث
34 642
زالج س نواث فبنرث

ماسرت
اًخىصار %
6
4

اجملموع اًلكي
اًخىصار %
2
66

64

4

23

64

36

2

634

32

36

60

676

24

64

26

44

342

600

اجملـــــــــــــــــموع

474

ًُحني اجلسول رمق 03 :اخلاص تبكسمِة اس خزسام بفصاد ؾَنة اًححر ملوكؽ اًفُس حوك
واًحاًف ؿسدمه  342مفصدت ملسمة نٌل ىو ًمدني اإىل فئخني :الوىل ثضم  474مفصدت متثي
ظَحة اٌَُساوس يف حني ثضم اًثاهَة  26مفصدت متثي ظَحة املاسرت ،بن %2من اًعَحة
املححوزُنُس خزسمون موكؽ اًفُس حوك منش بكي من س نة واحست وثخوزع اًنس حة ؿىل اًفئخني
املسروس خني ابًضلك اًخايل:
%3ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس وثلاتَيا وس حة  %6ابًنس حة ًعَحة املاسرتُ ،وميىن
ثفسري ىشه اًنس حة املخسهَة تبن اًعَحة ًُفضَون مواكؽ بدصى كري موكؽ اًفُس حوك ذاظة
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائص
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 :6بكسمِة الاس خزسام
اإن اًلصض من اًخـصف ؿىل بكسمِة لك مدحوج من اس خزسام اًفاٌس حوك ٌساؿسان
ؿىل مـصفة اخلربت اًيت اندس هبا اًعاًة يف اجملال حمي ادلراسة ذاظة وبن ؿامي اًزمن
ًؤدي ادلور الول يف ثعوٍص اًفصد ملياراث الاس خزسام .ومن بخي الإملام ابًنلعة حمي
اًححر كامت اًحاحثة تعصخ اًسؤال :منش مىت وبهت جس خزسم موكؽ اًفُس حوك؟ مؽ حرص
الإخاتة يف برتـة ادذَاراث فئوًة ابًضلك اًخايل:

اًعَحة اجلامـَون اجلزائصًون وموكؽ اًفاٌس حوك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تـس ػيور اًـسًس من مواكؽ اًخواظي الاحامتؾي املنافسة ،نٌل كس ًـود اإىل بن اًعَحة
اذلٍن ًُمثَون ىشه اًنس حة منضلَون توػائف يف حِاهتم اًـمََة وتشكل كس ل ٍىون دلهيم
اًوكت اًاكيف لس خزسام املوكؽ ،بو ًـود ذكل اإىل ؿسم امذالويم املُحىص جلياز مكحَوحص بو
ىاثف ذيك وىو ما ًنـىس تعحَـة احلال ؿىل بكسمِة اس خزساهمم ٌَموكؽ.
ٌس خزسم  %64من اًعَحة املححوزني اًفُس حوك من س نة اإىل بكي من س ندني،
وثخوزع اًنس حة ؿىل اًفئخني املسروس خني ابًضلك اًخايل %6 :ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس
وثلاتَيا وس حة  %4ابًنس حة ًعَحة املاسرت.
ًُحني اجلسول هفسو بن  %32من بفصاد ؾَنة اًححر ٌس خزسمون املوكؽ من س ندني
اإىل زالج س نواث وثخوزع اًنس حة ؿىل اًفئخني املسروس خني ابًضلك اًخايل %30 :ابًنس حة
ٌَعَحة املسجَني يف ظور اٌَُساوس وثلاتَيا وس حة  %2ابًنس حة ًعَحة املاسرت.
ا َإن بؿىل وس حة ُمسجةل يف اجلسول يه %24وكس مثَت اًعَحة اذلٍن ٌس خزسمون
املوكؽ منش زالج س نواث فبنرث ،وثوزؾت اًنس حة ؿىل اًفئخني املسروس خني ابًضلك اًخايل:
 %34ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  %60ابًنس حة ًعَحة املاسرت .وىو ما ًُسل ؿىل بن
ًلاًحَة اًعَحة املححوزني ذربت ل تبس هبا يف اس خزسام املوكؽ ودراًة ابًخفاؿالث اًيت حتسج
مضنو.
يف كصاءت صامةل ٌَجسول رمق 03 :اذلي ىسفنا من ورائو اإىل مـصفة ما اإذا اكن اًعَحة
املححوزون من املس خزسمني اًلسماء ٌَموكؽ بم بهنم مس خزسمون بحساج ،وىو ما ٌساؿسان
يف مـصفة مسى حتمكيم يف الاس خزسام ونشا مسى احذاكويم ابًخفاؿالث اًيت حتسج مضنو.
واثًضح بن كاًحُهتم حيخىون احذاكاك هحريا مبوكؽ اًفُس حوك ،وىو ما بنسثو بؿىل وس حة يف
اجلسول ،حِر مثَت اًعَحة اذلٍن ٌس خزسموهو منش بنرث من زالج س نواث ابًنس حة
ٌَفئخني موضوع ادلراسة ،تُامن مثَت بدىن وس حة اًعَحة اذلٍن ٌس خزسموهو لكي من س نة
واحست .وًسُ ل ذكل ؿىل بن اًض حاة تعفة ؿامة واًض حاة اجلامـي امل ُخـمل تعفة ذاظة بنرث
اًفئاث اًـمصًة احذاكاك جلك ما ىو حىنوًويج وخسًس ،ملارهة تحايق اًفئاث اًـمصًة الدصى،
نٌل ًسُ ل بًضا ؿىل بن موكؽ اًفُس حوك ُحيلق ملس خزسمِو اإص حاؿاث مذنوؿة وًَيب مـؼم
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائص
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حاخاهتم اًيت اكهت سخدا يف الإكدال ؿََو منش اًحساًة وإال ملا مث َي الاس خزسام ملست بنرث من
زالج س نواث بؿىل وس حة.

خسول رمقً 02 :حني جحم اًساؿاث اًيت ًلضهيا املححوزون يف اس خزسام موكؽ اًفُس حوك
يف ا ًَوم اًواحس.
مك من اًوكت ُختعط لس خزسام اًفُس حوك ًومِا؟
ًِـــــــساوس
اًذــــــىـــصار
اًفئاث
%
اًخىصار
7
44
بكي من ساؿة
من ساؿة اإىل بكي
64
74
من ساؾخني
من ساؾخني اإىل بكي
60
32
من  3ساؿاث
26
زالج ساؿاث فبنرث 626
64
474
اجملـــــــــــــــــموع

ماسرت
اًخىصار %
3
66

اجملموع اًلكي
اًخىصار %
2
33

62

4

42

43

64

2

22

62

27
26

63
44

623
342

42
600

ًُحني اجلسول رمق 02 :اخلاص مبست اس خزسام بفصاد ؾَنة اًححر ملوكؽ اًفُس حوك ،بن
%2من اًعَحة املححوزني ٌس خزسمون املوكؽ لكي من ساؿة واحست ًومِا ،وثخوزع اًنس حة
ؿىل اًفئخني املسروس خني ابًضلك اًخايل%7 :ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس ،ثلاتَيا وس حة %3
ابًنس حة ًعَحة املاسرت.
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 :4مست الاس خزسام
هلعس مبست الاس خزسام اًوكت اذلي ٌس خلصكو لك ظاًة مدحوج يف اس خزسامو
ٌَفاٌس حوك ًومِا ،حِر ٍىضف ًنا اًوكت املُس خلصق يف اس خزسام املوكؽ ؾن مسى
اهسماح املححوج يف اًوسط الافرتايض ،وكس حاوًنا الإحاظة هبشا اجلاهة من ذالل ظَاكة
اًسؤال اًخايل :مك من اًوكت ُختعط لس خزسام اًفاٌس حوك ًومِا؟

اًعَحة اجلامـَون اجلزائصًون وموكؽ اًفاٌس حوك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وًٌحني اجلسول هفسو بن %43من بفصاد جممتؽ اًححر ٌس خزسمون املوكؽ ملست ثرتاوخ
من ساؿة اإىل بكي من ساؾخني ًومِا ،وثخوزع اًنس حة ؿىل اًفئخني املسروس خني ابًضلك
اًخايل %64 :ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس ثلاتَيا وس حة  %4ابًنس حة ًعَحة املاسرت .وفق ما
ىو ُمث ًحت يف اجلسول رمق .2نٌل ٌس خزسم وس حة  %62من اًعَحة املححوزني املوكؽ من
ساؾخني اإىل بكي من زالج ساؿاث ًومِا ،وثخوزع اًنس حة ؿىل اًفئخني املسروس خني
ابًضلك اًخايل %60 :ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس ،ثلاتَيا وس حة  %2ابًنس حة ًعَحة
املاسرت.
ا َإن بؿىل وس حة نٌل ىو مدني يف اجلسول رمق 02:يه  %42ومثَت اًعَحة اذلٍن
ٌس خزسمون املوكؽ لنرث من زالج ساؿاث ًومِا ،وثوزؾت ؿىل اًفئخني املسروس خني
ابًضلك اًخايل %26 :ابًنس حة ٌَفئة الوىل ملاتي  %63ابًنس حة ٌَفئة اًثاهَة ،وًسل
ثفوق ظَحة اٌَُساوس ؿىل ظَحة املاسرت ،من حِر مست الاس خزسام بن ظَحة اٌَُساوس
مذفوكون ؿىل ظَحة املاسرت ،من حِر ؿسد املفصداث حِر كُسر ؿسد مفصداث اًفئة الوىل
تـــ  474مفصدت يف حني كُسر ؿسد مفصداث اًفئة اًثاهَة تـــ  26مفصدت فلط.
يف اًلصاءت اًضامةل ٌَجسول وسجي ختعَط كاًحَة بفصاد جممتؽ اًححر لنرث من زالج
ساؿاث ًومِا لس خزسام املوكؽ وًسل ذكل ؿىل بهنم حيخىون احذاكاك هحريا تو ابًنؼص اإىل
ثـسد اس خزساماثو وثنوع اخلَاراث اًيت ًُدِحيا اإضافة اإىل اإؾعائو حزيا هحريا من احلصًة
ٌَمس خزسمني حِر ًُمىهنم من ورش احملخوايث واًخـََق ؿَهيا وثحادًيا تني الظسكاء ،فمل
ًـس اًلصض من اس خزسام املوكؽ ىو فلط رتط بظسكاء ادلراسة تحـضيم اًحـغ يف اًـعةل
نٌل اكن المص ساتلا ،تي مشي ؿست بقصاض بدصى .ومن ىنا ثـسدث وثنوؾت دوافؽ الإكدال
ؿََو ونشا الإص حاؿاث املصاد حتلِليا منو ،وما ًؤنس ذكل ىو ختعَط مـؼم بفصاد جممتؽ
اًححر لنرث من زالج ساؿاث ًومِا لس خزسام املوكؽ ما ًسل ؿىل بهو جنح يف اإص حاع
اًـسًس من احلاخاث اًيت اكهت مبثاتة دوافؽ ،ىسف اًعَحة اجلامـَون اإىل اإص حاؾيا منش
اًحساًة من ذالل اإكداهلم ؿىل اس خزسامو .وتناءا ؿىل ما س حق ذهصه ًُمىن اؾخحار ختعَط
 %7من اًعَحة املححوزني املنمتني ٌَفئة الوىل و %3من اًعَحة املححوزني املنمتني ٌَفئة
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائص
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 :3ؿسد مصاث ثعفح احلساة اًضريص ؿرب موكؽ اًفُس حوك
هلعس تـسد اًخعفح املصاث اًيت ٌ ُسجي فهيا لك ظاًة مدحوج ددوهل اإىل حساتو
اًضريص ؿرب املوكؽ ًومِا ،ويه اًنلعة اًيت ثوحض ًنا مسى ثفاؿي ؾنارص ؾَنة اًححر
مؽ اًوس َةل ،نٌل حىضف ًنا ؾن مسى حصص املححوزني ؿىل الاهسماح يف اًوسط
الافرتايض اذلي ًنضعون مضنو ،وكس حاوًنا الإحاظة هبشا اجلاهة من ذالل ظَاكة
اًسؤال :مك من مصت ثخعفح حساتم ؿرب اًفُس حوك يف اًَوم اًواحس؟
خسول رمقًُ 04 :حني ؿسد مصاث ثعفح بفصاد ؾَنة اًححر حلساهبم اًضريص ؿرب املوكؽ ًومِا
مك من مصت ثخعفح حساتم ؿرب اًفُس حوك يف اًَوم اًواحس؟
اًذــــــىـــصار ًِـــــــساوس
اًفئاث
اًخىصار %
62
22
مصت واحست
44
من مصثني اإىل  3مصاث 26
37 644
بنرث من  3مصاث
64 474
اجملـــــــــــــــــموع

ماسرت
اًخىصار %
4
64
6
42
63
22
44
26

اجملموع اًلكي
اًخىصار %
62
76
34
664
22
666
600 342

ًُحني اجلسول رمق 04 :اخلاص مبصاث ثعفح اًعَحة املححوزني حلساهبم اًضريص ؿرب
موكؽ اًفُس حوك ،بن  %62من بفصاد ؾَنة اًححر ًخعفحون حساهبم ؿرب املوكؽ مصت
واحست ًومِا ،وثخوزع اًنس حة ؿىل اًفئخني املسروس خني ابًضلك اًخايل %62 :ابًنس حة
ًعَحة اٌَُساوس وثلاتَيا وس حة  %4ابًنس حة ًعَحة املاسرت .نٌل ًُحني اجلسول هفسو بن
 %34من اًعَحة املححوزني ًخعفحون حساهبم من مصثني اإىل زالج مصاث ًومِا وثخوزع
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائص
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اًثاهَة بكي من ساؿة واحست ًومِا ً إالحبار يف املوكؽ مست كعريت خسا ابًنؼص اإىل اخلَاراث
املخـسدت اًيت ًدِحيا ،وكس ًـود سخة ذكل اإىل بن ممثًل ىشه اًنس حة ًخعَون ؿرب ملييى
الهرتهُت وتشكل ًعـة ؿَهيم اًحلاء ملست ظوًةل ثسخة اًخاكًَف املادًة بو ثسخة اوضلاهلم
تبؾٌلل بدصى تـس دوام اجلامـة مكٌلرسة اًصايضة بو اًـمي...اإخل بو بهنم ًفضَون مواكؽ
بدصى من مواكؽ اًخواظي الاحامتؾي.

اًعَحة اجلامـَون اجلزائصًون وموكؽ اًفاٌس حوك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًنس حة ؿىل اًفئخني املسروس خني ابًضلك اًخايل %44 :ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي
 %6ابًنس حة ًعَحة املاسرت .ا َإن بؿىل وس حة نٌل ىو موحض يف اجلسول رمق  4يه %22
ومث ًَت اًعَحة اذلٍن ًخعفحون املوكؽ بنرث من زالج مصاث ًومِا ،وثوزؾت اًنس حة ؿىل
اًفئخني املسروس خني ابًضلك اًخايل %37 :ابًنس حة ٌَفئة الوىل ،ملاتي  %63ابًنس حة
ٌَفئة اًثاهَة.
 :2فرتاث اس خزسام املوكؽ
هلعس تفرتاث الاس خزسام اًوكت اذلي ًُفضي فِو اًعَحة املححوزني ددول املوكؽ،
ويه اًنلعة اًيت ثوحض ًنا تسكة اًوكت املناسة ًخفاؿي ؾنارص ؾَنة اًححر مؽ بظسكاهئم
الافرتاضَني .نٌل حىضف ًنا ؾن مسى حصظيم ؿىل الاهسماح يف اًوسط الافرتايض ،لك
حسة وكذو املُفضي ،وكس حاوًنا الإحاظة هبشا اجلاهة من ذالل ظَاكة اًسؤال اًخايل :ما
ىو اًوكت املفضي لس خزسامم ٌَفُس حوك ًومِا؟
خسول رمقً 07:حني ثعنَف املححوزني حسة فرتاث اس خزساهمم ملوكؽ اًفُس حوك ًومِا
ما ىو اًوكت املفضي لس خزسامم ٌَفُس حوك ًومِا؟
اًذــــــىـــصار ًِـــــــساوس
اًفئاث
اًخىصار %
2 32
كدي اًؼيص
67 46
تـس اًؼيص
20 623
مساءا
من اًـارشت ًَال اإىل منخعف
6 42
اٌََي
3 60
تـس منخعف اٌََي
64 474
اجملـــــــــــــــــموع

ماسرت
اًخىصار %
3 64
4 66
64 24

اجملموع اًلكي
اًخىصار %
64 27
46 62
44 644

2

3

33

60

66
26

3
47

46
342

7
600

ًُحني اجلسول رمق 07:اخلاص تفرتاث اس خزسام اًعَحة املححوزني ملوكؽ اًفُس حوك  ،بن
%64مهنم ٌس خزسمون املوكؽ يف فرتت كدي اًؼيص ( )64-4وثخوزع اًنس حة ؿىل اًفئخني
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائص
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املسروس خني ابًضلك اًخايل%2 :ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس و %3ابًنس حة ًعَحة املاسرت،
وىو ما ًويح تبن اًعَحة ًساومون يف اًفرتت املسائَة وتشكل ٍىون اًوكت املفضي ٌَخعفح
تبرحيَة ىو من تـس الاسدِلاظ من اًنوم اإىل كاًة منخعف اًَوم .نٌل ًُحني اجلسول هفسو بن
 %46من اًعَحة املححوزني ٌس خزسمون املوكؽ يف فرتت تـس اًؼيص( )64-64وثخوزع اًنس حة
ؿىل اًفئخني املسروس خني ابًضلك اًخايل %67 :ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي %4
ابًنس حة ًعَحة املاسرت ،وىو ما ًويح تبن ممثًل ىشه اًنس حة ًُس دلهيم دوام يف اجلامـة
يف ىشه اًفرتت ؾىس ممثًل اًفرتت الوىل ،وىو بمص مـلول خسا ابًنؼص اإىل اجلسول اًزمين
ٌدلراسة اخملعط ًلك س نة نٌل ًسل ؿىل بن ممثًل ىشه اًنس حة ًخعَون ابملوكؽ ؿرب
حواسُهبم املزنًَة وتشكل ًخوافق وكت الاس خزسام مؽ وكت وحودمه يف املزنل.
ا َإن بؿىل وس حة يف اجلسول يه  % 44ومثَت اًعَحة اذلٍن ٌس خزسمون املوكؽ يف
فرتت املساء ( )44-64وثخوزع اًنس حة ابًضلك اًخايل%20 :ابًنس حة ٌَعَحة املنمتني ٌَفئة
الوىل ملاتي  %64ابًنس حة ٌَعَحة املنمتني ٌَفئة اًثاهَة ،وًُمىن ثفسري ذكل تبن بكَة
اًعَحة ًـودون اإىل منازهلم من اجلامـة يف املساء وتشكل ثُـخرب ىشه اًفرتت يه الوسة
لس خزسام املوكؽ نٌل ًويح بًضا بن وس ََهتم الوىل ً إالحبار فِو يه احلاسوة املزنيل ،بو
احلاسوة اًضريص اكحامتل اثن وىو ما ًسل ؿىل بهنم ٌس خلصكون ثلصًحا هفس املست اًزمنَة
ٌَـودت اإىل منازهلم،نٌل ثسل اًنس حة بن ممثَهيا ل ًفضَون اًسيص وىو بمص منعلي ابؾخحار بن
بفصاد ؾَنة اًححر من اًعَحة واملـصوف بن اًوكت اًصمسي دلواهمم ظحاحا ىو اًساؿة
 ،4.00المص اذلي حيمت ؿَهيم اٍهنوض ابهصا ٌَوظول يف املوؿس.
وً ُحني اجلسول هفسو بن %60من بفصاد ؾَنة اًححر ًُفضَون اس خزسام املوكؽ من
اًـارشت ًَال اإىل منخعف اٌََي( )42-44وثخوزع اًنس حة ؿىل اًفئخني املسروس خني ابًضلك
اًخايل %6 :ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  %3ابًنس حة ًعَحة املاسرت .وىو ما ًسل بًضا
ؿىل بن ممثًل ىشه اًنس حة ل ٌسيصون اإىل ما تـس منخعف اٌََيٌ .س خزسم  %7من
اًعَحة املححوزني املوكؽ يف فرتت ما تـس منخعف اٌََي وثخوزع اًنس حة ابًدساوي ؿىل اًفئخني

اًعَحة اجلامـَون اجلزائصًون وموكؽ اًفاٌس حوك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املسروس خني اكًخايل %3 :ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس و %3ابًنس حة ًعَحة املاسرت ويه بدىن
وس حة ثسل بن اًعَحة اجلامـَني ًـُضون هفس اًؼصوف يف اجلامـة واملزنل.
 :4اًوس َةل املفضةل لس خزسام املوكؽ
هلعس توس َةل الاس خزسام الدات املفضةل دلى اًعَحة املححوزني لس خزسام املوكؽ
والإحبار فِو ،ويه اًنلعة اًيت حىضف ًنا تسكة ؾن مسى حصظيم ؿىل اًحلاء يف حاةل
اثعال وثفاؿي دامئني ابًفضاء الافرتايض يف بي ماكن وبي زمان ؿىل قصار وس َةل اًياثف
اًنلال ،وكس حاوًنا الإحاظة هبشا اجلاهة من ذالل ظَاكة اًسؤال اًخايل :مايه اًوس َةل
املفضةل دلًم لس خزسام موكؽ اًفُس حوك؟
خسول رمقًُ 06:حني ظحَـة وس َةل اس خزسام املححوزني ملوكؽ اًفُس حوك
مايه اًوس َةل املفضةل دلًم لس خزسام موكؽ اًفُس حوك؟
ماسرت
اًخىصار %
2
63
66
26
0
0
0
6
2
34
6
2
44
26

اًذــــــىـــصار ًِـــــــساوس
اًفئاث
اًخىصار %
66
26
حاسوة اًـائةل
66
70
احلاسوة اًضريص
0
6
حاسوة اجلامـة
6
4
حاسوة ملييى الاهرتهُت
36
663
اًياثف اًنلال
62
46
ًوحة اإًىرتوهَة
62
474
اجملـــــــــــــــــموع

اجملموع اًلكي
اًخىصار %
64
42
44 606
0
6
6
3
20 624
64
44
600 342

ًحني اجلسول رمق 06:اخلاص ابًوس َةل املفضةل دلى اًعَحة املححوزني ً إالحبار يف املوكؽ
واًحاًف ؿسدمه  342مفصدت ملسمة نٌل ىو ًمدني فِو اإىل فئخني :ثضم الوىل  474مفصدت متثي
ظَحة اٌَُساوس يف حني ثضم اًثاهَة 26مفصدت متثي ظَحة املاسرتًُ ،حني بن  %64من
بفصاد ؾَنة اًححر ٌس خزسمون املوكؽ تواسعة حاسوة اًـائةل ،وثخوزع اًنس حة ؿىل
اًفئخني املسروس خني ابًضلك اًخايل %66:ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  %2ابًنس حة
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ًعَحة املاسرت ،وثفسري ذكل ىو بن ممثًل ىشه اًفئة ل ميخَىون ىواثف ذهَة بوحواسُة
خشعَة مصتوظة ابلهرتهُت وتشكل مه بكي احذاكاك مبوكؽ اًفُس حوك ملارهة مؽ اًعَحة
الآدصٍن.
نٌل ًُحني اجلسول بؿاله بًضا بن  %44مهنم ًُفضَون اس خزسام املوكؽ تواسعة
حواسُهبم اًضرعَة ،وثخوزع اًنس حة املشهورت ؿىل اًفئخني املسروس خني ابًضلك اًخايل:
 %66ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  %66ابًنس حة ًعَحة املاسرت ،وىو ما ًؤنس ؿىل
اخلعوظَة اًيت حيصص املس خزسمون ؿىل احملافؼة ؿَهيا من ذالل اًوس َةل املُرخارت ً إالحبار
يف املوكؽ ،بًضا ًُمىن تواسعة احلاسوة اًضريص اًخواظي من بي ماكن ويف بي وكت
ابًنؼص اإىل بهو كاتي ٌَحمي يف احملفؼة.
ٌ ُسجي يف اجلسول رمق 06 :بن اًعَحة املححوزني تفئخهيٌل مل ٌس خزسمو هنائَا املوكؽ حمي
ادلراسة ؿىل مس خوى حاسوة اجلامـة وثفسري ذكل ىو بن لكَة ؿَوم الإؿالم والثعال
جبامـة اجلزائص 3ل ثخوفص مىذحهتا ؿىل حواسُة مصتوظة ثض حىة الهرتهُت .نٌل بن اًعَحة
املُسجَني ابًلكَة ممنوؿني من ددول مىذحة املسرسة اًـََا ٌَعحافة اًيت ثخوفص مىذحهتا ؿىل
حواسُة مصتوظة ثض حىة الهرتهُت حسة اًلاهون ادلاذًل ٌَمىذحة.
ًالحغ بن  %6من بفصاد ؾَنة اًححر وفلا ملا ىو ُموزق يف اجلسول ٌس خزسمون
موكؽ اًفُس حوك تواسعة حاسوة ملييى الهرتهُت ،وثوزؾت اًنس حة ابًضلك اًخايل%6 :
ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي ل ص ئي ابًنس حة ًعَحة املاسرت ،وذكل ابًنؼص اإىل بن ملييى
الهرتهُت ل ًُم َىن مس خزسمِو من اًخعفح تبـصحيَة ملارهة ابًياثف اًنلال واحلاسوة
اًضريص واٌَوحة الإًىرتوهَة ابًنؼص اإىل هلط المان واخلعوظَة ،حِر حمتزي ملايه
الهرتهُت تبهنا مىضوفة اإىل حس ما و ٌس خعَؽ لك مس خزسم اًنؼص اإىل حاسوة الآدص
واًخجسس ؿََو وىو ما ًُؤثص سَحا ؿىل صـور املس خزسم ابًصاحة وبمن دعوظَاثو ،نٌل كس
ًُفرس ؾزوف اًعَحة ؾن اس خزسام موكؽ اًفُس حوك من ملايه الهرتهُت اإىل اًخاكًَف
املادًة املُرتثحة ؿىل مست الاس خزسام.

اًعَحة اجلامـَون اجلزائصًون وموكؽ اًفاٌس حوك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا َإن بؿىل وس حة نٌل يه مُثحخة يف اجلسول بؿاله يه  %20ومثَت اًعَحة املححوزني
اذلٍن ٌس خزسمون املوكؽ تواسعة ىواثفيم اًنلاةل ،وثوزؾت اًنس حة ابًضلك اًخايل%36 :
ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي %2ابًنس حة ًعَحة املاسرت ،وثسل ىشه اًنس حة املصثفـة ؿىل
حصص بفصاد ؾَنة اًححر ؿىل اس خزسام املوكؽ يف لك وكت ويف بي ماكن ،وثسل بًضا
ؿىل بن اًياثف خشيص حيفغ دعوظَاهتم وُيـَيم بآمنني ذاظة فامي ًلومون تددادهل من
رسائي.
نٌل ًُحني اجلسول رمق  06بًضا بن  %64من بفصاد ؾَنة اًححر ٌس خزسمون املوكؽ
تواسعة ًوحاهتم الإًىرتوهَة ،وثخوزع اًنس حة ؿىل اًفئخني املسروس خني ابًضلك اًخايل:
 %62ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  %6ابًنس حة ًعَحة املاسرت مؽ الإصارت ىنا اإىل بن
اٌَوحة الإًىرتوهَة حمتزي تبهنا كاتةل ٌَحمي وثُمىن من اس خزسام املوكؽ يف بي ماكن ويف بي
وكت ،اإضافة اإىل بهنا حتفغ دعوظَة املس خزسم ًىوهنا خشعَة .وًسل اخنفاض وس حة
مس خزسيم اٌَوحة الإًىرتوهَة ملارهة مؽ مس خزسيم اًياثف اًنلال ؿىل بن ىشا الذري ٍمتزي
تنفس ممزياهتا وًخفوق ؿَهيا يف ظلص جحمو ،وتشكل من املنعلي بن ًفضي اًعَحة اس خزسامو
بنرث.
 :7ظحَـةبظسكاء املححوزني ؿرب موكؽ اًفُس حوك
هلعس تعحَـة الظسكاء ،الصزاص اذلٍن ًفضي اًعَحة املححوزون الثعال هبم ؿرب
املوكؽ ،ويه اًنلعة اًيت حىضف ًنا ؾٌل اإذا اكن املححوزون ٍصقحون يف اًخـصف ؿىل بظسكاء
خسد بم ل ،نٌل حىضف ًنا بًضا ؾن مسى حصظيم ؿىل الاهسماح يف اًوسط الافرتايض
وبًضا هوع ؿالكاهتم الاحامتؾَة الافرتاضَة ،تناء ؿىل ظحَـة بظسكاهئم ؿرب املوكؽ ،حِر
ًويح اثعال اًعَحة تبظسكاهئم احللِلِني اذلٍن حصتعيم هبم ؿالكاث ساتلة ذارح اس خزسامو
بهنم ل ًُـعون بمهَة هحريت ٌَـالكاث الاحامتؾَة الافرتاضَة ،يف حني ًسل حصظيم ؿىل
الثعال ادلامئ مؽ بظسكاء خسد ثـصفوا ؿَهيم ؿرب املوكؽ ؿىل رقحهتم يف ادلدول يف ؿالكاث
احامتؾَة افرتاضَة كري ملِست ابًزمان واملاكن ،وكس حاوًنا الإحاظة هبشا اجلاهة من ذالل
ظَاكة اًسؤال اًخايل :من مه بظسكاؤك ؿرب املوكؽ؟
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خسول رمقًُ 04 :حني ظحَـة بظسكاء املححوزني ؿرب موكؽ اًفُس حوك.
من مه بظسكاؤك ؿرب املوكؽ؟

ًُحني اجلسول رمق 04 :اخلاص تبظسكاء اًعَحة املححوزني ؿرب املوكؽ ،بن %42من بفصاد
ؾَنة اًححر هلم ؿالكاث ظساكة ذارح اس خزسام املوكؽ ،وثخوزع اًنس حة ؿىل اًفئخني
املسروس خني ابًضلك اًخايل %60 :ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  %62ابًنس حة ًعَحة
املاسرت وكس ثوزؾت اًنس حة ثضلك ؿام اكلآيت:
ًخعي  %24من بفصاد ؾَنة اًححر ؿرب موكؽ اًفُس حوك فلط مؽ بظسكاهئم املـصوفني
يف اًـامل احللِلي من اجلوار وادلراسة ول ًضَفون اإىل كامئة بظسكاهئم بصزاص بآدصٍن ويه
بؿىل وس حة ،وثُسل ؿىل بن ىؤلء املس خزسمني من اًعَحة املححوزني ل ٍصقحون يف اًخـصف
ؿىل بظسكاء خسد ؿرب املوكؽ ومن مث ادلدول يف ؿالكاث احامتؾَة افرتاضَة ،اإما لهنم ل
ًثلون يف ىشا اًنوع من اًعساكاث بو ابًنؼص اإىل بهو اكهت دلهيم جتارة كري سارت من كدي
حـَهتم حيرصون ظساكاهتم يف الصزاص املـصوفني فلط يف اًـامل احللِلي.
وًخعي  %46من بفصاد ؾَنة اًححر مؽ بفصاد ؿائالهتم اًىدريت بي بفصاد الرست
والكارة ،ويه اثين بؿىل وس حة يف اجلسول مما ًويح بن بفصاد ؿائالهتم ٌسىنون يف
مناظق حلصافِة تـَست بو يف دول خمخَفة ،بو بن موكؽ اًفُس حوك حي حمي اًزايراث اًـائََة
اًيت اكهت حتسج ساتلا ،حبَر بظحح الاظمئنان ؿىل الىي والكارة ًلذرص فلط
ؿىل رساةل فُس حوهَة بو ماكملة ىاثفِة وىو ما بظححنا هالحؼو ابًفـي يف اًواكؽ احلايل ،ما
ًسل بن اًخىنوًوحِة وإان كصتت املسافة تني اًناس فييي يف ذاث اًوكت تـسث اًلصًحني
ؾن تـضيم اًحـغ.
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اجملموع
ماسرت
اًذــــــىـــصار ًِـــــــساوس
اًفئاث
اًخىصار  %اًخىصار  %اًخىصار %
بظسكاء دــارح اس خزسام املوكـؽ 42 346 62 60 60 446
66 34
7
46
4
66
بظسكاء ؾدــــص اس خزسام املوكؽ
600 342 44 26 64 474
اجملـــــــــــــــــموع

اًعَحة اجلامـَون اجلزائصًون وموكؽ اًفاٌس حوك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نٌل ًخعي %66من اًـسد الإحٌليل لفصاد ؾَنة اًححر ؿرب موكؽ اًفُس حوك مؽ
بظسكاهئم اًلساىم اذلٍن فصكهتم اًؼصوف بو اجللصافِا ومنـهتم من الاًخلاء ُمجسدا وتشكل
اكن موكؽ اًفُس حوك فصظة ًخحلِق اٌَلاء من خسًس ًىن افرتاضَا وىو اًيسف اذلي ُبوضئ
من بخهل املوكؽ يف اًحساًة بي الإتلاء ؿىل ؿالكاث اًعساكة تـس ادلراسة.
وًُحني اجلسول رمق 04:بًضا بن % 66من بفصاد ؾَنة اًححر من اًعَحة املححوزني هلم
بظسكاء ثـصفوا ؿَهيم ؿرب اًفُس حوك من خنس َاث بحنحَة بو من بتناء اًوظن ومل حىن
حصتعيم هبم بًة ؿالكة من كدي ،وىو ما ًسل ؿىل بن ىشه اًفئة هتسف اإىل ثوس َؽ دائصت
ؿالكاهتا الاحامتؾَة ،دلرخة ختعي احلسود اجللصافِة واًس َاس َة ،نٌل بهنا متَي اإىل اًخحايه
تـسد الظسكاء وهوؾيم ابًنؼص اإىل بهنم من ؿست خنس َاث .وثخوزع اًنس حة ؿىل اًفئخني
املسروس خني ابًضلك اًخايل %4 :ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  %7ابًنس حة ًعَحة
املاسرت ويه وسة مذلارتة خسا مما ًسل ؿىل بن دوافؽ اًفئخني من اس خزسام املوكؽ ثدضاتو
نثريا.
 :6ؿاًري ادذَار بفصاد ؾَنة اًححر لظسكاهئم ؿرب موكؽ اًفُس حوك
هلعس ابملـاًري اًرشوط اًيت ؿىل بساسيا ًلدي املححوزون ظَحاث اًعساكة ؿرب املوكؽ
ًَىوهوا فامي تـس مه الظسكاء اذلٍن ًُفضَون بن ًسذَوا مـيم يف ؿالكاث احامتؾَة ،ويه
اًنلعة اًيت حىضف ًنا تسكة ؾن هوع اًـالكاث اًيت حيصص اًعَحة املححوزون ؿىل تناهئا
ؿرب املوكؽ تناءا ؿىل هوع وظحَـة الظسكاء اخملخارٍن ومِولهتم واىامتماهتم ،وكس حاوًنا
الإحاظة هبشا اجلاهة من ذالل ظَاكة اًسؤال اًخايل :ما يه مـاًريك يف ادذَار اظسكائم
ؿرب املوكؽ ؟
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خسول رمقً 02:حني مـاًري ادذَار بفصاد ؾَنة اًححر لظسكاهئم ؿرب موكؽ اًفُس حوك
ما يه مـاًريك يف ادذَار اظسكائم ؿرب املوكؽ؟
%
2
4
6
6
3
3
3
3
0
44

ًُحني اجلسول رمق 02 :اخلاص مبـاًري ادذَار اًعَحة املححوزني لظسكاهئم ؿرب املوكؽ ،بن
%33من بفصاد ؾَنة اًححر خيخارون بظسكاءمه ؿرب املوكؽ تناء ؿىل مـَار اجلنس ،وثخوزع
اًنس حة ؿىل اًفئخني املسروس خني ابًضلك اًخايل %42 :ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي
 %2ابًنس حة ًعَحة املاسرت .وحسة اجلسول هفسو خيخار  %4مهنم بظسكاءمه ؿىل بساس
اًحدل ،وثوزؾت اًنس حة ابًضلك اًخايل %7 :ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  %4ابًنس حة
ًعَحة املاسرت ،وثفسري ذكل كس ًـود اإىل بن ملمثًل ىشه اًنس حة رقحة يف اًخفادص تبن دلهيم
بظسكاء من خنس َاث خمخَفة وبهنم ٍصقحون يف تناء ؿالكاث واسـة خسا ثخرعى حسود
ادلوةل اًواحست.يف حني خيخار %2مهنم بظسكاءمه تناء ؿىل مـَار اٌَلة ،وثخوزع اًنس حة
ؿىل اًفئخني املسروس خني ابًضلك اًخايل %3 :ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي %6
ابًنس حة ًعَحة املاسرت ،ما ًويح تبن ممثًل ىشه اًنس حة ًفضَون اإما اًخحسج مؽ بظسكاء
ًخلنون ًلهتم بو هيسفون اإىل اًخـصف ؿىل بظسكاء ًخلنون ًلاث بدصى من بخي ثـَميا
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اًذــىـــصار
اًفئاث
اجلنس
اًحدل
اٌَلة
ادلايهة
املينة
املس خوى اًـَـــمي
الاىذـٌلم املضرتك
ؿالكــة ساتلة
مـاًـري بدصى
اجملــــموع

ًِـــــــساوس
%
اًخىصار
42
46
7
44
3
66
2
64
4
64
60
36
60
36
4
30
3
66
63
474

ماسرت
اًخىصار
33
4
4
3
66
66
60
60
0
26

اجملموع اًلكي
%
اًخىصار
33
640
4
30
2
67
4
64
4
42
63
24
63
26
66
20
3
66
600
342

اًعَحة اجلامـَون اجلزائصًون وموكؽ اًفاٌس حوك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وىو ما ٌساؿسان يف فيم وثفسري هخاجئ اًسؤال رمق( )67ما يه اٌَلة النرث اس خزساما يف
ثواظكل ؿرب موكؽ اًفُس حوك؟
خيخار  %4من بفصاد ؾَنة اًححر بظسكاءمه ؿرب موكؽ اًفُس حوك حسة مـَار
ادلايهة ،وثخوزع اًنس حة ؿىل اًفئخني املسروس خني ابًضلك اًخايل %2 :ابًنس حة ًعَحة
اٌَُساوس ملاتي  %6ابًنس حة ًعَحة املاسرت .نٌل خيخار  %4مهنم بظسكاهئم ؿرب املوكؽ
حسة ما ىو موزق يف اجلسول رمق  02حسة مـَار املينة ،وثخوزع اًنس حة ؿىل اًفئخني
املسروس خني ابًضلك اًخايل %4 :ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي %3ابًنس حة ًعَحة
املاسرت ،وًسل ىشا املـَار ؿىل بن اًعَحة املححوزني ًفضَون الظسكاء اذلٍن ًـمَون يف
همن مصموكة بو همن ذاث ؿالكة ابىامتماهتم اًضرعَة.
وًُحني اجلسول هفسو بن  %63من بفصاد ؾَنة اًححر خيخارون بظسكاهئم ؿرب املوكؽ
تناء ؿىل مـَار املس خوى اًـَمي ،وثخوزع اًنس حة ؿىل اًفئخني املسروس خني ابًضلك اًخايل:
 %60ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  %3ابًنس حة ًعَحة املاسرت .وجساوث اًنس حة مؽ
وس حة اًعَحة املححوزني اذلٍن خيخارون بظسكاءمه حسة مـَار الاىامتم املضرتك ،حِر
كُسرث يه الدصى تـ  %63وثوزؾت ؿىل اًفئخني املسروس خني ابًضلك هفسو%60 :
ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  %3ابًنس حة ًعَحة املاسرت.
يف الإظار هفسو وسجي بن  %66من اًعَحة املححوزني ًلدَون ظَحاث اًعساكة ؿرب
املوكؽ تناء ؿىل مـَار املـصفة اًساتلة يف اًـامل احللِلي ،وثخوزع اًنس حة ؿىل اًفئخني
املسروس خني ابًضلك اًخايل %4 :ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  %3ابًنس حة ًعَحة
املاسرت ،وىو ما ًسل ؿىل بن ممثًل ىشه اًفئة ل هيسفون من ذالل اس خزساهمم ملوكؽ
اًفُس حوك اإىل اًخـصف ؿىل بانس خسد.
ٌضري اجلسول رمق  02بًضا اإىل بن  %3من بفصاد ؾَنة اًححر خيخارون بظسكاءمه
ؿرب املوكؽ تناء ؿىل مـاًري بدصى ؿىل قصار اًسن...اإخل ،وثوزؾت اًنس حة ؿىل اًفئخني
املشهورثني ابًضلك اًخايل %3 :ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي ل يشء ابًنس حة ًعَحة
املاسرت.
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائص
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 :4ؿسد بظسكاء بفصاد جممتؽ اًححر ؿرب موكؽ اًفُس حوك
هلعس تـسد الظسكاء ؿسد الصزاص املُسجَني يف كامئة بظسكاء اًعَحة املححوزني ؿرب
موكؽ اًفُس حوك ،واذلٍن ًخفاؿَون مـيم تعفهتم بظسكاء افرتاضَني يف اإظار ؿالكاهتم
الاحامتؾَة الافرتاضَة ويه اًنلعة اًيت حىضف ًنا تسكة اإن اكن املححوزون ٍصقحون يف
ثوس َؽ دائصت ؿالكاهتم الاحامتؾَة بم ل حِر ًويح ؿسد الظسكاء تعحَـة اًـالكة
الاحامتؾَة الافرتاضَة ،من حِر اجساؾيا بو ثلَعيا .نٌل ٍىضف ًنا بًضا ؾن مسى
حصص املححوزني ؿىل الاهسماح يف اًوسط الافرتايض ُلك حسة ظحَـة بظسكائو
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائص
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يف كصاءت صامةل ٌَجسول حمي اًخحََي ًُمىن اًلول بن كدول ظَحاث اًعساكة ؿرب موكؽ
اًفُس حوك ُمصثحط حباخاث مـَنة ًلك مس خزسم رقحة يف اإص حاؾيا ،فِىون اًيسف من
كدوًيا ؿىل بساس اجلنس مثال ىو اإص حاع حاخة اًخحسج حبصًة هحريت ودون كِس بو ركاتة
احامتؾَة مؽ ظصف بآدص من خنس خمخَف ،وٍىون كدوًيا ؿىل بساس هوع اًحدل مثال تسافؽ
اإص حاع حاخة اًخفادص تبظسكاء من ؿست خنس َاث ،وًويح كدوًيا ؿىل بساس اٌَلة بن بحس
اًعصفني نٌل س حق اذلهص ٍصقة يف اًخواظي مؽ بصزاص تَلة ثـَمو بو بهو ٍصقة يف ثـمل
ًلاث خسًست ،نٌل ٍىون كدول اًعساكاث ؿىل بساس ادلٍن مصده اإىل رقحة اًعاًة
املُس خزسم يف الاهفذاخ واًخـصف ؿىل دايانث بدصى بو اًخـمق يف فيم ادلٍن اذلي ًنمتي اإًَو
ىو بو اًعصف الآدص ،نٌل كس ًـود اإىل اًضـور ابًصاحة لن اًعصفني ًنمتَان اإىل هفس ادلايهة
بو بن ٍىون ىسفو ىو ثـصًف اًناس ابدلٍن اذلي ًـخنلو .وًسل كدول اًعساكاث بًضا ؿىل
بساس املينة واملس خوى اًـَمي والاىامتم املضرتك ؿىل بن املس خزسم ٍصقة يف اًخـصف
ؿىل بظسكاء مصموكني ٌس خفِس مهنم يف حِاثو اًَومِة .يف حني ًسل كدوًيا ؿىل بساس
املـصفة اًساتلة بن املس خزسم حيصص لك احلصص ؿىل الإتلاء ؿىل ؿالكاثو الاحامتؾَة
احللِلِة تي واًسـي ًخوظَسىا بنرث تخحوًَيا اإىل اًـامل الافرتايض من بخي اًخواظي
املس متص ،نٌل ًسل ؿىل بن املس خزسم ًفضي اًـالكاث الاحامتؾَة احللِلِة ؿىل ثكل
اًـالكاث اًيت ثنضب ؿرب موكؽ اًفُس حوك.

اًعَحة اجلامـَون اجلزائصًون وموكؽ اًفاٌس حوك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وؿسدمه ،وكس حاوًنا الإحاظة هبشا اجلاهة من ذالل ظَاكة اًسؤال اًخايل :مك ؿسد
بظسكائم ؿرب موكؽ اًفُس حوك؟
خسول رمقً 60:حني ؿسد بظسكاء بفصاد جممتؽ اًححر ؿرب موكؽ اًفُس حوك
م ؿسد بظسكائم ؿرب موكؽ اًفُس حوك؟
اًذــــــىـــصار
اًفئاث
بكي من مائة ظسًق
من 600اإىل بكـي
من 400ظسًـــق
من  400اإىل بكـي من
 300ظسًـــق
 300ظسًق فبنرث
اجملـــــــموع

ًِـــــــساوس
اًخىصار %
26
622

ماسرت
اًخىصار %
66
70

اجملموع اًلكي
اًخىصار %
44
402

72

62

40

7

42

44

44

7

7

4

44

4

44
474

4
62

4
26

6
47

33
342

2
600

ًُحني اجلسول رمق 60 :اخلاص تـسد بظسكاء اًعَحة املححوزني ؿرب املوكؽ ،بن %44من
بفصاد ؾَنة اًححر تَف ؿسد بظسكاهئم ؿرب املوكؽ بكي من  600ظسًق ويه بؿىل وس حة،
وثخوزع ؿىل اًفئخني املسروس خني ابًضلك اًخايل %26 :ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي
 %66ابًنس حة ًعَحة املاسرت ،وثفسري ذكل ىو بن بكَة بظسكاء بفصاد جممتؽ اًححر من
الىي واملـارف وذكل تنسة  %24لظسكاء اجلوار وادلراسة وً %46لظسكاء من
بفصاد اًـائةل اًىدريت ،وً %66لظسكاء اً ُلساىم نٌل تًُنا ذكل يف اجلسول اًساتق رمق(.)04
مفن املنعلي بن ٍىون ؿسد الظسكاء كََال مادام املس خزسمون ل ًعمحون اإىل اًخـصف
ؿىل بظسكاء خسد .نٌل احذي اًعَحة املححوزون اذلٍن هلم بظسكاء من فئة  600وبكي من
 400ظسًق وس حة  ،%44وثوزؾت ؿىل اًفئخني املسروس خني ابًضلك اًخايل%62 :
ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  %7ابًنس حة ًعَحة املاسرت .واحذي بفصاد ؾَنة اًححر
املسروس ؿرب موكؽ اًفُس حوك اذلٍن هلم بظسكاء من فئة  400وبكي من  300ظسًق وس حة
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائص
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 2ظحَـة الاس خزسام :ابملضارنة بو من دون مضارنة
هلعس تعحَـة الاس خزسام احلاًخني اٌَخني ًُفضي اًعَحة املححوزون بن ٍىوان ؿَهيا ومه
ٌس خزسمون املوكؽ ،وثخجىل ىاثني احلاًخني يف :املضارنة بو من دوهنا ،وثـين الوىل بن
ٍىون املس خزسمون مؽ بصزاص بآدصٍن بزناء اس خزساهمم ٌَموكؽ ،يف حني ثـين احلاةل اًثاهَة
بن ٍىوهوا مبفصدمه يف احلاةل املشهورت ،ذكل بن دراسة ىشا اجلاهة حىضف ًنا مس خوى
اخلعوظَة اًيت ٌسـى املححوزون اإىل اإحاظة ظصًلة اس خزساهمم ٌَموكؽ هبا ونشا بظسكاهئم
اذلٍن ًخواظَون مـيم .وكس حاوًنا الإحاظة هبشا اجلاهة من ذالل ظَاكة اًسؤال اًخايل:
وبهت جس خزسم اًفُس حوك ىي ثفضي بن حىون وحسك بو مؽ بآدصٍن؟
خسول رمقً 66 :حني بفضََة اس خزسام بفصاد جممتؽ اًححر ملوكؽ اًفُس حوك
وبهت جس خزسم اًفُس حوك ىي ثفضي بن حىون وحسك بو مؽ بآدصٍن؟
اًذــــــىـــصار ًِـــــــساوس
اًفئاث
اًخىصار %
74
بن حىون وحسك 434
60
بن حىون مؽ بآدصٍن 37
64
474
اجملـــــــــموع
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ماسرت
اًخىصار %
43
42
4
6
44
26
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اًخىصار %
44
367
64
23
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 ،%4وثخوزع ؿىل اًفئخني املسروس خني ؿىل اًنحو اًخايل %7 :ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس
و %4ابًنس حة ًعَحة املاسرت.
يف حني حصاوخ ؿسد بفصاد ؾَنة اًححر ؿرب موكؽ اًفُس حوك اذلٍن هلم بظسكاء من فئة
 300ظسًق فبنرث وس حة  %2وثوزؾت ؿىل اًفئخني املسروس خني ؿىل اًنحو اًخايل%4 :
ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  %6ابًنس حة ًعَحة املاسرت ،ما ًسل ؿىل بن ممثًل ىشه
اًنس حة من اًعَحة هيسفون اإىل ثوس َؽ دائصت ؿالكاهتم الاحامتؾَة نٌل بن ادذَارمه لظسكاهئم
ؿرب املوكؽ ًُس ملِسا ثرشوط بو مـاًري حمسدت يف الاهخلاء.

اًعَحة اجلامـَون اجلزائصًون وموكؽ اًفاٌس حوك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًُحني اجلسول رمق 66 :اخلاص تبفضََة اس خزسام اًعَحة املححوزني ملوكؽ اًفُس حوك،
ًحني بن  %44من اًعَحة املححوزني ًفضَون اس خزسام املوكؽ ومه مبفصدمه ويه بؿىل
وس حة ،وثخوزع ؿىل اًفئخني املسروس خني ؿىل اًنحو اًخايل %74 :ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس
ملاتي  %43ابًنس حة ًعَحة املاسرت .وًُحني اجلسول هفسو بن  %64من بفصاد ؾَنة اًححر
ل ُيسون ماهـا من اس خزسام املوكؽ مؽ بآدصٍن ،وثخوزع اًنس حة ؿىل اًفئخني املسروس خني
ؿىل اًنحو اًخايل %60 :ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  %4ابًنس حة ًعَحة املاسرت.
ًسل ثفضَي كاًحَة بفصاد ؾَنة اًححر اس خزسام املوكؽ ومه مبفصدمه ؿىل اخلعوظَة
اًىدريت اًيت حيصظون ؿىل احملافؼة ؿَهيا ،وًؤنس بًضا بن اًفُس حوك جتاوز جىثري اًلصض
اذلي ُبوضئ من بخهل يف اًحساًة ً َُعحح اًَوم كادرا ؿىل اإص حاع اًـسًس من احلاخاث واًيت
مهنا اًـاظفِة تني اجلنسني وبدصى ؿسًست .نٌل كس ٍىون ًيشا ؿالكة مؽ هوع اًوس َةل
املس خزسمة فالرحج بن املس خزسمني اذلٍن ًُفضَون الإحبار مبفصدمه ٌس خزسمون اًياثف
اًنلال بو احلاس حوة اًضريص تلصض احملافؼة بنرث ؿىل اخلعوظَة بزناء اس خزسام املوكؽ.
 :60الاخنصاط يف ٍلوؿاث افرتاضَة
هلعس ابجملموؿاث الافرتاضَة ثكل اًخجمـاث اًيت ثدضلك ؿرب موكؽ اًفُس حوك
 groupesواًيت ثُـرب ؾن جتمؽ ًضم بظسكاء افرتاضَني جتمـيم اىامتماث مضرتنة ،مهنا
الثعال تبهواؿو :خشيص ،مجـي وحٌلىريي تلصض اًنلاش حول كضااي مـَنة بو من بخي
ادلردصة فلط ،ويه اًنلعة اًيت حناول اًىضف من ذالًيا ؾن مسى رقحة املححوزني يف
الاخنصاط يف ىشا اًنوع من اًخجمـاث بو ؾن ؿسهما ،وكس حاوًنا الإحاظة هبشا اجلاهة من
ذالل ظَاكة اًسؤال اًخايل :ىي بهت منرصط يف ٍلوؿاث افرتاضَة؟ يف حاةل الاخاتة
تنـم ما هوؾيا؟
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خسول رمقًُ 64:حني اإن اكن بفصاد جممتؽ اًححر منرصظني يف ٍلوؿاث افرتاضَة
ىي بهت منرصط يف ٍلوؿاث افرتاضَة؟

ًُحني اجلسول رمق 64 :اخلاص ابخنصاط اًعَحة املححوزني يف ٍلوؿاث افرتاضَة ؿرب
موكؽ اًفاٌس حوك واًحاًف ؿسدمه  342مفصدت ،ملسمة نٌل ىو ُمدني اإىل فئخني :ثضم الوىل
 474مفصدت متثي ظَحة اٌَُساوس ،يف حني ثضم اًثاهَة  26مفصدت متثي ظَحة املاسرتً ،حني
بن %24من اًعَحة املححوزني منرصظون يف ٍلوؿاث افرتاضَة ؿرب موكؽ اًفُس حوك،
وثخوزع اًنس حة ؿىل اًفئخني املسروس خني ابًضلك اًخايل %74 :ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس
ملاتي  %42ابًنس حة ًعَحة املاسرت .اإن اجملموؿاث الافرتاضَة ثُمىن املححوزني من ثحادل
اًـسًس من املـَوماث واًخـصف ؿىل اًـسًس من الصزاص من ذوي الاىامتم املضرتك ومن
خمخَف بحناء اًـامل ويه ٍلوؿاث مذرععة يف اًـسًس من اًنضاظاث مفهنا ادلراس َة
واًـَمَة وثضم اًعَحة ولك ما خيط اجلامـة ،ومهنا املينَة ومهنا اجملموؿاث اًنسائَة املخـَلة
ابخلَاظة واًعحخ واملوضة...اإخل .نٌل ثوخس بًضا ٍلوؿاث س َاس َةواحامتؾَة ورايضَة ...اإخل
ويه ٍلوؿاث موهجة ًفئة مـَنة من املس خزسمني ،حِر ًنرصط لك مس خزسم يف ٍلوؿة
فبنرث ،اهعالكا من دوافـو اًضرعَة والإص حاؿاث اًيت ٌسـى اإىل حتلِليا ،ومبا بن ىشه
اجملموؿاث ثَيب اًـسًس من احلاخاث املخـسدت واملخنوؿة مفن املنعلي بن ثَلى اإكدال هحريا
ؿَهيا.
نٌل ًُحني اجلسول رمق  64بًضا بن  %6من اًعَحة املححوزني بخاتوا بهنم كري منرصظني
يف ٍلوؿاث افرتاضَة ،ويه اًنس حة اًيت ثخوزع ؿىل اًفئخني املسروس خني ابًضلك اًخايل:
 %7ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  %6ابًنس حة ًعَحة املاسرت .وثسل ؿىل بن ظَحة ىشه
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائص
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اًذـــىـــصار
اًفئاث
هـم
ل
اجملـــــــــموع

ًِـــــــساوس
اًخىصار %
74 424
7 43
62 474

ماسرت
اًخىصار %
42 47
6
4
44 26

اجملموع اًلكي
اًخىصار %
24 336
6
44
600 342
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اًفئة ل ًـعون بمهَة هحريت ًيشه اجملموؿاث وبهنم ًفضَون بمور بدصى مذاحة ؿرب املوكؽ
اكإرسال اًصسائي بو ورش منضوراث مـَنة.
خسول رمقً 63 :حني هوع اجملموؿاث الافرتاضَة اًيت ًنمتي اإٍهيا بفصاد جممتؽ اًححر
يف حاةل الإخاتة تنـم ما هوؾيا؟
اًذــــــىـــصار ًِـــــــساوس
اًفئاث
اًخىصار %
4
44
س َاس َة
42
604
زلافِة
60
34
ؿَمَة ودراس َة
4
44
احامتؾَة
4
64
رايضَة
2
36
اكذعادًة
72
424
اجملــــموع

ماسرت
اًخىصار
6
30
44
66
3
6
47

%
4
4
7
4
6
4
42

اجملموع اًلكي
اًخىصار %
60
34
36 634
67
46
63
24
7
46
66
34
23 336

ًُحني اجلسول رمق 63 :اخلاص ابًعَحة اذلٍن بخاتوا تبهنم منرصظون يف ٍلوؿاث
افرتاضَة ؿرب موكؽ اًفُس حوك واًحاًف ؿسدمه  336مفصدت ملسمة نٌل ىو ُمدني اإىل فئخني:
ثضم الوىل  424مفصدت متثي ظَحة اٌَُساوس ،يف حني ثضم اًثاهَة  47مفصدت متثي ظَحة
املاسرتً ،حني بن %60من اًعَحة املححوزني بخاتوا :بهنم منرصظون يف ٍلوؿاث س َاس َة
ؿرب موكؽ اًفُس حوك وثخوزع اًنس حة ؿىل اًعَحة املححوزني ابًضلك اًخايل %4 :ابًنس حة
ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  %4ابًنس حة ًعَحة املاسرت.
وًُحني اجلسول هفسو بن%36من اًعَحة املححوزني منرصظون يف ٍلوؿاث زلافِة ؿرب
املوكؽ ويه بؿىل وس حة ،وثوزؾت ؿىل اًفئخني املسروس خني ؿىل اًنحو اًخايل%42 :
ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  %4ابًنس حة ًعَحة املاسرت ،نٌل ثوزؾت اجملموؿة اًثلافِة
اإىل فئاهتا اًفصؾَة اكًخايل:
  %60من اًعَحة املححوزني ًنمتون جملموؿاث دًنِة .خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائص
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 :66اٌَلة املس خزسمة
هلعس ابٌَلة املس خزسمة ،اٌَلة اًيت ًُفضي اًعَحة املححوزون اس خزساهما يف اًخواظي
مؽ كريمه ؿرب موكؽ اًفُس حوك ،سواء اكن الثعال خشعَا بو مجـواي ،وسواء اكهت ىشه
الذريت يه اٌَلة املس خزسمة يف نخاتة اًصسائي بو يف اجملموؿاث الافرتاضَة بو حىت يف
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائص
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 ًنمتي  %64من اًعَحة اإىل ٍلوؿاث فاكىَة. وًنمتي  %2من اًعَحة املححوزني جملموؿاث فنَة. نٌل ًنمتي  %4من املححوزني من اًـنرص اًنسوي اإىل ٍلوؿاث وسائَة ،واًيت ثُـىنجلك ما خيط املصبت (ظحخ ،دِاظة ،دٍىور ،موضة.)...
بما ما ثـَق تفئة اجملموؿاث ادلراس َة فنسجي بن  %67من اًعَحة املححوزني حسة
اجلسول رمق 63منرصظون يف ٍلوؿاث دراس َة وؿَمَة ؿرب موكؽ اًفُس حوك وىو بمص منعلي
خسا ؿىل اؾخحار بن جممتؽ اًححر ًُمثي اًعَحة اجلامـَني ،وثخوزع اًنس حة ؿىل اًفئخني
املسروس خني ابًضلك اًخايل %60 :ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  %7ابًنس حة ًعَحة
املاسرت.
نٌل ًحني اجلسول هفسو بن  %63من اًعَحة املححوزني من مس خزسيم موكؽ اًفُس حوك
منرصظون يف ٍلوؿاث احامتؾَة ؿرب املوكؽ ،وثخوزع ىشه اًنس حة ؿىل اًعَحة املححوزني
ابًضلك اًخايل %4 :ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  %4ابًنس حة ًعَحة املاسرت.
من هجة بدصى جسَت وس حة  %7من اًعَحة املححوزني منرصظني يف ٍلوؿاث
رايضَة ؿرب موكؽ اًفُس حوك ،وثوزؾت اًنس حة ؿىل اًفئخني املسروس خني ابًضلك اًخايل:
 %4ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  %6ابًنس حة ًعَحة املاسرت .بذريا ًُحني اجلسول رمق
 63بن  %66من اًعَحة املححوزني منرصظون يف ٍلوؿاث اكذعادًة  ،وثخوزع اًنس حة
ؿىل اًفئخني اًعالتَدني املسروس خني ابًضلك اًخايل %2 :ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي
 %4ابًنس حة ًعَحة املاسرت .وىو ما ًؤنس بن اًفُس حوك بظحح ٌضلك فضاءا واسـا
وصامال نٌل ًسل بًضا بهو ًَُيب لك الذواق وٌ ُض حؽ لك احلاخاث ؿىل ادذالف بهواؾيا.
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اًخـََلاث ؿىل منضوراث الظسكاء يف اإظار ؿالكاهتم الاحامتؾَة الافرتاضَة ،ويه اًنلعة
اًيت حىضف ًنا ؾن ظحَـة الظسكاء اذلٍن ًخواظَون مـيم  ،نٌل حىضف ًنا بًضا ؾن
مسى متسم اًعَحة املححوزني هبوٍهتم اًثلافِة ابؾخحارمه مواظنني حزائصًني ًنمتون ًثلافة
حمََة حزائصًة وؾصتَة اإسالمِة .اإضافة اإىل هَفِة اهسماهجم يف اًوسط الافرتايض ُلك
حسة اٌَلة اًيت ًفضي اس خزساهما ،وكس حاوًنا الإحاظة هبشا اجلاهة من ذالل ظَاكة
اًسؤال اًخايل :مايه اٌَلة النرث اس خزساما يف ثواظكل ؿرب املوكؽ؟
خسول رمقً 62:حني اٌَلة املس خزسمة ٌَخواظي ؿرب موكؽ اًفُس حوك
مايه اٌَلة النرث اس خزساما يف ثواظكل ؿرب املوكؽ؟
اًذــــــىـــصار ًِـــــــساوس
اًفئاث
اًخىصار %
40
66
اًـصتَة اًفعحى
42
604
ادلارخة
67
46
اًفصوس َة
2
64
الاجنَزيًة
ًلة فُس حوهَة
7
40
(رموز ،اصاراث..
64
474
اجملــــــــموع

%
2
66
2
0

اجملموع اًلكي
%
اًخىصار
42
602
20
623
40
64
2
64

ماسرت
اًخىصار
33
34
64
0
4

6

44

6

26

44

342

600

ًُحني اجلسول رمق 62 :اخلاص ابٌَلة املفضةل ًخواظي املححوزني ؿرب موكؽ اًفُس حوك،
بن %42من اًعَحة املححوزني ًفضَون اس خزسام اٌَلة اًـصتَة اًفعحى بزناء اثعاهلم ؿرب
املوكؽ ،وثخوزع اًنس حة ؿىل اًفئخني املسروس خني ؿىل اًنحو اًخايل %40 :ابًنس حة ًعَحة
اٌَُساوس ملاتي  %2ابًنس حة ًعَحة املاسرت .يف حني ًفضي  %20مهنم حسة اجلسول
رمق 66:اس خزسام اٌَيجة ادلارخة يف اثعاهلم ؿرب املوكؽ ويه بؿىل وس حة واًيت ثخوزع
اًنس حة ؿىل اًفئخني املسروس خني ابًضلك اًخايل %42:ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي
 %66ابًنس حة ًعَحة املاسرت.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هور اًيسى ؾحادت -خامـة اجلزائص - 3اجلزائص

ذالظة واس خنذاخاث:
سـَنا من ذالل حتَََنا ٌَنخاجئ املخـَلة تبمناط اس خزسام اًعَحة املححوزني ملوكؽ
اًفُس حوك اًخـصف ؿىل اًعصًلة اًيت جس خزسم هبا ؾَنة مىوهة من ( )342مفصدت من اًعَحة
اجلامـَني اجلزائصًني جلكَة ؿَوم الإؿالم والثعال خامـة اجلزائص 3موكؽ اًفُس حوك .اذلي
مىن من اإضافة بدواث وثعحَلاث ثفاؿََة خسًست سامهت يف جسيَي معََة الثعال
ومىنت من رتط املس خزسمني ؿرب خمخَف هلاط اًـامل.
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جمةل اًخلري الاحذــــــــــٌلؾي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اًــــــــــــسد اخلامس

وًفضي  %40من اًعَحة املححوزني اس خزسام اٌَلة اًفصوس َة ازناء اثعاهلم ؿرب املوكؽ،
ويه اًنس حة اًيت ثخوزع ؿىل اًفئخني املسروس خني ابًضلك اًخايل %67:ابًنس حة ًعَحة
اٌَُساوس ملاتي  %2ابًنس حة ًعَحة املاسرت .يف حني ٌس خزسم  %2من ىؤلء اًعَحة
اٌَلة الاجنَزيًة يف اجملال املسروس ،وثخوزع اًنس حة ؿىل اًفئخني املسروس خني ؿىل اًنحو
اًخايل %2 :ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي ل يشء ًعَحة املاسرت ،وثسل ىشه اًنس حة
املخسهَة ؿىل بن ىشه الذريت مازاًت هممضة يف اجلامـة اجلزائصًة مما اهـىس سَحا ؿىل
مس خوى ثساوًيا تني اجلزائصًني ملارهة ابٌَلة اًفصوس َة املس خزسمة بنرث يف اًنضاط اًصمسي
ٌدلوةل اجلزائصًة.
نٌل ًُحني اجلسول رمق 62:بن  %6من بفصاد ؾَنة اًححر ًفضَون اس خزسام ًلة
فُس حوهَة ذاظة بزناء اثعاهلم ؿرب املوكؽ ،وثخوزع ىشه اًنس حة ؿىل اًنحو اًخايل%7 :
ابًنس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  %6ابًنس حة ًعَحة املاسرت ،و ًـود ذكل اإىل بن ممثًل
ىشه اًفئة دلهيم ظـوتة يف اًخواظي مؽ الآدصٍن ؿرب املوكؽ دلرخة بن حىون اخاابهتم خمخرصت
يف صلك ظورت بو رمز ،وابًخايل فاإن املوكؽ ابًنس حة هلم ل ٌضلك وس َةل ٌَخواظي تي بدات
اإؿالمِة يف الساس.
ما ًُالحغ ىنا ىو قَاة اس خزسام اٌَيجاث المازًلَة تبهواؾيا اخملخَفة ثسخة ؿسم
ثوفص حصوف ىشه اٌَلة يف ًوحة مفاثَح اًمكحَوحص.

اًعَحة اجلامـَون اجلزائصًون وموكؽ اًفاٌس حوك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تـس اإحصاء ادلراسة املَساهَة واسدنادا اإىل هخاجئيا ثوظَنا اإىل بن مـؼم املححوزني
ًخفاؿَون ؿرب ىشا اًفضاء الافرتايض اجلسًس مؽ بظسكاء من هفس حمَعيم الاحامتؾي بو من
جممتـاث بدصى ،نٌل بزحدت اًنخاجئ املَساهَة بن بكَة اًعَحة حمي ادلراسة ميخَىون ذربت ل
تبس هبا يف اس خزسام املوكؽ ُحسدث يف زالج س نواث ومبـسل بنرث من زالج ساؿاث
ًومِا ،وًخعفح بكَهبم املوكؽ لنرث من زالج مصاث ًومِا وابس خزسام وس َةل اًياثف
اًنلال ما ًسل ؿىل بهنم حيخىون احذاكاك هحريا تو من ذالل حصظيم ؿىل اًحلاء يف حاةل
اثعال دامئ ومن بي ماكن .نٌل م ًىن اًفُس حوك مـؼم املححوزني من رتط ؿالكاهتم احللِلِة
ابًـامل الافرتايض مما حـَيا بنرث كوت ومذاهة ،ؿىل اؾخحار بن مـؼم بظسكاء املححوزون ؿرب
املوكؽ ثـصفوا ؿَهيم ذارح اس خزسامو ومعلوا ظساكهتم ؿربه ،نٌل باتخ املوكؽ ملس خزسمِو من
اًعَحة املححوزني ادذَار ؿسد كري منهتيي من الظسكاء ؾن ظصًق كدول ظَة ظساكاهتم
حِر اكن ؿامي اجلنس ىو املـَار السايس يف ذكل .وكس تَف ؿسد بظسكاء بكَة
املححوزني ؿرب املوكؽ بكي من  600ظسًق ًخواظَون مؽ تـضيم اًحـغ ابس خزسام اٌَيجة
ادلارخة حسة هخاجئ ادلراسة املَساهَة ،ؿٌَل بن مـؼم بظسكاء اًعَحة ؿرب املوكؽ مـصوفون
يف اًـامل احللِلي وىو ما ًربر اًخحسج مـيم من دون رمسَاث وتَلة ثس َعة نٌل يف اًواكؽ
احللِق

اًيوامش:
 -1بمحس جن مصسًل ،السس اًـَمَة ًححوج الاؿالم ،اًعحـة الوىل ،دار اًورمس ٌَنرش واًخوزًؽ اجلزائص 4063،ص.626
 -2معَحة دراساث مصحةل اًخسرح ،خامـة اجلزائص ،3لكَة ؿَوم الإؿالم والثعال حسة اًس نة اجلامـَة .4064/4062
 -3بمحس تسر ،بظول اًححر اًـَمي ومناىجو ،بظول اًححر اًـَمي ومناىجو ،اًعحـة اًخاسـة ،املىذحة الاكدميَة( ،دون س نة ورش).
ص.346
آ
َ -4لس ؾحَساث وبدصون ،اًححر اًـَمي بدواثو وبساًَحو ،دار اًفىص ٌَعحاؿة واًنرش ،ؾٌلن  ،6224ص.27
 -5بمحس تسر ،مصحؽ ساتق ،ص.344
 -6اجمننؼورحٌللدلًنالهعاريً،ساانًـصة،،ادلاراملرصًةٌَخبًَفواًرتمجة،دث،ح، 2ص. 383
 -7حمسن بمحس اخلضريي ،السس اًـَمَة ًىذاتة رسائي املاحس خري وادلنخوراه ،مىذحة الجنَو املرصًة اًلاىصت 6224،ص.46
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