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وممممممممممممممعػفقمم"اٌراػؼة"ميفمأبعادهماظؼدراتقة،ماهلقؼاتقةم:عاركمبرؼػقؾقريي
 يفمُعالعلةماجملؿؿعاتماٌؿقّدطقةماألغطقظقجقة

مامؼـاضشم ماألغـربقظقجقة ماظـصماألبعاد موجقدػا،ػذا ماٌراػؼة حقثممظيتمؼػرتضمعػفقم
ماٌعاصرة ماألعرؼؽقة مايقاضر مبظفقر ماٌػفقم مػذا مغشأة مػلمغشأةممترتؾط مو مطقزعقبقظقاتفا، و

عرحؾةمصعؾةمظالغؿؼالمعـماظطػقظةممجعؾمػذاماظقضعمعـماٌراػؼةرباظقةماظلقادقة.مقتؿؿقزمباظؾ
مإديمصقرةماظػردماٌلؿؼؾمذاتقا.مؼشفدمزفقرمػذاماٌػفقمميفماجملؿؿعاتماٌؿقدطقةمسؾكموجقد

مثؼايف مجمؿقع متشابؽ مطؾري دؼـاعقة مبشؽؾ ماظشاب معؽاغة مصقف ماجملؿؿعاتمم.تؿؾاؼـ تعرض
ماظؾ ماظؼقؿ مبعض مظـػقذ ماظـلؾقة مضابؾقؿفا ماظدؼـاعقة، مػذه مخالل معـ مممممممممممممرباظقةمقاٌغاربقة

رباظقةمإظقفاموماظيتممتتمطقطؾؿفامسؾكماٌلؿقىماظعاٌل،موميفماظقضتمذاتفمقوماإلؼدؼقظقجقاماظؾ
عـماظعـػميفماظؿققالتماظشكصقة،ماالجؿؿاسقةموماٌؤدلاتقةماظيتمهؿاجمإظقفامماتظفرمغقس

مظؿػرضمغػلفا.

مادؿؼالظقةمذاتقةم-معامبنيماألجقالم-مجمؿؿعاتمعؿقدطقةم-معراػؼةماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:

 صرد.م-

ماهلل مجار مدؾقؿان مو مباي محيقك ماٌعرصقة:م:ظقـدة ماٌروغة مو ماظـؼايف أثرمماالغؿؿاء
مايؼؾ ماواه ماظؿؾعقة مسؾك ماظؿػاسؾ ماىزائريم. ماظشؾاب مبني معؼارغة درادة
 واظشؾابماظػرغللمعـمأصؾمجزائري

اظـؼاصقةمظؾؿـؿقةماإلدراطقة.مظؼدمحاوظـامعـمم-تدخؾمػذهماظدرادةميفمإرارماألحباثماظلقدقق
م مسؾك ماإلدراطقة مواٌروغة ماظـؼايف ماالغؿؿاء متداخؾ مبؿأثري ماإلحارة تـؿقةمخالهلا

مايؼؾ مواه ماألصقلمماظؿؾعقة/االدؿؼالظقة مذو ماظػرغلل مواظشؾاب ماىزائري ماظشؾاب سـد
م(n= 218). ماىزائرؼة

ـؿائجماظيتمتقّصؾـامإظقفامأنمػـاكماخؿالصاتمسؾكمعلؿقىماظدالظةمسـدماظشؾابماظأزفرتم
مايؼؾ مواه ماظؿؾعقة/االدؿؼالظقة مبؿـؿقة مؼؿعّؾؼ مصقؿا مبػرغلا ،م(t=1.98, p ‹0,05)ماظؼارـ

ماإلدراطقة مظؾؿروغة مباظـلؾة مغػلفا .مt=2,04, p ‹ 0,05، (t=2,35, p ‹ 0,05)))مواظـؿقفة

عةمعؼارغةمبـؿائجمصؿعدالتماٌروغةماإلدراطقةمسـدماظشؾابماظػرغللمذيماألصقلماىزائرؼةمعرتػ
"مو"اظؿؾعقة/االدؿؼالظقةمواهمايؼؾ"ماظيتمالمتشريمعروغةمإدارطقة"اغؿؿاءمثؼايف/تأثريماظؿداخؾم
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إديمدالالتمتذطر.مطؿامغشريمإديمأّغفمعـماألػؿقةممبؽانماالسؿؿادمسؾكمعـؾمػذهماظدراداتمصقؿام
مؼؿعّؾؼمباظؿقجفاتمواظؿطؾقؼاتماٌلؿؼؾؾقةمذاتماظعالضةمبفذاماٌقضقع.ممم

م-مذؾابمجزائريم-ماغؿؿاءمثؼايفم-معروغةمإدراطقةم-تؾعقة/ادؿؼالظقةمماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:

 ذؾابمصرغللمذومأصقلمجزائرؼة.

مصايل مظدىمم:طرؼؿ ماظؿعارض محاظة مُحؾؿا: ماٌلؿؼؾؾ مو ماألحالم معلؿؼؾؾ بني
ماظشؾابميفمإنازمعشارؼعفؿماٌلؿؼؾؾقة

يفماظؾقثمسـماٌلؿؼؾؾ.مؼؿؿرطزمػذاممحياولمػذاماٌؼالمتلؾقطماظضقءمسؾكماظلؾؾماٌؿؾعة
ةمتقزيموزو،محقلمعػفقمماظـص،ماظذيمؼعؿؿدمسؾكمعؼابالتمعـفزةمععمذؾابمرؼػقنيميفموالؼ

مإغفمؼؾّقايمصقاشةمعشروع مطقػمأّنقاة. رؤؼةماٌلؿؼؾؾمتعقضفاممـمعـمخاللماألعـؾةماٌذطقرة
ؽققػممنمـعفؿمعـمتومػقمأعرمالمجفماظشؾابمدمقمادرتاتقفقاتمؼقعقة،حقاجزمعقضقسقةمتق

م.اظققعلاٌعقشممضغقراتاإلعؽاغاتماٌؼدعةمهلؿمععم

ماىزائر.م–مرؤؼةمعلؿؼؾؾقةم–معشروعمايقاةم–ذؾابمم–علؿؼؾؾمماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:

مطـزياظّدمسّز ماىؿعقةم:ؼـ ماظؿفؿعاتمإدي ماظؾقثمسـمعـ مو ماظشؾابماظؼروي :
ماظذاتمإثؾات

ظؼدمحاوظـامعـمخاللمػذاماإلدفامماظؼقاممبؿقؾقؾمدقدققظقجلمومأغـروبقظقجلميفماظقضتم
ذاتف،مظـقعمعـماظعالضةماظيتمتربطمبنيماظشؾابموماٌؤدلاتماظؿؼؾقدؼةميفمضراػؿموماٌؿؿـؾةميفم

م)اظؿ ماظشؾااجمؾسماظؼرؼة مخاصمبفؤالء مصضاء مبـاء مدريورة بمعـمخاللمذيعقةمذيعت(،مو
مظؾعؿؾموماظؿعؾريماٌقدقؼل.ماإرارقصػفمغشاراتماظشؾاب،مب

ذيعتمظصاحلماظؽؾار،مويفموجقدمعؤدلةمسؿقعقةمضروؼةمحقثماعـمخاللماظؿكؾلمسـماظؿوم
متؽقنم ماظغاظبمحمدودة، متعؾرياتماظشؾابميف مو مؼؿفـّأصعال م"أيمد ذؾابمبعضماظؼرىمعـ
ذيعقيمخارجمحدودمؽمصضاءمعـطؼةماظؼؾائؾميفمدريورةمإثؾاتماظذاتمععمحماوظةممتّؾميفنمؾ"م
مؼلؿحمهلؿمباظؿصرفمومإثؾاتمذواتفؿمذياسقاميفمجققمعقدقؼلمحمؾل.ممبااظؼرؼةم

 ودطمضروي.م-مذيعقةم–مصضاءمسؿقعلم-مذيعتاتم–مذؾابماظؽؾؿاتماٌػؿاحقةم:

مضؾارل محػقظة مو مجماػدي مواربمدّقم:عصطػك محقل مخطابات مو مذاتقة ر
م"اَيِرَضة"

اظيتمأنزتميفمإرارمعشروسنيمحبـقنيم ػذاماٌؼالمبعضمغؿائجماظؿقؼقؼاتماٌقداغقةمؼؼدم
ماهلفر ميفماظػرتةمحقلمزاػرة ماظدوظقةميفماىزائر ماٌقدقم:م"اهلفرة مؼؿعؾؼماألولمباٌشروع ة.
محاظة ماىزائري"ماٌعاصرة، مباظغرب ماظلرؼة ماألمبم.اهلفرة ميف ماظؾقث غـروبقظقجقامرطز
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اهلفرةماظلرؼةم:"مصعـقاغفمأعاماظـاغل،م(2101 دؼلؿرب-2115مدؾؿؿرب)م.صقةاالجؿؿاسقةموماظـؼا
مإ ماظدودمق ماظؿعاون مإرار ميف مأنز مصؼد ماظراػـة" ماٌرحؾة ميف مجاععةمدؾاغقا مو ماٌرطز مبني ظل
م2009-2011مدؾاغقاإم-أظقؽاغت مظـؿائجم. مضراءة متؼدؼؿ مإدي ماٌؼال مػذا مخالل معـ غلعك

ماياملم ماظشؾاب مبعض مبادؾاغقا، ماٌؿقاجدؼـ م"ايراضة" معلت ماظيت ماٌقداغقة اظؿقؼقؼات
ماٌلؤباهل مسـ مصضال ماظغزوات ممبـطؼة ماٌفؿؿةمفرة ماىؿعقؼة مايرطة مو ماإلدارؼني وظني

ماًمبـ"ايراضة". مإغؿاج مإسادة ماإلعؽان مضدر ماظؿقؾقؾ ماٌأدؼؿػادى مارتؾطماطاب ماظذي وي
هصقؾفامعـماألعاطـماظيتممباظظاػرةمومعامتـريهمعـمتعارػمومؼعؿؿدمسؾكماٌعطقاتمعـؾؿاممّت

مأجرؼتمصقفاماظؿقؼقؼات.

ماهلفرةم-مناحماجؿؿاسلم-مبطاظةم–ماضة""حّرم-مذؾابمطؾؿاتمعػؿاحقة: م–مذؾؽة

ماىزائر.

ماظّرؼػلاالدرتاتقفقاتماظشؾابقةميفماظقدطمم:مسؿقرمزسػقري

ماٌؼالماظربطمبنيمعلأظةماظشؾابمومحرطةماجملؿؿعماظرؼػلمومذظؽمبدرادةم غؼرتحميفمػذا
ماألخريمعـم ماظربع معـذ ماظرؼػل ماظعامل ماظؿقدؼثماظيتمسرصفا معـمخاللمدريورة مايرطة ػذه

نمؽـمظؿـؿقةماظعاملماظرؼػلمأنمهدثمبأيمحالمعـماألحقالمخارجماظلقاقمماظؼرنماٌاضل.مال
اًاصمباظؿؿدن.ميفماظقاضع،مصإنماظؿـشؽةماالجؿؿاسقةمظؾشؾابمطاغتمعـمذؤونماظدوظةماظقرـقةم
ممماظيت،معـمخاللمدقاداتماظؿـؿقة،مسرصتمطقػمختضعمػذهماظػؽةمومأنمتضّرػامإديماظلؾؾقةم

مَؼعؿؼدماظؾعضععمػذا،مصإنمػموموماًـقع. ػؿمضادرونممبؾم،ؤالءماظشؾابمظقلقامدؾؾقنيمطؿا
م مبقصػفؿ ماظظفقر مادرتاتقفقاتمسؾك مؼـؿقن مو ماًاصة مبفقؼؿفؿ صاسؾنيماجؿؿاسقنيمؼطاظؾقن

مخاصةمبفؿ.
إنمتعددؼةماٌؽاغاتماظيتمحيظكمبفاماظشؾابماظرؼػققنميفمإرارماٌشروعماظػالحلماىدؼدم

إنماتماظيتمؼعرصفاماجملؿؿعماظرؼػلماظذيم"مّتمهدؼـف".مظقلتميفماظقاضعماظقجفماآلخرمظؾؿغري
ماإلخػاقماظػرديمهلؤالءماظشؾابمػقميفماظقاضعمإخػاقموربةماجؿؿاسقةمظؾؿـؿقة.

ادرتاتقفقاتمذؾابقةمم-حضريم/تداخؾمرؼػلم-متفؿقشم–مهدؼثماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:

متقغس.م–ػقؼةمم–

وممممممممباغقراعامدققماظعؿؾميفماىزائر:ماواػاتمحدؼـةمم:حمؿدمصاؼبمعقزات
مهدؼاتمجدؼدة

مايدؼـةم ماالواػات محقل ماظؿلاؤل ماىزائر ميف ماظعاعؾة ماظقد مبـقة متغري معلأظة ممممممممممتـري

حصائقةماظيتمضراءةمغؼدؼةميفمدؾلؾةماألرضامماإلوماظؿقدؼاتماياظقةمظلققماظعؿؾ.مؼؼدمماٌؼالم

ماظدؼقانماظقرينمظإلحصاءمدقاءمأثـاءمسؿؾقةماإلحصاءماظعاممظؾلؽـموماظلّؽانمأومأثـاءم ؼـؿففا
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ماظؿقػظاتمحقلمعؤذراتماظؼقاسماٌلؿعؿؾةم ماظدورؼةمحقلماظشغؾ،مرشؿ ممماظؿقؼقؼاتماظلـقؼة

اميفمغلبموماظيتمتؾّقـمسؾكمدؾقؾماٌـالمالمايصرمتراجعاميفمغلؾةماألجراءماظدائؿنيمومتزاؼد

متشريمإديمأنمصؽيتماظشؾاب وماظـلاءمالمتزاالنم(مدـةم22مإديم04)ماظعؿؾمشريماظرمسل،مطؿا

م ماظعؿؾ. مدقق مإدي ماظقظقج مو ماظؿشغقؾ مضابؾقة مجمال ميف ماظضعقػة مايؾؼة ممتـالن اظصقرةمإن

اظؾاغقرعقةمظلققماظعؿؾمالمتؿقضػمصؼطمسـدماظؼراءةميفماألرضاممبؾمهاولمأنمتؽشػمتأثريمتغريم

ماغعؽادامب متؽقن ماظيتمضد ماالضؿصادؼة مو ماظعؿؾمسؾكمخمؿؾػماظؿقتراتماالجؿؿاسقة مدقق ـقة

موماالجؿؿاسقة.معؾاذرامظـلبماظؾطاظة،مظـقسقةماظعؿؾمومياظةماهلشاذةماٌفـقة

ماظعؿؾم:اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة ماظؿشغقؾم-ماظؾطاظةم-ماظشغؾم–مدقق اظعؿؾمشريمم-مضابؾقة

ماىزائر.م–ماظرمسل

مبـغرب ماظعاؼدي:-ؼطغقرؼة ماظؽرؼؿ مسؾد ماٌعقشماالجؿؿاسلميفممرععقنمو اظشؾابمو
مزؾماألزعة:مإسادةمضراءةمألحباثممّتمإنازػاميفمجزائرماظؿلعقـقات

ظؼدمطاغتمإذؽاظقةماظشؾابمومواضعفؿماٌعقشلميفمعرطزمدرادؿنيمضاممبفؿامصرؼؼـامظؾؾقثم
ماالجؿؿاسقة ماظؿـشؽة ممنط مو مم(0773-0771) ""اظشؾاب ماظؿفؿقشمم"اظشؾابو موضعقة مممممممممو

ماالغدعاج م(0775-0774) "أو م. ماٌـفزة معؽـتماظؿقؼقؼاتماٌقداغقة مبؼارغةمخمؿؾػمررقمظؼد
صاسؾة.متربزمػذهماظػؽةماظعؿرؼة،مذاتماظصقرماٌؿعددةمومذاتمم–صؽةمادؿـؿارماظشؾابمبقصػفؿم

ضدراتماظؿؿؾؽ،ماالدؿـؿارموماظؿأوؼؾ؛مسـدعامتقضعمأعامماظلقاداتماظعؿقعقةمظإلدعاجمعـمأجؾم
ماظؾطاظة. معلأظة ماظرئقلقة: ماٌلأظة ماظؿعاوغقات،متعّدمحؾ مباظـلؾةموموربة مطاغت ماظيت
مظإلدعاج، مصرصة ماظعؿقعقة ماظشؾابباظـلمصرصةمتطاغمومظؾلؾطات مهلؤالء ظؾقراكممؾة

االجؿؿاسل.متشاركمأمناطماظؿـشؽةماألدرؼة،ماالجؿؿاسقةموماظلقادقةميفمعلارمصقاشةماهلقؼاتم
معـمسددمععنيمعـماالدؿعداداتموماظيتمتظفرمعـمخاللمتطؾعاتم اىؿاسقة،ماٌؾـقةماغطالضا
معـم ماالضصاء مو ماظؿؾعقة مسؾكمضاسدة معؾـقة مإغفا مخطاباتمعؤدلاتقة. مسـمممارداتمو غاوة

اختاذماظؼرار،معامؼـؿجمسـفمإراظةمٌرحؾةماظشؾابمومذظؽمعـمخاللماظؿؿـالتماىؿاسقة.مسؿؾقةم
ممؼـمصقضقؼا،معؤجالمومعؿؿاؼزا.ظؼدمأصؾحماظدخقلمإديمحقاةماظراذد

م–"حقطقلت"مم–تعاوغقاتماظشؾابمم–ععقشماجؿؿاسلمم–ذؾابمماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:

ماىزائر.م–بطاظةم

-81ممـموسالضؿفمبدسؿماٌلاواةماىـدرؼةمظدىمصؽةماألسؿاراظؿدّؼ:معصطػكمراجعل

ممدـةمبؾؾدؼةموػران 03

مـتماظعدؼدمعـماظدراداتماالجؿؿاسقةمسـماظشؾابماٌغاربلماظيتممصدرتمعـذممدـقاتبّق
أصؾحمعـمجفة،مأطـرمتدؼـامعؼارغةمباٌاضل،موأغفمعـمجفةمأخرى،مأنمػذاماظشؾابمم0771
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م مأطـر مإأصؾح ماإلغاثمعقاًل ماىـدرؼـ مبني ماٌلاواة مخيصمعقضقع مصقؿا ماظؿؼؾقدؼة ماٌقاضػ دي
مارتػاعمعلؿقىماظؿدؼـمبؿزاؼدم مؼرتؾط مإديمأيمحد ماظدراداتمملمتؾنيمظـا موظؽـمػذه واظذطقر.

ماٌغاربلاظؿقجف ماظشؾاب مظدى ماىـدرؼة ماظؿؼؾقدؼة مات مإدي. ماظؿقؼقؼممادؿـادا ععطقات
م11-06مصردمعـمصؽةم311مغةمعـابمبؾدؼةموػرانمعؽّقـةمممـؾةمظشؾاالجؿؿاسلماظذيمعسمسّق

مهت موػران مبؾؾدؼة معؼقؿني ماالجؿؿاسقةممدـة ماألغـروبقظقجقا ميف ماظؾقث معرطز ممممممممممإذراف
مدـة ماظـؼاصقة مأّنم،2111مو مإدي متقصؾـا ماالرتؾاط مسؾكمهؾقؾ اٌقاضػماىـدرؼةمموباالسؿؿاد

مظ ماالضؿصادؼة ماٌشارطة مظؾشؾابمواه ماٌؿدؼـنيمذوياظؿؼؾقدؼة مباظذطقر معرتؾطة اٌلؿقىممؾؿرأة
ماىاععل. مدون معا ماظـؿقفةماظؿعؾقؿل مػذه مسـممتؿػؼ مأخرى مدرادات ماظقف متقصؾت معا عع

ماظشؾابميفماظعاملماظعربلمعـمأنماظذطقرمػؿماظذؼـمحيؿؾقنماٌقاضػماظؿؼؾقدؼةمواهماظـلاءمومأّن
ـّاظشاّب ـّماتماٌلؾؿاتمػ مظؿؼّؾمأطـرمدصاسامسـمحؼققمجـدرػـموػ ؾمأرروحاتمأطـرمادؿعدادا

مدالعلمشريماٌعروفميدماآلنميفمأوداطماظشؾان.االواهماظـلقيماإل

موػران.م–اظشؾابمم–مدالعقةاظـلقؼةماإلم-اظؿدؼـمم-مسؿؾماٌرأةماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:

معرزوق مم:حمؿد مهؼقؼ ماظشؾابل: مظؾؿدّؼـ ماىدؼدة ماظقدطماألذؽال ميف عقداغل
ماظطالبل

مبؿقؼقؼمعقداغلمحقلمأذؽالماظؿدؼـميفماظقدطماظطالبلمأنزميفمعدؼـةم مػـا ؼؿعؾؼماألعر
،مومأبعدمعـم500ماألصرادماٌلؿفقبقن،موماظذؼـممؼؾؾغمسددػؿم.2000موػرانمأواخرمدـقات
هلقؼؿفؿ.مماأدادقماعؽّقغـمبنيمعرجعقاتمأخرى،مؼطاظؾقنمبفمبقصػفماسؿؾارماظدؼـمعرجعقةمع

مأّعام مظؾؿقارماإلدالعل. ماالغؿؿاء ماٌطاظؾةمو ماظشؾابمعـمخيؾطمبنيمػذه ضّؾةمصؼطمعـمبنيمػؤالء
األشؾؾقة،ماظيتمصّرحتمبأغفامبدونمارتؾاراتمدقادقةمأومغؼابقة،مصإغفامتـققمإديمإسطاءمضقؿةم

مأطربمظشؽؾمصرديمعـماٌؿارداتماظدؼـقة.

ماىزائرم-اظدؼـمم–ماظشؾابم–ماإلدالعلاظؿقارمم-ماإلدالمماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:

مأوري مم:غقؽقال ماألظعاب مبنيمتأثري مظؾؿراػؼني: مثاغقة محقاة مبـاء ميف مالؼـ" "أون
ماظطقباوؼةموماظؿكققؾ

تفدفمػذهماٌلاػؿةمإديمادؿؽشافمأحدمأوجفماظؾقثماظيتمغادرامعاممتتمدرادؿفامحقلم
ماظرابطم مضطع مو ماإلدعان مًطر ماالغؿؾاه مػـا مغؼصد مال م: ماإلظؽرتوغقة ماإلسالم مودائؾ ادؿكدام
ماىؿاسل،م ماظعقش متعؾؿ مسؾك ماظؼدرة مظؽـ مو ماظقدائؾ، مػذه مإظقف متؤدي ماظيت ممممممممماالجؿؿاسل

ماٌقا ماألدادقةميفمزؾمومهدؼدا ماظقدائؾمأنمتؽقنمإحدىمعرتؽزاتفا رـة،ماظيتمنمؽـمهلذه
عـمأجؾمذظؽ،مدريتؽزمهؾقؾـامظؾؿقضقعمسؾكمغقعمخاصمعـمايقاةممومتقصرمبعضماظشروط.
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:ماٌشارطةماٌلؿؿرةميفمأيماالجؿؿاسقةمظدىماظشؾاب،مضادرمسؾكمخؾؼمضغقراتميفم"اظؿعاؼش"
ماألظعابمسؾكمذؾؽةماألغرتغت.

سؾكمحمؽماظؼقاسدماٌشرتطةمظؾؿقاجدمععا،ممذابمعقاملماٌشرتطةميفماظقاضعمطؾهماظتضعمػذ
مبشؽؾمعؿلاو. ماٌصادر مظؿؼادؿ معـمخاللممعـمأجؾماظؿقدثمدونمسـػمأو ماظعقامل،مو صفذه

مظؾؿؼققؿم مظؾؿفرؼب، معـادؾة مسؿؾة موزقػة ممتفقدؼة، موزقػقة متؾعبمأؼضا مبعد"، مسـ "سقشفا
ماظشكصقة. مظؾؿـؿقة مو ماإلظؽرتوغقةممومذا،ػؽماىؿاسل ماإلسالم مودائؾ محاظة مدرادة مخالل عـ

مصإغـا ماألخالضلموماىدؼدة، ماظؾعبمسؾكمبعثمادؿعداداتميفماظؾعدؼـ، مضدرة مغفدفمإديمتؼققؿ
ماظلقادل،ماظذؼـمحيؿقؼفؿامعصطؾحمعقارـة.

مم-ظعبمماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة: ماإلظؽرتوغقة ماإلسالم ماجؿؿاسلمم-ودائؾ م-ذؾابمم–منط

معقارـة.

مسربم:عصطػكمجماػدي ماظلقادقة ماظؿعؾؽة صضاءاتمايقارمماظشؾابماىزائريمو
ماالصرتاضلميفمزؾمعقجةماالحؿفاجات

ماظلقرؼة مظؾؼدرة ماظرتوؼج مبؾعضمدصع ماالجؿؿاسل ماظؿقاصؾ مصضاءات ممتؿؾؽفا ماظيت
سؾكمذاطؾةمعامحدثمماالغػفارماالجؿؿاسلملمتعشموربةمماىزائرأنمإديماالسؿؼادممنياٌالحظ

تـفحميفماحؿقاءموممملمؼرتتقمصرتاضلمعـؾمصاؼلؾقكموصضاءاتمايقارمااليفمدولماىقارمألنم
.م"اظربقعماظعربل"اظذيمظعؾؿفمصقؿامسرفمبدولممدوراظمملمتؤدمأيم،وؿقعماإلرادةمومتقجقففا

م مسؾك ماظػضاءات مهلذه ماظلقرؼة ماظؼدرة ميف ماسؿؼادا مثـاؼاه ميف ماظؿقجف مػذا اظؿعؾؽةمحيؿؾ
ممم،مصاظقدائؾمالمتؤديمأدوارامراءاتمسدؼدمعـماٌعطقاتماظلقاضقة.متغػؾمعـؾمػذهماظؼاظلقادقة

غلعكميفمػذاماٌؼالممثؼاصقة.قةمومدقاداجؿؿاسقة،ممومتأثرياتمإالميفمزؾمتػاسؾفامععمععطقات
ماظمتؾؽمدرادةمإدي مباظؿعؾؽة مؼؿصؾ مصقؿا مظػضاءاتمايقار ماظؿأثرياتماٌؿؽـة مو لقادقةماألدوار

مادؿعؿاالتمػذهم مسؾكمعدىماغؿشار مػـا ماألعر ظؾشؾابمخاللمعقجةماالحؿفاجات.مالمؼؼؿصر
ماظؿفربةممدائؾاظق معدىمثؼؾ مبعنيماالسؿؾار مؼأخذ مبؾ ماظشؾابمصقلب، مضؾؾ معـ متداوهلا و

ماظلـقاتماٌم،اظؿارخيقة مخالل ماىزائر ماظظروفماظيتمساذؿفا ماظلقاداتمأي مضدرة مو ممممممماضقة
مسؾمتؽقنمظفماغعؽاداتفاٌكؿؾػةمسؾكمادؿؼطابمػذهماظػؽةمممامؼػضلمإديمخؾؼمتػاموماظرباعج
ماظشؾابمععماجملالماالصرتاضل.مسؾكمسالضة

ماىزائر.م–اظؿأثريمم–متعؾؽةم–مذؾؽاتماظؿقاصؾماالصرتاضلم-مذؾاب اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:

م  
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 باىزائرمحؼماٌراػؼنيميفماٌشارطة:مخدجيةمضّدار
م م"حؼ مبؿػعقؾمتدخؾمدرادة مؼؿعّؾؼ مجزائريمعفّؿ مإدفام مإرار ميف ماٌشارطة" اٌراػؼنيميف

حؼققماظطػؾميفمعادتفاماظرابعة،مواظيتمتشريمإديم"إرداءمعقؽاغقزعاتمورـقةمظؾؿـلقؼم اتػاضقة
ظؼدممسقتماظدرادةماٌـفزةممعـمأجؾمتـؿقةماظلقاداتمأوماظرباعجماٌدجمة"مظصاحلماظطػقظة.

ماألغـ ميف ماظؾقث معرطز مررف مإدراك،معـ معلؿقى ممبعاؼـة مواظـؼاصقة ماالجؿؿاسقة روبقظقجقا
مؼؿعّؾؼمحبّؼفؿميفماٌشارطةميفمخمؿؾػماظػضاءات.م ماٌراػؼنيماىزائرؼنيمصقؿا مضقؿ تصرصاتمو

م(Focus groups)متؼقممػذهماظدرادةمسؾكمهؼقؼمعقداغلمعـمخاللمتؼـقةماٌؼابالتماىؿاسقة
إنازمصقؾؿممؼأتل.مدـةم07مإديم01مػؿمعامبنيومعؼابالتمأخرىممّتتمععمذؾابمتؾؾغمأسؿار

ـؼؾمأػؿماٌؼابالتماٌـفزةميفمدّتموالؼاتمعـماظقرـممبـابةماظؿؽؿؾةموثائؼلمحقلماٌقضقعمؼ
ماظشؾابم ماخؿقار ممت مضد مو مسؾقفا، ماٌؿقصؾ ماظـؿائج مو مظؾؿقؾقالت مولقدا مو ماظؾقث هلذا

عـمصؽاتماٌراػؼنيمطاظؿاظل:ماٌؿؿدردقنميفماالبؿدائل،ماٌؿقدطموماظـاغقي،مذؾابمماٌؾققثني
ماظؿؽقؼـماٌفينموماظشؾابمشريماٌؿؿدرسماظعاعؾنيمعـفؿمأوماظعارؾني.

مبّقـتماظـؿائجماٌؿقصؾمسؾقفامأّغفمإذامطانماظػضاءماظعؿقعلمعـمخاللماظػضاءماظلقربيمظؼد
(Cyberespace)حرؼةمأطـرموعـادؾةمأصضؾمظؾؿشارطةميفمأخذماظؼراراتممنمـحماظشابماٌراػؼم

ومتأطقدماظذات،مصإغفمؼصعبمسؾكماٌراػؼمميفمأعاطـماألخرىمطاألدرةموماٌدردةممماردةمحؼفم
يفماٌشارطة.مطؿامتشريماظدرادةمإديمأّنموضعقةماظػؿقاتمػلمعزرؼةمصقؿامؼؿعؾؼمحبؼققماٌشارطةم

مؼماظذيمؼؿؿؿعمبفماظػؿك.ظدرجةمأغفامالمتؿؿؿعمبايّدماألدغكمظؾق

ماٌشارطةم–ماظػضاءماالصرتاضلم-ماظػضاءماظعؿقعلم–ماٌدردةم-ماألدرةماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:

ماىزائر.م–ماٌراػؼقنم–


