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Abstract : 

 

     Self-esteem and its relationship with Aggressive Behavior Among 
Marginalized groups' children "Al-Akhdam" in Ibb cit 

     This study aimed at exploring the level of self-esteem and 
aggressive behavior and the correlation relationship between them 
among marginalized groups' children "Al-Akhdam" in Ibb city. The 

study also aimed at exploring differences in the level of self-esteem 
and aggressive behavior due to the variable of gender. The sample of 

the study consisted of (80) children; (43) males and (37) females.  
    The study depended on the descriptive method. To achieve the 
aims of the study, the researcher used self-esteem scale for children 

(by: Cooper Smith), and aggressive behavior scale (preparing by: the 
researcher). The results of the study indicated that the level of self-

esteem among marginalized groups' children was Average, and also 
the level of aggressive behavior was Average. The results also 
revealed that there was statistically significant negative correlation 

relationship between self-esteem and aggressive behavior. In 
addition, there were no statistically significant differences in the level 

of both of self-esteem and aggressive behavior due to the variable of 
gender. 
Keywords: Self-esteem  , Aggressive behavior, Marginalized groups' 

children"Al-Akhdam". 

 

 ملضمت: 

  
ً
 جلٗب البِئت التي ًيكإ ٞيها الُٟل صوعا

ً
ً –باعػا

ً
 ؤو ؾلبُا

ً
في ج٩ىًٍ  –إًجابُا

 وإلى الُٟل ٖلى وظه 
ً
شخهِخه، وجدباًً اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهُت في هٓغتها إلى الٟغص ٖمىما

ُت  س الخهىم، إط ؤن ل٩ل مجخم٘ مً اإلاجخمٗاث زهىنِخه الش٣اُٞت والخاٍع

ت، باإلياٞت إلى مىٓىمت مً ال٣ُم واإلاٗاًحر الاظخماُٖت التي جد٨م  اث والخًاٍع جهٞغ

ً(.01 ،2102)ًىوسخي، ؤٞغاصه، وجدضص هٓغتهم إلى مسخل٠ ؤمىع الخُاة

وحٗاوي بٌٗ الٟئاث الاظخماُٖت في ٧ل مجخم٘ مً التهمِل وؤلا٢هاء والىٓغة 

الضوهُت مما ًجٗلها ال حؿخُُ٘ الاهسغاٍ في اليؿُج الاظخماعي، ومشل هظه الٟئاث ًُل٤ 

حٗاوي مً الخجاهل ؤو الايُهاص، ٦ما حٗاوي ٖليها مهُلح "الٟئاث اإلاهمكت". وهي ٞئاث 

مً ٢هىع في إقبإ الخاظاث الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والصخُت والخٗلُمُت والضًيُت، 
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وال حؿخُُ٘ جد٤ُ٣ اإلاؿخىي اإلاِٗصخي اإلا٣ٗى٫ وجٟخ٣غ إلى وظىص مىعص زابذ ٌؿاٖضها في 

ًإقبإ اخخُاظاث ؤٞغاصها الغبِؿُت. 

غ الٟئاث اإلاهمكت في الُمً، وهي ٞئت اظخماُٖت وحٗخبر ٞئت "ألازضام" مً ؤقه

قضًضة ال٣ٟغ والبؤؽ حِٗل خُاة بضابُت، خُض ال مضاعؽ وال حٗلُم، وال صخت، وال 

اٖتراٝ اظخماعي بإجها ظؼء مً وؿُج اإلاجخم٘ الُمجي، ختى ؤهه ال ج٩اص جسلى مضًىت ؤو 

غاٝ اإلاضن وال ٣غي وايُغتهم َبُٗت بلضة ًمىُت مً ٞئت ألازضام التي ٌؿ٨ً ؤٞغاصها َؤ

ال٢اتهم بب٣ُت اإلاجخم٘ الُمجي ؤن ٌِٗكىا في بُىث مً الهُٟذ ومً ألا٧ىار  خُاتهم ٖو

متهىىن  خمحز ؤٞغاصها بإجهم طوو بكغة ؾىصاء ؤو ؾمغاء ٍو الخكبُت والخُام اإلاهتربت، ٍو

ؿل الؿُاعاث،  ؤٖما٫ ًىٓغ لها اإلاجخم٘ ٖلى ؤجها مدخ٣غة ؤو صوهُت ٦خى٠ُٓ الكىإع ٚو

ً خ٣ى١ ؤبىاء  -حكحر "مىٓمت ألاخغاع الؿىص" ًو وهي مىٓمت ًمىُت ٚحر خ٩ىمُت، جضاٖٞ٘ 

ٓاٞت والهٝغ الهحي في الُمً هم 66إلى ؤن  –هظه الٟئت اإلاًُهضة  % مً ٖما٫ الى

% منهم ٌٗملىن بىا٢٘ ألاظغ الُىمي وصون ٣ٖىص عؾمُت ج٨ٟل لهم  62مً ٞئت ألازضام، و

ً(.01-26 ،2102خ٣ى٢هم )ٖىى،

ًخجهىن إلى و  في الٛالب ٞئن ؤَٟا٫ هظه الٟئت ال ًلخد٣ىن بالخٗلُم بل 

ما٫ ؤو جإصًت بٌٗ الخضماث الهامكُت م٣ابل  الدؿى٫ في الكىإع ومماعؾت بٌٗ ألٖا

ِل ؤؾغهم. ًالخهى٫ ٖلى ما ٌؿض عم٤ ِٖكهم ٖو

وإلاا ٧ان مٟهىم ج٣ضًغ الظاث ًيكإ مً زال٫ الخٟاٖل الاظخماعي بحن الٟغص 

 ،ً  في جدضًض مٟهىم وآلازٍغ
ً
 ٦بحرا

ً
ً ؤلاًجابُت ؤو الؿلبُت صوعا خُض جلٗب هٓغة آلازٍغ

الظاث لضي الٟغص، ٞئن ما ًخٗغى له ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت مً هٓغة صوهُت ٢ض 

٣ت ؾلبُت وبالخالي   ٖلى ج٣ضًغهم لظاتهم مما ًجٗلهم ٣ًُمىن طاتهم بٍُغ
ً
جى٨ٗـ ؾلبا

 .
ً
٩ًًىن الخ٣ضًغ الظاحي لضحهم مىسًٟا

هابُت هاججت  –ؤو اعجٟاٖه  –ٍؤصي اهسٟاى ج٣ضًغ الظاث ًو إلى ايُغاباثٖ 

 هى ق٩ل مً ؤق٩ا٫ 
ً
ٝ والىؾاوؽ .. ٞالىل٘ بخ٣ضًغ الظاث مشال ًٖ ؾىء الخ٠ُ٨ ٧اإلاساو

ؤصي   ً الصخهُت الجرظؿُت، محزجه ال٣ل٤ اإلاٍٟغ ٖلى الصخت الجؿضًت، هظا ما

هل ألام غ بالبٌٗ إلى جىهم اإلاغى. وفي بالصخو إلى الاهخمام بؿاٖاث الغاخت و٢ضً 

٩ىن Rozenburg,1969اإلا٣ابل ًغي عوػهبٙر )  ً  ما
ً
( ؤن ج٣ضًغ الظاث اإلاىسٌٟ ٚالبا
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ُٟت زانت، منها ؤلاخؿاؽ بالٟكل، الا٦خئاب، اإلاكاٖغ اإلاىدُت، ؤٖغاى   بْى
ً
مغجبُا

ت، الٗؼلت، ٢لت الش٣ت بالىٟـ.  ًال٣ل٤، اإلالل، الخجل، الخؿاؾُت اإلاَٟغ

 ًبضي Dore,1989) ٦ما ًغي صوًع
ً
غص طو الخ٣ضًغ اإلاىسٌٟ لظاجه ٦شحرا ( ؤن اٟل

خماص ٖلى الٛحر، الخجل، ه٣و الخسُل، هجىمي، مهُإ لكتى  ه٣و الش٣ت بظاجه، الٖا

ٕ الاهدغاٞاث ؤو الجغابم، ال ًخ٠ُ٨ بؿهىلت ) ً(.35، 34 ،2102مىلىص،ؤهىا

غي  ٟا٫ الظًً ٣ًضعون ؤهٟؿهم ؾل( ؤ2، 0660الٗماًغة )ٍو  ًٟخ٣ضون ن ألَا
ً
بُا

 ِ اث ٖضواهُت بمٓاهغ وؤق٩ا٫ مسخلٟت ٢ض جغجب الش٣ت بإهٟؿهم، و٢ض جهضع ٖنهم جهٞغ

ت الخٗلم الاظخماعي التي جغ٦ؼ ٖلى صوع اإلاجخم٘ في   لىٍٓغ
ً
ب٣ا بؿلى٥ جى٦ُض الظاث. َو

ً، ٞئجها جغي ؤن  حك٨ُل الؿلى٥ الاظخماعي مً زال٫ الىمظظت وج٣لُض ؾلى٥ آلازٍغ

ٖاصة بىاء ج٣ضًغ الظاث والكٗىع بال٣ىة، الهضٝ مً ٢ُام اٟل غص بالؿلى٥ الٗضواوي هى إ

 .ً ـ إلخا١ الًغع باآلزٍغ ًولِ

 ٦Alain Mercuel,1997ما ًغي آالن ماع٧ىٍل )
ً
( ؤن اإلاغء ٢ض ٌؿل٪ ؾلى٧ا

ضم ٢ضعجه ٖلى ه٣ض طاجه، ٦ما ؤن اهسٟاى  جت ؤهاهِخه ٖو  هدى الخاعط هُد
ً
 مىظها

ً
ٖضواهُا

ضم ال٨ٟاءة ًترظم إما ٖلى ق٩ل ٖضوان ج٣ضًغ الظاث الىاججٖ  ً قٗىع الٟغص بالى٣و ٖو

ً(.63 ،2102طاحي ؤو ٖضوان زاعجي ٦ألُت لخإ٦ُض الظاث )مىلىص،

هغ ؾلى٧ي ٖما ٌٗاهُه الُٟل مً ؤػماث اهٟٗالُت ٚحر ؾاعة،     والؿلى٥ الٗضواوي هى ٓم

ٟا٫ إلى الؿلى٥ الٗضواوي هدى الظاث ؤو هدى آلازًغ ً خُض ًمُل بٌٗ ألَا ًٍ مم

خضاء ٖليهم ) ً.(51، 0661الكغبُجي،ٌؿخُُٗىن الٖا

 ٍ ٦ما ٢ض ًماعؽ الُٟل الؿلى٥ الٗضواوي هدُجت ألؾباب مخٗضصة منها ؤلاخبا

خضاء ٖلى الٗاب٤ الظي مىٗه مً جد٤ُ٣ طاجه وإن لم ٌؿخُ٘  الظي ٢ض ًضٞ٘ إلى الٖا

ٕ آزغ )مىلىص، ً(.62 ،2102الخٛلب ٖلُه ٞئهه ؾُىظه طل٪ الٗضوان إلى مىيى

الم في إ٦ؿاب الُٟل الؿلى٥ الٗضواوي مً زال٫ ٢ُامه     وال هيسخى جإزحر وؾابل ؤلٖا

ب والا٢خخا٫ والتي ًخ٨غع خضوثها  بمكاهضة ما جبشه هظه الىؾابل مً مىاْغ الٗى٠ والٖغ

ُمً، ومً زم عؤي الباخض ؤن  هظه ألاًام في الٗضًض مً الضو٫ ومنها بالصها الخبِب ال

ُت بضعاؾت الٗال٢ت بحن ج٣ضًغ الظاث والؿلى٥ ٣ًىم مً زال٫ هظه  اإلاداولت البدش

 حؿمُت 
ً
ُا الٗضواوي لضي ُٖىت مً ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت ؤو مً ًُل٤ ٖليهم مدل
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 ً دت م "ألازضام"، بدُض ًم٨ً ؤن حؿاٖض في ٖملُت ؤلاعقاص والخىظُه لهظه الكٍغ

ٟا٫.  ًألَا

ً: . مشيلت الضراضت وحطاؤالتها2

لغ ) ( ؤن ج٣ضًغ الظاث ٣ً٘ ٧ىؾُِ بحن طاث الٟغص Ziller,1966, 84-95ًغي ٍػ

والىا٢٘ الاظخماعي الظي ٌِٗكه، وهى بظل٪ ٌٗمل ٖلى اإلاداٞٓت ٖلى الظاث مً زال٫ 

ًجل٪ ألاخضار الؿلبُت ؤو ؤلاًجابُت التي ًخٗغى لها. 

ُت الٟغص و٢ضعجه ٖلى الاؾخجابت  ٦ما ؤن ج٣ضًغ الظاث مغجبِ بخ٩امل شخه

ًخٗغى لها، ٞالٟغص الظي ًخمخ٘ بضعظت ٖالُت مً الخ٩امل الصخصخي هجضه  للمشحراث التي

خٟاٖل  ًدٓى بضعظت ٖالُت مً ج٣ضًغه لظاجه ومً اإلادُِ الاظخماعي الظي ًخىاظض ُٞه ٍو

ً(.3 ،2102مٗه )ؤبى مغ١،

ومً البضًهي ؤن ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت ال ٌِٗكىن م٘ ؤؾغهم في ٧ى٦ب آزغ 

 ًٖ اإلاجخم٘ والىا
ً
٘ بُٗضا خٟاٖلىن م ٢٘ اإلادُِ بهم، بل إجهم ٌِٗكىن في مجخم٘ ٍو

ُنهم وبحن  ؤٞغاصه، ومً زال٫ هظا الخٟاٖل الاظخماعي جيكإ الٗال٢اث اإلاخباصلت ب

جت لهظا الخٟاٖل؛ ج٣ضًغ  مجخمٗهم. وبىاًء ٖلى طل٪ ٢ض ًيكإ هىٖان لخ٣ضًغ الظاث هُد

 لظل
ً
٪ الؿلى٦ُاث التي جيكإ الظاث اإلاغجٟ٘، وج٣ضًغ الظاث اإلاىسٌٟ، وجسخل٠ جبٗا

ًٖنهما. 

ومً اإلاالخٔ ؤن ٞئت اإلاهمكحن ؤو ما ًُل٤ ٖليهم باللهجت الٗامُت ؤو الضاعظت 

غ إليهم  مهُلح "ألازضام" ال ًدٓىن بالخ٣ضًغ ؤلاًجابي مً اإلاجخم٘ اإلادُِ بهم بل ًٓى

بىٕى مً الضوهُت والاخخ٣اع والى٣و زال٫ جٟاٖلهم الاظخماعي م٘ آلازٍغً مما ٢ض 

ى٨ٗـ بك٩ل ؾلبي ٖلى هٓغتهم ألهٟؿهم وج٣ضًغهم لظواتهم ٞل٩ل ٞٗل عص ٞٗل. وإطا ً

هٓغها إلى الؿلى٥ الٗضواوي ٦مك٩لت ؾلى٦ُت ٞهظا ٌٗجي ؤن ج٣ضًغ الظاث اإلاىسٌٟ ٢ض 

 ٘ غص، وفي اإلا٣ابل ٞئن ج٣ضًغ الظاث اإلاغجٟ  للؿلى٥ الٗضواوي لضي اٟل
ً
٩ًىن مهضعا

 في زٌٟ ا
ً
ومً هىا ظهزث مشيلت الضراضت لؿلى٥ الٗضواوي. وؤلاًجابي ٢ض ًلٗب صوعا

ٌ الزئيظ الخالي :  الحاليت والتي ًمىً جدضًضها في الطإا

هل جىظض ٖال٢ت اعجباَُت طاث صاللت إخهابُت بحن ج٣ضًغ الظاث والؿلى٥ الٗضواوي  -

ًلضي ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت بمضًىت إب؟ 

ُت الخالُت    ٕ مً هظا الؿؤا٫ ألاؾئلت الٟٖغ خٟغ ً:ٍو
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ًما مؿخىي ج٣ضًغ الظاث لضي ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت بمضًىت إب؟  -0

ًما مؿخىي الؿلى٥ الٗضواوي لضي ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت بمضًىت إب؟  -2

ما َبُٗت الٗال٢ت الاعجباَُت بحن ج٣ضًغ الظاث والؿلى٥ الٗضواوي لضي ؤَٟا٫ الٟئاث  -0

ًاإلاهمكت بمضًىت إب؟ 

  الٟغو١ في مؿخىي ج٣ضًًغما  -1
ً
الظاث لضي ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت بمضًىت إب جبٗا

ًإلاخٛحر الجيـ؟

 ما  -2
ً
الٟغو١ في مؿخىي الؿلى٥ الٗضواوي لضي ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت بمضًىت إب جبٗا

ًإلاخٛحر الجيـ؟

ً . أهميت الضراضت:3

ٍ الخالُت :  جخجلى ؤهمُت الضعاؾت الخالُت في الى٣ا

ت التي جدىاولها وهي مغخلت الُٟىلت ج٨دؿب الضعاؾت ؤهمُتها مً ؤهمُت ا - إلاغخلت الٗمٍغ

 ٘ والتي حٗخبر مً ؤهم وؤزُغ مغاخل الىمى ؤلاوؿاوي في حك٨ُل شخهُت الٟغص خُض جىي

ًٞيها بظوع الصخهُت ؤلاوؿاهُت. 

ٟا٫  - هضعة الضعاؾاث التي جىاولذ الٗال٢ت بحن ج٣ضًغ الظاث والؿلى٥ الٗضواوي لضي ألَا

ًفي البِئت الُمىُت. 

دت اظخماُٖت ال جدٓى ٖاصة  - ٦ما ج٨دؿب الضعاؾت ؤهمُتها مً زال٫ جىاولها لكٍغ

ٟا٫ اإلاهمكحن. وبالخالي  دت ألَا باالهخمام ال٩افي مً ٢بل الضاعؾحن والباخشحن وهي قٍغ

ٞئن هظه الضعاؾت ؾخ٣ضم إياٞت ظضًضة مً زال٫ إل٣اء الًىء ٖلى َبُٗت الٗال٢ت 

ًلضي ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت. بحن ج٣ضًغ الظاث والؿلى٥ الٗضواوي 

-  ً ًم٨ً ؤن حؿهم هخابج الضعاؾت في ٖملُت ؤلاعقاص والخىظُه الىٟسخي لهظه الٟئت م

ٟا٫ في اإلاجخم٘ الُمجي، خُض ًمشل ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت َا٢ت ال ٌؿتهان بها في  ألَا

ً اإلاجخم٘ وال بض مً اؾدشماعها وظٗلها ؤصاة بىاء وإهخاط ال مٗى٫ هضم وج٣ٍىٌ وطل ٪ م

 ٘ ٤ الصخُذ الظي ًخالءم م ٍغ زال٫ إٖضاص البرامج ؤلاعقاصًت التي جىظههم إلى اُل

شخهُت ٧ل منهم وؤؾلىبه في الخُاة ومؿاٖضتهم في الخهى٫ ٖلى جضُٖم إًجابي لخ٣ضًغ 

 إلى جد٤ُ٣ 
ً
الظاث والخس٠ُٟ مً خضة الؿلى٥ الٗضواوي وإصماظهم في اإلاجخم٘ ونىال

ًألاًٞل لهم. الخىا٤ٞ الىٟسخي والاظخماعي 
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ً. أهضاف الضراضت :4

 حؿعى الضعاؾت إلى جد٤ُ٣ ألاهضاٝ الخالُت:

  .ت مؿخىي ج٣ضًغ الظاث لضي ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت بمضًىت إب  مٗٞغ

  ت مؿخىي وهىُٖت الؿلى٥ الٗضواوي لضي ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت بمضًىت مٗٞغ

 إب. 

 لٗضواوي لضي ؤَٟا٫ الخٗٝغ ٖلى َبُٗت الٗال٢ت بحن ج٣ضًغ الظاث والؿلى٥ ا

 الٟئاث اإلاهمكت بمضًىت إب. 

  ال٨ك٠ ًٖ الٟغو١ في مؿخىي ج٣ضًغ الظاث لضي ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت

 إلاخٛحر الجيـ.
ً
 بمضًىت إب جبٗا

  ال٨ك٠ ًٖ الٟغو١ في مؿخىي الؿلى٥ الٗضواوي لضي ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت

 إلاخٛحر الجيـ.
ً
ًبمضًىت إب جبٗا

 . فزغياث الضراضت :5

ً نُاٚت الٟغيُاث الخالُت : في   يىء ؤؾئلت الضعاؾت وؤهضاٞها ًم٨

جىظض ٖال٢ت اعجباَُت طاث صاللت إخهابُت بحن ج٣ضًغ الظاث والؿلى٥ الٗضواوي لضي  -ًؤ

 ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت بمضًىت إب. 

جىظض ٞغو١ طاث صاللت إخهابُت في مؿخىي ج٣ضًغ الظاث لضي ؤَٟا٫ الٟئاث  -ًب

 خٛحر الجيـ. اإلاهمكت بمضًىت إب حٗؼي إلا

جىظض ٞغو١ طاث صاللت إخهابُت في مؿخىي الؿلى٥ الٗضواوي لضي ؤَٟا٫ الٟئاث  -ًث

ًاإلاهمكت بمضًىت إب حٗؼي إلاخٛحر الجيـ.

ً. خضوص الضراضت :6

 جخمشل خضوص الضعاؾت الخالُت ٖلى الىدى الخالي : 

51ًوجخمشل بُٗىت مً ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت بلٛذ ) الحضوص البشزيت: -
ً
ٟلت  ( َٟال َو

٣ت الُٗىت الٛغيُت )ال٣هضًت(. ( 03 –5ًن )جتراوح ؤٖماعهم بح ًؾىت، جم ازخُاعهم بٍُغ

ً الحضوص اإلاىغىعيت والعلميت: -

ال٢ت بحن ج٣ضًغ الظاث والؿلى٥ الٗضواوي مً زال٫  وجخمشل في صعاؾت اٗل

ُاؽ الؿلى٥ الٗضواوي )إٖضاص الباخض(  اؾخسضام الباخض إلا٣ُاؽ ج٣ضًغ الظاث وم٣

ًب٣ُهما ٖلى ُٖىت الضعاؾت لل٨ك٠ ًٖ َبُٗت هظه الٗال٢ت. وجُ
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 باألما٦ً التي ج٣ُنها الٟئاث اإلاهمكت في  الحضوص اإلاياهيت: -
ً
جدضصث الضعاؾت م٩اهُا

ًؤخُاء وخاعاث مضًىت إب. 

ً الٗام : ؤظٍغذ هظه الضعاؾالحضوص الشماهيت - ًم. 2121ت زال٫ الىه٠ ألاو٫ م

ً: . مطؿلحاث الضراضت7

 : Self-esteemضًز الذاث جل 1. 7

لغ ) ه ٍػ اع Ziller,1966, 84ٖٞغ خُىع مً زال٫ ؤلَا ( بإهه: "ج٣ُُم ًيكإ ٍو

ًالاظخماعي للٟغص". 

ه ٧ىبغ ؾمُض ) ٞغ ( بإهه:" طل٪ الخ٣ُُم الظي ًخىنل Cooper Smith,1967ٖو

غي ؤن هظا اإلاٟهىم ٌٗبر ًٖ اججاه مىاٞ خبىاه ٖاصة ُٞما ًخٗل٤ بظاجه ٍو ٣ت ؤو إلُه الٟغص ٍو

ً ظاهب الٟغص اججاه طاجه"  ؼ،ٖضم اإلاىا٣ٞت م ً(.24 ،2102)في: ٖبضالٍٗؼ

ه خؿحن ) ٞغ كمل 01 ،2114ٖو ( بإهه: "الخ٨م الظاحي الٗام للٟغص ٖلى هٟؿه َو

ًالجىاهب ال٣ٗلُت والجؿمُت والاظخماُٖت والاهٟٗالُت". 

 الخعزيف ؤلاحزائي:

بخه ٖلى م٣ُاؽ ج٣ضًغ هى الضعظت التي ًدهل ٖليها الُٟل مً زال٫ اؾخجا 

الظاث اإلاؿخسضم في هظه الضعاؾت وهى الهىعة الشاهُت اإلاسخهغة مً ازخباع ج٣ضًغ الظاث 

ً(.0660، جغظمت وج٣ىحن مىسخى وصؾىقي )C. Smithلؤلَٟا٫ ل٩ىبغ ؾمُض 

 :  Aggression Behaviorالطلىن العضواوي  2. 7

غ ) ه ُم ً )إلخا١ ( بإهه: "ٞٗل ٖضاةي حهضٝ إلى إ016ً ،0653ٌٗٞغ ظاء آلازٍغ

ٓهغ في الٗضوان اللٟٓي، والٗضوان البضوي، والٗضوان ٖلى  الًغع بهم( ؤو إًظاء الظاث، ٍو

ًاإلامخل٩اث، والٗضوان اإلاىظه هدى الظاث".

ه مدمىص ) ٗٞغ ؤصي إلى إلخا١ ألاطي 12 ،2116َو  ً ( بإهه:" الؿلى٥ الظي

ًاؾخسضام الٗى٠". الصخصخي بالٛحر، ٦مداولت ٞغى الُٟل ؾُُغجه ٖلى ؤ٢غاهه ب

٠ ؤلاظغاةي: هي الضعظت التي ًدهل ٖليها الُٟل مً زال٫ اؾخجابخه ٖلى م٣ُاؽ  الخٍٗغ

ًالؿلى٥ الٗضواوي اإلاؿخسضم في هظه الضعاؾت والظي ؤٖضه الباخض. 

 الفئاث اإلاهمشت: 3. 7

غلىضا وإؾباهُا   هىم التهمِل في جُب٣ُاجه مً بلض إلى آزغ، ٟٞي ًؤ جإزغ ٟم

ً والبرحٛا٫ ٧ا ن ٣ًهض بمٟهىم التهمِل جل٪ الٗملُت التي ًبخٗض بمىظبها مجمىٖت م
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الٟئاث الاظخماُٖت مً الىؾِ بهٟت مؤ٢خت مشل الكباب الباخشحن ًٖ الٗمل، ؤو 

٩ا الالجُيُت ٣ٞض بغػ مٟهىم التهمِل لىن٠  مؼمىت مشل اإلاخى٣لحن مً الغجغ. ؤما في ؤمٍغ

ً هؼوح ؤٖضاص ٦بحرة مً ؾ٩ان الٍغ٠ الىا٢٘ الاظخماعي لؿ٩ان ألاخُاء ال٣ٟحرة ال ىاججٖ 

إلى اإلاضن ال٨بري، ٚحر ؤهه ٖلى ٨ٖـ ما لىخٔ في ؤوعوبا، لم ًخسظ هؤالء اإلاهمكحن 

ـ لضحهم ؤي  ُٓم، وِل ُٗىا ؤن ًىضمجىا في الا٢خهاص والخى ويٗهم، ٞهم لم ٌؿخُ

ً  خّٓى لالهضماط في البِئت الاظخماُٖت والش٣اُٞت الؿابضة، وهخجذ ؤوياٖهم جل٪ ٖ

ً(.4 ،2102جٟا٢م ٖضم اإلاؿاواة الؿاٞغة في بلضاجهم )ٖىى،

َىىن ً   ٨ُبُضًا ألازضام ؤو اإلاهمكحن في الُمً بإجهم: "مىا وحٗٝغ مىؾىٖت ٍو

٣ُت وبكغتهم الؿىصاء.  ًمىُىن ًخمحزون ًٖ ؤٚلبُت ؾ٩ان البالص بمالمدهم ألاٍٞغ

ٗخبرون ؤصوى الُب٣اث الاظخماُٖت في البالص ؤٚلبهم مً ؤن ى٫ إزُىبُت وصو٫ ال٣غن َو

ِٗكىن  ُاب الخ٣ى١ َو غيىن للخمُحز ٚو ٗخ ُمً وظىىبه، ٍو غب ال ٣ي ال٣ٍغب مًٚ  ألاٍٞغ

ٗملىن في مهً صوهُت ٦خى٠ُٓ  ؼلت ًٖ باقي اإلاجخم٘ الُمجي َو ت ٖو  مإؾاٍو
ً
ؤوياٖا

ؿل الؿُاعاث".  ًالكىإع ٚو

ٟا٫ اإلاهمكحن في الضعاؾت الخالُت بإجهم: ؤولئ٪ ٗٝغ الباخض ألَا ٟا٫  َو ألَا

ىث  )مً الجيؿحن( طوي البكغة الؿىصاء ممً ٌِٗكىن م٘ ؤؾغهم ال٣ٟحرة في ُب

ُٟذ ؤو ال٣ل ومً ألا٧ىار الخكبُت والٗكل والخُام اإلاهتربت، ولم  مخىايٗت مً اله

ماعؾىن الدؿى٫ في  ٓاٞتهم الصخهُت، ٍو ًلخد٣ىا بالخٗلُم الىٓامي، وال حهخمىن بى

ً ؾىت. 03 –5ًبحن ىُت، وجتراوح ؤٖماعهم الكىإع والخاعاث وألاخُاء الؿ٨

ً: . ؤلاؾار الىظزي 8

ً: جلضًز الذاث 1. 8

ان  ً، وؾٖغ ْهغ مهُلح ج٣ضًغ الظاث في ؤوازغ الخمؿُيُاث مً ال٣غن الٗكٍغ

ما ؤزظ م٩اهخه اإلاخمحزة في ٦خاباث الباخشحن والٗلماء بجاهب اإلاهُلخاث ألازغي في هٓغٍت 

ت ألاص ب الؿ٩ُىلىجي في جل٪ الٟترة مشل مٟهىم الظاث اإلاشالُت الظاث التي ػوصث بها هٍٓغ

Ideal self هىم نىعة الظاث ، Real self، ومٟهىم الظاث الىا٢ُٗت Image self، وٟم

هغ مٟهىم ج٣ضًغ الظاث Self-acceptanceومٟهىم ج٣بل الظاث  الظي  Self-esteem، زمْ 

ب٤ ٖىضها الظاث اإلاشالُت ( إلى الضعظت التي جخُا٧Cohen, 1959ان ٌكحر خؿب ٧ىهً )

ً(.10 ،2102والظاث الىا٢ُٗت )مىلىص،
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غ ؤعظاًل ) ً Argyle,1967في خحن ًٓى ( الظي ٌٗخبر مً ألاوابل الظًً ٦خبىا ٖ

خبىاه  ٟه ٖلى ؤهه الخ٣ُُم الظي ًخىنل إلُه الٟغص ٍو  حٍٗغ
ً
مٟهىم ج٣ضًغ الظاث مداوال

هىم ٌٗبر ٖ غي ؤن هظا اإلٟا ً ٖاصة ُٞما ًخٗل٤ بظاجه، ٍو ً اججاه مىا٣ٞت ؤو ٖضم مىا٣ٞت م

 ٢اصعة، 
ً
ظاهب الٟغص ججاه طاجه مً ظهت، وإلى مضي اٖخ٣اصه في طاجه باٖخباعها طاجا

ً ظهت ؤزغي) ً(. Burnes,1979, 55هاجخت، وطاث ؤهمُت م

كحر ٧ىبغ ؾمُض ) ًٗه Cooper Smith,1967َو ( إلى ج٣ضًغ الظاث بإهه ج٣ُُمً 

ٗمل ٖلى ا غص الٟغص لىٟؿه وبىٟؿه َو إلاداٞٓت ٖلُه وٍخًمً ج٣ضًغ الظاث اججاهاث اٟل

ؤلاًجابُت ؤو الؿلبُت هدى طاجه، ٦ما ًىضح مضي اٖخ٣اص الٟغص بإهه ٢اصع وهام وهاجح 

 ً و٠٦ء، ؤي ؤن ج٣ضًغ الظاث هى خ٨م الٟغص ٖلى صعظت ٦ٟاءجه الصخهُت ٦ما ٌٗبر ٖ

اث بمشابت زبرة طاجُت اججاهاث الٟغص هدى هٟؿه ومٗخ٣ضاجه ٖنها. وه٨ظا ٩ًىن ج٣ضًغ الظ

جي وؾالمت، ت اإلاسخلٟت)الضٍع ٗبحًر  ،0650ًى٣لها الٟغص إلى آلازٍغً باؾخسضام ألاؾالُب الخ

151.)ً

( ج٣ضًغ الظاث بإهه ٖباعة ًٖ ج٣ُُم ٦Laurence,1981, 245ما ٌٗٝغ لىعاوـ )

ًالصخو لظاجه ٖلى جهاًت ٢ُب مىظب ؤو ؾالب ؤو بُنهما. 

ٗٝغ ظغوان ) ضًغ الظاث بإهه ج٣ُُم الٟغص لظاجه وصعظت ز٣خه ( ج141٣ ،0666َو

 )ج٣بل 
ً
 هدى الظاث: إما ؤن ٩ًىن إًجابُا

ً
٨ٗـ اججاها ب٣ضعجه وجمحزه وهجاخه و٢ُمخه، َو

 )ٖضم ج٣بل الظاث(. 
ً
ًالظاث( ؤو ؾلبُا

ٗٝغ ًىوسخي ) ( ج٣ضًغ الظاث ٖلى ؤهه الخ٣ُُم الىظضاوي للصخو 44 ،2102َو

 ًٖ ٧ىهه ج٣ضًًغ
ً
وحٗبحر ؾلى٧ي ٌٗبر الٟغص مً زالله ًٖ مضي ج٣ضًغه  هدى طاجه، ًٞال

لظاجه، وهظا الخ٣ضًغ مً ٢بل الٟغص ٨ٌٗـ قٗىعه بالجضاعة وال٨ٟاًت والش٣ت بالىٟـ م٘ 

ًالضاُٞٗت لئلهجاػ والاؾخ٣ال٫. 

 الفزق بين مفهىم الذاث وجلضًز الذاث:  -

ىما ج٣ضًغ ا ئن مفهىم الذاث عبارة عً لظاث مٗلىماث ًٖ نٟاث الظاث، ِب

 للظاث، 
ً
ُا  ؤو مٗٞغ

ً
 مىيىُٖا

ً
ًمً ٞهما ج٣ُُم لهظه الهٟاث. ٦ما ؤن مٟهىم الظاث ًخ

(. 3 ،0652بِىما ج٣ضًغ الظاث ٞهم اهٟٗالي للظاث ٨ٌٗـ الش٣ت بالىٟـ )ٖبضالخاٞٔ،

لى هظا ألاؾاؽ محز ٞى٦ـ ) ( بحن الانُالح الىنٟي واإلاخمشل في مٟهىم Fox,1990ٖو

غي ؤن مٟهىم الظاث الظاث والانُالح الىظضاوي  الٗاَٟي واإلاخمشل في ج٣ضًغ الظاث، إطً 



خه بالطلىن العضواوي لضي أؾفاٌ الفئاث اإلاهمشت" ألازضام" بمضًىت ئبجلضًز الذاث وعالك  

29 

 

ت مشل: "ؤها َالب" بهضٝ  ٌكحر إلى ون٠ الظاث باؾخسضام ؾلؿلت مً الجمل ؤلازباٍع

ًإُٖاء نىعة لصخهُت مخٗضصة الجىاهب.

ٞيهخم بالٗىهغ الخ٣ُُمي إلاٟهىم الظاث خُض ؤن ألاٞغاص  أما جلضًز الذاث 

 ًٖ شخهُاته
ً
هىم الظاث ًهضعون ؤخ٩اما م بىاًء ٖلى ج٣ُُمهم لها، وببؿاَت ٞئن ٟم

ٌؿمذ للٟغص بإن ًه٠ هٟؿه في إَاع ججغبت مشحرة، ؤما ج٣ضًغ الظاث ٞيهخم بال٣ُمت 

ض، ً(.10 ،0654الىظضاهُت التي ًغبُها الٟغص بإصابه زال٫ هظه الخجغبت )ؤبى ٍػ

 أبعاص جلضًز الذاث:  -

و٧ىعججي  Felminingا ٧ل مً ُٞلمىُٜ ٦كٟذ هخابج الخدلُل الٗاملي التي ٢ام به

Courtney (0651 إلى وظىص زمؿت ؤبٗاص لخ٣ضًغ الظاث جخمشل في: اٖخباع الظاث، الش٣ت )

هغ البضوي وال٣ضعاث البضهُت، إياٞت إلى البٗض  الاظخماُٖت، ال٣ضعاث اإلاضعؾُت، اإلٓا

غص الاهٟٗالي بهىعة ؤ٢ل، وحٗمل هظه ألابٗاص ٖلى ج٩ىًٍ ج٣ضًغ الظاث وإهم ابه لُهل اٟل

ٟي، ( ُٞلخو ؤبٗاص 13 –1ً ،2102(. ؤما مىلىص )55 ،2112إلى ج٩امل شخهِخه )قٍغ

ج٣ضًغ الظاث في زمؿت ٖىامل هي: الغيا ًٖ الظاث، الخ٠ُ٨، الهىعة التي ٩ًىجها 

ًالٟغص ًٖ هٟؿه، الش٣ت بالىٟـ، ألاصواع الاظخماُٖت. 

 مطخىياث جلضًز الذاث :  -

إل ٖلى الت حن مً زال٫ الَا رار الىٓغي لخ٣ضًغ الظاث ًخطح للباخض وظىص مؿخٍى

ُت  ٟاوجت ٖلى شخه لخ٣ضًغ الظاث، ًخمحز ٧ل مؿخىي بسهابو مُٗىت جؤزغ بضعظاث مخ

ًالٟغص وؾلى٦ه، وبالخالي ٖلى خُاجه الخٟاٖلُت في اإلاجخم٘، وهظان اإلاؿخىٍان هما:

ً جلضًز الذاث اإلاىسفؼ: -0

لهاخبه، إط ًغ٦ؼ ؤصخاب هظا  ٌك٩ل ج٣ضًغ الظاث اإلاىسٌٟ إٖا٢ت خ٣ُ٣ُت

 ٍ ًٛى  للخإزغ ب
ً
ال حر الجُضة، وهم ؤ٦ثر ُم  ٚ ٟاتهم اإلاؿخىي ٖلى ُٖىبهم وه٣ابههم ون

 ٘ الجماٖت وؤلاههاث آلعائها وؤخ٩امها، ٦ما ًًٗىن ألهٟؿهم جى٢ٗاث ؤصوى مً الىا٢

ً(.02 ،0652)ال٣ؿىؽ،

م٨ً جلخُو الخهابو والؿماث التي ًخمحز بها ألاٞغاص طوي ج٣ض  ًغ الظاث ٍو

ت، ؤلاخباٍ وال٣ل٤ الؼابض،  َغ اإلاىسٌٟ ُٞما ًلي: الكٗىع بالخجل والخؿاؾُت اإلٟا

 ٘ الخًٕى الؿلبي للؿلُت والخبُٗت، والكٗىع بالخؼن وزبىٍ الهمت، والاؾخٗضاص اإلاغجٟ

ضم ال٣ضعة  ُاح في اإلاىاؾباث الاظخماُٖت، ٖو ضم الاعج ً، ٖو لال٢خىإ والخإزغ بأعاء آلازٍغ



عبض الزكيب عبضة خشام الشميري ص/ أ.م.   

30 

 

ضم الش٣ت بالىٟـ، ٖلى مىاظهت ا ضم ال٨ٟاءة، ٖو لٓغٝو الاظخماُٖت الُىمُت، ٖو

ما٫ اإلاُلىبت منهم، وال ٌؿخُُٗىن  ُام باأٖل واوٗضام ال٣ضعة ٖلى جد٤ُ٣ الىجاح ؤو ال٣

ً اليكاَاث الجماُٖت، ولضحهم  َلب اإلاؿاٖضة، ٦ما ؤجهم ًًٟلىن الىخضة والابخٗاصٖ 

ًاؾخٗضاص لخى٢٘ الٟكل ٦ىدُجت خخمُت، 

ً ٦ما ؤن  ألاٞغاص طوي الخ٣ضًغ اإلاىسٌٟ للظاث ًخٗظع ٖليهم ؤو ًهٗب ٖليهم م

ً ال ُمْغِيُت م٘ الىاخُت الٗاَُٟت إ٢امت ٖال٢اث  ٗخ٣ضون ؤن آلازٍغ ً، َو آلازٍغ

بىن في ؤن ٨ًؿبىا مدبت آلازٍغً لهم )بىػ٢ا١، ٚغ  –014ً ،٣ً2113بلىجهم، ول٨نهمً 

ً(.14 ،2102(؛)مىلىص،015

 جلضًز الذاث اإلازجفع: -2

٣ض ؤْهغث الضعاؾاث التي ؤظٍغذ في مجا٫ ج٣ضًغ الظاث ؤن ألاشخام طوي ل

 ٖلى ٢ضعاتهم وظىاهب ٢ىتهم وزهابههم الُُبت. 
ً
الخ٣ضًغ اإلاغجٟ٘ للظاث ًؤ٦ضون صابما

مُلىن إلى مماعؾت ؤ٦بر للؿلُت  ٦ما ؤجهم ًخمخٗىن بش٣ت ٖالُت وصابمت في ؤهٟؿهم، ٍو

ُت لخإزحر الٗ ٌ الاظخماُٖت، وهم ؤ٢ل خؿاؾ ىامل الخاعظُت مً طوي الخ٣ضًغ اإلاىسٟ

حرهم ٖلى ازخُاع اإلاهماث التي ج٩ىن لضحهم ٞيها خٓىّ ؤ٦بر  للظاث، وهم ؤ٦ثر ٢ضعة مًٚ 

 ً للىجاح، ٦ما ؤجهم ؤ٢ل خؿاؾُت للتهضًض م٣اعهت بٛحرهم، وال ًٓهغون جبُٗت لآلزٍغ

 بهُٛت ٦بحرة، إال ؤجهم ٌؿخُُٗىن إًجاص خلى٫ إلاكا٧لهم بإهٟؿهم، إن 
ً
لم ًجضوا لها خال

ً واججاهاتهم بمىٓىع  في اإلاٗاًحر الاظخماُٖت، ٦ما ؤجهم ًىٓغون إلى ؤخاؾِـ آلازٍغ

دبىن   ما ًخهٟىن باإلاباصعة الصخهُت ٍو
ً
البا مُلىن ؤ٦ثر إلى خب الٛحر، ٚو إًجابي، ٍو

لخمؿىن  مُلىن إلى الخإزحر في آلازٍغً ٍو اإلاكاع٦ت في اليكاَاث واإلاىا٢كاث الجماُٖت، ٍو

ً(.16-15 ،2102(؛)مىلىص،016 ،2113لٗىن في الخضُٖم الظاحي )بىػ٢ا١،ا

 العىامل اإلاإززة في جلضًز الذاث: -

جخًاٞغ ٖىامل ٖضًضة في جدضًض مٟهىم الظاث ٖىض الٟغص وج٣ضًغه لها، منها ما  

حر التي حؿىص  هى وعاسي ٧االؾخٗضاصاث وال٣ضعاث، ومنها ما هى بُئي م٨دؿب ٧ال٣ُم واإلاًٗا

غص  الش٣اٞت غص. ول٣ض بضؤث صعاؾت الٗىامل اإلادضصة إلاٟهىم طاث اٟل التي ًيخمي إليها اٟل

( ً  للٗملُت Baldwin,1902وج٣ضًغه لها ب٨خاباث بالضٍو
ً
( الظي ازخاع الخ٣لُض مٟخاخا

همه لها ال ًم٨ً ؤن ًىمى  ت الٟغص لظاجه ٞو الاظخماُٖت في جُىع الظاث، واٞترى ؤن مٗٞغ
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ٞت إال مً زال٫ الخٟاٖل الاظ غ ت الظاث جيب٘ مباقغة مً ٗم خماعي، ٦ما ؤ٦ض ؤن مٗٞغ

( ً ً(. Demo,1987, 23آلازٍغ

م٨ً جلخُو الٗىامل اإلاؤزغة في ج٣ضًغ الظاث في الٗىامل الظاجُت ؤو  ٍو

الصخهُت والتي حكمل ٧ل مً: نىعة الٟغص الجؿمُت، وال٣ضعة ال٣ٗلُت، ومؿخىي 

ظخماُٖت اإلادُُت بالٟغص، وحكمل الظ٧اء، والصخت الىٟؿُت، والجيـ. والٗىامل الًا

ت والاظخماُٖت اإلادُُت بالٟغص ومنها: اإلاٗاًحر الاظخماُٖت،  حراث ألاؾٍغ ظمُ٘ الٗىامل واإلاٛخ

والضوع الاظخماعي، والخٟاٖل الاظخماعي، والخىانل م٘ ألانض٢اء، والخهابو واإلامحزاث 

ت، واإلاؿخىي الا٢خهاصي والاظخماعي لؤلؾغة )مىلىص، ً(.33-23 ،2102ألاؾٍغ

 في همى ج٣ضًغ الظاث 
ً
 هاما

ً
ؤما "٧ىبغ ؾمُض" ٞحري ؤن الٗىامل التي جلٗب صوعا

بك٩ل ٖام هي: م٣ضاع الاخترام والخ٣بل واإلاٗاملت التي جدؿم باالهخمام الظي ًدهل ٖلُه 

الٟغص مً ٢بل آلازٍغً اإلاهمحن في خُاجه، وهجاح الٟغص في اإلاىانب التي قٛلها في الٗالم 

بالىاخُت اإلااصًت ومؤقغاث الخ٣بل الاظخماعي(، ومضي جد٤ُ٣ َمىح الٟغص  )٣ًاؽ الىجاح

ٗلم بإن الىجاح والىٟىط ال ًضع٥ مباقغة ول٨ىه  في الجىاهب التي ٌٗخبرها هامت، م٘ ال

ًضع٥ مً زال٫ مهٟاة في يىء ألاهضٝا الخانت وال٣ُم الصخهُت، و٦ُُٟت جٟاٖل 

مً ٢ُمخه، ٞبٌٗ ألاشخام ٢ض ًسٟٟىن  الٟغص م٘ اإلاىا٠٢ التي ًخٗغى ٞيها للخ٣لُل

ً ؤو  اث حكحر إلى الخ٣لُل مً ٢ُمتهم مً ٢بل آلازٍغ  ؤي جهٞغ
ً
٨بخىن جماما دىعون ٍو ٍو

هدُجت ٞكلهم الؿاب٤. خُض جس٠ٟ ال٣ضعة ٖلى الضٞإ ًٖ ج٣ضًغ الظاث مً قٗىع 

ّ ٖلى جىاػهه الصخصخي )اإلااضخي، ً(.32 ،0660الٟغص بال٣ل٤ وحؿاٖضه في الخٟا

 جلضًز الذاث:  هظزياث -

 هىان عضة هظزياث خاولذ جفطير جلضًز الذاث ومً أهمها:

ًالىظزيت الخدليليت:  -0

ىن ؤمشا٫ ٞغوٍض  ٜ  Freudًغي الخدلُُل ىو ؤن ج٣ضًغ الظاث  Adlerوؤصلغ  Youngٍو

لى، ٞاألها ًمشل طل٪ ال٣ؿم مً ال٣ٗل الظي ٌكمل الكٗىع والخغ٦ت  مغجبِ باألها ألٖا

سً٘ إلابضؤ الىا٢٘، ٦ما ٌٗمل ٖلى جد٤ُ٣  ؤلاصعا٦ُت، ٣ًىم بمهمت خٟٔ الظاث ٍو

ُٟت  لى ٣ُٞىم بْى لى خل الهغإ بحن الٟغص ومدُُه. ؤما ألاها ألٖا الخىا٤ٞ م٘ اإلادُِ ٖو

٣ت إقبإ خاظاجه، ٞهى طل٪ ال٣ؿم مً ال٣ٗل  ج٣ىٍم ؾلى٥ الٟغص والخد٨م في ٍَغ
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لى مً ؤؾ دك٩ل ألاها ألٖا الُب ال٨بذ التي ًمغ بها الٟغص الظي ًمشل الىالضًً واإلاجخم٘، ٍو

ٟي، ً(.62 ،2112ؤزىاء جُىعه في الُٟىلت ألاولى )قٍغ

لى في نغإ م٘ ألاها، إط ًداو٫ ألاها ألاٖلى ؤن ًىمي في    ما ًضزل ألاها ألٖا
ً
و٦شحرا

ُت  م واهخ٣اص الظاث، هظا الهغإ ًؤصي إلى شخه الصخو الكٗىع باإلزم والخدٍغ

ً مًُغبت جىمي ايُغاباث هٟؿُت  غة الؿلبُت ٖ وؾلى٦ُت، خُض ٨ًدؿب الٟغص الٓى

 ًٖ جد٤ُ٣ ؤهضاٞه، وال جخجاوـ ؤخالمه ومكاٖغه 
ً
طاجه مىظ الُٟىلت، ِٞكٗغ ؤهه ٖاظؼا

خىلض ًٖ   لىٟؿه لؿبب ٦غهه لظاجه. ٍو
ً
م٘ مدُُه، وبالخالي ًم٨ً ؤن ًهبذ ٖضوا

اجه، خُض ًهٗب ٖلُ  ًى٨ٗـ ٖلى ؾلى٧اجه وجهٞغ
ً
 ؾ٩ُىلىظُا

ً
ه إصعا٥ الهغإ يُٛا

خجلى طل٪ بىيىح في اليكاَاث واإلاىاٞؿاث الجماُٖت، إط ًًٟل  هم خب آلازٍغً، ٍو ٞو

ض خؿاؾِخه للى٣ض وًٍٟل الٗؼلت والخبُٗت،   ل٣ىاهحن ناعمت، وجٍؼ
ً
الٟغص ؤن ٩ًىن زايٗا

ضم الش٣ت بالىٟـ، ؤما إطا ٧اهذ ٖال٢ت ألاها  ٦ما ًخىلض لضًه ه٣و في الاجؼان الاهٟٗالي ٖو

لى باأًل ٘ ألٖا ٍخُىع لضي الٟغص الخ٣ضًغ اإلاغجٟ ها خؿىت وم٣بىلت ٞئن الخىاػن ًخد٤٣ و

ً(.20-21 ،2102للظاث )مىلىص،

 الىظزيت اإلاعزفيت: -2

( خى٫ صعاؾت همى ؾلى٥ ج٣ُُم Rosenberg,1975اعج٨ؼث ؤٖما٫ عوػهبٙر ) 

ت اإلاٗاًحر الؿابضة في الىؾِ الاظخماعي اإلادُِ به، و٢ض  الٟغص لظاجه، وؾلى٦ه مً ػاٍو

مل ٖلى جىيُذ الٗال٢ت بحن  اهخم بالضوع الظي ج٣ىم به ألاؾغة في ج٣ضًغ الٟغص لظاجه، ٖو

 ،
ً
غص مؿخ٣بال ج٣ضًغ الظاث الظي ًخ٩ىن في إَاع ألاؾغة وؤؾالُب الؿلى٥ الاظخماعي لٟل

 ً  بمىهج مٟهىم الاججاه باٖخباعه ؤصاة مدىعٍت جغبِ بحن الؿاب٤ والالخ٤ م
ً
مؿخُٗىا

ً(. 010 ،0656ٟافي،ألاخضار والؿلى٥ )٦

غح  غص هدى هٟؿه َو هىم ٨ٌٗـ اججاه اٟل ٦ما اٖخبر عوػهبٙر ؤن ج٣ضًغ الظاث ٟم

ها، وما الظاث إال ؤخض   هدى ٧ل اإلاىيىٖاث التي ًخٗامل ٗم
ً
٨ٞغة ؤن الٟغص ٩ًىن اججاها

ٖاث )مىلىص، (، مما ٌٗجي ؤن عوػهبٙر ًؤ٦ض ٖلى ؤن ج٣ضًغ 22-20 ،2102هظه اإلاىيى

دخٟٔ به ٖاصة لىٟؿه، وهى ٌٗبر ًٖ اججاه الظاث هى الخ٣ُُ م الظي ٣ًىم به الٟغص ٍو

ٌ )٦ٟافي، ً(.010 ،0656الاؾخدؿان ؤو الٞغ

لى ٨ٖـ عوػهبٙر لم ًداو٫ ٧ىبغ ؾمُض )  ( ؤن ًغبِ Cooper Smith,1972ٖو

ت ؤ٦ثر قمىلُت، إط ؤ٦ض ؤن هظا اإلاهُلح مخٗضص الجىاهب  ٍغ ؤٖماله في ج٣ضًغ الظاث بٓى
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(. وإطا 024 ،2110ٖضة مىاهج لخٟؿحر ألاوظه اإلاخٗضصة له )الكىاوي،حؿخضعي صعاؾخه 

٧ان ج٣ضًغ الظاث ٖىض عوػهبٙر ْاهغة ؤخاصًت البٗض بمٗجى ؤن اججاه هدى مىيٕى هىعي، 

ُُم الظاث، وعصوص  ُاث ج٣  مً ٖمل
ً
 ألجها جخًمً ٦ال

ً
ٞئجها ٖىض ؾمُض ْاهغة ؤ٦ثر ح٣ُٗضا

ًخًمً اججاهاث ج٣ُُمُت هدى الٟٗل ؤو الاؾخجابت الضٞاُٖت، وإطا ٧ا ن ج٣ضًغ الظاث 

ً الٗاَٟت )مدمض، ً(. 52 ،2101الظاث ٞئن هظه الاججاهاث جدؿم ب٣ضع ٦بحر م

محز "٧ىبغ ؾمُض" بحن هىٖحن مً ج٣ضًغ الظاث هما؛ ج٣ضًغ الظاث الخ٣ُ٣ي:  ٍو

ىظض لضي  ىظض لضي ألاٞغاص الظًً ٌكٗغون بإجهم طوو ٢ُمت. وج٣ضًغ الظاث الضٞاعي: ٍو ٍو

ىن وال ٌكٗغون ب٣ُمت ؤهٟؿهم ؤو الظًً ٌكٗغون بإن لِـ لهم  ألاٞغاص الظًً ال ٌٗٞغ

ً(.13 ،٢0666ُمت )الخًحر،

ت ممحزة   م مً ٖضم ٢ضعجىا ٖلى جدضًض ؤهماٍ ؤؾٍغ ظهب ؾمُض إلى ؤهه بالٚغ ٍو

 ً بحن ؤصخاب الضعظاث الٗالُت وؤصخاب الضعظاث اإلاىسًٟت في ج٣ضًغ الظاث م

ٟا٫، ٞئن هىا٥ ز اًت الىالضًت جبضو مغجبُت بىمى اإلاؿخىٍاث ألَا  مً خاالث الٖغ
ً
الزا

ٟا٫  ُٖم ؾلى٥ ألَا ٟا٫ مً ظاهب آلاباء، وجض لى مً ج٣ضًغ الظاث وهي: ج٣بل ألَا ألٖا

ٟا٫ وخغٍتهم في الخٗبحر مً ظاهب آلاباء  ؤلاًجابي مً ظاهب آلاباء، واخترام مباصعة ألَا

ً(.52 ،2101)مدمض،

 فيت: الىظزيت الطلىهيت اإلاعز  -3

ٗمل ٖلى  غص لظاجه، َو ًٗه اٟل ُُمً  ت ؤن ج٣ضًغ الظاث هى ج٣ ٍغ جغي هظه الٓى

غص ٖىض  خمشل في مجمىٖت مً ألا٩ٞاع واإلاٗخ٣ضاث التي ٌؿخضٖيها اٟل اإلاداٞٓت ٖلُه، ٍو

ؤ٦ض "إلِـ" )20 ،2102مىاظهت الٗالم اإلادُِ به)مىلىص، ( ؤن ؤؾالُب Ellis,1961(. ٍو

، ٞئطا ٧ان وؿ٤  الخ٨ٟحر الخاَئت والؿلبُت ًٖ
ً
 ؾلبُا

ً
الظاث جؤزغ في ؾلى٥ الٟغص جإزحرا

 للظاث، ؤما إطا ٧ان 
ً
 مغجٟٗا

ً
 والىٓغة مىيىُٖت ٞئن الىخابج ج٩ىن ج٣ضًغا

ً
الخ٨ٟحر وا٢ُٗا

 ٞئن الايُغاب الاهٟٗالي هى اإلاخى٢٘ واإلاهاخب لخ٣ضًغ الظاث 
ً
حر ٣ٖالهُا هظا اليؿ٤ٚ 

ًاإلاىسٌٟ،

اااا٪" )  ا ا اااا "بُا ا ا ااااري ؤBeck,1976ؤما ا ا اااات ( ٞحا ا ا ااااضر ٦ىدُجا ا ا ااااُت جدا ا ا اااا٨الث الىٟؿا ا ن اإلاكا

حاار نااببت، وهدُجاات لٗااضم  الؾاخجاباث ٚحاار صااخُدت ٖلاى ؤؾاااؽ مٗلىماااث ٚحار ٧اُٞاات ٚو

، ٞاالخ٨ٟحر ًم٨اً ؤن ٩ًاىن ٚحار وا٢عاي بؿابب ؤهاه مكاخ٤ ماً  الخمُحاز باحن الخُاا٫ والىا٢٘ا

ت ؾالبُت، ٦ماا ؤن الؿالى٥ ًم٨اً  م٣اضماث زاَئات، هاظا ماا ًاؤصي إلاى ج٣اضًغ الاظاث بهٟا
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 للٟكل ٧ىهه مبجي ٖلى اججاهاث ٚحر م٣ٗىلت. وما جسلو إلُاه ؤن ً
ً
 ومؤصًا

ً
٩ىن مًُغبا

ت هى ؤن ج٣ضًغ الظاث ٖباعة ًٖ ألا٩ٞاع الؿابضة لضي الٟغص، خُض ٌٗمل ٖلى  هظه الىٍٓغ

ً، ٦ما ٌؿعى إلى الخسلو مً  ً زال٫ عيا آلازٍغ إزباث طاجه وجد٤ُ٣ صوعه في اإلاجخم٘ م

باات فاااي مغخلاات الُٟىلااات بكااا٩ل مكاااٖغ الزجاااؼ اإلاغجبُاات بسبًر اجاااه اإلاايااُت البُٗاااضة وال٣ٍغ

حار اإلاىياىُٖت ٖاً الاظاث  صدح ألا٩ٞاع الخاَئات واإلاٗخ٣اضاث ٚحار الىا٢ُٗات ٚو زام، ٍو

٤ الخبرة والخجغبت )ٖبضهللا، ً(.002-001 ،2111ًٖ ٍَغ

 الىظزيت الاحخماعيت: -4

هىم الظاث، ٞاإلاجخم٘ ً ٟم ت ٖلى ٖال٢ت آلازغ بخ٩ٍى ٍغ ٦ما  جغ٦ؼ هظه الٓى

٣ت التي 0612ًهىعه "٧ىلي" ) غص مً زالله هٟؿه، إط ًغي هٟؿه بالٍُغ ( مغآة ًغي اٟل

 
ً
تر٧ىن ؤزغا غص ؾىًٝ  ًغاها به آلازغون، ٞهؤالء ألاشخام الؾُما اإلاهمحن في خُاة اٟل

ُت في جدضًض  ًخى٢ٗه آلازغون باليؿبت له ؤمغ في ٚاًت ألاهم ، وؤن هىُٖت إصعا٦ه إلاا 
ً
ٖم٣ُا

(.٦ما ًؤ٦ض "٧ىلي" 050 ،2116اعي وج٩ىًٍ ٨ٞغجه ًٖ هٟؿه )نغصاوي،ؾلى٦ه الاظخم

كحر ؤهه ال مٗجى للخ٨ٟحر في الظاث  غص واإلاجخم٘، َو ٖلى ؤهمُت الٗال٢ت اإلاؿخمغة بحن اٟل

ً الظًً ًخٟاٖل  بمٗؼ٫ ًٖ البِئت الاظخماُٖت التي ٌِٗل ٞيها الٟغص ؤو ألاشخام آلازٍغ

ً(. 066 ،2114مٗهم )محزاب،

خ٤ٟ "ٍػ Ziller,1973ًلغ" )ٍو م٘  –الظي ٌٗخبر ؤخض ممشلي الخُاع الاظخماعي  –(

دضر في  "٧ىلي" ٖلى صوع اإلاجخم٘ في ج٩ىًٍ الظاث، إط ًؤ٦ض ٖلى ؤن ج٣ُُم الظاث الً 

اع اإلاغظعي الاظخماعي )الكىاوي، لغ" 025 ،2110مٗٓم الخاالث إال في ؤلَا غي "ٍػ (. ٦ماً 

ؾُِ، ٞهى ٌكٛل اإلاى٣ُت الىؾُى بحن الظاث ؤن ج٣ضًغ الظاث ًلٗب صوع اإلاخٛحر الًى

والٗالم الىا٢عي، ٞٗىضما جدضر حٛحراث في بِئت الصخو الاظخماُٖت، ٞئن ج٣ضًغ الظاث 

 لظل٪ 
ً
ًمشل الٗامل الظي ًدضص هىُٖت الخٛحراث التي ؾخدضر في ج٣ُُم الٟغص لظاجه جبٗا

ً(. 22 ،2102)مىلىص،

غبِ بحؤما   ً لغ" مٟهىم ن ج٩امل الصخهُت مً هاخُت ج٣ضًغ الظاث ٖىض "ٍػ

ُت ؤزغي، لظل٪  غص ٖلى ؤن ٌؿخجُب إلاسخل٠ اإلاشحراث التي ًخٗغى لها مً هاخ و٢ضعة اٟل

اٞترى ؤن الصخهُت التي جخمخ٘ بضعظت ٖالُت مً الخ٩امل جدٓى بضعظت ٖالُت مً 

 ِ ابٟها بضعظت ٖالُت مً ال٨ٟاءة في الىؾ ج٣ضًغ الظاث، هظا ما ٌؿاٖضها ٖلى ؤصاء ْو

ً(. 012 ،0656اعي الظي جىظض ُٞه )٦ٟافي،الاظخم
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غي "ٞل٨غ" ) ( ؤن ج٣ضًغ الٟغص لظاجه واٖخباعه لها ًغجٟ٘ ٖىضما Felker,1974ٍو

ىمى ؤلاخؿاؽ  ىضما ٌكٗغ ؤهه مخ٣بل و٠٦ء، ٍو ًدـ باالهخماء والاؾخد٣ا١ والجضاعة ٖو

 في ظماٖت مما ًمىده الكٗىع بال٣ُمت
ً
باليؿبت  باالهخماء ٖىضما ًغي الٟغص هٟؿه ًٖىا

ً )نغصاوي، ً(.005 ،2116لآلزٍغ

 الطلىن العضواوي : 2.  8

الهٗىباث التي جىاظه اإلاغء ٖىض حٍٗغ٠  مٟهىم الؿلى٥ الٗضواوي: مً

الٗضوان، هى ٖضم وظىص ٞانل واضح بحن نىع الٗضوان التي وؿدى٨غها وجل٪ الهىع 

لؿلُت ؾلى٥ التي ًجب ؤن وصجٗها ل٩ي هب٣ى ٖلى ٢ُض الخُاة؛ ٞشىعة الُٟل ٖلى ا

 
ً
ً صاٞ٘ الاؾخ٣ال٫ الظي ٌٗخبر في خض طاجه واخضا ٖضواوي ول٨نها في الى٢ذ هٟؿه حٗبحرٖ 

 مضمغة، وهظا 
ً
ت آزاعا بت في جد٤٣ ال٣ىة بهىعة مخُٞغ مً م٣ىماث الىمى الهامت، وللٚغ

غة ٖلى الٗالم  ، ؤما الضاٞ٘ للخٛلب ٖلى الهٗاب ؤو لخد٤ُ٣ الؿُُ
ً
ؤمغ وٗتٝر به ظمُٗا

ت الُٗٓمت )ؤبى ٢ىعة، الخاعجي ً(. 05-04 ،0663ٞهى ؤؾاؽ ؤلاهجاػاث البكٍغ

ٖلم الىٟـ وخ٣ىله اإلاسخلٟت؛ للضاللت ٖلى  ؿخسضم مٟهىم الٗضوان في  َو

اؾخجابت ًغص بها اإلاغء ٖلى الخُبت، وؤلاخباٍ، والخغمان، وطل٪ بإن حهاظم مهضع الخُبت 

 ٖىه )مسخاع،
ً
ً(. 21 ،0666ؤو بضًال

٠ ال ٗضوان والؿلى٥ الٗضواوي حكحر إلى خ٣ُ٣ت إًظاء شخو إن مٗٓم حٗاٍع

ً(.00 ،2111ما ؤو جضمحر شخيء ما )الِٗؿىي،

 ؤو Bussَٗٝغ "بام ًو
ً
غص لُٟٓا " الؿلى٥ الٗضواوي بإهه: "ؾلى٥ ًهضعه اٟل

ترجب ٖلى  ، ٍو
ً
 ؤو ؾلبُا

ً
 ؤو ٚحر مباقغ، هاقُا

ً
، مباقغا

ً
 ؤو يمىُا

ً
دا ، نٍغ

ً
 ؤو ماصًا

ً
بضهُا

١ ؤطي بضوي ؤو ماصي ؤو ه٣و للصخو هٟؿه ناخب الؿلى٥، ؤو هظا الؿلى٥ إلخا

ً" )مسخاع، ً(.21 ،0666لآلزٍغ

ٗٝغ  ال٣ٗاص ) ( الؿلى٥ الٗضواوي بإهه: "ؾلى٥ ٖمضي ب٣هض إًظاء 6 ،2110َو

 مخٗضصة منها الٗضوان البضوي واللٟٓي. وؤن 
ً
 وؤق٩اال

ً
إزظ نىعا الٛحر ؤو ؤلايغاع بهم، ٍو

الٗضواهُت الؿلبُت ًدؿمىن باوٗضام الغقض وال٣ٗالهُت، مً ًماعؾىن هظه اإلاماعؾاث 

ًولضحهم ؤ٩ٞاع ومٗخ٣ضاث ٚحر ٣ٖالهُت جضٖم لضحهم مماعؾت هظا الؿلى٥". 
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٠ الخ٣لُضي للؿلى٥ الٗضواوي ٞهى: "ؤي ؾلى٥ ٌٗبر ٖىه بإي عص ٞٗل ً   ؤما الخٍٗغ

ً، ؤو إلى جسٍغب مم خل٩اث الظاث ؤو حهضٝ إلى إ٣ًإ ألاطي ؤو ألالم بالظاث ؤو باآلزٍغ

 )ًحي، 
ً
 ؤو صاٞٗا

ً
 ؤو خاظت

ً
ـ اهٟٗاال  ولِ

ً
ً، ٞالٗضوان ؾلى٧ا ً(.052 ،2111ممخل٩اث آلازٍغ

 أضباب الطلىن العضواوي:

ًم٨ىه  غي اإلاخٗل٤ بالؿلى٥ الٗضواوي  في يىء اَإل الباخض ٖلى الترار الٓى

ت اإلاخ٨غعة ًو الخاصة جلخُو ؤؾباب الؿلى٥ الٗضواوي ُٞما ًلي: اإلاك٨الث ألاؾٍغ

والخىجغاث الىٟؿُت في صازل هُا١ ألاؾغة، ؤؾالُب الخيكئت واإلاٗاملت الىالضًت الخاَئت؛ 

ٍغ والخظبظب  ٧الدؿلِ وال٣ؿىة الؼابضة وؤلاهما٫ والىبظ والخماًت الؼابضة والضال٫ اإلٟا

ًُل ؤو الخمُحز بحن ألابىاء، ٢لت الخب والاهخمام، و٦ثرة الى٣ض اإلاىظه  في اإلاٗاملت والٟخ

ُٟل، الكٗىع بالى٣و، والكٗىع بالًٛب م٘ ٖضم ال٣ضعة ٖلى الخٗبحر ؤو الخُٛحر، لل

الىمى الجؿمي واليكاٍ الؼابض م٘ خُاة مٛل٣ت مملت لِـ بها وكاٍ ٌؿدىٟظ الُا٢ت 

ٌ الىماطط الٗضواهُت، والخٍٗؼؼ ؤو ال٣ٗاب البضوي ال٣اسخي  الؼابضة، اإلادا٧اة والخ٣لُض لٗب

باث، الخٗغى اإلاخ٨غع واإلاؿخمغ للؿلى٥ الٗضواوي، ال٨بذ ٖو ضم إقبإ الخاظاث والٚغ

إلاىا٠٢ الٟكل وؤلاخباٍ، جإزحر البِئت اإلاضعؾُت ٦إن ج٩ىن بِئت ٞىيىٍت ٌؿىصها الٗى٠ 

غى للًٛىٍ مً اإلاٗلمحن والًٛىٍ الضعاؾُت، باإلياٞت إلى جإزحر  ضم الىٓام والٗخ ٖو

الم.  ًوؾابل ؤلٖا

امل ؤزغي مهُئت للؿلى٥ الٗضواوي ( ؤن هىا٥ ًٖى40 ،٦2100ما ًغي مجلي )

ت التي ًمغ بها الٟغص، الخىػَ٘ ٚحر الٗاص٫ للضزل الاظخماعي، ؾُاؾاث  مشل: اإلاغخلت الٗمٍغ

ومماعؾاث ألاظهؼة الخ٩ىمُت، التهمِل الاظخماعي، مخٛحراث البِئت الُبُُٗت 

٧ًالًىياء، والاػصخام، والخلىر البُئي. 

 أشياٌ ومظاهز العضوان:

بازخالٝ الؿً والش٣اٞت والىي٘ ومٓاهغ الخٗبحر ًٖ الٗضوان  جسخل٠ ؤق٩ا٫

 ً  ًٖ ؤؾلىب التربُت والخيكئت والخ٩ىٍ
ً
الُب٣ي واإلاؿخىي الا٢خهاصي الاظخماعي، ًٞال

(. وُٞما ًلي 25-24 ،0663الىٟسخي والىمِ الخل٣ي الظي وكإ ٖلُه الٟغص )ؤبى ٢ىعة،

 -034 ،0661ن )شخُمي، اؾخٗغاى للخهيُٟاث اإلاسخلٟت ألق٩ا٫ ومٓاهغ الٗضوا

ً(:66 ،2110(؛)ال٣ٗاص،054 ،2111(؛)ًحي،03 -25 ،0663(؛)ؤبى ٢ىعة، 042
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ًهى٠ البٌٗ الٗضوان إلى ألاق٩ا٫ الشالزت الغبِؿت الخالُت: الٗضوان 

الجؿضي: و٣ٍهض به الؿلى٥ الجؿضي اإلاؤطي اإلاىظه هدى الظاث ؤو آلازٍغً، وحهضٝ إلى 

ٝ، ومً ألامشلت ٖلى طل٪: الًغب، والضٞ٘، والغ٧ل، ؤلاًظاء وإلى زل٤ الكٗىع بالخًى

 هىباث الًٛب الكضًضة. 
ً
وقض الكٗغ، والٌٗ...إلخ. وهظه الؿلى٦ُاث جغا٤ٞ ٚالبا

ت، ًو غا٤ٞ الًٛب والكخم، والسخٍغ ٠٣ ٖىض خضوص ال٨الم الظيً  الٗضوان اللٟٓي: ٍو

ل٪ ًم٨ً ؤن والتهضًض... الخ. وطل٪ مً ؤظل ؤلاًظاء ؤو زل٤ ظى مً الخىٝ، وهى ٦ظ

 للظاث ؤو ل
ً
ً. وا٩ًىن مىظها ً آلزٍغ حر لُٟٓت ٖ غ١ٚ  كمل الخٗبحر ُب لٗضوان الغمؼي: َو

غ إلى الصخو الظي  ً ؤو جىظُه ؤلاهاهت لهم، ٧االمخىإ ًٖ الٓى اخخ٣اع ألاٞغاص آلازٍغ

٣ت اػصعاء وجد٣حر. ٕ ًٖ جىاو٫ ما ٣ًضمه له، ؤو الىٓغ بٍُغ ً الٗضاء له، ؤو الامخىا ٨ًً

هى٠ - ُت إلى ألا٢ؿام الشالزت الخالُت: ٍو الٗضوان الاظخماعي  الٗضوان مً الىاخُت الكٖغ

كمل ألاٞٗا٫ اإلاؤطًت التي ًٓلم بها ؤلاوؿان هٟؿه، ؤو ًٓلم بها ٚحره، وجؤصي إلى ٞؿاص  َو

اإلاجخم٘، وهي ألاٞٗا٫ التي ٞيها حٍٗض ٖلى ال٩لُاث الخمـ، وهي الىٟـ واإلاا٫ والٗغى 

جب ٖلى الصخو الًٗووال٣ٗل والضًً.   ً كمل ألاٞٗا٫ اإلاؤطًت التي ضوان ؤلالؼامي َو

 .ً ً والضً ً الىـٟ والَى  ٖ ال٣ُام بها لغص الٓلم وعصٕ اٖخضاءاث اإلاٗخضًً والضٞإ

ً ًو ، مم
ً
د٤ لئلوؿان ؤلاجُان بها ٢هانا  ً كمل ألاٞٗا٫ اإلاؤطًت التي الٗضوان اإلاباح َو

ىه. وهظا الىٕى مً الٗضوان ال ًإزم اٖخضي ٖلُه في هٟؿه ؤو ماله ؤو ٖغيه ؤو صًىه ؤو  َو

شاب جاع٦ه، ٞاإلؾالم ٢ض ؤباح عص الٗضوان ل٨ىه خض ٖلى الهٟذ والٟٗى. ًٞاٖله، ٍو

 هما ًطىف العضوان ئلى ألاهىاع الثىائيت الخاليت:   

ً مباشز ومطدبضٌ: -

 إلى الصخو ؤو الصخيء 
ً
ىظه مباقغة ٞالٗضوان اإلاباقغ هى طل٪ الٗضوان الظيً 

َؼاح ؤو اإلاؿدبض٫ ُٞىظه ُٞه الٗضوان إلى الظي ؾبب 
ُ
لىا ؤلاخباٍ والٟكل. ؤما الٗضوان اإلا

 إلاً ؾبب له ؤلاخباٍ وألاطي، وطل٪ ٖىضما ٩ًىن 
ً
شخو آزغ ؤو إلى شخيء آزغ زالٞا

٩ىن ؤ٢ل ٢ىة   ًسصخى الٟغص بإؾه ُٞى٣ل ٖضواهه إلى مىيٕى آزغً 
ً
مهضع ؤلاخباٍ ٢ىٍا

ٕ ألانلي. ً اإلاىيى  م
ً
ً وم٣اومت وزُغا

ً مخعمض وغير مخعمض: -

ٞالٗضوان اإلاخٗمض ٌكحر إلى الٟٗل الظي ٣ًهض مً وعابه إلخا١ ألاطي ؤو ألالم ًً

ً. ؤما الٗضوان ٚحر اإلاخٗمض ِٞكحر إلى الٟٗل الظي لم ٨ًً الهضٝ مىه إ٣ًإ ألاطي  باآلزٍغ
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 بئ٣ًإ ألاطي ؤو ألالم ؤ
ً
م مً ؤهه ٢ض اهخهى ٖملُا ً، ٖلى الٚغ و إجالٝ ؤو ألالم باآلزٍغ

ًاإلامخل٩اث. 

ًعضائي ووضيلي: -

ٗمض إلى إًظاء شخو ما   ٞالٗضوان الٗضاةي هى طل٪ الٗضوان الظي ٌؿتهضٝ َو

ًب وال٨غاهُت هدى   بإخاؾِـ ومكاٖغ اٛل
ً
اصة ما ٩ًىن مصخىبا ؤو جضمحر شخيء ما. ٖو

ٞه  ًا( ألاطي إال ؤن هض هضٝ الٗضوان. ؤما الٗضوان الىؾُلي ُٞىُىي ٖلى م٣انض )هىا

ؾاسخي ًخمشل في خماًت الظاث، ؤو الخهى٫ ٖلى شخيء ما، ؤو اؾترصاص بٌٗ اإلاىيىٖاث ألًا

ًؤو ألاقُاء اإلااصًت ؤو اإلاٗىىٍت. 

ع: -
َّ
ى
َ
ً ضزيذ وزفي أو ُمل

ذ ًخمشل بالٗضوان البضوي واللٟٓي والخهجم. ؤما الٗضوان  ٞالٗضوان الهٍغ

٘ ُٞخمشل في الخؿض وال٨غاه ىَّ
َ
٣
ُ
مغ ؤو اإلا ًْ ُ

ًُت والٛحرة والاؾدُاء. الخٟي ؤو اإلا

ً:ئًجابي وضلبي -

ٞالٗضوان ؤلاًجابي هى الجؼء الٗضواوي مً الُبُٗت ؤلاوؿاهُت لِـ ٣ِٞ  

 ل٩ل ؤلاهجاػاث ال٣ٗلُت وللخهى٫ ٖلى 
ً
للخماًت مً الهجىم الخاعجي ول٨ىه ؤًًا

ٕى الغؤؽ وؾِ ػمالبه. ؤما  غص مٞغ تزاػ الظي ًجٗل اٟل الاؾخ٣ال٫ وهى ؤؾاؽ الٟسغ والٖا

ًخدى٫ ًٖ وعي ؤو ٚحر وعي إلى الؿالح ٌٗمل لهالح اإلاىث  الٗضوان الؿلبي ٞهى الظي 

ًوالخغاب باليؿبت لئلوؿان وباليؿبت لبُئخه ٖلى الؿىاء. 

 حمعي وفزصي: -

ٟا٫، خُض ًإجل٠   ٞالٗضوان الجمعي وهى ؤخض ؤهىإ الٗضوان الكاةٗت ٖىض ألَا

ٍغب، إلبٗاصه و ٟا٫ ٖلى مجمىٖت منهم في ٖهابت يض َٟلٚ  خأمغ( ألَا خضاء ٖلُه، )ٍو الٖا

خمشل  ُت مؿخًٟٗت، ٖلى ؾلُت ٚاقمت". ٍو ٟؿغ بًٗهم طل٪ بإهه "جأمغ ٖع ال٨باع، ٍو

ٟا٫  طل٪ بخ٨ؿحر بٌٗ الخاظُاث ؤو ؾغ٢ت ألاقُاء اإلادغمت. وجىظه الجماٖت مً ألَا

ٞإي َٟل جٓهغ ٖلُه ٖالماث ال٠ًٗ  ٖضواجها هدى ؤخض ؤٞغاصها اإلاؿخًٟٗحن،

ا٢ه. وال ًم٨ً الخمُحز بحن الٗضوان الجمعي، والاؾخ  لآلزٍغً مً ٞع
ً
٩اهت ٩ًىن هضٞا

 ً غصي هى الىىاة للٗضوان الجمعي. وم  ما ٩ًىن الٗضوان اٟل
ً
غصي، ٞٛالبا والٗضوان اٟل

ان ما  ٟا٫ ٚحر مخماؾ٨ت وؾٖغ الهٗب ؤن هلخٔ الٗضوان الجمعي، ألن ظماٖت ألَا

ٟا٫ ؤن  يخهي بالهضا٢ت. جخ٨ٟ٪، واإلالٟذ في ٖضواهُت ألَا  ٍو
ً
ًألامغ ًبضؤ ٖضواها
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الىظزياث اإلافطزة للطلىن العضواوي: هىان العضًض مً الىظزياث التي خاولذ جفطير 

 الطلىن العضواوي ومنها ما ًلي :

 البيىلىحيت: الىظزيت  -1

ً الصخو جغ٦ؼ هظه  ت ٖلى ؤن ؾبب الٗضوان بُىلىجي في ج٩ٍى جغ٦ؼ هظه الىٍٓغ

، خُض جغ٦ؼ ٖلى بٌٗ
ً
الٗىامل البُىلىظُت في ال٩ابً الحي التي جدض ٖلى  ؤؾاؾا

هبي اإلاغ٦ؼي والالمغ٦ؼي  الٗضوان ٧الهبٛاث والجُىاث الجيؿُت والهغمىهاث والجهاػ اٗل

.  (Eron,1977, 17)والٛضص الهماء والخإزحراث البُى٦ُمُابُت وألاوكُت ال٨هغبابُت في اإلاش

ٗخبر ممشلى هظا ؤلاججاه ؤن الؿلى٥ الٗضواوي ً ً َو ٖىض ألاٞغاص الظً ٓهغ بضعظت ؤ٦بر 

غي ٍٞغ٤ آزغ بإن هظا الؿلى٥ هاجج  لضحهم جل٠ في الجهاػ الٗهبي )الخل٠ الضماغي(، ٍو

خُض وظضث الضعاؾاث بإهه ٧لما ػاصث وؿبت  Tastesteroneًٖ هغمىن الدؿدؿخحرون 

ما (. بِى056 ،2111هظا الهغمىن في الضم، ػاصث وؿبت خضور الؿلى٥ الٗضواوي )ًدحى،

ُت  ٩ىالمُي ُت خُض إن الىا٢الث ال٩اُج ٤ زالض إلى صعاؾت الىا٢الث الٗهب اججه ٍٞغ

Catecholaminer  يُت  في إخضار الٗى٠. بِىما  Cholinergieوال٩ىُل
ً
ٌكتر٧ان مٗا

 ٪ ىجٍغ  ؤن بٌٗ  .G.A.E.Aالؿحروجىهحن والجاًا ؤمُىى ُب
ً
جصبِ الٗضوان. ولىخٔ خضًشا

ت  وػٍاصة الٗضوان لضي  Irritalbilityالاؾدشاعة الؿحروجىهحن ًغجبِ بدضور ؾٖغ

ً(.014 ،2110الخُىاهاث )ال٣ٗاص،

 الىظزيت الخدليليت:  -2

ت ؤن الٗضواهُت واخضة ًغي "ٞغوٍض" مؤؾـ  ًغي "ٞغوٍض" مؤؾـ هظه الىٍٓغ

 ً مً الٛغابؼ التي ًم٨ً ؤن جخجه يض الٗالم الخاعجي ؤو يض الظاث. وهي جسضم في ٦شحر م

غص  ت في  (.Freud,1959, 15)ألاخىا٫ طاث اٟل ت ٍُٞغ ٍؼ ٞالٗضوان لضي "ٞغوٍض" ٢ىة ٍٚغ

بت القٗىعٍت صازل ٧ل ٞغص في اإلاىث،  ؤلاوؿان جيكإ مً ٍٚغؼة اإلاىث التي حٗبر ًٖ ٚع

ـ  ؼة الخب ؤو الجي ؼجحن عبِؿخحن ٖىض ؤلاوؿان؛ ٍٚغ خُض اٞترى "ٞغوٍض" وظىص ٍٚغ

ٖخبر ٖضوان ؤلاوؿان ٖلى هٟؿه ؤًو ٍغؼة الٗضوان، وا  لُا٢ت  ٚو
ً
 َبُُٗا

ً
ٟا ٖلى ٚحره جهٍغ

حره   ٚ الٗضوان الضازلُت التي جىبهه، وجلح في َلب ؤلاقبإ، وال تهضؤ إال إطا اٖخضي ٖلى

بالًغب وؤلاًظاء وال٣خل، ؤو اٖخضي ٖلى هٟؿه بالخد٣حر وؤلاهاهت وؤلاًظاء والاهخداع )ؤبى 

ً (.011 ،٢0663ىعة،
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غ١  وجخٗامل هظه الىٓغٍت ٦ظل٪ م٘ ؾلى٥ الٗضوان ت َو ٍؼ بإهه اؾخجابت ٍٚغ

 ً الخٗبحر ٖنها مخٗلمت، ٞهي ج٣ى٫: بإهه ال ًم٨ً إ٣ًاٝ الؿلى٥ الٗضواوي ؤو الخض مىه م

زال٫ الًىابِ الاظخماُٖت ؤو ججىب ؤلاخباٍ، ول٨ً ما وؿخُُ٘ ٞٗله هى ٣ِٞ جدىٍل 

 مً ألاهضاٝ الخسٍغبُت والهضامت )ًحي،
ً
 ،2111الٗضوان وجىظيهه هدى ؤهضاٝ بىاءة بضال

055.)ً

 الىظزيت الطلىهيت:  -3

ت  ٍغ ت إلى الٗضوان ٖلى ؤهه ؾلى٥ جخٗلمه جىٓغ هظه الٓى جىٓغ هظه الىٍٓغ

الًٗىٍت، ومً زم ٞئن الخبراث اإلاسخلٟت )اإلاشحراث( التي ا٦دؿب منها شخو ما الؿلى٥ 

بما ٌٗؼػ لضي الصخو  Reinforcementالٗضواوي )الاؾخجابت الٗىُٟت( ٢ض جم جضُٖمها 

(. ٞئطا يغب 002 ،2110ؾخجابت الٗضواهُت ٧لما حٗغى إلاى٠٢ ُمْدِبِ )ال٣ٗاص،ْهىع الًا

ض، ٞئهه ؾىٝ ٨ًغع ؾلى٦ه الٗضواوي هظا مغة ؤزغي  ٍغ  وخهل ٖلى ماً 
ً
الىلض ؤزخه مشال

. مً هىا، ٞئن الٗضوان ؾلى٥ ًخٗلمه الُٟل ل٩ي ًدهل ٖلى 
ً
 ظضًضا

ً
ل٩ي ًد٤٣ هضٞا

ً(.056 ،2111شخيء ما )ًحي،

 زالكيت:الىظزيت ألا  -4

ت   م٘ "ٞغوٍض" ٖلى ؤن الٗضوان ؾلى٥ ٍٚغؼي ٖىض اج٤ٟ ؤصخاب هظه الىٍٓغ

( الظي اٞترى ؤن ,Konrad Lorenz,1966ؤلاوؿان والخُىان، ومً هؤالء "٧ىهاعص لىعهؼ )

ت، و٢ض بجى اٞترايه ٖلى ؤؾاؽ مالخٓت ؤهىإ ٖضًضة  ٍؼ الٗضوان له ؤنى٫ بُىلىظُت ٍٚغ

غي "لىعهؼ"  ت ؤن الؿلى٥ الٗضواوي هى ظؼء مً جغازىا مً الخُىاهاث. ٍو ٍغ ممشل هظه الٓى

ت، ٦ما ؤن الٗضوان   للؿلى٥ الٗضواوي ٦ٍٛغؼة ٍُٞغ
ً
ا ٍغ ُٞ 

ً
البُىلىجي، ؤي ؤن هىا٥ مُال

ً َا٢ت صازلُت ولض بها ؤلاوؿان مؿخ٣لت ًٖ اإلاشحر الخاعجي، وهظه  ٦ىٓام ٍٚغؼي ٌٗبرٖ 

ُت الُا٢ت الٗضواهُت ًجب مً خحن آلزغ ؤن جٟٙغ ؤو  ؤن ٌٗبر ٖنها بىاؾُت مشحراث زاعظ

ً.مىاؾبت

٨ُت حكبه   ٣ت هُضعوُل ٍغ خُض اٞترى "لىعهؼ" وظىص َا٢ت ٖضواهُت حٗمل ُب

ٖمل البىض٢ُت اإلادكىة بالباعوص، ٞالباعوص ال ًىُل٤ إال إطا يِٛ ألان٘ب ٖلى الؼهاص، 

ُت  ٦ظل٪ الُا٢ت الٗضواهُت جخجم٘ صازل ؤلاوؿان، وال جىُل٤ إال بخإزحر مشحراث زاعظ

)مشحراث الٗضوان( حٗمل ٖمل ألانب٘ في الًِٛ ٖلى الؼهاص، ٞخىُل٤ الُا٢ت وجٟٙغ في 
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ؾلى٥ ٖضواوي؛ يغب، ؾب، ٢خل، جسٍغب، ...إلخ. ٞمشحراث الٗضوان في البِئت حٗمل 

ت الضازلُت )ؤبى ٢ىعة، ٍؼ ً(.012-011 ،٦0663مٟاجُذ إَال١ للُا٢ت الٍٛغ

 :العضوان –هظزيت ؤلاخباؽ  -5

ت صوالعص ومً ؤهها ُلغ  Dollardع هظه الىٍٓغ وؾحرػ  Spenceوؾبيسخي  Millerوم

Sears ؤصي إلى ً ؤلاخباٍ، بمٗجى ؤن ؤلاخباًٍ  ، خُض ؤ٦ضوا ؤن الٗضوان ؤمغ هاظمٖ 

وظىص صاٞ٘ للٗضوان، ٞالٗضوان ٖباعة ًٖ عص ٞٗل َبُعي إلاا ًىاظهه الٟغص مً إخباَاث 

ً(.000-001 ،0663)ؤبى ٢ىعة،

ض جد٤ُ٣ هضٝ و٧لما ػاص إخبا  ٍ الٟغص ٧لما ػاص ٖضواهه. ٞاإلوؿان ٖىضما ًٍغ

 ما ًدى٫ صون جد٤ُ٣ الهضٝ، ًدك٩ل لضًه ؤلاخباٍ الظي ًضٞٗه إلى 
ً
ىاظه ٖاب٣ا مٗحن ٍو

 ً الؿلى٥ الٗضواوي، ل٩ي ًداو٫ الىنى٫ إلى هضٞه ؤو الهضٝ الظي ؾُس٠ٟ ٖىه م

ً اإلاٗا٢ب  ٖ
ً
٩ىن هظا ؤلاخباٍ هاججا  ً ت الكضًضة ٚحر الصخُدت م٣ضاع ؤلاخباٍ، و٢ض

للٗضوان في اإلاجز٫، مما ٌؿبب ْهىعه زاعط اإلاجز٫. م٘ هظا، ٣ٞض جبحن بك٩ل واضح ؤن 

ت ٚحر ٧اُٞت لخٟؿحر ظمُ٘ الؿلى٦ُاث الٗضواهُت )ًدحى،  (. 061-056 ،2111هظه الىٍٓغ

 " Banderaهظزيت الخعلم الاحخماعي: اهخم "باهضورا  -6

غي ؤن مٗٓم الؿلى٥ الٗضواوي ؤلاوؿان في جٟاٖله م٘ آلاز بضعاؾت ً، ٍو ٍغ

ٓت  ٟا٫ الؿلى٥ الٗضواوي بمالخ مخٗلم مً زال٫ اإلاالخٓت والخ٣لُض، خُض ًخٗلم ألَا

هماطط وؤمشلت مً الؿلى٥ الٗضواوي ٣ًضمها ؤٞغاص ألاؾغة وألانض٢اء وألاٞغاص الغاقضون 

ى٥ في بِئت الُٟل. وهىا٥ ٖضة مهاصع ًخٗلم مً زاللها الُٟل باإلاالخٓت الؿل

ىن)ال٣ٗاص، ت ٧الخلٍٟؼ -001 ،2110الٗضواوي، منها الخإزحر ألاؾغي، ألا٢غان، الىماطط الغمٍؼ

002.) ً

غم لظل٪؛ ٞئطا  ٟا٫ للٗضوان إطا جىٞغث لهم اٟل ض اخخمالُت مماعؾت ألَا وجٍؼ

ض، ٞئهه ال ًمُل إلى ج٣لُضه في اإلاغاث الالخ٣ت، ؤما إطا 
َّ
ل
َ
٣
ُ
ٖى٢ب الُٟل ٖلى الؿلى٥ اإلا

ت حُٗي ٧ىفئ ٖلُ ه ٞؿىٝ ًؼصاص ٖضص مغاث ج٣لُضه لهظا الؿلى٥ الٗضواوي. وهظه الىٍٓغ

ؤهمُت ٦بحرة لخبراث الُٟل الؿاب٣ت ولٗىامل الضاُٞٗت اإلاغج٨ؼة ٖلى الىخابج الٗضواهُت 

ت بك٩ل ٦بحر، مبِىت ؤهمُت الخ٣لُض واإلادا٧اة في  اإلا٨دؿبت، والضعاؾاث جؤٍض هظه الىٍٓغ

ٍ ا٦دؿاب الؿلى٥ الٗضواوي، خ تى وإن لم ٌؿب٤ هظا الؿلى٥ ؤي هٕى مً ؤلاخبا

ً(.061 ،2111)ًحي،
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 هظزيت ضمت العضاوة: -7

ؤن الٗضاوة ؾمت مً ؾماث الصخهُت  اٞترى ٦شحر مً ٖلماء الصخهُت 

ٓمهم بضعظت مخىؾُت،  ٟاوجت، ٞخىظض ٖىض مٗ مىظىصة ٖىض ظمُ٘ الىاؽ بضعظاث مخ

ىض ٢لت ؤزغي بضعظت ىض ٢لت منهم بضعظت مىسًٟت، ٖو ٖالُت، وج٣اؽ بم٣اًِـ  ٖو

هاع  دت، وجض٫ ؾمت الٗضاوة ٖلى اؾخٗضاص الصخو إْل حر الهٍغ دت ٚو الٗضاوة الهٍغ

ٞاألشخام  الٗضوان في اإلاىا٠٢ اإلاسخلٟت بدؿب ما ًضع٦ه ٞيها مً مشحراث الٗضوان. 

ؤصخاب ؾمت الٗضاوة الٗالُت ٦شحرو الٗضوان، ألن ٖخبت الخىبُه للٗضوان ٖىضهم 

ضع٧ىن مشحراث الٗضوان في مىا٠٢ ٦شحرة ٢ض مىسًٟت، مما ًجٗ ت ٍو ًبىن بؿٖغ لهم ٌٛ

ً(.011-006 ،0663جبضو مىا٠٢ ٖاصًت ال جشحر الٗضوان ٖىض ٚحرهم )ؤبى ٢ىعة،

 الىظزيت الفىىمىىلىحيت اإلاعزفيت:  -8

ت في صعاؾتها للٗضوان ٖلى الؿُا١ الىٟسخي الاظخماعي للصخو  جغ٦ؼ هظه الىٍٓغ

غوٝ واإلاخٛحرا ث التي ؤصث إلى إٖا٢ت همىه وإلى اؾخسضام الٗى٠ والٗضوان الٗضواوي وآل

 ً ا٢اث التي جدى٫ صون جد٤ُ٣ طاجه، وم للخٗبحر ًٖ طاجه وجد٣ُ٣ها بالخهضي لهظه ؤلٖا

 للؿلى٥ الٗضواوي؛ قٗىع الٟغص بالٟىاع١ الُب٣ُت 
ً
ٖا٢اث التي جمشل صاٞٗا ؤهم هظه ؤلا

ً(.010 ،0663بالٛت الخضة التي جدى٫ صون جد٤ُ٣ طاجه )ؤبى٢ىعة،

 . الضراضاث الطابلت :9

 الضراضاث العزبيت : 1. 9

ُت ( 1994صراضت ئبزاهيم وعبضالحميض ) - ت الٗال٢ت بحن الٗضواه ٞغ والتي هضٞذ إلى ٗم

 مً َالب 215و٧ل مً مىي٘ الًبِ وج٣ضًغ الظاث لضي ُٖىت م٩ىهت مً )
ً
( َالبا

ج٣ضًغ الظاث ٦دالت: ظامٗت ؤلامام مدمض ابً ؾٗىص، واؾخسضمذ الضعاؾت م٣ُاؽ 

(، وم٣ُاؽ ٖضم اإلاالءمت في اإلاكاٖغ 0646مإزىط مً م٣ُاؽ ج٣ضًغ الظاث لغوػهبرط )

الٗضواوي مً إٖضاص الباخشحن. وجىنلذ هخابج (، وم٣ُاؽ الؿلى٥ 0626ُٞلض ) –لجُجز 

الضعاؾت إلى وظىص اعجباٍ ؾالب بحن الؿلى٥ الٗضواوي وج٣ضًغ الظاث ؤلاًجابي، بمٗجى 

ـ ؤن ألاًٞغ اص الظًً ٌٗاهىن مً الؿلى٥ الٗضواوي لضحهم ج٣ضًغ مىسٌٟ للظاث، وال٨ٗ

ًصخُذ.

والتي هضٞذ إلى إْهاع الٗال٢ت بحن مكاهضة بغامج الخلٟاػ ( 2003صراضت صخالن ) -

ٟا٫ في يىء بٌٗ اإلاخٛحراث، وج٩ىهذ الُٗىت مً ) ( 551والؿلى٥ الٗضواوي لضي ألَا
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ُاؽ الؿ البت، وجم جُب٤ُ م٣  َو
ً
لى٥ الٗضواوي لؤلَٟا٫ واؾخبُان هىُٖت البرامج َالبا

اإلاًٟلت لؤلَٟا٫ مً إٖضاص الباخض، وجىنلذ الضعاؾت إلى ؤن الٗضوان اإلااصي اخخل 

 الؿلى٥ الؿىي، ٦ما 
ً
اإلاغجبت ألاولى، زم الٗضوان اللٟٓي، ٞالٗضوان الؿلبي، وؤزحرا

ي لهالح الظ٧ىع، وظضث ٞغو١ بحن الجيؿحن في ٧ل مً الٗضوان اإلااصي واللٟٓي وال٨ل

ًوفي الؿلى٥ الؿىي لهالح ؤلاهار، ولم جىظض ٞغو١ بحن الجيؿحن في الٗضوان الؿلبي. 

ت الٗال٢ت بحن ج٣ضًغ الظاث )الٗابلي ( 2003صراضت الػيضان ) - والتي هضٞذ إلى مٗٞغ

اقي( وؤبٗاص الؿلى٥ الٗضواوي لضي َلبت اإلاغخلت اإلاخىؾُت، وج٩ىهذ واإلاضعسخي ًو الٞغ

اى، 654)الُٗىت مً   مً َالب اإلاغخلت اإلاخىؾُت اله٠ الشالض مً مضًىت الٍغ
ً
( َالبا

ُاؽ ج٣ضًغ الظاث لبىعؽ آعهحر ) (، وم٣ُاؽ الؿلى٥ 0652واٖخمضث الضعاؾت ٖلى م٣

ال٢ت   ٖ الٗضواوي إلاٗتز ٖبضهللا والؿُض ؤبى ٖباصة، و٦كٟذ هخابج الضعاؾت ًٖ وظىص

 ٖىض مؿخىي )
ً
( بحن مؿخىٍاث ج٣ضًغ الظاث )الٗابلي، 1.10اعجباَُت ؾالبت صالت إخهابُا

اقي، ظماٖت ألانض٢اء( والؿلى٥ الٗضواوي لضي َلبت اإلاغخلت اإلاخىؾُت.  ًاإلاضعسخي، الٞغ

ت الٗال٢ت بحن صعظت الؿلى٥ الٗضواوي ( 2006صراضت زليل ) - والتي هضٞذ إلى مٗٞغ

لخسهو، وصعظت ٧ل مً ج٣ضًغ الظاث، وجى٦ُض الظاث، باليؿبت إلاخٛحراث )الجيـ، ا

البت، بىا٢٘ )111حجم ألاؾغة(، وجإلٟذ ُٖىت الضعاؾت مً ) ( َالب 211( َالب َو

ٓت 211و) ٣ت ٖكىابُت مً مضاعؽ مداٞ ( َالبت، و٢ض جم ؤزظها مً زماوي مضاعؽ بٍُغ

م، و٢ض نمم الباخض زالزت م٣اًِـ هي؛ م٣ُاؽ 2111/2112ٚؼة للٗام الضعاسخي 

وم٣ُاؽ جى٦ُض الظاث. وؤؾٟغث هخابج  الؿلى٥ الٗضواوي، وم٣ُاؽ ج٣ضًغ الظاث،

ال٢ت ٨ٖؿُت ؾالبت بحن الضعظت ال٩لُت للؿلى٥ الٗضواوي وصعظت   ٖ الضعاؾت ًٖ وظىص

٧ل مً ج٣ضًغ الظاث وجى٦ُض الظاث، ٦ما ؤؾٟغث ًٖ وظىص ٖال٢ت ٨ٖؿُت ؾالبت بحن 

صعظت الٗضوان ٖلى الظاث وصعظت ٧ل مً ج٣ضًغ الظاث وجى٦ُض الظاث، ٦ما جىظض ٞغو١ 

 بحن الظ٧ىع وؤلاهار في الضعظت ال٩لُت للؿلى٥ الٗضواوي، وصعظت الٗضوان ص
ً
الت إخهابُا

ً، وصعظت الٗضوان ٖلى اإلامخل٩اث و٧اهذ لهالح الظ٧ىع.  ًٖلى آلازٍغ

ت ألاهمُت اليؿبُت إلآاهغ الؿلى٥ ( 2009صراضت أبى مطؿفى ) - والتي هضٞذ إلى مٗٞغ

ٟا٫  ٞت الٗضواوي الكاةٗت ومجاالجه لضي ألَا ، ومٗغ
ً
الٟلؿُُيُحن اإلاك٩لحن ؾلى٦ُا

الٟغو١ بحن الجيؿحن في مجاالث مٓاهغ الؿلى٥ الٗضواوي الكاةٗت، وؤظٍغذ الضعاؾت 

ٓاهغ الؿلى٥ الٗضواوي 221ٖلى ) ُاؽ م ٟلت، واؾخسضمذ الضعاؾت م٣  َو
ً
( َٟال
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ٟ ا٫ الكاةٗت، وجىنلذ الضعاؾت إلى ؤن ؤ٦ثر مجاالث الؿلى٥ الٗضواوي الكاةٗت لضي ألَا

ً، ًلُه مجا٫ الٗضوان اإلاىظه هدى اإلامخل٩اث  هي: مجا٫ الٗضوان اإلاىظه هدى آلازٍغ

اإلاضعؾُت، زم مجا٫ الٗضوان اإلاىظه هدى الظاث، وؤْهغث الضعاؾت ٖضم وظىص ٞغو١ 

مٗىىٍت بحن الجيؿحن في مجا٫ الٗضوان اإلاىظه هدى الظاث، بِىما وظضث ٞغو١ مٗىىٍت 

ً، والٗضوان اإلاىظه هدى اإلامخل٩اث  بحن الجيؿحن في مجالي الٗضوان اإلاىظه هدى آلازٍغ

ًاإلاضعؾُت، والضعظت ال٩لُت للم٣ُاؽ لهالح الظ٧ىع. 

والتي هضٞذ إلى ال٨ك٠ ًٖ َبُٗت الٗال٢ت بحن ج٣ضًغ الظاث  (2013صراضت مجلي ) -

والؿلى٥ الٗضواوي لضي َلبت اله٠ الشامً مً مغخلت الخٗلُم ألاؾاسخي بمضًىت نٗضة 

اقي وطل٪ مً  زال٫ جدضًض الٗال٢ت بحن ؤهىإ ج٣ضًغ الظاث )الٗابلي، اإلاضعسخي، الٞغ

"ألانض٢اء"( وؤبٗاص الؿلى٥ الٗضواوي لضي ُٖىت الضعاؾت، ٦ما هضٞذ الضعاؾت إلى 

 بالؿلى٥ الٗضواوي. وج٩ىهذ ُٖىت 
ً
ت ؤي هٕى مً ؤهىإ ج٣ضًغ الظاث ؤ٦ثر جيبؤا مٗٞغ

 مً َالب اله٠ ا211الضعاؾت مً )
ً
لشامً ألاؾاسخي بمضًىت نٗضة، واؾخسضم ( َالبا

 ً ُاؽ الؿلى٥ الٗضواوي، وؤؾٟغث هخابج الضعاؾت ٖ ُاؽ ج٣ضًغ الظاث وم٣ الباخض م٣

 ٖىض مؿخىي صاللت )
ً
( بحن مؿخىٍاث ج٣ضًغ 1.10وظىص ٖال٢ت اعجباَُت صالت إخهابُا

اقي "ظماٖت ألانض٢اء"( والؿلى٥ الٗضواوي، ٦ما  جىنلذ الظاث )الٗابلي، اإلاضعسخي، الٞغ

الىخابج إلى ؤن ج٣ضًغ الظاث الٗابلي، وج٣ضًغ الظاث اإلاضعسخي مىبئان للؿلى٥ الٗضواوي، 

 في الخيبؤ بالؿلى٥ 
ً
وؤقاعث الىخابج إلى ؤن ج٣ضًغ الظاث الٗابلي ٌٗخبر ؤ٦ثر إؾهاما

ً ج٣ضًغ الظاث اإلاضعسخي.  ًالٗضواوي م

ت ٖال٢ت ج٣ضًغ الظ( 2015صراضت ضاًذ ) - ِ والتي هضٞذ إلى مٗٞغ اث ووظهت الًب

بالخدهُل الضعاسخي لضي جالمُظ ؤولى زاهىي بىالًت البٌُ، وؤظٍغذ الضعاؾت ٖلى ُٖىت 

( جلمُظة، واؾخسضمذ الضعاؾت 021( جلمُظ، و)251( جلمُظ وجلمُظة؛ )311م٩ىهت مً )

اؾخماعة ج٣ضًغ الظاث، واؾخبُان مهضع الًبِ لغوجغ، وجىنلذ الضعاؾت إلى وظىص 

ً
ً
بحن الظ٧ىع وؤلاهار في البٗض الىٟسخي لخ٣ضًغ الظاث لهالح الظ٧ىع،  ٞغو١ صالت إخهابُا

 بحن الجيؿحن في البٗضًً ألاؾغي والاظخماعي. 
ً
ضم وظىص ٞغو١ صالت إخهابُا ًٖو

ت صعظت اهدكاع الؿلى٥ الٗضواوي ( 2015صراضت الىعاص ) - والتي هضٞذ إلى مٗٞغ

ت الٟ غو١ بحن الجيؿحن في الؿلى٥ ومٓاهغه لضي جالمُظ اإلاغخلت الابخضابُت، ومٗٞغ

( جلمُظة، 45( جلمُظ، و)45( جلمُظ وجلمُظة؛ )023الٗضواوي، وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً )
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واؾخسضمذ الضعاؾت م٣ُاؽ الؿلى٥ الٗضواوي مً إٖضاص آما٫ ٖبض الؿمُ٘ ؤباْت، 

 بحن الظ٧ىع وؤلاهار في الٗضوان 
ً
وجىنلذ الضعاؾت إلى ٖضم وظىص ٞغو١ صالت إخهابُا

 بحن الجيؿحن لهالح ال
ً
بضوي والٗضوان ٖلى اإلامخل٩اث، ووظىص ٞغو١ صالت إخهابُا

ًالظ٧ىع في الٗضوان الظاحي والٗضوان اللٟٓي والضعظت ال٩لُت للؿلى٥ الٗضواوي. 

ٞت الٗال٢ت بحن الؿلى٥ الٗضواوي وج٣ضًغ  (2016صراضت الؿيب ) - والتي هضٞذ إلى مٗغ

( َالب 011م )مجم٘ الٟىلت( بلٜ حجمها )الظاث لضي ُٖىت مً َالب ظامٗت الؿاًل

ُاؽ ج٣ضًغ الظاث ل٩ىبغ  البت، واؾخسضم الباخض اإلاىهج الىنٟي، ٦ما اؾخسضم م٣ َو

ؾمُض، وم٣ُاؽ الؿلى٥ الٗضواوي. وؤقاعث هخابج الضعاؾت إلى ؤن الؿلى٥ الٗضواوي 

ت، لُالب ظامٗت الؿالم ًدؿم باالهسٟاى، بِىما ًدؿم ج٣ضًغ الظاث لضحهم بالىؾُُ

 بضعظت مىسًٟت بحن 
ً
٦ما جىنلذ الضعاؾت إلى وظىص ٖال٢ت اعجباَُت صالت إخهابُا

٘ الٟىلت(. ًالؿلى٥ الٗضواوي وج٣ضًغ الظاث لضي َالب ظامٗت الؿالم )مجم

ال٢خه بالؿلى٥ ( 2017صراضت كمز ) - والتي هضٞذ إلى ال٨ك٠ ًٖ ج٣ضًغ الظاث ٖو

ال، واؾخسضم الباخض اإلاىهج الىنٟي، الٗضواوي وببٌٗ اإلاخٛحراث لضي َلبت ظامٗت صه٣

البت، وجىنلذ الضعاؾت إلى وظىص ٖال٢ت صالت 244وج٩ىهذ الُٗىت مً )  َو
ً
( َالبا

 
ً
ُا  صالت إخهاب

ً
 بحن ج٣ضًغ الظاث والؿلى٥ الٗضواوي، ولم جٓهغ الضعاؾت ٞغو٢ا

ً
إخهابُا

لٗضواوي بحن الظ٧ىع وؤلاهار في ج٣ضًغ الظاث، بِىما ؤْهغث ٞغو١ صالت في الؿلى٥ ا

ًلهالح الظ٧ىع. 

ً: الضراضاث ألاحىبيت 2. 9

والتي هضٞذ إلى الخٗٝغ ٖلى َبُٗت الٗال٢ت بحن  (Kinard,1978صراضت هيىارص ) -

( ً  جتراوح ؤٖماعهم بحن )31الؿلى٥ الٗضواوي وج٣ضًغ الظاث لضي ُٖىت م٩ىهت م
ً
2ً( َٟال

ً ( ؾىت، واؾخسضمذ الضعاؾت م٣ُاؽ ج٣ضًغ الظاث وم٣ُاؽ ال02 – ؿلى٥ الٗضواوي م

ال٢ت اعجباَُت ؾالبت بحن الؿلى٥   ٖ إٖضاص الباخض، وجىنلذ الضعاؾت إلى ؤن هىا٥

ٟا٫.  ًالٗضواوي وج٣ضًغ الظاث ؤلاًجابي لضي ألَا

والتي هضٞذ إلى ال٨ك٠ ًٖ ٖال٢ت ٧ل مً ج٣ضًغ الظاث  (John,1986صراضت حىن ) -

إلاغخلت الابخضابُت، وج٩ىهذ ُٖىت والخٟاٖل م٘ ألا٢غان بالؿلى٥ الٗضواوي لضي جالمُظ ا

 لضحهم ؾلى٥ ٖضواوي، و)21الضعاؾت مً )
ً
 لِـ لضحهم ؾلى٥ ٖضواوي، 05( َٟال

ً
( َٟال

و٧ان ظمُ٘ ؤٞغاص الُٗىت ًضعؾىن بالهٟحن الغاب٘ والخامـ الابخضاةي، وؤقاعث هخابج 
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ٌ الاظخماعي مً ألا٢غان  الضعاؾت إلى ؤن هىا٥ ٖال٢ت اعجباَُت مىظبت بحن الٞغ

ال٢ت اعجباَُت ؾالبت بحن ج٣ضًغ الظاث  ٟا٫، و٦ظل٪ وظىصٖ  والؿلى٥ الٗضواوي لضي ألَا

ٟا٫.  ًوالؿلى٥ الٗضواوي لضي ألَا

والتي هضٞذ إلى جمُحز جإزحراث  (Solomon & Serres,1999صراضت ضىلىمىن وضيرس ) -

له جإزحره الٗضوان اللٟٓي مً الٗضوان البضوي، وصعاؾت ما إطا ٧ان ٖضوان آلاباء اللٟٓي 

ٟا٫ وإهجاػاتهم الٗلمُت والضعاؾُت، وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت  الؿلبي ٖلى ج٣ضًغ طاث ألَا

 جغاوخذ ؤٖماعهم بحن )011مً )
ً
( ؾىت، جم ازخُاعهم مً ؤعب٘ مضاعؽ 02 -6( َالبا

ا٫، وجم اؾخسضام مىٓىع ٞهم الظاث ٖىض  ٖامت مً الُب٣ت اإلاخىؾُت في ظٍؼغة مىهتًر

ٟا٫ "لهاعجغ،  ". وجىنلذ هخابج الضعاؾت إلى وظىص ٖال٢ت بحن ج٣ضًغ الظاث 0656ألَا

غجبِ بال٣بى٫ الاظخماعي ال٠ًُٗ، وال٨ٟاءة الضعاؾُت، والؿلى٥   ً اإلاىسٌٟ الظي

ًالٗضواوي لؤلبىاء، ٦ما ؤن الؿلى٥ الٗضواوي لضي ألابىاء ًؤزغ ٖلى اللٛت ألام. 

ما جم ٖغيه مً صعاؾاث ٌؿخسلو الباخض مً زال٫ :  ح٣ُٗب ٖلى الضعاؾاث الؿاب٣ت

 ؾاب٣ت ما ًلي:

ٟت  - ُٟىلت اإلاسخل ٟا٫ زال٫ مغاخل ال ظمُ٘ الضعاؾاث الؿاب٣ت ؤظٍغذ ٖلى ألَا

بضالخمُض ) (، وصعاؾت ٢مغ 2103(، وصعاؾت الُُب )0661باؾخصىاء صعاؾت إبغاهُم ٖو

ً( والتي جم جُب٣ُها ٖلى َلبت الجامٗت. 2104)

ًها ا٢خهغث ٖلى الظ٧ىع جىىٖذ الضعاؾاث الؿاب٣ت في ازخُاًع - ٟا٫ ٞٗب ها لجيـ ألَا

ً ٦ال الجيؿحن.  ٟا٫ م ٣ًِٞ صون ؤلاهار ُٞما قملذ بًٗها آلازغ ألَا

ٍخجلى  - ً ٢بل الباخشحن بضعاؾت ج٣ضًغ الظاث والؿلى٥ الٗضواوي و هىا٥ اهخمام واضح م

دضًض طل٪ مً زال٫ ٢ُامهم بئٖضاص الازخباعاث واإلا٣اًـِ اإلاسخلٟت الهاصٞت إلى ٢ُاؽ وج

ً لضي ألاٞغاص. ً اإلاخٛحًر ًحجم هظً

ُت  - غبُت بك٩ل ٖام والضعاؾاث اإلادلُت التي ؤظٍغذ في البِئت الُمى هضعة الضعاؾاث اٗل

بك٩ل زام التي اهخمذ بضعاؾت الٗال٢ت بحن ج٣ضًغ الظاث والؿلى٥ الٗضواوي لضي 

ت اإلاسخلٟت للُٟىلت، واوٗضام هظه الضعاؾاث ٟا٫ زال٫ اإلاغاخل الٗمٍغ ٖلى خض  –ًألَا

ًالتي جىاولذ هظه الٗال٢ت لضي ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت. –ٖلم الباخض 

وظىص ٖال٢ت اعجباَُت ؾالبت بحن  جىنلذ الضعاؾاث الؿاب٣ت إلى هدُجت مكتر٦ت وهي -

ٟا٫ والخالمُظ. وُٞما ًخٗل٤ بالٟغو١ بحن  ج٣ضًغ الظاث والؿلى٥ الٗضواوي لضي ألَا
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ًغ الظاث لم حكغ الضعاؾاث الؿاب٣ت إلى وظىص ٞغو١ الجيؿحن )الظ٧ىع وؤلاهار( في ج٣ض

 بحن الظ٧ىع وؤلاهار في ج٣ضًغهم للظاث. ؤما ُٞما ًخٗل٤ بالٟغو١ بحن 
ً
صالت إخهابُا

 
ً
ُا الجيؿحن في الؿلى٥ الٗضواوي ؤقاعث الضعاؾاث الؿاب٣ت إلى وظىص ٞغو١ صالت إخهاب

ًلظ٧ىع.بحن الظ٧ىع وؤلاهار في الؿلى٥ الٗضواوي وؤبٗاصه لهالح ا

جم الاؾخٟاصة مً الضعاؾاث الؿاب٣ت في ازخُاع اإلاىهج والُٗىت ووؾابل ظم٘ البُاهاث في  -

ًالضعاؾت الخالُت، وجدضًض َغ١ اإلاٗالجت ؤلاخهابُت اإلاىاؾبت، ومىا٢كت هخابج الضعاؾت. 

ً: . مىهجيت الضراضت وئحزاءاتها10

لباخض اإلاىهج الىنٟي لٛغى جد٤ُ٣ ؤهضاٝ الضعاؾت اؾخسضم ا: مىهج الضراضت 1. 10

ال٢تهما  الخدلُلي للخٗٝغ ٖلى َبُٗت الٗال٢ت بحن ج٣ضًغ الظاث والؿلى٥ الٗضواوي ٖو

ببٌٗ اإلاخٛحراث لضي ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت بمضًىت إب، وطل٪ إلاالءمخه لُبُٗت 

ًالضعاؾت. 

 ألن مجخم٘ الضعاؾت )ٞئت ألازضام( ٚحر مٗلىم:  مجخمع الضراضت وعيىتها 2. 10
ً
غا  ٓه

غظ٘ ٦ما ًغي ٖىى )  ً حر مدضص بض٢ت وطل٪ ( لٗضم وظىص 00 ،2102للباخض ٚو

إخهابُاث عؾمُت ص٣ُ٢ت جىضح ٖضص ؤٞغاص هظه الٟئت الاظخماُٖت اإلاهمكت، إال ؤن 

ٓت  ٖضصهم ٣ًضع بإ٦ثر مً هه٠ ملُىن وؿمت. وألن هظه الٟئاث ال جخىاظض في مداٞ

٘ بل إن ؤٞغاصها  بُٗنها ؤو في هُا١ ظٛغافي مٗحن، ًىدكغون بك٩ل ٖكىاةي في ظمُ

 Non-randomاإلاداٞٓاث، ٣ٞض لجإ الباخض إلى اؾخسضام اإلاٗاًىت الالاخخمالُت

samples( إلى ؤن ازخُاع الباخض لُٗيخه ٌٗخمض ٖلى مضي 10 ،2104، خُض ٌكحر البىاء )

ت مجخم٘ البدض وويًى ٞئطا ٧ان مجخم٘ البدض مٗلىم للباخض مٗٞغ خه للباخض، 

 ٖلى الباخض ازخُاع الُٗىت 
ً
ٟحن ٞهىا لؼاما ومدضص ٦مجخم٘ الُالب ؤو اإلاٗلمحن ؤو اإلاْى

؛ مجخم٘ اإلاُل٣اث، 
ً
حر مٗلىم للباخض مشال  ٚ ٣ت الٗكىابُت، ؤما إطا ٧ان اإلاجخم٘ بالٍُغ

حر طل٪ مً اإلاجخمٗاث التي ال ًىظض لها ٦كىٞاث  ال٣ٟغاء، اإلاصجٗحن، اإلاغاه٣حن ٚو

وخضوص ومغظُٗاث جدهغها وجدضصها هىا ًلؼم الباخض اؾخسضام الُٗىت ٚحر الٗكىابُت. 

ؤو ال٣هضًت  الٛغيُتلظا ٣ٞض لجإ الباخض إلى اؾخسضام ؤؾلىب الُٗىت الال اخخمالُت 

Purposive Sampling خُض ٢ام بازخُاع ؤٞغاص ُٖيخه مً بحن ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت ،

( 51م الُٗىت )زضام" اإلاخىاظضًً في ٖضص مً ؤخُاء وخاعاث مضًىت إب. و٢ض بلٜ حج"ألًا
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ٟلت  َو
ً
( 03 -5ً ؤلاهار، جغاوخذ ؤٖماعهم بحن )( م04( مً الظ٧ىع، و)10؛ بىا٢٘ )َٟال

ِ خؿابي ٢ضعه )  ( ؾىت. 02.2ؾىت، وبمخىؾ

ً:أصواث الضراضت 3. 10

ؤصاجحن هما؛ م٣ُاؽ ج٣ضًغ  لخد٤ُ٣ ؤهضٝا الضعاؾت الخالُت اؾخسضم الباخض 

(، وم٣ُاؽ 0660( جغظمت وج٣ىحن: مىسخى وصؾىقي )0634الظاث لؤلَٟا٫ ل٩ىبغ ؾمُض )

ًالؿلى٥ الٗضواوي )إٖضاص الباخض(. وُٞما ًلي قغح مٟهل لهاجحن ألاصاجحن:

ً: ملياص جلضًز الذاث لألؾفاٌ 1. 3. 10

ُاؽ في ألانل ؽ. ٧ىبغ ؾمُض  خإل٠ هظا  S. Cooper Smithؤٖض هظا اإلا٣ ٍو

اإلا٣ُاؽ مً نىعجحن( ؤ( و)ب(، الهىعة )ؤ( َىٍلت والهىعة )ب( ٢هحرة، و٢ض ط٦غ 

(، ولظا ًم٨ً الا٢خهاع ٖلى 1.55ؾمُض ؤن مٗامل الاعجباٍ بحن الهىعجحن بلٜ )

 للى٢ذ 
ً
اؾخسضام الهىعة ال٣هحرة في البدىر التي ججغي ٖلى ج٣ضًغ الظاث جىٞحرا

اخض في الضعاؾت الخالُت ٖلى الهىعة ال٣هحرة للم٣ُاؽ والجهض واإلاا٫. و٢ض اٖخمض الب

وهي الهىعة )ب( والتي ؤٖضها للبِئت الٗغبُت ٞاعو١ ٖبضالٟخاح مىسخى، ومدمض ؤخمض 

ٍخ٩ىن اإلا٣ُاؽ مً )0660صؾىقي )  منها ػوظان مً ألا٢ىاؽ 22(. و
ً
( ٖباعة ٣ًابل ٦ال

لى اإلاٟدىم ؤن ٌؿخجُب ل٩ل ٖباعة بىي٘  ؤؾٟل ٧لمتي "جىُب٤" و "ال جىُب٤"، ٖو

غي ؤجها جىُب٤ ٖلُه. وال جىظض xٖالمت )  ً ( بحن ال٣ىؾحن اإلاىظىصًً ؤؾٟل ال٩لمت التي

م٨ً اٖخباع ؤن ؤلاظابت الصخُدت إطا ٖبر بها الٟغص  إظاباث صخُدت وإظاباث زاَئت، ٍو

ُاؽ ) خًمً اإلا٣ ( ٖباعاث مىظبت إطا ؤظاب ٖنها 6ًٖ قٗىعه الٟٗلي بهض١. ٍو

ب٤" ٌُٗى صعظت واخضة ٖلى ٧ل منها، ؤما إطا ؤظاب با "ال جىُب٤"، ٞال اإلاٟدىم با "جىُ

ُاؽ ) ًمً اإلا٣ ( ٖباعة ؾالبت إطا ؤظاب ٖنها اإلاٟدىم با "ال 03ٌُٗى ؤي صعظت. ٦ما ًخ

جىُب٤" ٞئهه ٌُٗى صعظت واخضة ٖلى ٧ل منها، وإطا ؤظاب با "جىُب٤" ٞال ٌُٗى ؤي 

ىض الخصخُذ 22-جتراوح بحن )نٟغصعظت. وبالخالي ٞئن الضعظاث ٖلى اإلا٣ُاؽ  ( صعظت، ٖو

جددؿب صعظت الٟغص ٖلى هظا اإلا٣ُاؽ مً مجمٕى صعظاث الٗباعاث بدُض ؤن الضعظت 

اإلاغجٟٗت ٖلى اإلا٣ُاؽ جض٫ ٖلى اعجٟإ ج٣ضًغ الظاث والضعظت اإلاىسًٟت جض٫ ٖلى 

ً(.6-5 ،0660اهسٟاى ج٣ضًغ الظاث )مىسخى وصؾىقي،

ًخسغاط مؤقغاث الهض١ للم٣ُاؽ ٦ما ًلي :: ٢ام الباخض باؾ ضضق اإلالياص

ً
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 :الطضق الظاهزي  -0

ـ  ٖلم الىٟ ُاؽ ٖلى مجمىٖت مً ؤؾاجظة  غى اإلا٣ خُض ٢ام الباخض ٗب

لب (*)مد٨محن( 4وال٣ُاؽ الىٟسخي بجامٗتي حٗؼ وإب بلٜ ٖضصهم ) منهم جدضًض ما ، َو

ً
ً
ُاؽ ج٣ضًغ الظاث، وؤًًا باعاث اإلا٣ُاؽ جيخمي إلى ٢ جدضًض ما  إطا ٧اهذ ٧ل ٖباعة مًٖ 

ٚت  إطا ٧اهذ الٗباعة مىظبت ؤو ؾالبت، باإلياٞت إلى إبضاء آعاءهم خى٫ مضي ؾالمت الهُا

اللٛىٍت للٗباعاث وإظغاء الخٗضًالث اإلاُلىبت إن وظضث. و٢ض جم خؿاب مٗامل الاجٟا١ 

ُاؽ باؾخسضام مٗاصلت "٧ىبغ"  بحن الؿاصة اإلاد٨محن ٖلى ٧ل ٖباعة مً ٖباعاث اإلا٣

ً ما ًلي: واإلاخمشلت ُٞ

ً 011×ًٖضص مغاث الاجٟا١                            مٗامل الاجٟا١ خؿب مٗاصلت ٧ىبغ= 

ً       ٖضص مغاث الاجٟا١ + ٖضص مغاث ٖضم الاجٟا١                                                

(Cooper, 1979, 49)ً

خم 51و٢ض اجسظ الباخض وؿبت )   ٘ %( ٞما ٞى١ ٦مُٗاع اٖل اص ال٣ٟغاث. و٢ض خُٓذ ظمُ

ُاؽ ٖلى وؿبت اجٟا١ ) ٞى١، ٦ما جم حٗضًل الهُاٚت اللٛىٍت %( ٞما  51ٖباعاث اإلا٣

ٞت  ُاث الؿاصة اإلاد٨محن لخالبم ؤٞغاص الُٗىت اإلاؿتهض لبٌٗ الٗباعاث خؿب جىن

، 04، 2بالضعاؾت والؾُما الٗباعاث الشالر اإلاخٗل٣ت باإلاضعؾت وهي الٗباعاث طاث ألاع٢ام )

ٟا٫ اإلاهمكحن لم ًلخد٣ىا بالخٗلُم الىٓامي. 20 ً ألَا ً( ٧ىن الٛالبُت الٗٓمى م

ًالطضق الذاحي: -2

بُت باليؿبت إلى   إن هظا الىٕى مً الهض١ ٌٗجي نض١ الضعظاث الخجٍغ

الضعظاث الخ٣ُ٣ُت التي زلهذ مً قىابب ؤزُاء ال٣ُاؽ وجهبذ هظه الضعظاث 

٣اؽ الهض١ الظاحي بدؿاب الجظع الخ٣ُ٣ُت هي التي ًيؿب إليها نض١ الازخبا ع، ٍو

(. و٢ض بلٛذ ٢ُمت الهض١ الظاحي 220 ،0646التربُعي إلاٗامل زباث الازخباع )الؿُض،

٣ت الخجؼبت الىهُٟت ) ( مما ًض٫ ٖلى 1.60اإلاٗخمضة ٖلى ٢ُمت الشباث اإلاؿخسغظت بٍُغ

٘ ألظله.  ً الهض١ وؤهه نالح ل٣ُاؽ ما وي ًؤن اإلا٣ُاؽ ًدؿم بضعظت ٖالُت م

                                        
 

دامعة  –د/ طه العوبل   -3دامعة تعز،  –أ.د/ يادا املخاليف  -2دامعة إب،  –أ.د/ طارا مكرد ناار  -1( أمساء احملكمني: )*
دامعة إب،  –د/ يوسف الشجاع  -6دامعة تعز،   –د/ دربيل الربيه   -5  ة إب،دامع –د/ دالل املذحج   -4 إب،  
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باث اإلا٣ُاؽ: لخؿاب مٗامل الشباث للم٣ُاؽ ٢ام الباخض بخُب٤ُ اإلا٣ُاؽ ٖلى ُٖىت ز

ٟلت مً ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت بمضًىت إب مً ٚحر 21اؾخُالُٖت م٩ىهت مً )  َو
ً
( َٟال

٣خحن هما: ًؤَٟا٫ الُٗىت ألانلُت، وجم اؾخسغاط الشباث بٍُغ

ُاؽ ٖلى ؤٞغاص ا الخجشئت الىطفيت: -0 الُٖت ٢ام الباخض بٗض جُب٤ُ اإلا٣ لُٗىت الاؾُخ

بخجؼبت اإلا٣ُاؽ إلى ههٟحن؛ اقخمل الىه٠ ألاو٫ ٖلى الٗباعاث الٟغصًت، واقخمل 

ٗامل الاعجباٍ بحن صعظاث ؤٞغاص  الىه٠ الشاوي ٖلى الٗباعاث الؼوظُت، وجم خؿاب م

ُاؽ ) ُاؽ. و٢ض بلٜ مٗامل الشباث بحن ههٟي اإلا٣ (، وبٗض 1.35الُٗىت ٖلى ههٟي اإلا٣

ُت  –ُذ مٗامل الاعجباٍ بحن الىهٟحن باؾخسضام مٗاصلت ؾبحرمانجصخ بغاون الخصخُد

ُاؽ ) ، ومؤقغ ظُض ٖلى 1.50بلٜ مٗامل الشباث للم٣
ً
(، وهظا اإلاٗامل م٣بى٫ إخهابُا

ًزباث اإلا٣ُاؽ.

 وهي:  KR21 21ريدشارصضىن ركم  –جؿبيم معاصلت هيىرص  -2

ً( م ( –م )ن   - 0)  ن     = 00ع     

2ًن ٕ              0-ن              

: مٗامل الشباث، ن: ٖضص ٖباعاث اإلا٣ُاؽ، م: اإلاخىؾِ الخؿابي للضعظاث،  00خُض: ع 

ً: جباًً الضعظاث.  2ٕ

٣ت )     مٗامل زباث ٖالي ٨ًٟي للش٣ت 1.51و٢ض بلٜ مٗامل الشباث بهظه الٍُغ
ً
(، وهى ؤًًا

ًؾت الخالُت.باإلا٣ُاؽ وإم٩اهُت جُب٣ُه ٖلى ؤٞغاص ُٖىت الضعا

ً: ملياص الطلىن العضواوي 2. 3. 10

غ م٣ُاؽ ظاهؼ للؿلى٥ الٗضواوي مٗض وم٣جن ٖلى البِئت الُمىُت   لٗضم جٞى
ً
هٓغا

٣ٞض ٢ام الباخض بئٖضاص م٣ُاؽ مسهو لهظا الٛغى. و٢ض  –خؿب ٖلم الباخض  –

ًمغ إٖضاص اإلا٣ُاؽ بالخُىاث الخالُت:

غي الؿاب٤ والَا -0 إل ٖلى الٗضًض مً الضعاؾاث الؿاب٣ت التي مغاظٗت الترار الٓى

ِـ اإلاؿخسضمت ٞيها  جىاولذ الؿلى٥ الٗضواوي ومجاالجه ؤو ؤبٗاصه والاؾخٟاصة مً اإلا٣ًا

لٛغى جدضًض مجاالث م٣ُاؽ الؿلى٥ الٗضواوي، باإلياٞت إلى طل٪ ٢ام الباخض 

لم الىٟـ خى٫ مٓاهغ الؿلى٥ الٗضواوي وؤبٗاصه  باؾدكاعة ٖضص مً ؤؾاجظة التربُت ٖو

ُاؽ الؿلى٥ الٗضواوي وهي:  ُت ل٣ اإلاسخلٟت. وفي يىء طل٪ جم جدضًض ؤعبٗت ؤبٗاص ٖٞغ
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)الٗضوان الجؿضي اإلاىظه هدى آلازٍغً، الٗضوان اللٟٓي اإلاىظه هدى آلازٍغً،  الٗضوان 

ً"الجؿضي واللٟٓي" اإلاىظه هدى الظاث، الٗضوان اإلااصي اإلاىظه هدى اإلامخل٩اث(. 

ص اإلا٣ُاؽ ٢ام الباخض بمغاظٗت ألاصبُاث والضعاؾاث الؿاب٣ت بٗض جدضًض ؤبٗا -2

٣ٞغاث اإلا٣ُاؽ خؿب ٧ل بٗض، و٢ض ؤؾٟغث  واإلا٣اًِـ اإلاؿخسضمت ٞيها بهضٝ نُاٚت 

ً ال٣ٟغاث حُٛي ؤبٗاص اإلا٣ُاؽ ألاعبٗت. ًهظه الخُىة ًٖ نُاٚت مجمىٖت م

اء واإلاد٨محن جدضًض مضي نالخُت ٣ٞغاث اإلا٣ُاؽ وطل٪ بٗغيها ٖلى ٖضص مً الخبًر -0

ت آعائهم وم٣ترخاتهم خى٫  ٞغ م بهضٝ ٗم ُاؽ الىٟسخي والخ٣ٍى ٖلم الىٟـ وال٣ مً ؤؾاجظة 

مضي نالخُت ال٣ٟغاث واهخمائها ل٩ل بٗض ومالءمتها لُٗىت الضعاؾت، و٢ض جم اٖخماص وؿبت 

٣ٞغة. وفي يىء آعاء الؿاصة اإلاد٨محن، وباؾخسضام  51) %( ٦مُٗاع ل٣بى٫ ونالخُت ٧ل 

٣ٟغاث التي خُٓذ بيؿبت اجٟا١ )مٗاصلت ٧ %( ٞما ٞى١، م٘ ألازظ  51ىبغ جم اٖخماص ال

٣ٟغاث لخدىاؾب م٘ ؤٞغاص الُٗىت  ببٌٗ الخٗضًالث البؿُُت في نُاٚت بٌٗ ال

ُاؽ بهىعجه النهابُت ًخ٩ىن مً ) ٣ٞغة مىػٖت ٖلى 11اإلاؿتهضٞت وبظل٪ ؤنبذ اإلا٣  )

٘ )ألابٗاص ألاعبٗت للم٣ُاؽ والتي جمشل الؿلى٥ الٗ ً( ٣ٞغة ل٩ل بٗض. 00ضواوي بىا٢

ُاؽ بهىعة ٖكىابُت صون جدضًض  -1 ٣ٞغاث اإلا٣ ٖاصة جىػَ٘  ٢ام الباخض بٗض طل٪ بئ

ألابٗاص ، ٦ما ٢ام بهُاٚت حٗلُماث اإلا٣ُاؽ، ووي٘ بضابل ؤلاظابت ٖلى ٣ٞغاث اإلا٣ُاؽ، 

 
ً
  –خُض جم اؾخسضام م٣ُاؽ ج٣ضًغ زالسي )صابما

ً
( بدُض ٌُٗى  –ؤخُاها

ً
البضًل هاصعا

( صعظت 
ً
ُٗى البضًل )هاصعا ( صعظخحن، َو

ً
ُٗى البضًل )ؤخُاها ( زالر صعظاث، َو

ً
)صابما

ُاؽ جتراوح بحن ) ( صعظت، ؤما الضعظت 002 - 11واخضة، وبالخالي ٞئن الضعظت ال٩لُت للم٣

، بدُض ؤن الضعظت اإلاغجٟٗت ٖلى اإلا٣ُاؽ ( صعظت00 –00ًٞختراوح بحن ) ال٩لُت ل٩ل بٗض

ى اعجٟإ مؿخىي الؿلى٥ الٗضواوي لضي ؤٞغاص الُٗىت، ٦ما جض٫ الضعظت ٩٦ل جض٫ ٖل

ُاؽ ٖلى اعجٟإ مؿخىي الؿلى٥ الٗضواوي الظي  اإلاغجٟٗت ٖلى ٧ل بٗض مً ؤبٗاص  اإلا٣

ًمشل طل٪ البٗض، وبال٨ٗـ ٞئن الضعظت اإلاىسًٟت ٖلى اإلا٣ُاؽ ٩٦ل ؤو ٖلى ٧ل بٗض 

واوي لضي ؤٞغاص الُٗىت. وبهظه مً ؤبٗاصه جض٫ ٖلى اهسٟاى مؿخىي الؿلى٥ الٗض

ًالخُىة ٩ًىن اإلا٣ُاؽ ظاهؼ للخُب٤ُ ٖلى ؤٞغاص الُٗىت. 

٣ٟغاث اإلا٣ُاؽ ومضي ويىح  -2 ٟا٫ اإلاؿتهضٞحن بالضعاؾت ل وللخد٤٣ مً مضي ٞهم ألَا

غ١ لئلظابت، و٦ظل٪ الؾخسغاط مؤقغاث الهض١ والشباث  الخٗلُماث والؼمً اإلاؿٛخ

الُٖت بك٩ل ٞغصي )٧ل ٣ُاؽ ٖلى ؤٞغاص الُٗىت للم٣ُاؽ، ٢ام الباخض بخُب٤ُ اإلا الاؾُخ
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٣ٞغاث اإلا٣ُاؽ واضخت ومٟهىمت  الُٖت ؤن  َٟل ٖلى خضة(. و٢ض ؤْهغث الضعاؾت الاؾُخ

ٟا٫ غ١ لئلظابت ٖلى ٣ٞغاث اإلا٣ُاؽ بحنلجمُ٘ ألَا ( 02 –01ً) ، و٢ض جغاوح الؼمً اإلاؿٛخ

ً. ص٣ُ٢ت

 واويضضق اإلالياص: للخأهض مً ضضق ملياص الطلىن العض

حن مً الهض١ وهما؛ الهض١ الٓاهغي ونض١   ٢ام الباخض باؾخسضام هٖى

الاحؿا١ الضازلي. ؤما باليؿبت للهض١ الٓاهغي ٣ٞض جم ؤلاقاعة إلى طل٪ ٖىض اؾخٗغاى 

ُاؽ. وؤما باليؿبت لهض١ الاحؿا١ الضازلي للم٣ُاؽ  الخُىاث التي مغ بها إٖضاص اإلا٣

الُٖت ٢ام  ٗامل الاعجباٍ بحن صعظت ٧ل ٞبٗض إظغاء الضعاؾت الاؾُخ الباخض بدؿاب م

( 1.60( و)1.46مٗامالث الاعجباَاث بحن ) جغاوخذ بٗض بالضعظت ال٩لُت للم٣ُاؽ. و٢ض

ً(.٦0ما هى مىضح في الجضو٫ )

( معامالث الارجباؽ بين الضرحت اليليت ليل بعض مً أبعاص ملياص الطلىن 1حضٌو )

 العضواوي والضرحت اليليت للملياص 
ًمؿخىي الضاللت   الاعجباٍ مالثمٗا ١

ً ً)**(   1.543ً1.111 الٗضوان الجؿضي اإلاىظه هدى آلازٍغ

ً ً)**(   1.614ً1.111  الٗضوان اللٟٓي اإلاىظه هدى آلازٍغ

ً)**(   1.460ً1.111  الظاث الٗضوان )الجؿضي واللٟٓي( اإلاىظه هدى

ً)**(   1.551ً1.111  الٗضوان اإلاىظه هدى اإلامخل٩اث

ً(. 1.10)**( صالت ٖىض مؿخىي صاللت )               

زباث اإلا٣ُاؽ: الؾخسغاط مؤقغاث الشباث إلا٣ُاؽ الؿلى٥ الٗضواوي ٢ام 

 ً الُٖت، زم ٢ام بخجؼبت ٧ل بٗض م الباخض بخُب٤ُ اإلا٣ُاؽ ٖلى ؤٞغاص الُٗىت الاؾُخ

خسضام مٗامل ألابٗاص ألاعبٗت للم٣ُاؽ إلى ههٟحن وخؿاب الٗال٢ت الاعجباَُت بُنهما باؾ

ُاؽ ٩٦ل باؾخسضام مٗاصلت ؾبحرمان  ٗامل الشباث للم٣ اعجباٍ بحرؾىن، زم اؾخسغاط م

٣ت بحن ) – ٍغ  -1.42بغاون الخصخُدُت، و٢ض جغاوخذ مٗامالث الشباث للم٣ُاؽ بهظه اُل

ُاؽ باؾخسضام مٗاصلت ؤلٟا 1.61 (. ٦ما ٢ام الباخض باؾخسغاط مٗامل الشباث للم٣

٣ت للم٣ُاؽ ٩٦ل ولؤلبٗاص ألاعبٗت  ٦غوهبار، و٢ض جغاوخذ ٍغ مٗامالث الشباث بهظه اُل

ًطل٪ : ( ًىضح2(. والجضو٫ )1.61 –1.41ًمنها بحن )التي ًخً

ً

ً
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( معامالث الثباث إلالياص الطلىن العضواوي باضخسضام ؾزيلت الخجشئت 2حضٌو )

 الىطفيت ومعاصلت ألفا هزوهبار 

ًؤبٗاص اإلا٣ُاؽ
ٖضص 

ًال٣ٟغاث

مٗامل 

ًالاعجباٍ 

مٗامل الشباث بٗض إظغاء 

ًاإلاٗاصلت الخصخُدُت 

مٗامل زباث 

ًؤلٟا ٦غوهبار 

ً 00ً1.31ً1.42ً1.412ًًالٗضوان الجؿضي اإلاىظه هدى آلازٍغ

ً 00ً1.33ً1.51ً1.465ًًالٗضوان اللٟٓي اإلاىظه هدى آلازٍغ

00ً1.42ً1.51ً1.511ً  الظاث هدى الٗضوان )الجؿضي واللٟٓي( اإلاىظه

00ً1.31ً1.42ً1.411ًً هدى اإلامخل٩اثالٗضوان اإلاىظه 

11ً1.55ً1.61ً1.604ً  ٩٦ل اإلا٣ُاؽ

ُت     ٣ت الخجؼبت الىهُٟت ؤو بىاؾ ٍغ غ إلى مٗامالث الشباث اإلاؿخسغظت ؾىاء ُب وبالٓى

مٗاصلت ؤلٟا ٦غوهبار ًخطح لىا ؤن اإلا٣ُاؽ ًخمخ٘ بمٗامالث زباث مغجٟٗت وؤن باإلم٩ان 

ًت. جُب٣ُه ٖلى ُٖىت الضعاؾت الخالُ

الخُب٤ُ النهاةي للم٣ُاؾحن: بٗض اؾخسغاط مؤقغاث الهض١ والشباث للم٣ُاؾحن، 

 ٖلى ؤٞغاص الُٗىت ألانلُت للضعاؾت 
ً
ولخد٤ُ٣ ؤهضاٝ الضعاؾت جم جُب٤ُ اإلا٣ُاؾحن مٗا

ٟلت م51ٖضصها )والبالٜ   َو
ً
ترة( َٟال ً  ً ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت بمضًىت إب زال٫ اٟل م

 م(. 5/1/2121( إلى )22/0/2121)

ًمخٛحراث الضعاؾت: اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل : ج٣ضًغ الظاث، اإلاخٛحر الخاب٘ : الؿلى٥ الٗضواوي. 

 اإلاعالجت ؤلاخطائيت: 4. 10

في جدلُل  SPSSاؾخٟاص الباخض مً الخ٣ُبت ؤلاخهابُت للٗلىم الاظخماُٖت  

، خُض اؾخسضم الباخض ألاؾالُب ؤلاخهابُت الخال
ً
 ُت:البُاهاث ومٗالجتها إخهابُا

ت مؿخىي ج٣ضًغ  - ٞغ ت واليؿب اإلائىٍت إلٗا اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاٍع

ًالظاث والؿلى٥ الٗضواوي لضي ؤٞغاص الُٗىت.

ًمٗاصلت ٧ىبغ الؾخسغاط مٗامل الاجٟا١ بحن الؿاصة اإلاد٨محن )الهض١ الٓاهغي(.  -

 إلًجاص ال -
ً
ًا ٗال٢ت بحن ج٣ضًغ مٗامل اعجباٍ بحرؾىن لخؿاب الهض١ والشباث، وًؤ

ًالظاث والؿلى٥ الٗضواوي.

ًالجظع التربُعي إلاٗامل الشباث لخؿاب الهض١ الظاحي. -

دكاعصصؾىن ع٢م  –مٗاصلت ٦ُىعص  - (، ومٗامل ؤلٟا ٦غوهبار، ومٗاصلت KR21) 20ٍع

ًبغاون الخصخُدُت لخؿاب زباث ؤصواث الضعاؾت. –ؾبحرمان 
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ُاث ُٞما ًخٗل٤ )ث( لُٗيخحن مؿخ٣لخحن لخؿاب صالل ازخباًع - ت الٟغو١ بحن اإلاخىؾ

ًبمخٛحر الجيـ. 

 . عزع هخائج الضراضت ومىاكشتها :11

11 .1 :  عزع ومىاكشت الىخائج اإلاخعللت بالهضف ألاٌو

ت مؿخىي ج٣ضًغ الظاث لضي ؤَٟا٫ الٟئاث     ؾعى الهضٝ ألاو٫ للضعاؾت إلى مٗٞغ

ال٩لُت ل٩ل ٞغص مً ؤٞغاص اإلاهمكت بمضًىت إب. ولخد٤ُ٣ هظا الهضٝ جم خؿاب الضعظت 

ُاؽ ج٣ضًغ الظاث  الُٗىت ٖلى م٣ُاؽ ج٣ضًغ الظاث، وبما ؤن الضعظت ال٩لُت ٖلى م٣

خمض الباخض اإلاُٗاع 22 –اإلاؿخسضم في هظه الضعاؾت جتراوح بحن )نٟغ  ( صعظت ٣ٞض ٖا

ًالخالي : 

صعظت حكحر إلى ج٣ضًغ  03 –6صعظاث حكحر إلى ج٣ضًغ طاث مىسٌٟ، مً  5 –مً نٟغ

ىضح 0صعظت حكحر إلى ج٣ضًغ طاث مغجٟ٘. والجضو٫ ) 22 –04اث مخىؾِ، مً ط  ً )

ٟا٫ واليؿبت اإلائىٍت بٗض جىػَٗهم ٖلى اإلاؿخىٍاث الشالزت لخ٣ضًغ الظاث.  ًؤٖضاص ألَا

 ( مطخىي جلضًز الذاث لضي أفزاص العيىت 3حضٌو )
ًاليؿبت اإلائىٍت ًالٗضص ًمؿخىي ج٣ضًغ الظاث 

ً%5ً01ًاث(صعظ 5 –مىسٌٟ )مً نٟغ 

ً%32ً44.2ًصعظت( 03 –6ًمخىؾِ )

ً%01ً02.2ًصعظت( 22 –04ًمغجٟ٘ )

ٟا٫ اإلاهمكحن الظًً ٧ان مؿخىي ج٣ضًغ 0ٌكحر الجضو٫ )    ( إلى ؤن ٖضص ألَا

ٟا٫ 01( ؤَٟا٫ وبيؿبت مئىٍت )5الظاث لضحهم مىسٌٟ بلٜ ) %(، في خحن بلٜ ٖضص ألَا

%( 44.2( وبيؿبت مئىٍت )32هم مخىؾِ )اإلاهمكحن الظًً ٧ان مؿخىي ج٣ضًغ الظاث لضح

 ٘ لى وؿبت، ؤما باليؿبت لؤلَٟا٫ الظًً ٧ان مؿخىي ج٣ضًغ الظاث لضحهم مغجٟ وهي ألٖا

ضاص 02.2( ؤَٟا٫ وبيؿبت مئىٍت بلٛذ )٣ٞ01ض بلٜ ٖضصهم ) غ إلى هظه ألٖا %(. وبالٓى

ٟا٫ )ؤ٦ثر مً زالزت ؤعبا ٕ ؤٞغاص الُٗىت( واليؿب اإلائىٍت هجض ؤن الٛالبُت الٗٓمى مً ألَا

٧ًان مؿخىي ج٣ضًغ الظاث لضحهم مخىؾِ.

وللخٗٝغ ٖلى مؿخىي ج٣ضًغ الظاث لضي ؤٞغاص الُٗىت ٖلى ٧ل ٖباعة مً ٖباعاث 

ت واليؿب  ٞاث اإلاُٗاٍع م٣ُاؽ ج٣ضًغ الظاث جم اؾخسضام اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغا

ُٖىت الضعاؾت ٖلى ٧ل ٖباعة مً ٖباعاث م ٣ُاؽ ج٣ضًغ الظاث، اإلائىٍت لضعظاث ؤٞغاص 

 ً وبما ؤن صعظت ٧ل ٖباعة مً ٖباعاث اإلا٣ُاؽ جتراوح بحن نٟغ وصعظت واخضة ٞئهه ًم٨
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 1.00جدضًض مؿخىي ج٣ضًغ الظاث ل٩ل ٖباعة ٖلى الىدى الخالي : مً نٟغ إلى 

( 1)مغجٟ٘(. والجضو٫ ) 0إلى  1.34)مخىؾِ(،، ومً  1.33إلى  1.01)مىسٌٟ(، ومً 

ًم الخىنل إليها : ًىضح الىخابج التي ج

( اإلاخىضؿاث الحطابيت والاهدزافاث اإلاعياريت واليطب اإلائىيت لضرحاث 4حضٌو )

 أفزاص العيىت على ملياص جلضًز الذاث

ًًٕمًالٗضصًالٗباعاثًم
 اليؿبت

 اإلائىٍت
ًاإلاؿخىًيًالترجِب

 آزغ.0ً
ً
 ؤن ؤ٧ىن شخها

ً
ًمخىؾ01ًًِ%02ً1.111ً1.160ً11ًؤعٚب ٦شحرا

ًمخىؾ02ًًِ%26ً1.030ً1.151ً03.22ًة في الخدضر ؤمام ػمالةي وؤنض٢اةي. ؤظض نٗىبت ٦بحًر2ً

ُحرها إن اؾخُٗذ. 0ً ًمىس22ًًٌٟ%06ً1.205ً1.125ً20.42ًجىظض ؤقُاء ٦شحرة جسهجي ؤعٚب في حٛ

ًمخىؾ3ًًِ%14ً1.255ً1.162ً25.42ًًم٨ىجي اجساط ٢غاعاحي في ؤي و٢ذ صون مك٣ت ٦بحرة. 1ً

ًمغج1ًًٟ٘%22ً1.355ً1.133ً35.42ًٗهم. ًٟغح آلازغون بىظىصي م2ً

ًمخىؾ00ًًِ%00ً1.100ً1.162ً10.22ًًم٨ً ؤن ؤجًا٤ً بؿهىلت في اإلاجز٫. 3ً

4ً .
ً
ال  ٍَى

ً
ًمىس05ًًٌٟ%21ً1.011ً1.130ً01ًإن الخٗىص ٖلى شخيء ظضًض ٌؿخٛغ١ مجي و٢خا

ً في هٟـ ٖمغي. 5ً ًمغج0ًًٟ٘%35ً1.521ً1.026ً52ًؤها مدبىب بحن ػمالةي الظً

ًمغج1ًًٟ٘%22ً1.355ً1.133ً35.42ًًغاعي والضاي مكاٖغي ٖاصة. 6ً

ًمخىؾ5ًًِ%11ً1.221ً1.210ً22ًًم٨ً ؤن ؤؾدؿلم بؿهىلت ٦بحرة. 01ً

ًمغج0ًًٟ٘%23ً1.411ً1.130ً41ًًخى٢٘ والضاي مجي ال٣ُام بإقُاء ٦شحرة. 00ً

ً الهٗب إلى خض ما ؤن ؤْل ٦ما ؤها. 02ً ًخىؾِم02ًً%04ً1.130ً1.212ً13.22ًم

ًمىس20ًًٌٟ%20ً1.230ً1.110ً23.22ًجسخلِ ٧ل ألاقُاء في خُاحي. 00ً

ًمخىؾ6ًًِ%12ً1.222ً1.210ً22.2ًًدب٘ ػمالةي ؤ٩ٞاعي ٖاصة. 01ً

ًمخىؾ4ًًِ%13ً1.242ً1.164ً24.2ًعؤَي ًٖ هٟسخي مىسٌٟ. 02ً

ًمخىؾ00ًًِ%05ً1.142ً1.210ً14.2ًفي ٦شحر مً ألاخُان ؤعٚب في جغ٥ اإلاجز٫. 03ً

ًمىس21ًًٌٟ%22ً1.242ً1.116ً24.2ًفي ٦شحر مً ألاخُان ؤقٗغ بال٤ًُ في البِذ )اإلاضعؾت(. 04ً

 مشل ٦شحر مً الىاؽ. 05ً
ً
ًمىس03ًًٌٟ%23ً1.022ً1.140ً02.2ًلؿذ ظظابا

ض ؤن ؤ٢ىله ، ٞئوي ؤ٢ىله ٖاصة. 06ً ًمغج2ًًٟ٘%22ً1.321ً1.151ً32ًإطا ٧ان لضي شخيء ؤٍع

ًمغج2ًًٟ٘%33ً1.522ً1.052ً52.2ًًٟهمجي والضاي. 21ً

ًمىس03ًًٌٟ%23ً1.022ً1.140ً02.2ًمٗٓم الىاؽ مدبىبىن ؤ٦ثر مجي. 20ً

ًمىس06ًًٌٟ%20ً1.255ً1.122ً25.42ًؤقٗغ ٖاصة ٦ما لى ٧ان والضاي ًضٞٗاوي للٗمل. 22ً

ً ألاخُان. 20ً  في البِذ )اإلاضعؾت( في ٦شحر م
ً
ًٌمىس04ًًٟ%22ً1.000ً1.133ً00.22ًال ؤل٣ى حصجُٗا

ًمخىؾ01ًًِ%10ً1.200ً1.210ً20.22ًال جًا٣ًجي ألاقُاء ٖاصة. 21ً

ًمخىؾ00ًًِ%05ً1.142ً1.210ً14.2ًال ٌٗخمض آلازغون ٖلي. 22ً

ًًً%632ً1.150ً1.135ً15.22ًاإلا٣ُاؽ ال٨لي ً
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( 5( ؤن ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ٢ض سجلىا صعظاث مىسًٟت ٖلى )1ًبحن الجضو٫ )

باعاث م٣ُاؽ ج٣  ٖ %( مً إظمالي 02ضًغ الظاث وبيؿبت مئىٍت بلٛذ )ٖباعاث مً

ُاؽ، وهي الٗباعاث طاث ألاع٢ام ) 4ً، 0الٗباعاث ال٩لُت للم٣ ،00 ،04 ،05 ،20 ،22 ،

%( وهي الٗباعاث 21( ٖباعاث وبيؿبت مئىٍت )3(، ٦ما سجلىا صعظاث مغجٟٗت ٖلى )20

ضصها (، في خحن خُٓذ ب٣ُت ٖباعاث ا06، 6، 2، 00، 21، 5طاث ألاع٢ام ) ُاؽ ٖو إلا٣

%( ٖلى صعظاث مخىؾُت، ٦ما خُٓذ الضعظت 11( ٖباعة وبيؿبت مئىٍت بلٛذ )00)

( 1.150ال٩لُت إلا٣ُاؽ ج٣ضًغ الظاث ٖلى مؿخىي مخىؾِ وطل٪ بمخىؾِ خؿابي بلٜ )

( 0(، وهظه الىدُجت حٗؼػ ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة إلُه في الجضو٫ )1.135واهدغاٝ مُٗاعي )

ًغ الظاث لضي ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت بمضًىت إب ٢ض جد٤٣ الؿاب٤، وهى ؤن مؿخىي ج٣ض

ًبضعظت مخىؾُت. 

وبالىظز ئلى عباراث اإلالياص التي خظيذ بضرحاث مزجفعت هجضها جترجب على الىدى    

 الخالي :

ٖمغي( ٖلى  خُٓذ الٗباعة الشامىت )ؤها مدبىب بحن ػمالةي الظًً في هٟـ 

(، وخُٓذ الٗباعة 1.026هدغاٝ مُٗاعي )( وا1.521اإلاغجبت ألاولى بمخىؾِ خؿابي )

ٝ 1.522الٗكغون )ًٟهمجي والضاي( ٖلى اإلاغجبت الشاهُت بمخىؾِ خؿابي ) ( وباهدغا

(، وخُٓذ الٗباعة الخاصًت ٖكغة )ًخى٢٘ والضاي مجي ال٣ُام بإقُاء 1.052مُٗاعي )

 (،1.130( واهدغاٝ مُٗاعي )٦1.411شحرة( ٖلى اإلاغجبت الشالشت بمخىؾِ خؿابي )

هم(، والٗباعة الخاؾٗت  وخُٓذ ٧ل مً الٗباعة الخامؿت )ًٟغح آلازغون بىظىصي ٗم

ٝ 1.355)ًغاعي والضاي مكاٖغي ٖاصة( ٖلى اإلاغجبت الغابٗت بمخىؾِ خؿابي ) ( واهدغا

ض ؤن ؤ٢ىله، 1.133مُٗاعي ) (، وخُٓذ الٗباعة الخاؾٗت ٖكغة )إطا ٧ان لضي شخيء ؤٍع

( واهدغاٝ مُٗاعي 1.321خامؿت بمخىؾِ خؿابي )ٞئوي ؤ٢ىله ٖاصة( ٖلى اإلاغجبت ال

(1.151.)ً

جت مى٣ُُت إلى خض ٦بحر إطا ما ٖلمىا ؤن ؤَٟا٫ هظه الٟئاث   وجبضو هظه الىُد

ٟا٫ آلازغًٍ في اإلاجخم٘ وال ٌكاع٧ىجهم ؤلٗابهم وؤوكُتهم  ىن م٘ ألَا اإلاهمكت ال ًسخُل

ىن خى٫ ؤهٟؿهم اإلاسخلٟت بؿبب الىٓغة اإلاجخمُٗت الؿلبُت ججاههم مما ًجٗل هم ًخ٣ى٢ٗ

 ٖلى 
ً
يخمىن إلى ظماٖتهم، ألامغ الظي ٢ض ًى٨ٗـ إًجابا  ً ٟا٫ الظًً لٗبىن م٘ ألَا ٍو

ٟا٫  هٓغتهم لظواتهم ٖىضما ٣ًخهغ جٟاٖلهم ٖلى بًٗهم البٌٗ صون الاخخ٩ا٥ باأَل



خه بالطلىن العضواوي لضي أؾفاٌ الفئاث اإلاهمشت" ألازضام" بمضًىت ئبجلضًز الذاث وعالك  

57 

 

لخ٣هم   ً  ألن الٛالبُت الٗٓمى مً ؤَٟا٫ هظه الٟئاث لم
ً
غا ً في اإلاجخم٘، وٓه آلازٍغ

ٝ  آباءهم باإلاضاعؽ بل ٣ًىمىن بدصجُٗهم ٖلى مماعؾت الدؿى٫ في ؾً مب٨غة بهض

ال٢ت ال٣ابمت بحن بحن  ٠ ألاؾغة ٞمً الُبُعي ؤن ج٩ىن اٗل اإلاؿاٖضة في جىٞحر مهاٍع

ٟا٫ وآبائهم جدؿم باإلًجابُت والخٟاهم ومغاٖاة اإلاكاٖغ.  ًألَا

جلضًز الذاث كض وفي اإلالابل هجض أن العباراث التي خظيذ بمطخىي مىسفؼ مً    

 حاءث على الىدى الخالي :

ب في حُٛحرها     خُٓذ الٗباعة الشالشت والتي جىو ٖلى )جىظض ؤقُاء ٦شحرة جسهجي ؤٚع

( واهدغاٝ مُٗاعي 1.205( وألازحرة بمخىؾِ خؿابي )22إن اؾخُٗذ( ٖلى اإلاغجبت )

( 20ى اإلاغجبت )(، وخُٓذ الٗباعة الشالشت ٖكغة )جسخلِ ٧ل ألاقُاء في خُاحي( ٖل1.125)

( 04(، في خحن خُٓذ الٗباعة ع٢م )1.110( واهدغاٝ مُٗاعي )1.230بمخىؾِ خؿابي )

( 21والتي جىو ٖلى )في ٦شحر مً ألاخُان ؤقٗغ بال٤ًُ في البِذ "اإلاضعؾت"( ٖلى اإلاغجبت )

( 22(، ٦ما خهلذ الٗباعة ع٢م )1.116( واهدغاٝ مُٗاعي )1.242بمخىؾِ خؿابي )

( 06)ؤقٗغ ٖاصة ٦ما لى ٧ان والضاي ًضٞٗاوي للٗمل( ٖلى اإلاغجبت ) والتي جىو ٖلى

(، وخهلذ الٗباعة الؿابٗت )إن 1.122( واهدغاٝ مُٗاعي )1.255بمخىؾِ خؿابي )

( ٖلى اإلاغجبت )
ً
 َىٍال

ً
( بمخىؾِ خؿابي 05الخٗىص ٖلى شخيء ظضًض ٌؿخٛغ١ مجي و٢خا

 في 20م )(، وخهلذ الٗباعة ع1.130٢( واهدغاٝ مُٗاعي )1.011)
ً
( )ال ؤل٣ى حصجُٗا

( 1.000( بمخىؾِ خؿابي )04البِذ "اإلاضعؾت" في ٦شحر مً ألاخُان( ٖلى اإلاغجبت )

 خهلذ ٧ل مً الٗباعة ع٢م )1.133واهدغاٝ مُٗاعي )
ً
 مشل 05(، وؤزحرا

ً
( )لؿذ ظظابا

م الىاؽ مدبىبىن ؤ٦ثر مجي( ٖلى اإلاغجبت )٦20شحر مً الىاؽ(، والٗباعة ع٢م ) ( 03( )مٓٗ

ٝ 1.140( واهدغاٝ مُٗاعي )1.022بمخىؾِ خؿابي ) ٗؼو الباخض طل٪ إلى الٓغو (. َو

ُاظاتهم ألاؾاؾُت في الٛظاء  حر اخخ ضم جٞى ٟا٫ ٖو اإلاِٗكُت الهٗبت ألؾغ هؤالء ألَا

٠ الالػمت للضعاؾت ... الخ ألامغ  اإلاخىاػن والهحي واإلالبـ الالب٤ واإلاؿ٨ً اإلاالبم واإلاهاٍع

ً
ً
ٖلى هٟؿُاتهم الؾُما ٖىضما ٣ًاعهىن ما لضحهم بما ًجضوهه لضي  الظي ٢ض ًى٨ٗـ ؾلبا

.ً ًآلازٍغ

ٟا٫  ٦ما ٌٗؼو الباخض طل٪ إلى ؤن ظمُ٘ ؤٞغاص الٟئاث اإلاهمكت بمً ٞيهم ألَا

ُاتهم الُىمُت جمطخي بىٟـ الىجحرة   ًٟخ٣ض للخجضًض والخُٛحر، ٞد
ً
 ًىمُا

ً
ٌِٗكىن عوجِىا

ما٫ الهامكُ ماعؾىن هٟـ ألاوكُت وألٖا ت وبك٩ل ًىمي مخ٨غع مما ًجٗلهم ٚحر ٍو
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ت م٘ ألاويإ الجضًضة. وبؿبب لىن بكغتهم ال٣اجمت مً ظهت  ً ٖلى الخ٠ُ٨ بؿٖغ ٢اصٍع

وهٓغة اإلاجخم٘ الؿلبُت هدىهم مً ظهت ؤزغي هجضهم ٌٗخ٣ضون في ٢غاعة ؤهٟؿهم ؤجهم 

ٟا٫. وال هيسخى  بإن ٚالبُت ًٟخ٣ضون إلى الجاطبُت الصخهُت التي ًخمخ٘ بها ٚحرهم مً ألَا

حن لم ًلخد٣ىا بالخٗلُم وختى ال٣لت الىاصعة منهم ممً ًلخد٣ىن  ٟا٫ ؤُم هؤالء ألَا

ان ما ًدؿغبىن مً مضاعؾهم  بالهٟىٝ الضعاؾُت ألاولى مً الخٗلُم ألاؾاسخي ؾٖغ

بؿبب ٖضم خهىلهم ٖلى الدصجُ٘ مً ٢بل ألاهل واإلاٗلمحن ٖلى مىانلت صعاؾتهم مما 

 ٖلى هٓغته
ً
جت صعاؾت الُُب ٢ض ًى٨ٗـ ؾلبا جت م٘ هُد م ألهٟؿهم. وجخ٤ٟ هظه الىُد

ً( والتي ؤقاعث إلى ؤن ج٣ضًغ الظاث ٧ان بضعظت مخىؾُت. 2103)

 عزع ومىاكشت الىخائج اإلاخعللت بالهضف الثاوي: 2. 11

ت مؿخىي وهىُٖت الؿلى٥ الٗضواوي لضي  ٞغ ؾعى الهضٝ الشاوي للضعاؾت إلى ٗم

ولخد٤ُ٣ هظا الهضٝ جم جدضًض صعظت الؿلى٥  الٟئاث اإلاهمكت بمضًىت إب. ؤَٟا٫

ً زال٫ إُٖاء إظاباث ؤٞغاص الُٗىت ٖلى  ٟا٫ اإلاهمكحن في مضًىت إب م الٗضواوي لضي ألَا

ُاؽ ج٣ضًغ زالسي جتراوح صعظاجه بحن   إلا٣
ً
 مخضعظت و٣ٞا

ً
 -0)م٣ُاؽ الؿلى٥ الٗضواوي ٢ُما

 ٖىض ٖغى ؤصاحي الضعاؾت. وف(  0
ً
ي يىء طل٪ جم جدضًض صعظاث ٦ما هى مىضح ؾاب٣ا

زالر ٞئاث ل٣ُم اإلاخىؾِ الخؿابي وصعظت الخ٣ضًغ اإلا٣ابلت لها ل٩ل بٗض مً ؤبٗاص 

مؿخىي  0.33إلى  0م٣ُاؽ الؿلى٥ الٗضواوي وللضعظت ال٩لُت للم٣ُاؽ ٦ما ًلي: )مً 

 ً ً  2.00إلى  0.34مىسٌٟ، م ًمؿخىي مغجٟ٘(.  0إلى  2.01مؿخىي مخىؾِ، م

ت لضعظاث زم ٢ام الباخض بدؿاب ا إلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاٍع

ُت ألاعبٗت،  ٖغ ُاؽ الؿلى٥ الٗضواوي وؤبٗاصه اٟل ٟا٫ اإلاهمكحن في مضًىت إب ٖلى م٣ ألَا

ً( ًىضح طل٪. 2والجضو٫ )

( اإلاخىضؿاث الحطابيت والاهدزافاث اإلاعياريت لضرحاث ألاؾفاٌ اإلاهمشين على 5حضٌو )

  ملياص الطلىن العضواوي

ًاإلاؿخىي ًالاهدغاٝ اإلاُٗاعي ًاإلاخىؾِ الخؿابي ًٖضص ال٣ٟغاث ًاإلا٣ُاؽ  ؤبٗاص

 ً ًمخىؾِ 00ً0.55ً1.220ًًالٗضوان الجؿضي اإلاىظه هدى آلازٍغ

 ً ًمخىؾ00ً0.61ً1.232ًًِالٗضوان اللٟٓي اإلاىظه هدى آلازٍغ

ًمخىؾ00ً0.40ً1.133ًًِالٗضوان )الجؿضي واللٟٓي( اإلاىظه هدى الظاث 

ًمخىؾِ 00ً0.34ً1.166ًًىظه هدى اإلامخل٩اث الٗضوان اإلا

ت للؿلى٥ الٗضواوي  ًمخىؾ11ً0.51ً1.141ًًِالضعظت ال٩ُل
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ً ٢ض خهل ٖلى 2ًخطح مً الجضو٫ ) ( ؤن الٗضوان اللٟٓي اإلاىظه هدى آلازٍغ

م اإلاخىؾُاث الخؿابُت ألبٗاص اإلا٣ُاؽ  اإلاغجبت ألاولى خُض سجل ؤٖلى ٢ُمت مً بحن ٢ُ

(، ًلُه في اإلاغجبت الشاهُت 1.220( واهدغاٝ مُٗاعي )0.61مت )و٢ض بلٛذ هظه ال٣ُ

ً بمخىؾِ خؿابي ) ( واهدغاٝ مُٗاعي 0.55الٗضوان الجؿضي اإلاىظه هدى آلازٍغ

(، وفي اإلاغجبت الشالشت ظاء الٗضوان الجؿضي واللٟٓي اإلاىظه هدى الظاث 1.232)

جبت الغابٗت الٗضوان (، وظاء في اإلاًغ1.133( واهدغاٝ مُٗاعي )0.40بمخىؾِ خؿابي )

ِ 1.166( واهدغٝا مُٗاعي )0.34اإلاىظه هدى اإلامخل٩اث بمخىؾِ خؿابي ) (، ؤما مخىؾ

(. 1.141( واهدغاٝ مُٗاعي )0.51الضعظت ال٩لُت إلا٣ُاؽ الؿلى٥ الٗضواوي ٣ٞض بلٜ )

ت هجض وبم٣اعهت ٢ُم هظه اإلاخىؾُاث  ُاث الخؿابُت اإلاُٗاٍع م اإلاخىؾ الخؿابُت بٟئاث ٢ُ

٘ ؤبٗاص م٣ُاؽ الؿلى٥ الٗضواوي ألاعبٗت باإلياٞت إلى الضعظت ال٩لُت للم٣ُاؽ ؤن ظمُ

٢ًض جد٣٣ذ بضعظت مخىؾُت.

ٟا٫  ٗؼو الباخض هظه الىدُجت إلى َبُٗت ألاويإ الاظخماُٖت لهؤالء ألَا َو

ؼلت والىبظ بؿبب الىٓغة الضوهُت هدىهم، مما  اإلاهمكحن والتي جٟغى ٖليهم هٕى مً اٗل

ٗىهغي اإلاماعؽ بد٣هم مً ٢بل اإلاجخم٘،  ًجٗلهم ٌكٗغون بالٓلم وال٣هغ والخمُحز ال

ألامغ الظي ٢ض ًضٞٗهم إلى اللجىء للخٗىٌٍ مً ؤظل الخهى٫ ٖلى اإلا٩اهت الاظخماُٖت 

وحٍٗؼؼها وجإ٦ُض الظاث وج٣ضًغها والظي ٢ض ًٓهغ ٖلى ق٩ل ؤٞٗا٫ ٖضابُت لُٟٓت ؤو 

ً، و٢ض ًغجض هظا الٗض ً ظؿضًت مىظهت هدى آلازٍغ  لُىظه هدى الظاث ٦ىٕى م
ً
وان ؤخُاها

٣ابها هدُجت الكٗىع بالى٣و والضوهُت والٟكل وؤلاخباٍ.  ًظلض الظاث ٖو

ؤما بسهىم الٗضوان ٖلى اإلامخل٩اث والظي ظاء في اإلاغجبت ألازحرة مً بحن 

حر   ٚ ٟا٫ م هؤالء ألَا ؤبٗاص الؿلى٥ الٗضواوي ٞئن الباخض ٌٗؼو طل٪ إلى ؤن مٓٗ

م وبالخالي ٞهم زاعط ؤؾىاع اإلاضعؾت وهظا ألامغ مً قإهه ج٣لُل مؿخىي ملخد٣حن بالخٗلُ

ًٟغيه  ٖضواجهم اإلاىظه هدى ممخل٩اث اإلاضعؾت، ٦ما ؤن الخىٝ مً ال٣ٗاب الظي ٢ض 

ال٣اهىن ًجٗلهم ال ًىظهىن ٖضواجهم هدى اإلامخل٩اث الٗامت، ؤي٠ إلى طل٪ اإلاؿخىي 

ٟا٫ الظي اًل  ًم٨نهم مً ا٢خىاء ال٨شحر مً ألازار في الا٢خهاصي اإلاخضوي ألؾغ هؤالء ألَا

 ما ًدهلىن ٖليها إما 
ً
ىن بخىٞحر الخض ألاصوى منها والتي ٚالبا مىاػلهم اإلاخىايٗت بل ٨ًٟخ

مً زال٫ اإلاؿاٖضاث والهباث التي ج٣ضم لهم، ؤو مً زال٫ مماعؾتهم للدؿى٫، ؤو ٢ُامهم 

ضًمت وجالٟت ؤو ٚحر نالخت بالبدض ٖما ًغمُه البٌٗ في الىٟاًاث مً مسلٟاث وؤقُاء ٢
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ىن ٖلى هظه ألاقُاء واإلامخل٩اث وال ًىظهىن  دآٞ  ً لالؾخسضام، وهظا ألامغ ًجٗلهم

ًٖضواجهم هدىها.

و٢ض اج٣ٟذ هظه الىدُجت م٘ هخابج الضعاؾاث الؿاب٣ت ومنها: صعاؾت الًُضان 

ٟا٫، ًو2110)  لضي ألَا
ً
ا صعاؾت ؤبى ( والتي جىنلذ إلى ؤن الٗضوان اللٟٓي هى ألا٦ثر قُٖى

ٟا٫ هى 2116مهُٟى ) ( والتي جىنلذ إلى ؤن ؤ٦ثر مٓاهغ الؿلى٥ الٗضواوي الكاةٗت لضي ألَا

ً، ُٞما ازخلٟذ هخابج الضعاؾت م٘ هخابج صعاؾت صخالن ) ( 2110الٗضوان اإلاىظه هدى آلازٍغ

الٗضوان والتي جىنلذ إلى ؤن الٗضوان اإلااصي ظاء في اإلاغجبت ألاولى، وٍلُه في اإلاغجبت الشاهُت 

ًاللٟٓي. 

 عزع ومىاكشت الىخائج اإلاخعللت بالهضف الثالث: 3. 11

ؾعى الهضٝ الشالض للضعاؾت إلى الخٗٝغ ٖلى َبُٗت الٗال٢ت الاعجباَُت بحن ج٣ضًغ 

كت بمضًىت إب. ولخد٤ُ٣ هظا الهضٝ جم الظاث والؿلى٥ الٗضواوي لضي ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهم

ظض ٖال٢ت اعجباَُت طاث صاللت إخهابُت بحن ج٣ضًغ الظاث نُاٚت الٟغيُت البضًلت الخالُت: "جًى

والؿلى٥ الٗضواوي لضي ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت بمضًىت إب". وللخد٤٣ مً صخت هظه الٟغيُت 

ا  ت َبُٗت الٗال٢ت الاعجباَُت وصالالته ٢ام الباخض باؾخسضام مٗامل اعجباٍ بحرؾىن إلاٗٞغ

( ًىضح 3ي وؤبٗاصه لضي ؤٞغاص الُٗىت. والجضو٫ )ؤلاخهابُت بحن ج٣ضًغ الظاث والؿلى٥ الٗضواو

ًطل٪:

( معامالث الارجباؽ بين جلضًز الذاث والطلىن العضواوي وأبعاصه لضي أفزاص 6حضٌو )

 العيىت
ًمؿخىي الضاللت ًمٗامالث الاعجباٍ ًؤبٗاص الؿلى٥ الٗضواوي 

 ً  )**( 1.020ً1.110 -ًالٗضوان الجؿضي اإلاىظه هدى آلازٍغ

ً الٗضوان اللٟ  )**( 1.105ً1.111 -ًٓي اإلاىظه هدى آلازٍغ

 )**( 1.056ً1.111 -ًالٗضوان الجؿضي واللٟٓي اإلاىظه هدى الظاث 

ً)**( 1.021ً1.110 -ًالٗضوان ٖلى اإلامخل٩اث 

ت للؿلى٥ الٗضواوي  ً)**( 1.111ً 1.103 -ًالضعظت ال٩ُل

 ٖىض مؿخىي صاللت )
ً
ا  ٖىض 1.12)*( صالت إخهاُب

ً
ا ً(. 1.10مؿخىي صاللت ) (، )**( صالت إخهاُب

٢ًىٍت( 1.41 <مخىؾُت ،  1.41  –1.01ًيُٟٗت ،  1.01الٗال٢ت الاعجباَُت ) >   

( إلى ؤن ٢ُمت الٗال٢ت الاعجباَُت بحن الٗضوان الجؿضي 3حكحر بُاهاث الجضو٫ )

 -اإلاىظه هدى آلازٍغً ومؿخىي ج٣ضًغ الظاث لضي ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت ٢ض بلٛذ )

 حكحر إلى ؤهه ٧لما 1.110ىي صاللت )( ٖىض مؿخ1.020
ً
( وهي ٖال٢ت ؾلبُت صالت إخهابُا
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ً ٣ًل، وؤن هظه الٗال٢ت  اػصاص ج٣ضًغ الظاث ٞئن الٗضوان الجؿضي اإلاىظه هدى آلازٍغ

٢ض جد٣٣ذ بضعظت مخىؾُت. في خحن بلٛذ ٢ُمت الٗال٢ت الاعجباَُت بحن الٗضوان 

ً وج٣ضًغ الظاث لضي  ٟا٫ )اللٟٓي اإلاىظه هدى آلازٍغ ( ٖىض مؿخىي 1.105 -هؤالء ألَا

 حكحر إلى ؤهه ٧لما اػصاص ج٣ضًغ الُٟل 1.111صاللت )
ً
( وهي ٖال٢ت ؾلبُت صالت إخهابُا

لظاجه ٞئن مؿخىي الٗضوان اللٟٓي اإلاىظه هدى آلازٍغً لضًه ٣ًل، وؤن هظه الٗال٢ت ٢ض 

ًجد٣٣ذ بضعظت مخىؾُت. 

الجؿضي واللٟٓي اإلاىظه هدى وبلٛذ ٢ُمت الٗال٢ت الاعجباَُت بحن الٗضوان 

( ٖىض مؿخىي صاللت 1.056 -الظاث وج٣ضًغ الظاث لضي ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت )

 حكحر إلى ؤهه ٧لما اػصاص ج٣ضًغ الظاث لضي 1.111)
ً
( وهي ٖال٢ت ؾلبُت صالت إخهابُا

الُٟل ٞئن مؿخىي الٗضوان الجؿضي واللٟٓي اإلاىظه هدى طاجه ٣ًل، و٢ض جد٣٣ذ هظه 

بضعظت مخىؾُت. ٦ما بلٛذ ٢ُمت الٗال٢ت الاعجباَُت بحن الٗضوان اإلاىظه هدى الٗال٢ت 

ٟا٫ ) ( ٖىض مؿخىي صاللت 1.021 -اإلامخل٩اث وج٣ضًغ الظاث لضي هظه الٟئت مً ألَا

 حكحر إلى ؤهه ٧لما ػاص ج٣ضًغ الُٟل لظاجه ٞئن 1.110)
ً
( وهي ٖال٢ت ؾالبت وصالت إخهابُا

ال٢ت بضعظت مخىؾُت. مؿخىي الٗضوان ٖلى اإلامخل٩اث ل ضًه ٣ًل، و٢ض جد٣٣ذ هظه اٗل

ؤما باليؿبت ل٣ُمت الٗال٢ت الاعجباَُت بحن ج٣ضًغ الظاث والضعظت ال٩لُت للؿلى٥ الٗضواوي 

( ( وهي 1.111( ٖىض مؿخىي صاللت )1.103 -لضي ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت ٣ٞض بلٛذ 

 حكحر إلى ؤهه ٧لما اػصاص ج٣ضً
ً
غ الظاث ٞئن الؿلى٥ الٗضواوي ٖال٢ت ؾلبُت وصالت إخهابُا

٣ًًل، وؤن هظه الٗال٢ت ٢ض جد٣٣ذ بضعظت مخىؾُت.

وبظل٪ حكحر هخابج الضعاؾت إلى ٢بى٫ الٟغيُت البضًلت التي ههذ ٖلى وظىص  

 بحن ج٣ضًغ الظاث والؿلى٥ الٗضواوي وؤبٗاصه لضي ؤَٟا٫ 
ً
ٖال٢ت اعجباَُت صالت إخهابُا

ت. وفي يىء الىخابج الٟئاث اإلاهمكت بمضًىت إب، وبالخالي  ُت الهٍٟغ غي ٌ اٟل ٞع

الؿاب٣ت واإلاخٗل٣ت بالٗال٢ت الاعجباَُت بحن ج٣ضًغ الظاث والؿلى٥ الٗضواوي ٞئن الىخابج 

جض٫ ٖلى وظىص ٖال٢ت ؾلبُت بمٗجى ؤهه ٧لما اعجٟٗذ صعظت ج٣ضًغ الظاث ٞئن الؿلى٥ 

ًالٗضواوي ٣ًل. 

ُض ؤن الؿماث وهظا ما جؤ٦ض ٖلُه الٗضًض مً الضعاؾاث الؿاب٣ت خ

الصخهُت لؤلَٟا٫ طوي الخ٣ضًغ اإلاىسٌٟ لظواتهم جىم ًٖ شخهُت ٚحر ؾىٍت ألن 

 ٌ هىمهم ًٖ طواتهم وخ٨مهم ٖليها ًدؿم بالى٣و والضوهُت وعٞ ٌ وٟم ج٣ضًغهم اإلاىسٟ
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الظاث، وؤلاخؿاؽ بالزجؼ في مىاظهت آلازٍغً، والخٟاٖل مٗهم بك٩ل ٞٗا٫، لظا 

ً الؿلى٥ الٗضًو ًاوي وؾُلت صٞاُٖت لخماًت طواتهم. هجضهم ًخسظون م

 ,Kinardوجخ٤ٟ هظه الىدُجت م٘ هخابج الضعاؾاث الؿاب٣ت ومنها صعاؾت ٦ُىاعص )ً 

بضالخمُض )John, 1986(، وصعاؾت ظىن )1978 (، وصعاؾت 0661(، وصعاؾت إبغاهُم ٖو

(، وصعاؾت 2110(، وصعاؾت الًُضان )Solomon & Serres, 1999ؾىلىمىن وؾحرػ )

(، والتي جىنلذ ظمُٗها إلى وظىص ٖال٢ت اعجباَُت 2100(، وصعاؾت مجلي )2113زلُل )

 بحن ج٣ضًغ الظاث والؿلى٥ الٗضواوي. ُٞما ازخلٟذ هخابج هظه 
ً
ؾالبت صالت إخهابُا

( والتي جىنلذ إلى ؤن مؿخىي 2103الضعاؾت بك٩ل ظؼةي م٘ هخابج صعاؾت الُُب )

ًلى٥ الٗضواوي ٧ان بضعظت مىسًٟت. الٗال٢ت الاعجباَُت بحن ج٣ضًغ الظاث والؿ

 عزع ومىاكشت الىخائج اإلاخعللت بالهضف الزابع: 4. 11

ت الٟغو١ في مؿخىي ج٣ضًغ الظاث لضي  ؾعى الهضٝ الغاب٘ للضعاؾت إلى مٗٞغ

 إلاخٛحر الجيـ )ط٧ىع، إهار(. ولخد٤ُ٣ هظا 
ً
ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت بمضًىت إب جبٗا

غيُت البضًلت  الخالُت: "جىظض ٞغو١ طاث صاللت إخهابُت في الهضٝ جم نُاٚت اٟل

مؿخىي ج٣ضًغ الظاث لضي ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت بمضًىت إب حٗؼي إلاخٛحر الجيـ". 

وللخد٤٣ مً صخت هظه الٟغيُت ٢ام الباخض باؾخسضام الازخباع الخاةي لُٗيخحن 

مؿخ٣لخحن وطل٪ لخؿاب الٟغو١ بحن مخىؾُي صعظاث الظ٧ىع وؤلاهار ٖلى م٣ُاؽ 

ت الضاللت ؤلاخهابُت لهظه الٟغو١. ج٣ ضًغ الظاث اإلاؿخسضم في هظه الضعاؾت، ومٗٞغ

ً( ًىضح طل٪:4والجضو٫ )

( هخائج الازخبار الخائي لحطاب الفزوق بين مخىضؿي صرحاث أفزاص العيىت 7حضٌو )

 إلاخغير الجيظ 
ً
 على ملياص جلضًز الذاث جبعا

ٛحر ًالٗضصًالجيـًاإلاخ
 اإلاخىؾِ

 الخؿابي

 الاهدغاٝ

 اإلاُٗاعًي
 )ث( ٢ُمت

 مؿخىًي

 الضاللت

 الظاث ج٣ضًغ
10ً02.202ً0.111ًًط٧ىع

1.000 
1.411ً

04ً02.241ً0.416ًًإهار 

 بحن الظ٧ىع 4حكحر هخابج الجضو٫ )
ً
( إلى ؤهه ال جىظض ٞغو١ صالت إخهابُا

( 1.411وؤلاهار في مخىؾِ صعظاث ج٣ضًغ الظاث ٧ىن ٢ُمت مؿخىي الضاللت بلٛذ )

غيُت البضًلت 1.12ؤ٦بر مً مؿخىي الضاللت )وهظه ال٣ُمت  ٌ اٟل (. وهظا ًدخم ٖلُىا ٞع
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ت ُٞما ًخٗل٤ بالٟغو١ بحن ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت في مؿخىي  غيُت الهٍٟغ و٢بى٫ اٟل

 إلاخٛحر الجيـ.
ً
ًج٣ضًغ الظاث جبٗا

ٗؼو الباخض هظه الىدُجت إلى حكابه الٓغوٝ اإلاِٗكُت الهٗبت لهؤالء  َو

ٟا٫ )مً ٦ال ال ً ألَا ما٫ الهامكُت والدؿى٫ هاهُ٪ ٖ جيؿحن( ٞجمُٗهم ًماعؾىن ألٖا

 ً ؤن الٛالبُت الٗٓمى منهم ال ًلخد٣ىن بالخٗلُم الىٓامي وختى ال٣لت ال٣لُلت منهم مم

 وال ٨ًملىن حٗلُمهم ألاؾاسخي 
ً
ًلخد٣ىن بالخٗلُم هجضهم ًدؿغبىن مً مضاعؾهم مب٨غا

حر مؤهلحن لالل  ٚ ٗلهم  ًٖ الشاهىي مما ًج
ً
ُٟي للضولت وهظا ًٞال خدا١ بالؿل٪ الْى

بضوعه ًجٗل هٓغتهم لظواتهم بىٟـ ال٣ضع والضعظت مً الضوهُت والى٣و صون ؤي 

ـ الظ٧ىع ؤو ؤلاهار منهم. ًؤًٞلُت لجي

 ٌٗاهىن مً هٟـ  
ً
 وإهازا

ً
٦ما ؤن ظمُ٘ ؤَٟا٫ هظه الٟئاث اإلاهمكت ط٧ىعا

خضهُت مً ٢بل اإلاجخم٘ الىٓغة اإلاجخمُٗت الضوهُت هدىهم، خُض ؤن هظه الىٓغة اإلا

ججاههم ال جمحز بحن ط٦غ ؤو ؤهثى بل حٗامل ظمُ٘ ؤٞغاص هظه الُب٣ت بىٟـ الضعظت مً 

 ٖلى هٟؿُت ؤَٟا٫ هظه الُب٣ت 
ً
التهمِل والاهخ٣ام، وهظا بضوعه ٢ض ًى٨ٗـ ؾلبا

جت م٘ هخابج صعاؾت ٢مغ )  صون جمُحز. وجخ٤ٟ هظه الىُد
ً
 ؤم إهازا

ً
( 2104ؾىاء ٧اهىا ط٧ىعا

لتي جىنلذ إلى ٖضم وظىص ٞغو١ بحن الظ٧ىع وؤلاهار في ج٣ضًغ الظاث، ٦ما جخ٤ٟ هظه وا

 م٘ هخابج صعاؾت ؾاًذ )
ً
( والتي ؤقاعث إلى ٖضم وظىص ٞغو١ صالت 2102الىدُجت ظؼبُا

 بحن الظ٧ىع وؤلاهار في البٗضًً ألاؾغي والاظخماعي لخ٣ضًغ الظاث، ووظىص 
ً
إخهابُا

 في البٗ
ً
ًض الىٟسخي. ٞغو١ صالت إخهابُا

 عزع ومىاكشت الىخائج اإلاخعللت بالهضف الخامظ: 5. 11

ت الٟغو١ في مؿخىي الؿلى٥ الٗضواوي  ؾعى الهضٝ الخامـ للضعاؾت إلى مٗٞغ

 إلاخٛحر الجـي )ط٧ىع، إهار(. 
ً
وؤبٗاصه لضي ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت بمضًىت إب جبٗا

"جىظض ٞغو١ طاث صاللت ولخد٤ُ٣ هظا الهضٝ جم نُاٚت الٟغيُت البضًلت الخالُت: 

إخهابُت في مؿخىي الؿلى٥ الٗضواوي وؤبٗاصه لضي ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت بمضًىت إب 

". وللخد٤٣ مً صخت هظه الٟغيُت ٢ام الباخض باؾخسضام الازخباع  حٗؼي إلاخٛحر الجـي

الخاةي لُٗيخحن مؿخ٣لخحن وطل٪ لخؿاب الٟغو١ بحن مخىؾُي صعظاث الظ٧ىع وؤلاهار 

ت الضاللت ؤلاخهابُت لهظه الٟغو١.  ٖلى م٣ُاؽ ٞغ الؿلى٥ الٗضواوي وؤبٗاصه، وٗم

ً( ًىضح طل٪:5والجضو٫ )
ً
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( هخائج الازخبار الخائي لحطاب الفزوق بين مخىضؿاث صرحاث أفزاص العيىت 8حضٌو )

 إلاخغير الجيظ
ً
 على ملياص الطلىن العضواوي وأبعاصه جبعا

ًالٗضصًالجيـًؤبٗاص الؿلى٥ الٗضواوي
ِ اإلاخىؾ

ًالخؿابي

الاهدغاٝ 

ًاإلاُٗاعًي
٢ًُمت )ث(

مؿخىي 

ًالضاللت

 ً 10ً21.620ً2.032ًًط٧ىعًالٗضوان الجؿضي اإلاىظه هدى آلازٍغ
1.050ً1.411ً

04ً21.126ً3.251ًًإهار 

 ً 10ً20.120ً3.134ًًط٧ىع ًالٗضوان اللٟٓي اإلاىظه هدى آلازٍغ
1.022ً1.551ً

04ً21.500ً3.261ًًإهار 

ي واللٟٓي اإلاىظه هدى الٗضوان الجؿض

ًالظاث 

10ً04.601ً1.040ًًط٧ىع 
- 0.625ً1.125ً

04ً21.150ً2.321ًًإهار 

10ً04.016ً1.110ًًط٧ىع ًالٗضوان اإلاىظه هدى اإلامخل٩اث 
- 0.430ً1.152ً

04ً06.153ً3.234ًًإهار 

ت للؿلى٥ الٗضواوي  10ً44.222ً04.211ًًط٧ىع ًالضعظت ال٩ُل
- 1.445ً1.106ً

04ً51.505ً20.254ًًار إه

 بحن الظ٧ىع وؤلاهار في 5حكحر هخابج الجضو٫ )   
ً
( إلى ؤهه ال جىظض ٞغو١ صالت إخهابُا

ظمُ٘ ؤبٗاص م٣ُاؽ الؿلى٥ الٗضواوي باإلياٞت إلى الضعظت ال٩لُت للم٣ُاؽ، خُض ؤن 

( ٖلى 1.106، 1.152، 1.125، 1.551، 1.411مؿخىي الضاللت ل٣ُمت )ث( بلٛذ )

(، مما ٌٗجي ؤن 1.12ِب، وظمُ٘ مؿخىٍاث الضاللت هظه ؤ٦بر مً مؿخىي الضاللت )الترج

 ً مؿخىي الؿلى٥ الٗضواوي وؤبٗاصه لضي ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت الظ٧ىع ال ًسخل٠ ٖ

ٌ الٟغيُت البضًلت و٢بى٫ الٟغيُت الهٟغٍت  مؿخىاه لضي ؤلاهار. وهظا ًدخم ٖلُىا ٞع

اث اإلاهمكت في مؿخىي الؿلى٥ الٗضواوي وؤبٗاصه ؤَٟا٫ الٟئ٤ بالٟغو١ بحن ُٞما ًخٗل

 إلاخٛحر الجيـ. 
ً
ًجبٗا

ٗؼو الباخض هظه الىدُجت إلى ؤن ؤَٟا٫ الجماٖاث اإلاهمكت مً ٦ال الجيؿحن  َو

ىاظهىن  )الظ٧ىع وؤلاهار( ًخٗغيىن لىٟـ الخبراث واإلاشحراث البُئُت والاظخماُٖت، ٍو

غة خل٣ىن طاث الٓى الضوهُت مً ٢بل ؤٞغاص اإلاجخم٘، خُض  هٟـ اإلاك٨الث وؤلاخباَاث، ٍو

غة بحن الظ٧ىع وؤلاهار وال بحن الهٛاع وال٨باع مً ؤٞغاص هظه الٟئت،  ال جمحز هظه الٓى

ٗاملت الضوهُت التي جىلض  خل٣ىن طاث اإلا غة الؿلبُت، ٍو ٞجمُٗهم ًىاظهىن هٟـ الٓى

 بالى٣و والاخخ٣اع والىٓغة الؿلبُت ججاه طواتهم،
ً
 قٗىعا

ً
ٗلهم  لضحهم ظمُٗا وجج

ٌكٗغون بالٟىاع١ الُب٣ُت التي جدى٫ صون جد٤ُ٣ طواتهم، مما ٌٗجي حكابه ظمُ٘ 

الٗىامل والٓغٝو اإلاىلضة للؿلى٥ الٗضواوي لضحهم، ألامغ الظي ًجٗل ؤَٟا٫ هظه الٟئت 



خه بالطلىن العضواوي لضي أؾفاٌ الفئاث اإلاهمشت" ألازضام" بمضًىت ئبجلضًز الذاث وعالك  

65 

 

هغون هٟـ ال٣ضع مً الؿلى٥ الٗضواوي بجمُ٘ ؤبٗاصه،  اإلاهمكت مً الظ٧ىع وؤلاهار ًٓ

 لضي ؤَٟا٫ هظه الٟئت اإلاهمكت ٖلى م٣ُاؽ وبالخالي ال جىظض ٞغًو
ً
١ صالت إخهابُا

ًالؿلى٥ الٗضواوي وؤبٗاصه حٗؼي إلاخٛحر الجيـ. 

( ُٞما 2116و٢ض اج٣ٟذ هخابج هظه الضعاؾت م٘ هخابج صعاؾت ؤبى مهُٟى )

ًخٗل٤ بالٗضوان  اإلاىظه هدى الظاث، وازخلٟذ ٖنها ُٞما ًخٗل٤ بالٗضوان اإلاىظه هدى 

ً، وهدى ا  لهالح آلازٍغ
ً
إلامخل٩اث، والضعظت ال٩لُت خُض وظضث ٞغو١ صالت إخهابُا

ٗاؽ ) ( ُٞما ًخٗل٤ 2102الظ٧ىع، ٦ما اج٣ٟذ هخابج هظه الضعاؾت م٘ هخابج صعاؾت الى

بالٗضوان البضوي والٗضوان اإلاىظه هدى اإلامخل٩اث، وازخلٟذ ٖنها ُٞما ًخٗل٤ بالٗضوان 

إلى الضعظت ال٩لُت خُض وظضث ٞغو١  اإلاىظه هدى الظاث والٗضوان اللٟٓي باإلياٞت

 لهالح الظ٧ىع. ٦ما ازخلٟذ هخابج هظه الضعاؾت م٘ هخابج صعاؾت ٧ل 
ً
ً صالت إخهابُا م

ُٗها إلى وظىص ٞغو١ 2104(، و٢مغ )2113(، وزلُل )2110صخالن ) ( والتي ؤقاعث ظم

بحن الجيؿحن في مؿخىي الٗضوان اإلاىظه هدى آلازٍغً بىىُٖه الجؿضي واللٟٓي، 

الٗضوان اإلاىظه هدى اإلامخل٩اث باإلياٞت إلى الضعظت ال٩لُت للؿلى٥ الٗضواوي و٢ض ٧اهذ ًو

ًهظه الٟغو١ لهالح الظ٧ىع.

 . الاضخيخاحاث : مً زالٌ ما جم عزغه ومىاكشخه مً هخائج ًمىً اضخيخاج ما ًلي : 12

ت ؤن مؿخىي ج٣ضًغ الظاث لضي ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت بمضًىت إب ٢ض جد٤٣ بضعظ –0ً

ًمخىؾُت. 

ؤن مؿخىي الؿلى٥ الٗضواوي لضي ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت بمضًىت إب ٢ض جد٤٣  -2

ًبضعظت مخىؾُت. 

 بحن ج٣ضًغ الظاث والؿلى٥  -0
ً
وظىص ٖال٢ت اعجباَُت ؾالبت )٨ٖؿُت( صالت إخهابُا

الٗضواوي وؤبٗاصه لضي ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت بمضًىت إب، بمٗجى ؤهه ٧لما اػصاص ج٣ضًغ 

ُت ٖلى الظا ث ٞئن الؿلى٥ الٗضواوي ٣ًل، و٢ض جد٣٣ذ هظه الٗال٢ت بضعظت مخىؾ

ًظمُ٘ ؤبٗاص الؿلى٥ الٗضواوي. 

 بحن الظ٧ىع وؤلاهار مً ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت في  -1
ً
ٖضم وظىص ٞغو١ صالت إخهابُا

ًج٣ضًغ الظاث. 

 بحن الظ٧ىع وؤلاهار مً ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاه ٖضم وظىص ٞغو١ -2
ً
مكت في صالت إخهابُا

ًالؿلى٥ الٗضواوي وؤبٗاصه. 
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 . الخىضياث واإلالترخاث:13

في غىء الىخائج التي جىضل ئليها البدث الحالي ًمىً جلضًم الخىضياث واإلالترخاث  

 الخاليت :

بُت ألباء وؤمهاث ؤَٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت بهضٝ حُٛحر هٓغتهم الؿلبُت  -0 ٣ٖض صوعاث جضٍع

ؤَٟالهم، و٦ظل٪ جىُٖتهم بإؾالُب اإلاٗاملت  لظواتهم والتي بضوعها ؾدى٨ٗـ ٖلى

الىالضًت الصخُدت م٘ ألابىاء، وابخٗاصهم ًٖ ألاؾالُب الخاَئت في الخيكئت ٧ال٣ؿىة 

ٌ والدؿلِ والخٟغ٢ت والكخم والخد٣حر وؤلاهاهت واؾخسضام ال٩لماث الجاعخت،  والٞغ

 إلاا جلٗبه ألاؾغة مً صوع ٞٗا٫ في جىمُت ج٣ضًغ الظاث ؤلاًجا
ً
ٟا٫ في هٓغا بي لضي ألَا

ت اإلاسخلٟت.  ًاإلاغاخل الٗمٍغ

ٗاث وال٣ىاهحن وجىُٟظ الؿُاؾاث الٟٗالت والهاصٞت إلا٩اٞدت  -2 ٖلى الضولت وي٘ الدكَغ

ٟا٫ ٖلى إلخا١ ؤبىائهم  التهمِل، والنهىى بإويإ اإلاهمكحن. وحصجُ٘ ؤؾغ هؤالء ألَا

ي مً قإجها ج٣لُل خاالث وبىاتهم في الخٗلُم الىٓامي وج٣ضًم الخىاٞؼ واإلا٩اٞأث الت

غة  ٟا٫، ألامغ الظي ؾِى٨ٗـ بضوعه ٖلى ٓه الدؿغب مً الخٗلُم في ؤوؾاٍ هؤالء ألَا

ٟا٫ ألهٟؿهم وج٣ضًغهم لظواتهم.  ًهؤالء ألَا

بُت وؤلاعقاصًت الهاصٞت إلى جىمُت وحٍٗؼؼ ج٣ضًغ الظاث لضي ؤَٟا٫  -0 إٖضاص البرامج الخضٍع

ٌ الؿل ً ظهت ؤزغي. الٟئاث اإلاهمكت مً ظهت، وزٟ ًى٦ُاث الٗضواهُت لضحهم م

ٖلى اإلاىٓماث ؤلاوؿاهُت واإلاىٓماث الٗاملت في مجا٫ خ٣ى١ ؤلاوؿان الٗمل ٖلى  -1

ٟا٫ الٟئاث اإلاهمكت وإقبإ خاظاتهم  ٗىىٍت أَل ج٣ضًم الضٖم واإلاؿاٖضة اإلااصًت واإلا

ٟا٫ إلى طواتهم، ضم لجؤهم  ألاؾاؾُت إلاا لظل٪ مً مغصوص إًجابي ٖلى هٓغة هؤالء ألَا ٖو

ًإلى الٗى٠ والٗضوان.

الم اإلاسخلٟت بالخىُٖت اإلاجخمُٗت الهاصٞت إلى م٩اٞدت التهمِل  -2 يغوعة ٢ُام وؾابل ؤلٖا

إلاا مً قإهه حُٛحر هٓغة اإلاجخم٘ الضوهُت ججاه بٌٗ الٟئاث اإلاهمكت في اإلاجخم٘، والٗمل 

ُٖحن وال٣بى٫ باآلزغ بٌٛ ال غ ًٖ ظيؿه ٖلى ٚغؽ مباصا الخٗاٌل والؿلم الاظخما ٓى

ًؤو لىهه ؤو ٖغ٢ه ؤو مظهبه ؤو َابٟخه ... الخ. 

ئظغاء اإلاٍؼض مً الضعاؾاث والبدىر اإلامازلت للضعاؾت الخالُت ٖلى ؤَٟا٫ الٟئاث ٢ -3

 اإلاهمكت حؿتهضٝ مخٛحراث هٟؿُت ؤزغي ٚحر التي جىاولتها الضعاؾت الخالُت. 

ً
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  :. كائمت اإلازاحع14

بضالخمُض، م - ال٢تها بمىيٕى 0661دمض هبُل )إبغاهُم، ٖبضهللا ٖو (: "الٗضواهُت ٖو

(، الهُئت اإلاهغٍت 21(، الٗضص )5، الؿىت )مجلت علم الىفظ الًبِ وج٣ضًغ الظاث"،

ً. 25-05الٗامت لل٨خاب، ال٣اهغة، م م: 

ض، إبغاهُم ؤخمض ) - ت: صاع 0ٍ ضيىىلىحيت الذاث والخىافم.(. 0654ؤبى ٍػ . ؤلاؾ٨ىضٍع

ت الجامُٗت.  ًاإلاٗٞغ

(. 10ؾلؿلت م٨خبت الكباب )ضيىىلىحيت العضوان. (. 0663بى ٢ىعة، زلُل ٢ُب )ؤ -

ًال٣اهغة: الهُئت الٗامت ل٣هىع الش٣اٞت.

ال٢خه بالخٟاٖالث الاظخماُٖت لضي ؤَٟا٫ ما 2102ؤبى مغ١، ظما٫ ) - (: "ج٣ضًغ الظاث ٖو

، وجزبىيت مجلت صراضاث هفطيت٢بل اإلاضعؾت الابخضابُت زاعط اإلاجز٫ بمضًىت الخلُل"، 

ً.02 -0(، م م: 01الٗضص )

ٟا٫ 2116ؤبى مهُٟى، هٓمي ٖىصة ) - (: "مٓاهغ الؿلى٥ الٗضواوي الكاةٗت لضي ألَا

 ،")
ً
ٟا٫ اإلاك٩لحن ؾلى٦ُا مجلت الجامعت الٟلؿُُيُحن )صعاؾت مُضاهُت ٖلى ُٖىت مً ألَا

ً.225 -154(، ًىاًغ، م م: 0(، ٕ )04، ؾلؿلت الضعاؾاث ؤلاوؿاهُت، مج )ؤلاضالميت

اإلاهاراث ؤلاخطائيت للباخث التربىي مع أمثلت جؿبيليت في (. 2104البىاء، مإمىن ) -

SPSS .ٍ0.َٖ٘مان: صاع وابل لليكغ والخىػ .ً

ال٢ت الًٛىٍ الىٟـ اظخماُٖت بخ٣ضًغ الظاث لضي 2113بىػ٢ا١، ؾمحرة ) -  ٖ ":)

ٖلم الىٟـ حر ميكىعة، ٢ؿم  لىم التربُت،  اإلاضمىحن اإلاسجىهحن"، عؾالت ماظؿخحرٚ  ٖو

ًظامٗت وع٢لت، الجؼابغ.

. الٗحن: صاع اإلاىهبت والخفىق العللي وؤلابضاع(. 0666ظغوان، ٞخحي ٖبضالغخمً ) -

ًال٨خاب الجامعي. 

حر 2114خؿحن، ٞؤاص مدمض ) - حن ٚو (: "الكٗىع بالىخضة الىٟؿُت لضي الُلبت الُمُى

ال٢خه ببٗ ٌ اإلاخٛحراث"، عؾالت ماظؿخحر الُمىُحن الىاٞضًً إلى الجامٗاث الؿىعٍت ٖو

ًٚحر ميكىعة، ٧لُت التربُت، ظامٗت صمك٤.

بي جى٦ُضي في جىمُت ج٣ضًغ 0666الخًحر، ٚاصة ٖبضهللا ٖلي ) - (: "ٞاٖلُت بغهامج جضٍع

غاى الا٦خئابُت"، عؾالت ماظؿخحر  الظاث لضي ُٖىت مً َالباث الجامٗت مغجٟٗاث ألٖا

اى.ٚحر ميكىعة، ٧لُت التربُت، ظامٗت اإلا ًل٪ ؾٗىص، الٍغ
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ال٢خه بخ٣ضًغ الظاث وجى٦ُض 2113زلُل، ظىاص مدمض ؾٗضي ) - (: الؿلى٥ الٗضواوي ٖو

ُت  حر ميكىعة، ال٩ل ؼة، ؤَغوخت ص٦خىعاهٚ  الظاث لضي َلبت اإلاغخلت الشاهىٍت بمداٞٓتٚ 

ًالجامُٗت للٗلىم الخُب٣ُُت، ٚؼة، ٞلؿُحن.

بحن مكاهضة بٌٗ بغامج الخلٟاػ (: الٗال٢ت 2110صخالن، ؤخمض مدمض ٖبضالهاصي ) -

ؼة، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، الجامٗت  ٟا٫ بمداٞٓاثٚ  والؿلى٥ الٗضواوي لضي ألَا

ًٚؼة، ٞلؿُحن.  –ؤلاؾالمُت 

ٍؼؼ وؾالمت، مدمض ؤخمض ) - جي، خؿحن ٖبضاٗل (: "ج٣ضًغ الظاث في البِئت 0650الضٍع

ت"،  ، مغ٦ؼ البدىر الىفطيتمجلت بدىر وصراضاث في الاججاهاث واإلايٌى ال٣ٍُغ

ً(.2(، ط )4التربىٍت، ظامٗت ٢ُغ، اإلاجلض )

 –(: "ٖال٢ت ج٣ضًغ الظاث ووظهت الًبِ بالخدهُل الضعاسخي 2102ؾاًذ، ػلُست ) -

صعاؾت مُضاهُت ٖلى جالمُظ ؾىت ؤولى زاهىي"، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ٢ؿم ٖلم 

ًؤبي ب٨غ بل٣اًض، الجؼابغ.  الىٟـ، ٧لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت، ظامٗت

. 2. ٍعلم الىفظ ؤلاخطائي وكياص العلل البشزي (. 0646الؿُض، ٞؤاص البهي ) -

ًال٣اهغة: صاع ال٨ٟغ الٗغبي.

ىب ) - . بحروث: صاع ال٨ٟغ 0. ٍمشاول ألاؾفاٌ هيف هفهمها؟(. 0661شخُمي، مدمض ًؤ

ًاللبىاوي.

ا ) - ًال٣اهغة: صاع ال٨ٟغ الٗغبي. ألاؾفاٌ. اإلاشىالث الىفطيت عىض(. 0661الكغبُجي، ػ٦ٍغ

ٟي، هىاء ) - ال٢تها بالٗضواهُت لضي 2111قٍغ جُاث اإلا٣اومت وج٣ضًغ الظاث ٖو (: "اؾتراُج

ـ –صعاؾت م٣اعهت –اإلاغاه٤ الجؼابغي  "، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ٢ؿم ٖلم الىٟ

ٟىهُا، ظامٗت الجؼابغ. لىم التربُت وألاَع ًٖو

. ٖمان: صاع نٟاء لليكغ الخيشئت الاحخماعيت للؿفل(. 2110الكىاوي، مدمض خؿً ) -

ًوالخىػَ٘.

م ) - (: "اإلادضصاث ٚحر الظهىُت للخٟى١ الضعاسخي"، ؤَغوخت ص٦خىعاه 2116نغصاوي، هٍؼ

ٟىهُا، ظامٗت الجؼابغ، الجؼابغ. لىم التربُت وألاَع ًٚحر ميكىعة، ٢ؿم ٖلم الىٟـ ٖو

ال٢خه بالؿلى٥ (: 2110الًُضان، الخمُضي مدمض يُضان ) - "ج٣ضًغ الظاث ٖو

اى"، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة،  الٗضواوي لضي َلبت اإلاغخلت اإلاخىؾُت بمضًىت الٍغ

اى، الؿٗىصًت. ٢ًؿم الٗلىم الاظخماُٖت، ٧لُت الضعاؾاث الٗلُا، ظامٗت الٍغ
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ال٢خه بخ٣ضًغ الظاث 2103الُُب، الؿىىسخي ًىؾ٠ خؿً ) - (: "الؿلى٥ الٗضواوي ٖو

٘ الٟىلت("، لضي َالب  ً(.0، الٗضص )مجلت حامعت الطالمظامٗت الؿالم )مجم

. ملياص جلضًز الذاث للطغار والىبار(. 0652ٖبض الخاٞٔ، لُلى ٖبضالخمُض ) -

ًال٣اهغة: صاع النهًت الٗغبُت.

ؼ، خىان ) - حر 2102ٖبضالٍٗؼ ال٢خه بخ٣ضًغ الظاث"، عؾالت ماظؿخحرٚ  (: "همِ الخ٨ٟحر ٖو

ًم الاظخماُٖت، ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض جلمؿان، الجؼابغ.ميكىعة، ٢ؿم الٗلًى

(. 2. اإلاجلض )بدىر في علم الىفظ الاحخماعي والشخطيت(. 2111ٖبضهللا، مٗتز ؾُض ) -

ًال٣اهغة: صاع ٍٚغب للُباٖت واليكغ والخىػَ٘.

بضالل٠ُُ ) - ضيىىلىحيت العضواهيت وجزويػها مىحى عالجي (. 2110ال٣ٗاص، ٖهامٖ 

ً. ال٣اهغة: صاع ٍٚغب للُباٖت واليكغ والخىػَ٘.معزفي حضًض

(: "ٞاٖلُت بغهامج للخضٍعب ٖلى اإلاهاعاث الاظخماُٖت 0660الٗماًغة، ؤخمض ٖبضال٨ٍغم ) -

حر   ٚ في زٌٟ الؿلى٥ الٗضواوي لضي َلبت الهٟىٝ الابخضابُت"، عؾالت ماظؿخحر

ًميكىعة، ٧لُت الضعاؾاث الٗلُا، الجامٗت ألاعصهُت.

ا التهميش والىضٌى ئلى الحلىق الاكخطاصًت (. 2102) ٖىى، مدؿً - كػًا

ًال٣اهغة: ص. ن. والاحخماعيت هدى ملارباث حضًضة إلايافدت التهميش في العالم العزبي.

. بحروث: صاع 0ٍ اغؿزاباث الؿفىلت وعالحها.(. 2111الِٗؿىي، ٖبضالغخمً ) -

ًالغاجب الجامُٗت.

ضًغ الظاث ومضع٧اث الىجاح والٟكل"، عؾالت (: "الٗال٢ت بحن ج0652٣ال٣ؿىؽ، هىض ) -

لىم التربُت، الجامٗت ألاعصهُت. ًماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ٢ؿم ٖلم الىٟـ ٖو

ٌ ٢2104مغ، مجظوب ؤخمض ) - ال٢خه بالؿلى٥ الٗضواوي وبٗ (: "ج٣ضًغ الظاث ٖو

(، م م: 3ٕ ) مجلت حامعت الطىصان اإلافخىخت،اإلاخٛحراث لضي َلبت ظامٗت صه٣ال"، 

0- 23.ً

ال٢خه بخيكئت الىالضًً وألامً الىٟسخي ٦0656ٟافي، ٖالء الضًً ) -  –(: "ج٣ضًغ الظاث ٖو

(،الٗضص 6اإلاجلض ) مجلت العلىم الاحخماعيت،صعاؾت في ٖملُت ج٣ضًغ الظاث"، 

ـ الٗلمي، ال٩ىٍذ.02) ـ الىٟ ً(،مجل
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غاص ألا٦ثر 0660اإلااضخي، وٞاء مدمض ) - (: "بٌٗ الخهابو الىٟؿُت اإلادضصة لؤٞل

ٖغيت للًِٛ الىٟسخي"، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت التربُت، ظامٗت اإلال٪ 

اى. ًؾٗىص، الٍغ

ال٢خه بالؿلى٥ الٗضواوي لضي َلبت 2100مجلي، قاٌ٘ ٖبضهللا ) - (: "ج٣ضًغ الظاث ٖو

م ألاؾاسخي بمضًىت نٗضة"،  ، مج مجلت حامعت صمشماله٠ الشامً مً مغخلت الخُٗل

ً.011-26(، م م: 0(، ٕ )26)

. 0. ٍالاهخماء وجلضًز الذاث في مزخلت الؿفىلت(. 2101مدمض، ٖاًضة طًب ٖبضهللا ) -

ًٖمان: صاع ال٨ٟغ هاقغون ومىػٖىن.

. ال٣اهغة: 2ٍ( ضىىاث. 6-9جزبيت الؿفل فىىن ومهاراث مً )(. 2116مدمىص، ًاؾغ ) -

٢ًُغ الىضي لليكغ والخىػَ٘.

 الطلىهيت ألاضباب وؾزق العالج. مشىالث ألاؾفاٌ(. 0666مسخاع، و٤ُٞ نٟىث ) -

ً. ال٣اهغة: صاع الٗلم والش٣اٞت.0ٍ

ىامل 0653مُغ، ؤخمض مدمض ؤخمض ) - (: "صعاؾت للٗال٢ت بحن الٗضوان وبٌٗ اٗل

حر   ٚ ٟسخي في جس٠ُٟ الٗضوان"، ؤَغوخت ص٦خىعاه البُئُت ومضي ٞاٖلُت ؤلاعقاص الى

ًىَـ.ميكىعة، ٧لُت التربُت باإلؾماُٖلُت، ظامٗت ٢ىاة الؿ

٠ ألازضام في الُمً. - ٨ُبُضًا: حٍٗغ ًمىؾىٖت ٍو

هزاضت حعليماث ازخبار (. 0660مىسخى، ٞاعو١ ٖبضالٟخاح؛ وصؾىقي، مدمض ؤخمض ) -

ت.1. ٍجلضًز الذاث لألؾفاٌ ً. ال٣اهغة: م٨خبت النهًت اإلاهٍغ

ال٢خه بالؿلى٥ الٗضواوي ٖىض اليؿاء 2102مىلىص، ٌؿمُىت ؤًذ ) - (: "ج٣ضًغ الظاث ٖو

"، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت الٗلىم –صعاؾت م٣اعهت  –خإزغاث في ؾً الؼواط اإلا

ًجحزي وػو، الجؼابغ. –ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت، ظامٗت مىلىص مٗمغي 

هىم الظاث"، 2114محزاب، هانغ ) - ال٢تها بٟم (: "اإلاٗاملت الىالضًت للخضر الجاهذ ٖو

ٟىهُا، ظامٗت ؤَغوخت ص٦خىعاه ٚحر ميكىعة، ٢ؿم ٖلم الى لىم التربُت وألاَع ٟـ ٖو

ًالجؼابغ، الجؼابغ.

(: "مٗضالث اهدكاع الؿلى٥ الٗضواوي لضي ُٖىت مً 2102الىٗاؽ، ٖمغ مهُٟى ) -

 -000(، م م: 3، ٕ )مجلت وليت آلاصاب جالمُظ اإلاغخلت الابخضابُت في مضًىت مهغاجت"،

022.ً
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ً. ٖمان: صاع ال٨ٟغ.0ٍ هفعاليت.الاغؿزاباث الطلىهيت والا (. 2111ًحي، زىلت ؤخمض ) -

ال٢خه بالخدهُل الضعاسخي لضي اإلاغاه٣حن 2102ًىوسخي، جىوؿُت ) - (: "ج٣ضًغ الظاث ٖو

حن  ً واإلاغاه٣حن اإلا٨ٟٞى ، -صعاؾت مُضاهُت بىالًتي جحزو وػو والجؼابغ الٗانمت  –اإلابهٍغ

ـ، ٧لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت والًا ظخماُٖت، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ٢ؿم ٖلم الٟى

ًجحزي وػو، الجؼابغ.  –ظامٗت مىلىص مٗمغي 
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 ملياص جلضًز الذاث لألؾفاٌ( 1ملحم )

 ر مدمض أخمض صضىقي صهخىر فاروق عبضالفخاح مىس ى                                           صهخى          

ًظامٗت الؼ٢اٍػ٤  –ظامٗت الؼ٢اٍػ٤                                           ٧لُت التربُت  –٧لُت التربُت          

ً.... الجيـ : ط٦غ / ؤهثى الاؾم : ................................ الٗمغ : ...................

 منها ػوظان مً ألا٢ىاؽ ؤؾٟل ٧لمتي 22)ًخ٩ىن هظا اإلا٣ُاؽ مً  حعليماث : 
ً
( ٖباعة ٣ًابل ٦ال

ئطا ٧اهذ الٗباعة جىؿبم ال"، "جىؿبم"  ٞ  ي٘جىؿبم عليً، ". واإلاُلىب مى٪ ٢غاءة ٧ل ٖباعة زم ج٣غع؛

ًٞ٘ ٖالمت ال جىؿبم عليً، ؤما إطا ٧اهذ الٗباعة جىؿبم. ( بحن ال٣ىؾحن اإلاىظىصًً ؤؾٟل Xٖالمت )

(Xبحن ال٣ىؾحن اإلاًى ) بإهه ال جىظض إظاباث صخُدت وإظاباث زاَئت، ال جىؿبم. ظىصًً ؤؾٟل 
ً
ٖلما

 . ٞإي إظابت حٗخبر صخُدت َاإلاا ؤجها حٗبر ًٖ عؤً٪ في هٟؿ٪ بهض١

 )ال جىؿبم(  )جىؿبم( ًالٗباعاث ًم

 آزغ.0ً
ً
 ؤن ؤ٧ىن شخها

ً
ًًًؤعٚب ٦شحرا

ًًًؤظض نٗىبت ٦بحرة في الخدضر ؤمام ػمالةي وؤنض٢اةي. 2ً

ُحرها إن اؾخُٗذ. ج0ً ًًًىظض ؤقُاء ٦شحرة جسهجي ؤعٚب في حٛ

ًًًًم٨ىجي اجساط ٢غاعاحي في ؤي و٢ذ صون مك٣ت ٦بحرة. 1ً

ًًًًٟغح آلازغون بىظىصي مٗهم. 2ً

ًًًًم٨ً ؤن ؤجًا٤ً بؿهىلت في اإلاجز٫. 3ً

4ً .
ً
ال  ٍَى

ً
ًًًإن الخٗىص ٖلى شخيء ظضًض ٌؿخٛغ١ مجي و٢خا

ً في هٟـ ٖمغي. ؤها مدبىب بحن ػمالةي ال5ً ًًًظً

ًًًًغاعي والضاي مكاٖغي ٖاصة. 6ً

ًًًًم٨ً ؤن ؤؾدؿلم بؿهىلت ٦بحرة. 01ً

ًًًًخى٢٘ والضاي مجي ال٣ُام بإقُاء ٦شحرة. 00ً

ً الهٗب إلى خض ما ؤن ؤْل ٦ما ؤها. 02ً ًًًم

ًًًجسخلِ ٧ل ألاقُاء في خُاحي. 00ً

ًًًًدب٘ ػمالةي ؤ٩ٞاعي ٖاصة. 01ً

ًًًي مىسٌٟ. عؤَي ًٖ هٟسخ02ً

ًًًفي ٦شحر مً ألاخُان ؤعٚب في جغ٥ اإلاجز٫. 03ً

ًًًفي ٦شحر مً ألاخُان ؤقٗغ بال٤ًُ في البِذ )اإلاضعؾت(. 04ً

 مشل ٦شحر مً الىاؽ. 05ً
ً
ًًًلؿذ ظظابا

ض ؤن ؤ٢ىله ، ٞئوي ؤ٢ىله ٖاصة. 06ً ًًًإطا ٧ان لضي شخيء ؤٍع

ًًًًٟهمجي والضاي. 21ً

ًًًثر مجي. مٗٓم الىاؽ مدبىبىن ؤ20ً٦

ًًًؤقٗغ ٖاصة ٦ما لى ٧ان والضاي ًضٞٗاوي للٗمل. 22ً

ً ألاخُان. 20ً  في البِذ )اإلاضعؾت( في ٦شحر م
ً
ًًًال ؤل٣ى حصجُٗا

ًًًال جًا٣ًجي ألاقُاء ٖاصة. 21ً

ًًًال ٌٗخمض آلازغون ٖلي. 22ً
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 ( ملياص الطلىن العضواوي 2ملحم )

  ....... الجيظ : ............. العمز : ...........................الاضم : ...............................

 حعليماث اإلالياص :
ًٍٖؼؼي الُٟل / ٍٖؼؼحي الُٟلت :   

ٗغ بها في بٌٗ     ٖغ والاهٟٗاالث التي حك ٖت ًم الٗباعاث التي ج٣ـِ بٌٗ اإلاكا ُٞما ًلي مجمى

، زم ي٘ إقاعة )/( ؤمامها في  اإلاىا٠٢ التي جمغ بها في خُاج٪، واإلاُلىب مى٪ ٢غاءة ٧ل
ً
ٖباعة ظُضا

ًالخاهت التي جغي ؤجها مىاؾبت وجه٠ قٗىع٥ بالًبِ ٦ما ًلي :

-  .)
ً
 ي٘ ٖالمت )/( في زاهت )صابما

ً
ًإطا ٧اهذ الٗباعة جىُب٤ ٖلُ٪ جماما

إطا ٧اهذ الٗباعة جىُب٤ ٖلُ٪ في بٌٗ ألاخُان وال جىُب٤ ٖلُ٪ في ؤخُان ؤزغي ي٘ ٖالمت )/( في  -

(. ز
ً
ًاهت )ؤخُاها

 ي٘ ٖالمت )/( في زاهت  -
ً
 ؤو ال جىُب٤ ٖلُ٪ ؤبضا

ً
إطا ٧اهذ الٗباعة جىُب٤ ٖلُ٪ في ؤو٢اث ٢لُلت ظضا

 .)
ً
ً)هاصعا

 بإهه ال جىظض إظابت صخُدت ؤو إظابت زاَئت، ول٨ً ؤلاظابت الصخُدت هي التي حٗبر بالٟٗل    
ً
ٖلما

ًالصخهُت. ٖما حكٗغ به مً ٖىا٠َ واهٟٗاالث مً وظهت هٓغ٥ 

 لخٗاوه٪،،،                                                               
ً
ً                              الباخض                 وق٨غا

  العباراث م
ً
  صائما

ً
  أخياها

ً
 هاصرا

ً في الحي الظي ؤؾ٨ً ُٞه. 0ً ٟا٫ آلازٍغ ًًًًؤحكاظغ م٘ ألَا

ًًًًؤو ؤقض قٗغ عؤسخي.  ٖىضما ؤًٚب ؤيغب هٟسخي2ً

0ً .ً ٟا٫ آلازٍغ ٘ ألَا ٚحر م٣بىلت ٖىض حٗاملي م ت و ًًًًؤجٟىه بإلٟاّ وٖباعاث بظًئت وهاُب

ت بإ٢ىي منها. 1ً ًًًًؤعص ؤلاؾاءة البضُه

ٟا٫ ٖىضما ؤجًا٤ً. 2ً ٚحري مً ألَا ًًًًؤ٢ىم بخضمحر ممخل٩اث 

ًًًًؤوظه اللىم والى٣ض لىٟسخي ٖلى ٧ل جهغٞاحي. 3ً

ًًًًا ؤًٚب ؤخاو٫ جدُُم ألاقُاء التي ؤمامي. ٖىضم4ً

ً ؤو إلخا١ ألاطي بهم. 5ً ًًًًؤظض مخٗت ٦بحرة في مًا٣ًت آلازٍغ

ه بإلٟاّ ؤ٦ثر إؾاءة. 6ً ٚحر مغٚىب ُٞه ٞئوي ؤعص ُٖل ًًًًإطا ؤؾاء لي شخو ما بلٟٔ 

 وؤنغر بهىث ٖا٫ ٖىضما ؤقٗغ بال٤ًُ. 01ً
ً
ال ًًًًؤب٩ي ٍَى

ً وخاظاتهم ب٣هض الاهخ٣ام منهم. ؤمُل إلى إزٟاء ؤق00ً ًًًًُاء آلازٍغ

ه بالًغب. 02ً ًًًًإطا ؤًٚبجي ؤخض ما ٞئوي ؤعص ُٖل

ه بالكغ. 00ً ً ؤخض شخيء ولم ًلبي لي َلبي ٞئوي ؤصٖى ُٖل ًًًًإطا َلبذ م

ًًًًؤ٢ىم بمماعؾت بٌٗ ألاٞٗا٫ الخُغة التي ٢ض حؿبب لي الًغع. 01ً

ٟا٫ ؤو مال٦متهم ؤو الخدغف بهم. ؤًٞل ٢ًاء ؤو٢اث الٟغاٙ في مها02ً ًًًًعٖت ألَا

03ً .ً ٟا٫ آلازٍغ ت مً ألَا ًًًًؤمُل إلى إَال١ بٌٗ الى٩اث ب٣هض الاؾتهؼاء والسخٍغ

اث وؤٚغاى البِذ ٖىضما ؤًٚب. 04ً ًًًًؤخاو٫ جضمحر مدخٍى

05ً .ً ً هٟسخي ؤمام آلازٍغ ت م ًًًًؤمُل إلى الاؾتهؼاء والسخٍغ
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ًًًًت ٖليها ؤو الغؾم ؤو الصخبُت. ؤلُش الجضعان بال٨خاب06ً

ً ؤو الاهخ٣ام منهم. 21ً ًًًًؤماعؽ الىقاًت والىمُمت ب٣هض ؤلايغاع باآلزٍغ

ت لخماًت خ٣ي ٞئهجي ؤٞٗل طل٪. 20ً ًًًًإطا ايُغعث الؾخسضام ال٣ىة البضُه

ً إطا لم ًضٖىوي ؤلٗب مٗهم. 22ً ٟا٫ آلازٍغ ًًًًؤلجإ إلى جدُُم ؤلٗاب ألَا

ًًًًوؤؾبها ٖىضما ؤ٧ىن ًٚبان ؤو مخًا٤ً.  ؤقخم هٟسخي20ً

21ً .ً ٟا٫ آلازٍغ ًًًًؤمُل إلى اٞخٗا٫ اإلاكاظغاث والٗغا٥ م٘ ألَا

ب ألاقُاء التي جسهه. 22ً ً ؤخض ؤٞغاص ؤؾغحي ٞئوي ؤخاو٫ جسٍغ ًًًًٖىضما ؤًٚب م

ه بالؿب والكخم. 23ً ًًًًإطا ؤًٚبجي ؤخضهم ٞئوي ؤعص ُٖل

ًًًًضما ؤ٧ىن ػٖالن. ؤعمي بىٟسخي ٖلى ألاعى ٖى24ً

ً ؤزخل٠ مٗهم ؤو ؤجًا٤ً منهم. 25ً ً الظً ًًًًؤزغب ؤقُاء آلازٍغ

26ً .
ً
ً إطا ؤؾإث لهم لُٟٓا ًًًًال ؤٖخظع لآلزٍغ

ًًًًؤخاو٫ الخهى٫ ٖلى خ٣ىقي بال٣ىة. 01ً

ً بٌٗ ألال٣اب ال٣بُدت. 00ً ٟا٫ آلازٍغ ًًًًؤَل٤ ٖلى ألَا

ًًًًال ًلبي لي والضاي َلباحي. ؤلجإ إلى إلخا١ ألاطي بىٟسخي ٖىضما 02ً

ذ ؤلاهاعة وػظاط الؿُاعاث 00ً ٕ ٦مهاُب ب وإجاٝل بٌٗ ألاقُاء اإلاىظىصة بالكاع ؤمُل إلى جسٍغ

ًوألاشجاع ... الخ. 

ًًً

 وؤنغر 01ً
ً
ا ٗحن ؤخاو٫ عٞ٘ نىحي ٖاُل ً خى٫ مىيٕى م ٟا٫ آلازٍغ ٖىضما ؤجىا٢ل م٘ ألَا

ًٞيهم. 

ًًً

ًًًًبٌٗ الىاؽ ٞئهجي ؤصٞٗه إلى الاهخ٣ام منهم.  ٖىضما ًٌٛب ؤخض ؤنض٢اةي م02ًً

ٚحر م٣بىلت. \03ً ًًًًؤن٠ هٟسخي بإلٟاّ بظًئت و

ً بٌٗ زهىمه ٞئوي ؤلبي َلبه ٖلى 04ً إطا َلب مجي ؤخض ألانض٢اء مكاع٦خه في الاهخ٣ام م

ًالٟىع. 

ًًً

ب بٌٗ ألاقُاء.  جلبىإطا لم 05ً ًًًًَلباحي مً ٢بل ألاؾغة ٞئوي ؤلجإ إلى جسٍغ

ًًًًإطا ؤًٚبجي والضاي ؤو ؤخضهما ٞئوي ال ؤجىاو٫ الُٗام ختى لى ٦ىذ ظاة٘. 06ً

ًًًًإطا يا٣ًجي ؤخض ٞئوي ؤهضصه بإوي ؾإهخ٣م مىه. 11ً

ب ألاقُاء الخانت بي. 10ً ًًًًٖىضما ؤًٚب ؤلجإ إلى جدُُم ؤو جسٍغ

ًًًًٖىضما ؤ٣ٞض ؤٖهابي ؤ٢ىم بلُم زضي ؤو ٌٖ ؤناب٘ ًضي. 12ً

ًًًًمالةي وؤنض٢اةي بُٗىبهم إطا يا٣ًىوي. ؤٖاًغ ًػ10ً

جب الاهخ٣ام منهم. 11ً ً ٌؿخد٣ىن ال٣ٗاب ٍو ًًًًًغاوصوي قٗىع بإن آلازٍغ

ً

ً


