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يف خمتلف  ة الباحثنيلألساتذ تنشر اجملّلة البحوث العلمية -1
 التخّصصات.

أو عن طريق     wordتقّدم البحوث على قرص مكتوب بنظام  -2
 اإللكرتوين: الربيد 

bourguiba_d@yahoo.fr 
، كلمة من نفس لغة البحث  77 حدو  يرفق البحث مبلّخص يف -3

ص وكذا ملخّ مع الكلمات املفتاحية، ، اإلجنليزيةص ثاٍن باللغة وملخّ 
 اتية للباحث.للسرية الذ

أن ال يكون البحث منشورًا من قبل، أو مقّدًما للنشر يف جهة  -4
 أخرى، ويقّدم الباحث تعّهًدا مكتوبًا بذلك.

 أن ال يكون البحث فصالً من رسالة جامعية. -5
)أي يف حدو   صفحة 15صفحات البحث عن  أن ال تقلّ  -6

 .صفحة 37وأن ال تزيد عن ، كلمة(  4777
 لباحث منهجية علمية معتمدة.أن يلتزم ا -7
البحوث اليت ختّل بأّي ضابط من الضوابط أعاله ال تؤخذ بعني  -8

 االعتبار.
 ختضع البحوث واملقاالت لرأي حمّكمني من خمتلف اجلامعات. -9

 ترتيب البحوث ال خيضع ألمهّية البحث وال ملكانة الباحث. -17
حاهبا نشرت أم مل إىل أص ة ال تر ّ م للمجلّ البحوث اليت تقدّ  -11
   ، وال تلتزم اجملّلة بإبداء أسباب عدم النشر.تنشر

 :مالحظة

مجيع اآلراء الوار ة يف اجملّلة تعرّب عن وجهة نظر أصحاهبا, وال تعرّب بالضرورة عن 
 وجهة نظر اجملّلة أو اجلامعة.
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 العالكاث العامت وإدازة ألاشماث ـ زؤٍت كسآهُت ـ

 1....جامعت غسداًت...مدمدد.بىللصاع 

املخصص البن  :تفي اللساءاث اللسآهُت وأثسها في الصىاعت املعجمُ ظاهسة إلابدال 

 طُده أهمىذجا

  19....جلمظانجامعت  ...ا.جُاللي الحيرش

 أهمُخه ومميزاجه:مخخصس ابن عبد الحكم الكبير -

 27 كظىؼُىت...-...جامعت ألامير عبد اللادزبللاطم كسازي أ.

العىامل املؤثسة فيها) دزاطت مُداهُت في الىطؽ املدزس ي و النفسية املرافقة واكع  -

 بمؤطظاث الخعلُم الثاهىي(

  37...جامعت عىابت  ....بىعالُت شهسة شاد د. 

 أهمُت الظىد الاجخماعي في الصحت الىفظُت والجظدًت-

مت  49 ...كظىؼُىت جامعت -ألاغىاغجامعت ...أ.خىفاز طامسة، أ.مهادي ٍز

ت والخدد-  ًاثزعاًت الؼفل: املمازطت ألاطٍس

96....ـ ألاغىاغجامعت  ....د.وهُبت عِظاوة  

 ادماج الؼفل املعاق طمعُا في املدزطت العادًت-

 08...ألاغىاغجامعت  ....أ.بساهُمي  طعاد                

دزاطت -والظلىكُت عىد املخخلفين عللُا اللابلين للخعلم الاهفعالُت الاطؼساباث -

 -للخعلم والخىخدًين ملازهت بين املخخلفين عللُا اللابلين

  68...جامعت باجىت...ٌظمُىت هالًلي.د

 الاطؼساباث الظُكىطىماجُت لدي عُىت من مدزس ي الؼىز الابخدائي واملخىطؽ -

 -دزاطت مُداهُت بىالًت ألاغىاغ

دزي   581 ..جامعت ألاغىاغ ...د.علي كٍى

جدظين و  الاختراق الىفس يخفع مظخىي فاعلُت بسهامج إزشاد جمعي اهخلائي في -

 الكفاءة الراجُت العامت

ىت من ػلبت جامعت هصوي   ُّ  لدي ع

 528مان....طلؼىت ع...جامعت هصوي ..د. عبدالفخاح الخىاجه
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لت-
ّ
 –دزاطت مُداهُت –الاكخئاب الىفس ي لدي املسأة املؼل

 548...ألاغىاغجـامعت ....صخسي مدمد  -د 

ىت من  - ُّ الخفكير إلاًجابي وعالكخه باطتراجُجُت مىاجهت الظغىغ الىفظُت لدي ع

 ػلبت جامعت عماز ثلُجي ألاغىاغ

 511..جامعت ألاغىاغ..أ.د. خمُداث مُلىد -أ.دعماش خدًجت  

 الالشمت في العملُت الخعلُمُت  معىكاث الخفاعل الصفي وعالكتها ببعع املخغيراث -

 590...جامعت وزكلت....مدمد علي بىاي .أ -ًاطين محجس.د

ت في الحد من  ظاهسة عىف املخمدزطين املساهلين  في الىطؽ - أي دوز للمشازكت ألاطٍس

 املدزس ي

 576.....أم البىاقي  جامعت ، ..... أ. عادل جاخىلُت

العالكت بين ألاهماغ الظلىكُت)أ ب( وأطالُب الخعامل مع الظغؽ الىفس ي وهىعُت -

 لدي مسض ى الظكسي) دزاطت مُداهُت(. الحُاة

عل د شَى  562...جامعت الجصائس...ـ أ. ًٍص

 -دزاطت جدلُلُت في اللاهىن امللازن  –دوز الىطاػت في جفعُل العدالت الخصالحُت-

 259...جامعت جلمظان ..أ.أخمد داود زكـُـت

 للسبذدوز إلافصاح املداطبي في كُاض ألاداء الاجخماعي للمىظماث غير الهادفت -

 227فلظؼين... -غصة ....د. عبد السخمن مدمد طلُمان زشىان

ت- م غير السطمي في جىمُت كفاءاث املىازد البشٍس
ّ
 دوز الخعل

 241....جامعت ألاغىاغ....أبىاللاطم  ألاخظس خمدي

س مىدوب الحظاباث كمصدز إلعالم املظاهمين باملسكص املالي للشسكت-  جلٍس

مت أ.     211....جلمظان.... بلبت ٍز

طُاطاث مخبعت وججازب   إطاءاث على ججازب بعع الدول في مكافدت الخضخم:-

 مظخخلصت

 297....جامعت بظكسة، جامعت طؼُف...د. عبد السشاق بن الصاوي، أ. هبُل بن مىس ى 

          جداعُاث الخددًاث البُئُت على السفاه الاوظاوي-

ىت أ.                  201...ؼُفجامعت ط  ....خمىد صبًر

ص امليزة الخىافظُت للمؤطظاث- دزاطت خالت اللسض  دوز زأض املال الفكسي في حعٍص

   جلمظان الشعبي الجصائسي بىالًت

تأ.     299 ....جامعت جلمظان ...بن مىس ى أم كلثىم، أ.عِس ي هبٍى

بين الصالخُاث اللاهىهُت  الىظام اللاهىوي ملهىت املهىدض الخبُـــس العلــــــازي  -

 والاخخصاصاث الخلىُت

ــــــم طــــساح أ.  151....جامـعت مظخغاهم ...خلُـــــــــخُـ

 

 

 



    6102   خٌاٌ     – 34عذد   -رلهّخ دساسبد جلبيعخ األغٌاغ 
 

1 

 خ ًإداسح األصيبد ـ سؤّخ قشآَْخ ـعبيّانعالقبد ان
 مدمدد.بىللصاع 

 حامعت ػسداًت

 ملخص البدث:

ا  ًٗ ْجٟا٢مِا في ٖهغها الخايغ ال ًسوُّ مجخم ْ  ّ،بُٗىبنَّ الخضًض ًٖ جٟصخي ألاػماث  ْلت بظاتها؛ بل الجمُ٘ ؤ ص

ْٖلى  تٚاع١ ٞحها، 
ّ
ْ  الاظخماعيألانٗضة بْن ٖلى اإلاؿخٔٓ  ٧اٞ ْ  الا٢خهاصيؤ ُاسخيؤ ْ  الّؿِ ناع ًُل٤ خّتى الٗؿ٨غي... ؤ

 : "ٖهغ ألاػماث".َظا الٗهغ ٖلى 

 ٔ ٍٕ مسخلٟ ٞةّن  ْمً ظِت ؤزغ ٓا ٓاٍ مً ؤه ت مً هللا ؤ٦غم ؤلاوؿاهُت ظمٗاء ب٨خاب ال جٟجى عجاثبّ هٓغا إلاا اخخ

ْاإلاٗاٝع ٞم ٓم  ٓم اإلا جها التيالٗل ْمجها الٗل ْمجها التي في آلاٞا١،  بط  ضع٦ت خالُا ٦ٗلم "بصاعة ألاػماث"ؤصع٦ِا البكغ، 

ْاؾ٘ الاهدكاع في اإلاجخم٘ اإلاٗانغ، ْناعث الكٗٓب ٓمّ  ْحٗخبٍر مً ؤنبذ مِٟ ى بّ،  مت جخٛجَّ ؤؾباب  ؤَّم  اإلاخ٣ّضِ

ْمباصثّ  ْاضخت ألؾـ َظا الٗلم  ْبقاعاث  م ؤنَّ في ال٣غآن ٖباعاث  مِا، ٚع ْج٣ضُّ  ُّ َّ ٍّ ٱُّٱجهٓيِا 
ها جـىـخٓغ مً الباخشين في مجا٫ [89]الىدل: َّ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ، ل٨جَّ

ٓا مِٗا  ٍْخٟاٖل ٓا آلاًاث،  م ؤن ٌؿدى٣ُ ْا خ٣ُ٣ت َظا الٗلم "بصاعة ألاػماث" مً اإلاهضع ال٣غآوي خّتى ال٣غآن ال٨ٍغ برػ ًُ

ٛير. مً َظا اإلاىُل٤ ْالهَّ ت ل٨شير مً ألاػماث التي ٌٛغ١ ٞحها اإلاجخم٘ ال٨بير  َُّ اه غ١ ٖالط عبَّ ت، َْ َُّ َظا  ٞةّن  بدل٫ٓ ٣ًُي

٣البدض ظاء لخٓيُذ بٌٗ اإلاٟاَُم ألاؾاؾُت اإلا
ّ
ٕٓ، زم حؿلُِ الًٓء ٖلى جخٗل ْاع الٗال٢اث ت باإلآي بُان ؤص

ٓعَا،ٗاّم ال ٓاء ٧ان طل٪ ٢بل مغخلت ِْ ُتها ؤْ  ،ؤزىاءَاؤْ  ت في بصاعتها إلاسخل٠ ألاػماث ؾ َْظا هٓغا ألَّمِ بٗضَا؛ 

م. ٓعي لل٣غآن ال٨ٍغ بدض ُّٞ مً ظاهب الخٟؿير اإلآي ًُ  ٕٓ ْؤنَّ اإلآي ت    ْٞٗالُتها ْزانَّ
Abstract: 

The talk about the spread of crises and exacerbated in our time does not belong to a 

community-specific or country-alone; but everyone is steeped in, and at all levels that the social, 

economic, political or military level... until he became known this day and age with: "The Age of 

Crisis". 

On the other hand, God Akram of humanity copywriters do not degrade wonders because of 

being overwhelmed by the different types of science and knowledge mismatch that may foresaw 

humans, including that in the horizons, including science perceived now as a science, "crisis 

management" as the concept is widespread in contemporary society has become, and became the 

advanced peoples sing it, and considered one of the most important reasons for advancement and 

progress, despite the fact that in the Koran phrases and references to clear the foundations of this 

science and its principles, but are waiting for researchers in the field of the Koran that Istntqgua 

verses, and interact with them even highlight the fact that the flag "crisis management" from the 

source Quranic by certainties, and methods of treating divine for a lot of crises in which plunges 

large and small community. 

From this standpoint, this research was to clarify some basic concepts on the subject, and then 

highlight illustrate the roles of public relations in the management of the various crises, whether it 

be before they appear phase, or during, or after; this is due to the relevance and effectiveness, and 

especially since the topic where looking the part subjective interpretation of the Koran. 
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ٓاؾٗت الاهدكاع في اإلاجخم٘ اإلاٗانغ، خُض ؤنبذ مجا٫ البدض ُّٞ ٌ ٓم بصاعة ألاػماث مً اإلاٟاَُم ال ٗضُّ مِٟ

ْمؿخ٣بلىا. مدّل  ْتهضًضَا لخايغها  ْجٟا٢مِا،   اَخمام ال٨شير مً الباخشين؛ هٓغا الؾخٟدا٫ ألاػماث، 

ت مً   ُت في ٖملُت بصاعة ألاػماث؛ؤَّم  إلِْاا للٗال٢اث الٗامَّ
ّ
 بخٓيُذ  ّٞةه

ً
ال َّْ ٓم ؤ ٧ان لؼاما ٖلى الباخض ؤن ٣ً

٣بٌٗ اإلاٟاَُم ألاؾاؾُت اإلا
ّ
ْاع الٗال٢اث الخٗل ٕٓ زم ٌٗغط ٖلى بُان ؤص  ت في بصاعة ألاػماث.ٗاّم ت باإلآي

ف العالكاث ال 1 ٓماث ٗاّم الٗال٢اث ال: تعاّم ـ حعٍس ْالخ٩  ٫ْ ٓم بها الضُّ ؾت التي ج٣ ٓص اإلاضْع ْالجِ ت هي: "جل٪ ألاوكُت 

ماث ْألاٞغاص، مً زال٫ عنض ْ 
َّ
جاَاإلاىٓ

ّ
ْْي٘ الا  ٗامّ اث الغؤي الاج ْج٣ُُمِا،  ا  ْالخُِ ؾرراجُجلجماَيَر ُاث 

ي ىاٚم الظي ًاّصِ ْالخَّ ٟاَم  ْالخَّ  ٠ُ٨ ٤ الاجها٫ اإلاخباص٫، بهضٝ جد٤ُ٣ الخَّ  لخلبُت اخخُاظاث جل٪ الجماَير ًٖ ٍَغ

 .(1)٦ؿب جإًُض جل٪ الجماَير" بلى 

ها ؤيُّ ظِض جبظلّ اإلاَّْٗغِِٞا  ٓلّ: "بإجَّ ت عؾالت اّؾؿالبٌٗ ب٣ ًَّ ْؤ اَا،  ت ؾُاؾت جخبىَّ ًَّ ْؤ سظٍ،  ْؤيُّ ٢غاع جخَّ ت، 

ا ْهِضَع
ُ
ْ  ج ٟاَم بين اإلاؤ ؼ الخَّ ٧ّْل اّؾؿحؿخ٣بلِا ما صامذ حؿتهضٝ حٍٗؼ ْ  ت  ا" ؤ  . (2)بٌٗ ظماَيَر

 ـ حعٍسف ألاشمت. 2

ٛت هي: ال
ُّ
 في الل

ُ
ْػمت

َ
يء ؤمؿ٪ ٖىّ،كّضة ؤ ـ ألا

َّ
ْؤَػم ًٖ الصخ ٤ بين ظبلين ْ  ْال٣دِ،  ِ

ُّ ٤ ي ٧ْلُّ ٍَغ  ٤ُُ ًِ ِػُم اإلا
ْ
إ
َ
اإلا

ت مإػمين ْبين ٖٞغ ي اإلآي٘ الظي بين اإلاكٗغ  ْمىّ ؾّمِ ا مإػم،  ًً ْمٓي٘ الخغب ؤً ىٓن (3) مإِػم،  ْاِػُم: "الـّؿِ
َ
، ْألا

ػِ 
ْ
إ ًَ َُغ  ْالضَّ َػَم ٖلـحهم الٗاُم 

َ
ْؤ ٓاِػم.  ضاِثَض ٧الَب

َّ
َػَمْتهم الؿىت الك

َ
ْؤ جّ  مان ِْقضَّ ْػَمِت الؼَّ

َ
ـم أل ِ

ّ
ل
َ
ُم: الـُمَخإ ّػِ

َ
ْالـُمَخإ ُػْم، 

َ
ْؤ  

ً
ْػما

َ
ُم ؤ

ي: قّضة" 
َ
ْآػمت ؤ ْػَمت 

َ
نابدىا ؤ

َ
٣ٍْا٫: ؤ تهم، 

َ
َنل

ْ
: اؾخإ

ً
ْػما

َ
 . (4)ؤ

ٔكّضة ال ًىدهغ مٗجى ألاػمت في ال يبلى  ْالجضب بل ًخٗضَّ ْمً طل٪ ما ْع في ألازغ ًٖ  اإلاهاثب ْالابخالءاث 

ِغِجي»٫ٓ٣ً:  ٢ا٫: ٧ان عؾ٫ٓ هللا  ٖلي بً ؤبي َالب 
َ
ْىٟ

َ
ْػَمت ج

َ
ي ؤ َخّضِ

ْ
هاًت، كّضة ْاإلاغاص: ابلغي في ال، "(5)«اق خّتى الّجِ

ْطل٪ ؤنَّ الٗغب ٧اهذ ج٫ٓ٣: بنَّ ال  .(6)"بطا جىاَذ اهٟغظذكّضة جىٟغجي، 

ٓ تهضًض زُير ًم٨ً ؤن ٌٗه٠  ماث ب ـ ألاػمت انُالخا: َ
َّ
ْاإلاىٓ ْممخل٩اث ألاٞغاص  ْمٗخ٣ضاث  ٢ٍُْم   ٍٝ بإَضا

ها لخٓت خغظت ْخاؾمت ج ْؤجَّ  ...٘٢ٓ ا ؤم ٚير مخ ًٗ ٢ٓ ٓاء ٧ان الخُغ مخ ٫ْ، ؾ ٤ْالضُّ
ّ
بمهير ال٨ُان ؤلاصاعي الظي  خٗل

سظ ال٣غاع ججٗلّ في خيرة بالٛت  ة ؤمام مخَّ ٓبت خاصَّ لت بظل٪ نٗ ِ
ّ
 .(7)ؤنِب بها، مك٩

ماعي  ُٗ ِٞا ال ع ما، ْٖغَّ ُّٓ ص ٖىضَا مهير جُ خٓت الخاؾمت التي ًخدضَّ
َّ
ْالل ٣ُت الخغظت  ٓلّ: "هي جل٪ الىُّ بلى ؤّما  ب٣

ا ْبمَّ ٓؤ: الخُاةبلى  ألاًٞل  ْ  ألاؾ ْ  اإلآث، الخغبؤ لم، إلًجاص خّلٍ إلاك٩لت ماؤ ْ  الّؿِ ا"ؤ  . (8)اهٟجاَع

                                                 

ْلُت، صمك٤، 2الٗال٢اث الٗامت، ٍبلى  ـ هؼاع محهٓب، مضزل 1 ٓعٍت الض  .35م، م2009، ألا٧اصًمُت الؿ

اى،  2 الم، الٍغ ْػاعة ؤلٖا ْبصاعة بغامج الٗال٢اث الٗامت،  ٓص، جسُُِ   .26م، م1994ـ الٗىاص ٖبض الغخمً خم

ٓ ٖبض هللا مدمض ،ـ ًىٓغ: الغاػ  3 ت، بيرْث، ،5اع الصخاح، جذ: ًٓؾ٠ الكُش مدمض،ٍ مسخي ؤب َػمَ 1/17، م1999اإلا٨خبت الٗهٍغ
َ
 ، ماصة: ؤ

ٓع مدمض بً م٨غم بً ٖلى، 4 َػَم.17ـ  16، م م12َـ، ط 1414، صاع ناصع، بيرْث، 3لؿان الٗغب، ٍ ـ ابً مىٓ
َ
 ، ماصة: ؤ

. 436، م1م، ط1986ت الغؾالت، بيرْث، ماّؾؿ، 2ـ ال٣ًاعي مدمض بً ؾالمت بً ظٟٗغ، مؿىض الكِاب، جذ: خمضي ٖبض اإلاجُض الؿلٟي، ٍ 5

ْال٣ًاعي بؿىض ُّٞ ٦ظاب ًٖ ْالضًلمي  اٍ الٗؿ٨غي  ٓوي: "ْع ٓلّ، ْألاػمت: ال ٖلي، ٢ا٫: ٧ان عؾ٫ٓ هللا  ٢ا٫ العجل كّضة ْؾىت ال٣دِ ٣ً

ل ؤلالباؽ، جذ: ٖبض الخمُض َىضاْي، ٍْاإلاجاٖت"] ْمٍؼ ٓوي اؾماُٖل بً مدمض، ٦ك٠ الخٟاء  ت، 1العجل  [.145، م1، طم2000، اإلا٨خبت الٗهٍغ

، صاع 1ـ السخاْي مدمض بً ٖبض الغخمً، اإلا٣انض الخؿىت في بُان ٦شير مً ألاخاصًض اإلاكتهغة ٖلى ألالؿىت، جذ: مدمض ٖشمان الخكذ، ٍ 6

 .116م، م1985ال٨خاب الٗغبي، بيرْث، 

ٓة في ؤقض لخٓاث ال٠ًٗ، ٍ 7 ٖٓت ال1ـ ًىٓغ: الخًيري مدؿً ؤخمض، بصاعة ألاػماث ٖلم امخال٥ ٧امل ال٣ ىُل الٗغبُت، ال٣اَغة، ، مجم

 .116ـ  113م، م م: 2003

 .25َـ، م1414، مغ٦ؼ ألاَغام، ال٣اَغة، 1ـ الٗماعي ٖباؽ، بصاعة ألاػماث في ٖالم مخٛير، ٍ 8
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ِا ٖشمان مدمض ٢اثال  ٗت ا: "زلٌل مٟاجئ هدُجت ألْيإ بإّجه ٦ما ٖٞغ
َّ
٢ٓ عاث ٚير مخ ُّٓ ب ٖلحها جُ ة، ًررجَّ ٚير مؿخ٣غَّ

غاٝ اإلاٗىُت" ٓائها مً ٢بل ألَا  . (1)هدُجت لٗضم ال٣ضعة ٖلى اخخ

ٕٓ ألاػمت مً  ِٖا هاجج ؤؾاؾا ًٖ ازخالٝ ْظِت هٓغ الباخشين خ٫ٓ صعاؾتهم إلآي ُّٓ ْجى  ٠ ٗاٍع ص َظٍ الخَّ ْحٗضُّ

ٍْت م ىتػا ُّ ِٞا مً ظاهب آلاٗ ٟالتي زاع ، ٞمجهم مً ٖغَّ
ّ
ْمجاالث جسل ِٖٓا  ْمجهم مً هٓغ بلحها مً ظاهب جى ِا، 

ْهي ٧اآلحي: ؿم بها 
َّ
ْمميزاث جد ٤ٟ ٖلى ؤنَّ لؤلػمت زهاثو  ا....بال ؤنَّ ظمُِٗم مخَّ  جإزيَر

ْثها مً خُض اإلابضؤ،  - ٘ خض
ُّ
٢ٓ َْٓ هاجج ًٖ ٖضم ج ّ لم ؤْ  ًِٓغ ٞحها ٖىهغ اإلاٟاظإة  ٘ حجم آلاًخّم بهَّ

ُّ
٢ٓ زاع ج

ا ؤ٦بر ب٨شير الىَّ  ا بّ، ْالاؾخٗضاص لّ، جّم  مّمااظمت ٖجها، ٩ٞاهذ آزاَع يبُّ ْ  الخَّ ٢ْذ ًخّم لم ؤ ٢ُٓذ ألاػمت ْظاءث في  ٘ ج
ُّ
٢ٓ ج

ً ٓ ّٗ ٖلى هد
ُّ
٢ٓ غ مسال٠ لخ

ّ
ْالخُاة في اإلاجخم٘، ُٞشير ال٣ل٤ ْالا  از  .(2) في خُاة ألاٞغاص يُغابٖلى بظغاءاث الٗمل 

ت  - ٓاء ٧اهذ بكٍغ ٕٓ زؿاثغ ؾ ٢ْ ب ألاػمت في  ْؤخُاًها ؤْ  مالُتؤْ  ٚالًبا ما جدؿبَّ ا،  ًٗ ٠م
ّ
نضماث هٟؿُت  جسل

 ٖم٣ُت.

اجٗاث ْألاباَُل   -
َّ

ْجضازلِا، ٦ما جيسج ٞحها الك ٓماث  ٓص ٞحها ه٣و اإلاٗل يمّما ٌؿ ئٍت بلى  ًاّصِ ٓح الغُّ ٖضم ْي

ؿبت لئلظغاءاث التي ًيبغي  ِ
ّ
ساطبالي

ّ
 . (3)ألاػمت َا بكإناج

ٓاجي في   - ِ الٗك سبُّ ْالخَّ  ،ٝ ْغ
ُّ
ض الٓ ْح٣ُّٗ ٓص،  ذ الجِ

ُّ
ساطٌٛلب ٞحها حكد

ّ
ز٫ٓ في صاثغة اإلاجاَُل  اج ْالضُّ ال٣غاعاث، 

ٓعة  ٓ ألامغ الظي ًًا٠ٖ مً زُ َْ ساطاإلاؿخ٣بلُت 
ّ
ٍْجٗل مً ؤّيِ ٢غاع ًىُٓي ٖلى ٢ضع مً اإلاساَغة اج  .(4)ال٣غاع، 

ضة،  - غ١ ألاػمت بُبُٗتها م٣َّٗ
ُّ
صة الُ ْمخّٗضِ ْاضخت اإلاٗالم،  ْمُُٗاتها ٚير   .(5)ْمخضازلت ُٞما بُجها، 

ف بدازة ألاشماث-  مً زال٫ :حعٍس
ً
ٖت ا مكْغ

ً
ْجٓظحهّ بما ًسضم ؤَضاٞ  ٠٢ٓ ُُغة ٖلى اإلا ًُّ الؿَّ ْٞ "بصاعة ألاػمت هي ٖلم 

ٖت مً زال٫ بصاعة ألاػمت طاتها مً  ْجٓظحهّ بما ًسضم ؤَضاٝ مكْغ  ،٠٢ٓ د٨م في يُِٛا ؤخضار اإلا ؤظل الخَّ

 ْ ا  جاَْمؿاَع
ّ
ّْٖغِٞذ ؤًًا(6)ِا"اج ت مً قإجها بهخاط بإّجه . ت بصاعٍة زانَّ َُّ ٓا٠٢ ألاػماث، اؾرراجُجٍت اؾخجابا "ٖمل ُت، إلا

ْالظًً ٌؿخسضمٓن مِاعاتهم باإلياٞت  ،
ً
با بين جضٍع ْاإلاضعَّ  

ً
ين اإلاىـخ٣ين مؿب٣ا ِ

ٍٖٓت مً ؤلاصاعٍّ بظغاءاٍث بلى  مً زال٫ِ مجم

ت، مً ؤظل ج٣لُل الخؿاثغ   .(7)الخّضِ ألاصوى"بلى  زانَّ

عي بخُٟٗل ظِاػ الٗال٢اث ال ٟين هضع٥ ؤنَّ الِضٝ مً بصاعة ألاػماث ٨ًمً في الؿَّ ت م٘ ٗاّم ٞمً زال٫ الخٍٗغ

تحسخير 
ّ
غة ٧اٞ ِ

ّ
ٞٓ ًت اإلاخ ْاإلااّصِ لت،  ََّ ت اإلاا ٠٢ٓ ألاػمٓي ألظل جد٤ُ٣ الىَّ بلى  ؤلام٩اهاث البكٍغ  خاثج آلاجُت: بصاعة اإلا

- .)٠٢ٓ م في اإلا
ُّ
د٨ ٣لُل مً الخؿاثغ، )الخَّ ْالخَّ ٓع  ضَ  ٠٢ْ الخَّ

هت لل٨ُان ألاػمٓي.  - ِ
ّٓ زٔغ اإلا٩

ُ
 جإمين ْخماًت الٗىانغ ألا

ْال٣ًاء ٖلحها.  - ُُغة ٖلى خغ٦ت ألاػمت   الؿَّ

                                                 

 .66، م1991ـ ٖشمان مدمض مسخاع، مباصت ٖلم ؤلاصاعة الٗامت، بىٛاػي، ظامٗت ٢اع،  1

ي، ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، مجلض 2  .17م، م1997، 6ـ ًىٓغ: صٍع مدمض، بصاعة ألاػماث، مجلت ال٨ٟغ الكَغ

ْبصاعة ألاػماث، ٍ 3 الم   .107م، م: 2012، صاع اإلاؿيرة، ّٖمان، 1ـ ًىٓغ: الضلُمي ٖبض الغػا١ مدمض، ؤلٖا

ؼ ؾامي مدمض، اإلاِاعة في بصاعة ألاػماث ْخل اإلاك٨ 4 ْالخُب٣ُُت(، صاع البضاًت، ّٖمان، ـ ًىٓغ: خٍغ ت   .35م، م 2006الث )ألاؾـ الىٍٓغ

ْ ـ  5 ع، بصاعة ألاػماث الؿُاؾُت  غي مدمض ؾْغ ْلُت، ٍاؾرراجُجالخٍغ ٓػَ٘، ّٖمان، 1ُاث ال٣ًاء ٖلى ألاػماث الؿُاؾُت الض ْالخ ، صاع خامض لليكغ 

 .81، م: م2012

ْالٓخضة الا٢خهاصًت، م٨خبت مضبٓلي ـ الخًيري مدؿً ؤخمض، بصاعة ألاػماث: مىهج ا٢ 6 ٓمي  خهاصي بصاعي لخل ألاػماث ٖلى مؿخٔٓ الا٢خهاص ال٣

 .17، م 1990ال٣اَغة، 

اى،  7 ب، الٍغ ْالخضٍع ابي، اإلاغ٦ؼ الٗغبي للضعاؾاث ألامىُت   .23م، م 1990ـ ؤخمض ظال٫ ٖؼ الضًً، بصاعة ألاػمت في الخضر ؤلاَع
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ٍٓغ.  - ُ ْالخَّ اجج ًٖ ألاػمت في ؤلانالح  ٠٢ٓ الىَّ  الاؾخٟاصة مً اإلا

ث لؤلػمت، الصعاؾت ألاؾباب  - ٓامل التي ؤصَّ ساطْالٗ
ّ
ا، ج ٢ٓاًت إلاى٘ ج٨غاَع خضْر ؤػماث مكابهت لِا ؤْ  بظغاءاث ال

.
ً
 مؿخ٣بال

مـ م 4  ْ : ً هـاثس ألاشمت في اللسآن الىٍس م  ْعص خّتى بنَّ لٟٓت ألاػمت لم جغص في ال٣غآن ال٨ٍغ ًَّ الظي  ٣اتها؛ ل٨ مكخَّ

ْْاؾ٘ مغاصٞاث جض٫ُّ ٖلى اإلاٗجى الا  ر ًٖ ألاػمت بإلٟاّ بك٩ل ٦بير  م ٌّٗبِ نُال ي لؤلػمت، خُض هجض ؤّن ال٣غآن ال٨ٍغ

ْمً طل٪ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ: ِا جض٫ُّ ٖلى اإلاٗجى الانُال ي لؤلػمت 
ُّ
ٖت، ْفي ؤما٦ً مخّٟغ٢ِت ٧ل ِ

ّٓ  مخى

 ٓلّ حٗالى: اإلاصِبت ٓاًَ ٖضًضة مجها ٢ م بلٟٔ اإلاهِبت بض٫ ألاػمت في م ر ال٣غآن ال٨ٍغ ٢ْض ٖبَّ  مل ٱُّٱ: 

 مئ هي مي خي جيحي ٰه مه جه هن  خنمن حن جن مم خم حم جم هل

ٓم ؤخض باإلاهِبت.  [،165]آ٫ ٖمغان:  َّ مب هئ ذ باإلاامىين ً
َّ
ى ألاػمت التي خل  ٞاهلل ؾمَّ

ٓلّ حٗالى:  ْالتي جغاصٝ مهُلر ألاػمت ما ظاء في ٢ م للٟٓت اإلاهِبت  ْمً اؾخٗماالث ال٣غآن ال٨ٍغ

 ٰى  ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ينُّٱ
 ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 [.157– 155]الب٣غة:  َّمت زت  رت

 ة دَّ ِ
ّ

ة: ُن الؼ ضَّ ِ
ّ

ْالك ُؼ.  َِ ؼا َِ ضاِثُض: ال
َّ

ْالك جاٖت. 
َ
ة: اإلا ضَّ ِ

ّ
ْال: "الك ْحِهْم. 

َ
ل َٖ ِض اقخضَّ 

َ
٢ َْ ؛  ًِ َم

 الؼَّ
ُ
َٓبت  كّضة ُٗ

ُ
ِضًَضة

َّ
ْالك

ضاثض"
َ

ا ق َِ ُٗ َظْم َْ ِغ،  َْ ٍِ الضَّ اِع
َ
ًْ َم٩ ٢ْض ؤقاع ال٣غآن كّضة . ٞ(1) ِم ر ٖىّ خالُا بإػمت ال٣ٟغ،  ٓ ما ٌٗبَّ الِٗل ْقّٟٓ َ

م ٓلّ: بلى  ال٨ٍغ  رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ُّٱَظا اإلاٗجى في ٢
اؽ" [،48]ًٓؾ٠:  َّزن ٗاب التي حكخضُّ ٖلى الىَّ ضاص الّهِ ِ

ّ
ْالك  . (2)"ؤي: ؾب٘ ؾىين مجضباث 

  ّس  الظُّ
َ
٣ُْو في ألا ْالىَّ  ،

ُ
ة ضَّ ِ

ّ
ْالك  ،

ُ
ت

َ
ماه اُء: الؼَّ غَّ ًَّ ْال َغُع، ُْؾُٓء الخا٫ِ،  ًَّ ْال  ،

ُ
ة ضَّ ِ

ّ
ْالك  ،

ُ
ْدِ

َ
غُّ َٓ: ال٣ ًُّ ٓا٫ِ : " ال م

" ـِ
ُٟ هْ

َ
 . (3)ْألا

ٓاَمْال٣غآن ٣ًوُّ  ٗٓن ق٩ َْم ًٞغ ٓة ًٓؾ٠  ؼ مهغ بٗضما ؤنابتهم ؤػمت ا٢خهاصًت بلى  ٖلُىا زبر بز ٍٖؼ

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱزاه٣ت ٢اثلين لّ: 

ْؤناب ؤَلىا مٗىا ال٣ٟغ  [،88]ًٓؾ٠: ٱَّمب زب رب يئ  نئىئ مئ زئ "ؤي: ؤنابىا 

ْالِؼ٫ مً  ٕٓ "قّضة ْالجضب   . (4)الج

                                                 

ٓع، لؿان الٗغب، مهضع ؾا 1  .234، م 3ب٤، طـ ابً مىٓ

 .120، م18َـ، ط1421، صاع ال٨خب الٗلمُت بيرْث، 1ـ الغاػي مدمض بً ٖمغ، مٟاجُذ الُٛب، ٍ 2

ٓ َاَغ مدمض بً ٣ٌٗٓب، ال٣امٓؽ اإلادُِ، ٍ 3 ْػآباصي ؤب  .428، م1م، ط2005ت الغؾالت، لبىان، ماّؾؿ، 8ـ الٟير

م، ٍ 4  .411، م7م، ط1998، صاع جهًت مهغ، ال٣اَغة، 1ـ َىُاْي مدمض ؾُض، الخٟؿير الٓؾُِ لل٣غآن ال٨ٍغ
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ْالىهب،  ْالٓمإ،  ْال٨غب،  ْالكضة،  ْالٗؿغ،  ْالخمدُو،  م خاٌٞل بمغاصٞاث ألاػمت ٧االبخالء،  ْال٣غآن ال٨ٍغ

ا بالىٓغ بلحها مً الجاهب اللٛٓي ؾُضع٥  ْٚيَر ْاإلادىت... ِٞظٍ اإلاغاصٞاث  ْالؿٓء،  ْالؿىين،  ْالؼلؼا٫،  ْاإلاسمهت، 

غب، الج خُض بّن ا جخ٣اَ٘ م٘ مهُلر ألاػمت ؤّجهال٣اعت خخما 
َ
ْال٨  ،٤ُ ًَّ ْال ة،  ضَّ ِ

ّ
مُ٘ ًل٣ي بٓاللّ ٖلى مٗجى: الك

... ّغِ
ًُّ  ْال

الشخي ْالاهضزاع  ـ مساخل ألاشمت: 5 ة، زم الخَّ َّٓ ٠ٗ، زمَّ جلحها ال٣ ًُّ دض ألاػماث ٖبر ألاػمىت في مغاخلِا ٞخبضؤ بمغخلت ال جخَّ

باث بط جيكإ ؾ٣ُاجها ي (1)قإجها في طل٪ قإن ؤّيِ ٧اثً  ّيٍ  ْتهُج زم ج٩ٓن بٗض طل٪ خُاًما، مشل الىَّ ُٟٗت زم ج٨بر 

ٓاع ٖمغ ؤلاوؿان:  ْؤَ ٣ا٫ في مغاخل  ًُ يء 
َّ

 رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ ُّٱْهٟـ الصخ

م:  َّلك اك يق يفىق ىف يث نثىث مث زث  رث يت ىت نت مت زت  [.54]الْغ

َْظٍ   ْعة للخُاة، مشلِا في طل٪ مشل ؤّيِ ٧اثً  ّي،  ا ْاَغة اظخماُٖت بض ٫ٓ٣ً الِضمي: "جمغُّ ألاػمت باٖخباَع

ل ِ
ّ
ْعة جمش اخت بها"ؤَّم  الضَّ ْلت ؤلَا ْمدا  .(2)ُت ٢هٔٓ ٖىض ٢ُامىا بمخابٗت ألاػمت، 

ٓعة  ْلٗل اإلاشا٫ الظي هًغبّ مً ال٣غآن لخٓيُذ جل٨م اإلاغاخل هي ؤػمت خاصزت ؤلاٞ٪ ٓعة ٢هتها في ؾ اإلاظ٧

ٓ آلاحي: ٓع، ٣ٞض ظاءث ٖلى الىد  الى

٠٢ٓ ٚير مدّضص -الخدرًساث-مسخلت ؤلاهرازاث (1 ٍْىظع بم ب،  ٓح في ألا٤ٞ ال٣ٍغ ا ًل ىبئ ًٖ شخيء مَّ
ُ
ْهي اإلاغخلت التي ج

ْجخٟا٢م  ا،  ٓع ٞحها مك٩لت مَّ ْهي ٚالًبا ما ج٩ٓن مغخلت جدبل ٕٓ ؤػمت،  ٢ْ ا بمغخلت ؤلاهظاع مً  ًً ى ؤً ْحؿمَّ خّتى اإلاٗالم، 

ض ٖجها ؤػمت؛
َّ
ٓل ما ٌؿألّن  جخ ْبهَّ  ال جيكإ مً ٞغاٙ 

ً
ٞإػمت خاصزت ؤلاٞ٪  .(3)ب٣ِا مك٩لت ال حٗالج ٖالًظا مىاؾًباألاػمت ٖاصة

م الظي اؾخمغَّ في ٞطر م٩اثض  َْظا بًٟل ال٣غآن ال٨ٍغ ِا ظمُ٘ مً ٧ان في اإلاضًىت،  ْبهظاعاث ٖٞغ ؾب٣تها بقاعاث 

بي  ئذ عظل الىَّ ْاإلاؿلمين مىظ ؤن َْ م ٖلى ؤلاؾالم  ْبِْاع زَُغ ْجبُان زُُِم،  م مً ْ اإلاضًىت.  اإلاىا٣ٞين  بالٚغ

ًَّ ما ؾب٣ِا مً  غة؛ ل٨ ِ
ّ
ٓع لم جخٗغَّى لظ٦غ َظٍ اإلاغخلت اإلاب٨ ٓعة الىُّ زت ًٖ ؤػمت خاصزت ؤلاٞ٪ مً ؾ ؤنَّ آلاًاث اإلاخدّضِ

ٓع َظٍ ألاػمت. بت الِٗض لِٓ ٢ٓاج٘ ال٣ٍغ ْال  جل٨م ألاخضار 
ً
ت ْثها ْزانَّ ٢ٓاج٘ ْألاخضار اإلاايُت لَىظًغ لخض  ال

ة بجي اإلاهُل٤ ْ  ٟٞي ْٚؼ ؿُ٘ اإلاؤ همذ ٞحها ٖاجكت (4)َغ ْهي التي اتُّ ِٖٓا مجها مباقغة ـ خُض ٖمض ـ  ا بٗض عظ

اٞخٗا٫ ؤػماث مخٗضصة ل٨ً ظمُِٗا باء بالٟكل ٦ةٖالجهم ًٖ بظغاء م٣اَٗت ا٢خهاصًت للىبي بلى  اإلاىا٣ٞٓن ؤزىاءَا

  ّٓن:  َّيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ُّٱألصخاب  [،7]اإلاىا٣ٞ

دِم بةزغاط الغؾ٫ٓ   يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱْمً جبّٗ مً اإلاضًىت  ٦ْخهٍغ
ٓن:  َّمكىك لك  اك ما باءث بالٟكل؛[8]اإلاىا٣ٞ ْٚيَر ٣خان 

َ
َخل

ْ
س

ُ
 ؤّن  ، ِٞاجان ألاػمخان اإلا

ّ
ٓا  بال ؤػمت ؤلاٞ٪ جم٨ى

                                                 
ٓلّ حٗالى:  1 ٓص ٢ ٓصة في الٓظ ٍٓت مغاخل ألاػمت بمغاخل ال٩اثىاث اإلآظ ال َاثغ ًُير بجىاخُّـ الضلُل في حؿ   ْما مً صابت في ألاعى 

ّ
ؤمم ؤمشال٨م بال

  ٢ُب: "ما مً زل٤  ي في َظٍ ألاعى ٧لِاض [، ٫ٓ٣ً ؾ38ُ]ألاوٗام: 
ّ
ْاخضة بال ٣ت في الخُاة  ْطاث ٍَغ ْاخضة،  ٓ ًيخٓم في ؤمت، طاث زهاثو  َْ

ْٖلم ًدهُّ..". ]ؾُض ٢ُب ببغاَُم خؿين الكاعبي، ْن جضبير ٌكملّ،   مً زل٣ّ بض
ً
في  ٦ظل٪.. قإجها في َظا قإن ؤمت الىاؽ.. ما جغ٥ هللا قِئا

١، ال٣اَغة،  ، صاع 17ْال٫ ال٣غآن، ٍ  [.1080، م2ط ،َـ1412الكْغ

غان، ال٣اَغة، ص.ث. م 2  .41ـ الِضمي ماظض ؾالمت، مباصت بصاعة ألاػماث، صاع َػ

ت،مـالهيرفي مدمض، بصاعة ألاػماث،  3 ْلُت، ؤلاؾ٨ىضٍع ٓعؽ الض ْ 62ماّؾؿت خ ٓاٝ خامض، بصاعة ألاػماث،صاع الغاًت، ّٖمان،.   38م ،م٢2009ُِل ه

م ؤقاع ال٣غآنـ  4 ٓن.بلى  ال٨ٍغ ٓعة اإلاىا٣ٞ ة في ؾ  َظٍ الْٛؼ
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ُْمِكُ ٓص مؿخ٣بلين لِا  ْمً ٢بل بٌٗ صخ ّٗينمً اؾخد٩ام خل٣اتها هٓغا لٓظ ظين مً ٢بلِم،  ِ
ّْ غؾ٫ٓ الابت ُْمَغ

ى 
ّ
مهللا نل

ّ
 . (1)ٖلُّ ْؾل

ة خين ؤَل٤ عؤؽ اإلاىا٣ٞين : مسخلت مُالد ؤشمت خادزت ؤلاؿً  (2 ٫ مغَّ َّْ ٓع أل ِ
ُّ
بضؤث ؤػمت خاصزت ؤلاٞ٪ في الٓ

ط عؾ٫ٓ هللا  يُٗت في ْػ
َّ

٫ٓ جل٨م ال٣الت الك
ُ
ىا ٖاجكت  ٖبض هللا بً ؤبّيِ بً َؾل م ؤمُّ ا، ٞسّجلِا ال٣غآن ال٨ٍغ

َْا بالٗظاب الُٗٓم، ٢ا٫ حٗالى:  ض
ّ
ْل ضا الظًً  ِ

ّٖ  جنحن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خلُّٱمخٓ
ٓع:  ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن  من خن  [.11]الى

َْم اإلاامىٓن م٘ الغَّؾ٫ٓ  خمّيز ْج ؿبت إلاجخم٘ ألاػمت  ِ
ّ
ْمضٔ ، ٦جِلِم بمؿخ٣بل ألاػمت َظٍ اإلاغخلت بالٛمٓى بالي

ْمأالتها... ٦ما ج٩ٓن  ْاِٞٗا،  ْص ٓماث لضحهم خ٫ٓ ؤؾبابها،  ُْٚاب ال٨شير مً اإلاٗل ا،  ؿاِٖا، ْحجم اهٟجاَع ِ
ّ
اح

ضة بط ال بضَّ مً ال
َّ
ٓماث ٚير ما٦ تها. خد٤٣ّاإلاٗل  مً صخَّ

ٓ بلى  مٗالجت ألاػمت في مغخلت مُالصَا، جيخ٣لًخّم ٞٗىضما ال مسخلت الىمى والاحظاع: (3 م ؿإ بك٩ل مغخلت الىُّ ِ
ّ
ْالاح

ر ٖىّ  َْٓ ما ٌٗبَّ ٓاصي،  ْالىَّ رٍْج لّ في اإلاجالـ 
َّ
ْالر ْطل٪ بيكغ ؤلاٞ٪ في اإلاجخم٘ ألاػمٓي ٖبر جىا٢لّ  مخهاٖض 

 ًٖ صز٫ٓ 
ً
ٓم ًٞال ٓما بٗض ً ٦ْشاٞتها ً ٍْؼصاص ز٣لِا  ٤ اإلاخهاٖض.ْفي َظٍ اإلاغخلت ًخٗاْم ؤلاخؿاؽ باألػمت، 

ُّ
ضٞ بالخَّ

ٍٝ ظضًضة م َظٍ ؾاخت بلى  ؤَغا ٓع لىا ال٣غآن ال٨ٍغ ٢ْض ن لت لِا. ّٗ ْمٟ ًت لؤلػمت  ِ
ّ
اٞض مٛظ ألاػمت ٞإنبدذ بمشابت ْع

 يك  ىك مك لك اك يق ُّٱ اإلاغخلت باؾخٗمالّ لبٌٗ اإلاٟغصاث ال٣غآهُت مشل: ؤلاٞايت في ؤلاٞ٪:
ٓع: َّ نن من زن رن مم ام يل ىل مل ٓؾ٘ في ،[14]الى ْؤًٞخم مً ؤلاٞايت بمٗجى الخَّ "

يء، ْالاهضٞإ ُّٞ ب
َّ

ضالصخ ْ  ضْن جغٍُّ ٓلِم: ؤٞاى ٞالن ؤلاهاء، بطا مؤلٍ جد٤٣ّؤ ْؤنلّ مً ٢  .(2)ٞاى"خّتى ، 

  :ٓاٍ: ٢ا٫ حٗالى ٫ بّ باألٞ ُّٓ ٣ ْالخَّ ي ؤلاٞ٪ باأللؿً   يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّٱ جل٣ِّ
ٓع:  َّ خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ ت  [،15]الى

َّ
٢ْل ت، ْالاؾتهخاع  ٖغ ْالؿُّ ت  َّٟ ٓعة ٞحها الخ َْظٍ ن

ال  ال ٞدو   ٍ
ّْ ال جغ غ  ال اَخمام،...لؿان ًخل٣ى ًٖ لؿان، بال جضبُّ ا بال مباالة  ْؤزَُغ ٓع  ْجىا٫ْ ؤٖٓم ألام دغط،  الخَّ

ٍغ الخّتى بوٗام هٓغ؛  ال جخضبَّ ئْؽ،  ٍ الغُّ
َّ

ال جخمال ـَ »٣لٓب! ل٨إنَّ ال٫ٓ٣ ال ًمغُّ ٖلى آلاطان،  ِْ ْم ما لَ
ُ
٨ َِ ٓا

ْ
ٞ
َ
َٓن ِبإ

ُ
ٓل ٣ُ

َ
ج َْ

ٌم 
ْ
ل ِٖ  ِّ ْم ِب

ُ
٨

َ
ٓاٍ، ٢بل ؤن حؿخ٣غَّ في «.. ل ٣ِْظٝ بها ألاٞ

َ
ما هي ٧لماث ج ال ب٣لب٨م؛ بهَّ ال ب٣ٗل٨م  ٨ُٖٓم  ٓا٨َم ال ب بإٞ

٢ْبل ؤن جخل٣اَا ال٫ٓ٣ٗ..  ٌُم »اإلاضاع٥،  ِٓ
َٖ  ِّ

َّ
ْىَض الل ِٖ  

َٓ َُ َْ  
ً
ىا ِ

ُّ ََ  ُّ َ
ٓه ْدَؿُب

َ
ج   ما ٌٗٓم ٖىض هللاْ « َْ

ّ
خم بال الجلُل الطَّ

ماء  ْالؿَّ ْجطجُّ مىّ ألاعى  ْاسخي،   .(3)الظي جؼلؼ٫ لّ الغَّ

تها، بلى  ٢ْض بلٛذ ؤػمت خاصزت ؤلاٞ٪:مسخلت بلىغ ألاشمت ذزوتها (4 َّٓ بي ٦ما ؤجّ ؤ٢صخى ٢ ْالىَّ لم  ها امخضث ٢غابت قِغ 

َٓح بلُّ شخيء في طل٪،  ُُغة ٖلحها قبّ خّتى ًُ ْمً مٓاَغ ؤنبذ الؿَّ ضام الٗى٠ُ مِٗا  ال مٟغَّ مً الّهِ مؿخدُل، 

ة ما ًإحي: ْع ِ
ّ
ِٓٚا الظ ْبل  هطج ألاػمت 

                                                 

ان بً زابذ ـ قاٖغ الغَّؾ٫ٓ  1 ض٤ً ـ،  ـ مً َاالء الصخابت مشال: خؿَّ ٓ ب٨غ الّهِ ـ، ِْخمىّ بيذ جخل ـ ؤزذ  ْمؿُذ بً ؤزازت ـ ابً زالت ؤب

يب   ا.ؤّمِ اإلاامىين ٍػ
 .97، م10ـ َىُاْي، الخٟؿير الٓؾُِ، مهضع ؾاب٤، ط 2
 .2503ـ  2502، م م: 4ؾُض ٢ُب، في ْال٫ ال٣غآن، مهضع ؾاب٤، طـ ًىٓغ:  3
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بي قّضة  (1 غ الىَّ
ُّ
٢ْض او٨ٗـ طل٪ مً ظاهب مٗاملخّ لٗاجكت  جإز ًْ خّتى ا بالخاصزت:   ِم

ُ
ِغٝ ْٖ َ

 ؤ
َ
ي ال ِ

ّ
و
َ
٢الذ: "ؤ

 ِّ
َّ
ُّ ِخ  َعُؾ٫ِٓ الل َعٔ ِمْى

َ
ْىُذ ؤ

ُ
ِظي ٦

َّ
 ال

َ
٠

َ
ُ

َّ
َخ٩ِي" الل

ْ
ق

َ
بي (1)يَن ؤ اث التي ٢ام بها الىَّ هٞغ ْمً ظملت الخَّ  ،  ْهي ح٨ٗـ

ٍغ باألػمت ما ًإحي: قّضة لىا 
ُّ
 جإز

ا"  - ؤ َِ ْبلَ
َ
 ٢َُِل َما ٢َُِل ٢

ُ
ْىِضي ُمْىظ ِٖ ـْ  ْجِل ًَ ْم 

َ
ل َْ ْاإلا٨ض مِٗما: ٢الذ ٖاجكت: " ْالضحها  اعة   .(2)ؤلاطن لِا بٍؼ

ٓلّ: "٠ُ٦ ج٨ُم" بض٫  - ب ـٍ الا٦خٟاء ب٣
َْ َْ ِبي ؤُ

َ
ِت ؤ ًَ ا َْ َ٘ ِفي ِع َ٢ َْ َْ ؿلُم ٖلحها ٫ٓ٣ً ابً حجغ: " 

َّ
  الد

ّ
 ؤه

ّ
َٓ َماعٌّ بال َُ َْ  ٫ُٓ٣ُ ًَ  ُّ

 
َ
ْىُذ ؤ

ُ
٦ َْ َمَغ:  ُٖ ِفي َخِضًض بً  َْ ِذ  ِْ َب

ْ
َل ال َْ َ

ي ؤ ّجِ
َٖ  ٫ُ

َ
ْؿإ ََ َْ ُٓصِوي  ُٗ ٌَ  

َ
ال َْ ْىِضي  ِٖ ُل 

ُ
ْضز ًَ  

َ
ال َْ ْم 

ُ
 ِج٨ُ

َ
٠ ُْ َ

٦ 
َ
 ؤ

َ
ال َْ  

ً
ة َٓ ْٟ ُّ َظ ْصِعي َعٔ ِمْى

ْيٍء"
َ

ّيِ شخ
َ
ًْ ؤ  . (3)ِم

ٓلّ  بٖالمِا  - ث َْظا ما ص٫َّ ٖلُّ ٢ ،: »بالخبر صْن جبرثت لِا: 
ُ
ت

َ
اِجك َٖ ا  ًَ ُض  ْٗ ا َب مَّ

َ
  ؤ

ّ
ا، ّٞةه

َ
ظ

َ
٦ َْ ا 

َ
ظ

َ
ْىِ٪ ٦ َٖ ِجي 

َ
ٛ

َ
ْض َبل

َ
٢ 

، ٞةّن  ِّ ُْ
َ
ِٓبي ِبل

ُ
ج َْ  َّ َّ

ِغي الل ِٟ
ْ
اْؾَخٛ

َ
ٍب ٞ

ْ
ه
َ
ْمِذ ِبظ

َ ْ
إلا
َ
ْىِذ ؤ

ُ
ِبْن ٦ َْ  ، ُّ َّ

ِ٪ الل
ُ
ث َبّرِ ُُ َؿ

َ
ٞ 

ً
ت

َ
ْىِذ َبِغٍئ

ُ
مَّ  ٞةّن  ٦

ُ
ِّ ز ِب

ْ
ه
َ
 ِبظ

َ
َرٝ

َ
ر ْٖ ا ا

َ
ْبَض ِبط َٗ ال

اَب 
َ
ِّ بلى  ج ُْ

َ
ل َٖ  ُّ َّ

اَب الل
َ
ِّ ج

َّ
 «.الل

تها: ٧اؾدكاعجّ لٗلي  - ر َُّ غة زاصمت ٖاجكت  اؾدكاعة بٌٗ ؤصخابّ في ٢ً ْبٍغ ض  ْؤؾامت بً ٍػ بً ؤبي َالب 

ُم 
َ
ل ْٗ

َ
 و

َ
ْاخض: "ال ِم بلؿاٍن 

ُّ
ٓا ٧ل   ٞإظاب

ّ
ْيًرا" بال

َ
 .(4)ز

ْؼَعُط  (2
َ
الخ َْ ُؽ  ْْ اِن ألاَ َُّ َع الَخ َْ ا

َ
َخش

َ
ٓٙ ألاػمت خضَّ الا٢خخا٫ بين ٞئاث اإلاجخم٘: "ٞ ِّ خّتى بل

َّ
َعُؾ٫ُٓ الل َْ ٓا، 

ُ
٣َْخِخل ًَ ْن 

َ
ٓا ؤ مُّ ََ

 "ى اإلِاْىَبِر
َ
ل َٖ اِثٌم 

َ
٢(5). 

3)  ْ ت:  هضًض، مّما ما هؼ٫ بكإجها مً آًاث ٢اٖع ٓ ما هؼ٫ في قإجها مً التَّ ْمىتهاَا َ تها  ًض٫ ٖلى ؤن ألاػمت ٢ض بلٛذ طْع

 
َّ

ُٖٓض الك ْال ٓبُش،  ْالخَّ  ،٘ ٣َغ ٓم ضًض..ْالخَّ ِٖ ٓم ألاػمت، ْ ِٗ م طل٪ ل هم خُض لم ًىـؼ٫ مشلِا في ال٣غآن ال٨ٍغ ٞحها، مً اتُّ

ٓا٢بها.. ٔ في ْٖٓم ٖ
ّ
ْٖض بّ مً الٗهاة لم جغ هللا حٗالى ٢ض ٚل ا ؤ كذ ٖمَّ

َّ
ْٞد  ّ

َّ
ُذ ال٣غآن ٧ل

َّ
ٓ ٞل ْل ٫ٓ٣ً الؼمسكغي: "

ْالٗخاب  ضًض 
َّ

ُٖٓض الك ٓهت بال ، اإلاشخ ٓإع هؼ٫ مً آلاًاث ال٣
ُ
ال ؤ ٓان هللا ٖلحها،  شخيء حٛلُّٓ في بٞ٪ ٖاجكت عي

 ْٗ ْاؾِخ ْالؼَّظغ الٗى٠ُ.  ْاؾخٟٓإ ما ؤ٢ضم ٖلُّ، ما ؤهؼ٫ ُّٞ ٖلى َغ١ مسخلٟت البلُٜ  ٓام ما ع٦ب مً طل٪، 

ٓ لم ًىـؼ٫  ْل ْاخض مجها ٧اٝ في بابّ،    ْؤؾالُب مٟخىت. ٧لُّ 
ّ
الربال

َّ
ٓهين في  (6)َظٍ الش ل٨ٟى بها، خُض ظٗل ال٣ظٞت ملٗ

ْؤًضحه ْبإّن ؤلؿىتهم  ضَم بالٗظاب الُٗٓم في آلازغة،  َّٖ ْجٓ ا،  ًٗ ً ظمُ اٍع ٓا، الضَّ ْبهخ ٓا  ْؤعظلِم حكِض ٖلحهم بما ؤ٩ٞ م 

ٓاظب الظي َْم ؤَلّ،  حهم ظؼاءَم الخ٤ّ ال ِ
ّ
ٞٓ ً ّ ِبيُن، ٞإْظؼ في طل٪ خّتى ْؤهَّ

ُ ْ
َخ٤ُّ اإلا

ْ
َٓ ال َُ  َّ َّ

نَّ الل
َ
ٓا ٖىض طل٪ ؤ ٌٗلم

ْزان ُْٖض اإلاكغ٦ين ٖبضة ألا ٦ّْغع، ْظاء بما لم ٣ً٘ في  ض 
ّ
ْؤ٦ ْؤظمل،  ّْٞهل    ْؤقب٘، 

ّ
ْهبال ٓ ص ْما ما َ ّ في الٟٓاٖت، 

  طا٥
ّ
 .(7)ألمغ"بال

إة بالء َظٍ ألاػمت ال٣اؾُت  ل٣ض لبض الغَّؾ٫ٓ :مسخلت الاهىماغ والازخـاء (4 ْزالزين مّضةْمً مّٗ جدذ َْ ؾب٘ 

٫ آلاًاث التي جبّرِت ٖاجكت بلى  لُلت مً بضاًت ألاػمت ال مً هْؼ ضاثض ال مً ٢بل 
َّ

ْالك ٓاػ٫  ْلم ٨ًً لِا هٓير في الىَّ ا 

                                                 

 .4750، ع٢م الخضًض: 104ـ  101، م م: 6ـ البساعي مدمض بً اؾماُٖل الجٟٗي، ط 1
 ـ الخضًض هٟؿّ. 2

 .465، م8ـ ابً حجغ، ٞخذ الباعي، مهضع ؾاب٤، ط 3

 ـ البساعي، الخضًض الؿاب٤ هٟؿّ. 4

 ـ الخضًض هٟؿّ. 5

 .25ـ  24ـ  23ـ ٣ًهض مً آلاًاث الشالر: آلاًت:  6

ٍْل، ٍ 7 ٍٓ الخإ ٍْل في ْظ ٓن ألا٢ا ُْٖ ل  ٓص بً ٖمغ، ال٨كاٝ ًٖ خ٣اث٤ الخنًز ، صاع ال٨خاب الٗغبي، بيرْث، 3ـ الؼمسكغي ؤبٓ ال٣اؾم مدم

 .233، م3َـ، ط1407
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ْجهل(1)بٗض   مغخلت الازخٟاءبلى  .ٞلم ج٨ً لخسمض هاع َظٍ ألاػمت، 
ّ
ٓلّ حٗالى:بال ىاث مً ٢ َِّ ٫ آلاًاث اإلاب  خلُّٱ بٗض هْؼ

 خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن  من خن جنحن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل
ٓع:   َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ميىي ٓلّ حٗالى:بلى  ،[11]الى  مس خسُّٱ ٢

ٓع:  َّجغ مع جع مظ مضحط خض  حض جض خصمص حص ٦ْإنَّ [26]الى ٫ َظٍ آلاًاث ،  هْؼ

 
ً
ٍٓال   ٧ان بمشابت ماء مجهمغ اههبَّ ٖلى بغ٧ان ألاػمت اإلاىضلٗت ػمًىا َ

ّ
ْازخٟى الخضًض ٞةه ُٟإث خُجها هيران الٟخىت، 

  ٖجها، ٞلم ٌٗض لِا ط٦ٌغ في ألاْؾاٍ
ّ
ْبظل٪ بال ٓ الخؿً الىضْي: " ْاهخهى. ٫ٓ٣ً ؤب ا ٢ض اهدؿغ  ًُّ س ا جاٍع

ً
ا خضز باٖخباَع

م هللا  اهُٟإث هاع الٟخىت، ٦ْإن لم ٨ًً شخيء، ٞدكاٚل اإلاؿلمٓن بما ؤمَغ ُُان، 
َّ

ؼي الك
ُ
ة الٟؿاص، ْز ْاهدؿمذ ماصَّ

ٗاصة" ْالؿَّ ت بالخير  ُّ ْٖلى ؤلاوؿاه ٓص ٖلحهم  ْبما ٌٗ ٓلّ،  ْعؾ   .(2)بّ 

 لىا جل٪ اإلاغاخل: ًّٓضرْالك٩ل آلاحي 

  

 

 

 

 

 

 

 

ىت  َِّ اب في ٖلم بصاعة ألاػماث ٖلى ؤنَّ بصاعة ألاػمت جمغُّ بسمـ مغاخل عثِؿت ٦ما هي مب ْال٨خَّ ٤ٟ مٗٓم الباخشين  ٦ما ًخَّ

 في الجض٫ْ آلاحي: 

 

 

 

 

 

ْعاٗاّم بن للٗال٢اث ال ت في بدازة ألاشماث:عاّم دوز العالكاث الـ  6  ْعَا  ت ص باعػا في بصاعة ألاػماث خُض ال ٣ًخهغ ص

ْثها، ٦ما  ْالخيبا بها ٢بل خض ْطل٪ بالؿعي ال٦دكاِٞا  ٓع ألاػمت  ؤزىاء خضْر ألاػماث ٣ِٞ؛ بل ًجب ؤن ٩ًٓن ٢بل ِْ

ْالٗبر مجها بلى  ًلؼم ؤن ج٩ٓن خايغة ؽ  ْثها خّتى ما بٗض مغخلت الاهتهاء مً ألاػمت ألظل اؾخسالم الضْع خجىب خض ًُ

                                                 
ٓن مدمض ناص١، مدمض عؾ٫ٓ هللا، صاع ال٣لم، صمك٤،  1  .228، م4طم، 1995ـ ًىٓغ: ٖغظ
ٍٓت، ٍ 2 ٓ الخؿً بً ٖبض الحي بً ٞسغ الضًً، الؿيرة الىب  .375َـ، م  1425، صاع ابً ٦شير، صمك٤، 12ـ الىضْي ٖلي ؤب

 

شيةاأليسحهة يٍالد   

 يسحهة بهىغ انرزوة

نًى األشية واتسبعهبيسحهة   

 يّدةاألشية ببألٌبو

األشيةدزجة   

10 20 30 37 

 يّدةانقطبع انىحً

واالختفبء يسحهة االنكًبش  
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ْع الٗال٢اث الخ٣بال. مؿ ٓاظِت مسخل٠ مغاخل ألاػمت ٗاّم بطن ٞض إة إلا َُّ ْمِ لت  َّٗ ت في بصاعة ألاػماث ًجب ؤن ج٩ٓن مٟ

ت  ْاع اإلاىَٓ ُْٞما ًإحي بُاٌن لخل٨م ألاص ٗلم ْالاؾخٟاصة مجها،  ْاهتهاء بمغخلت الخَّ بضءا بمغخلت ا٦دكاٝ بقاعاتها، 

 ت في بصاعتها لؤلػماث.ٗاّم بالٗال٢اث ال

ٓع ؤٖغاى،ت في الخيبا باألشمت باهدؼاؾ بػازاث ؤلاهراز:عاّم العالكاث ال دوز  (1  بِٓ
ً
ْ  َظٍ اإلاغخلت جبضؤ ٖاصة ؤ

ماثؤْ  بقاعاث،
َّ
ْاإلاىٓ ً لِا ؤصخاب ؤلاصاعة 

َّ
ٓع ؤػمت، ٞةطا جُٟ ىبئ ًٖ بم٩اهُت ِْ

ُ
ْن مً هٞةجّ  بهظاعاث ج م ؾُدضُّ

ا، ْ  اهدكاَع تها، بسالٝ ما بطا ؤ هٓن مً خضَّ ِ
ّ
غة،٣ًل ِ

ّ
ٓا َظٍ ؤلاقاعاث اإلاب٨ ْ  ججاَل َا جٟؿيًرا زاًَئا،ؤ ْغ طل٪  ٞةّن  ٞؿَّ

ي ٕٓ ألاػمت، ٞمشال اإلاُالب بلى  ؾُاّصِ ت جسخل٠ بازخالٝ ه دظًٍغ ْمً اإلاالخٔ ؤنَّ ؤلاقاعاث الخَّ ت. َُّ وكٓء ؤػمت خ٣ُ٣

 ٕٓ ٢ٓ ت ل ا٫ ٢ض ج٩ٓن بقاعة جدظًٍغ اصة ؤُٖاايُغاباإلاالُت للٗمَّ غا ٖلى اث، ٦ظل٪ ٢ض ج٩ٓن ٍػ ِ
ّ

٫ بٌٗ ألاظِؼة ماق

ٓاعر ٧ْ ٓاصر  ٕٓ خ ٢ْ ْبم٩اهُت  اث  م ًبرػ لىا.(1)ٞكل اإلاٗضَّ  ُت َظٍ اإلاغخلت مً زال٫ َظًً اإلاشالين:ؤَّم  ْال٣غآن ال٨ٍغ

: ص اؾدكٗاع اإلاشاٌ ألاٌو ْطل٪ بمجغَّ ْظين،  َْظا  ما ظاء ًٖ ألامغ ببٗض الخ٨مين إلنالح ؤمغ الؼَّ ٓص ق٣ا١ بُجهما،  ْظ

ال١ اإلاؿخٟدلت في اإلاجخمٗاث، ٫ٓ٣ً حٗالى: 
َّ
 ىت نت مت زت  رت يب ىبُّٱصعًءا ألػمت الُ

 َّيك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت
ٓع ؤؾبابّ..٫ٓ٣ً مدمض عقُض عيا:"ٞسٝٓ  [.35]اليؿاء:  ّٗ بِٓ

ُّ
٢ٓ ٣ا١ ج ِ

ّ
َظا ًض٫ُّ ٖلى جهاًت الٗىاًت مً هللا حٗالى الك

مان،البُٓث الظي ال ٢ُمت لفي بخ٩ام هٓام  ٤ُٞٓ بُجهما ّ ٖىض اإلاؿلمين في َظا الؼَّ ا ٠ُ٦ لم ًظ٦غ م٣ابل الخَّ ْاهْٓغ

٤ ٖىض ح ٍٟغ ٓ الخَّ ىَْ ُّ ّ لِـ مً قإهّ ؤن ٣ً٘"خّتى ّ، لم ًظ٦ٍغ ٗ ٟٓؽ ؤهَّ ِْلِكٗغ الىُّ بًّٛ،  ًُ  ّ   .(2)ال ًظ٦غ بّ؛ ألهَّ

٢ْض ٧ان طل٪ مً زال٫ عئٍا عآَا مل٪  : جيبا ًٓؾ٠ اإلاشاٌ الشاوي ْطل٪ ٢بل مجُئها بؿب٘ ؾىين،  بإػمت ال٣دِ 

ا، رٍْ جٟؿيَر ْلم ًجض مّٗبِ ٢ٓذ   ؤّن  مهغ في طل٪ ال
ّ
غ مً ؾُيبئهم ٖجها  بال

َّ
 من خن حن جنُّٱؾاقي اإلال٪ جظ٦

عؾل الؿاقي[45]ًٓؾ٠: َّجي  يه ىه مه جه ين ىن
ُ
ا لِم بإن مهغ بلى  ، ٞإ ْٞؿَغ ًٓؾ٠ 

ْ م٣بلت ٖلى ؤػمت  ٢ّدِ ْظٟاٝ قضًضة 
ّ
ْا لِا، ٞىجذ مهغ  ؤه ْاؾخٗض ْا ؤَبتهم  ؾ٩ُٓن طل٪ بٗض ؾب٘ ؾىين، ٞإزظ

 مً الِال٥.

ث ت في حشخُص ألاشمت:عاّم دوز العالكاث ال (2 ٖٓت ؤؾباب ؤصَّ ْلُضة طاتها؛ بل هي هدُجت إلاجم  ألاػماث لِؿذ 

 ؤنبدذ ٖبلى 
َّ

ْبال ٍت ألؾبابها،  ْمٗالجتها ال جخمُّ صْن مٗٞغ ٓئها،  ي خُيئظوك ْاإلاا٫ ٞخاّصِ ْالجِض،  ٢ٓذ،   ملُت إلَضاع ال

ؿاَم في جد٤ُ٣ بلى 
ُ
ت الخ٣ُ٣ُت ألؾباب وكٓء ألاػمت ح ْامخضاصَا لٟررة ؤ٫َٓ؛ لظا ٞاإلاٗٞغ ت اؾخجابجٟا٢م ألاػمت 

الت م٘ نٝغ  َّٗ ْٞ م ؤ٢ّل صخُدت  ْال٣غآن ال٨ٍغ جاة مجها. ِلم ؤؾباب ألاػمت ْٟغ بالىَّ َٖ ٢ٓذ، ٞمً  ْال ظِض مً اإلاا٫ 

ا في زىاًاٍ ٞمشال:   ٦ٗاصجّ ٨ًك٠ لىا ًٖ ؤؾباب ألاػماث التي ط٦َغ

  ازل، ٞاإلاىا٣ٞٓن ًرربهٓن ٍٓت مً الضَّ ب ـ ؤػمت خاصزت ؤلاٞ٪ ٧ان ؾببها وكغ ؤلاقاٖاث ال٩اطبت الؾتهضاٝ ال٣ُاصة الىَّ

ْاثغ  ْم ٦ما ؤزبر هللا حٗالى ٖجهم:  الض ُِ ٓن:  َّمق حق مفُّٱباإلاامىين، َٞ ْا مجيء  [،4]اإلاىا٣ٞ ْلظل٪ جهُض

ْٞحهم هؼ٫:  َٓا في الىاؽ،  ْؤقاٖ َٓما بالٟاخكت  ْعم ٓان بً اإلاُٗل عضخي هللا ٖجهما،    مق حقُّٱٖاجكت م٘ نٟ

                                                 

٠ مجى نالح الضًً، بصاعة ألاػماث الٓؾُلت للب٣اء، ، ٍ 1 ْاليكغ، ال٣اَغة، 1ـ قٍغ  .72م، م1998، صاع البُان للُباٖت 

ت الٗامت لل٨خاب، ـ مدمض عقُض عيا، جٟؿير ال٣ 2 ٓع بخٟؿير اإلاىاع[، صاع الُِئت اإلاهٍغ  .63، م5م، ط1990غآن الخ٨ُم ] اإلاكِ
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 من خن حن جن خممم حم جم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك
ٓع:  َّٱهن  [19]الى

  ٓا٢ٗت بين ممل٨ت ؾلُمان ْلُت ال لْممل٨ت مل٨ت ؾبإ ٧ان ؾببها صًجيٌّ مدٌ خُض ـ ألاػمت الؿُاؾُت الضَّ
ّ
 جمش

٢ٓاث هللا  ٢ٓا مً مسل  َّىه مه  جه ين ىن من خن ُّٱٱ:في ٖباصة َظٍ ألازيرة مسل
ا ٖلم ؾلُمان 24]الىمل:  ضث  [، ٞلمَّ

َّ
ٓل ٤ الِضَض َىا٥ زاعث خُٟٓخّ، ٞخ  ؤػمت بُجهما. بيبإ مل٨ت ؾبإ ًٖ ٍَغ

ض ؾلُماَن ُٞما ًسوُّ مل٨ت ؾبإ مً خُض اإلال٪ الظي حكبّ ُّٞ ؾلُمان  َُ ر الِض ٗغاْي: "٨َظا خضَّ
َّ

٫ٓ٣ً الك

زّ بٗض طل٪ ًٖ مؿإلت ج دّضِ ًُ ٦٤مل٪، زم 
ّ
ْزاع مً  خٗل َْظٍ اإلاؿإلت التي ٚاع ٖلحها ؾلُمان،  ة ْؤلاًمان باهلل،  َّٓ ب بالىُّ

 .(1) ["24]الىمل:  َّ ىه مه  جه ين ىن من خن ُّٱٱؤظلِا:

 بي ؤّما  ـ م ؤعظ٘ ؾبب اظخمإ ألاخؼاب ال٩اٞغة التي جدالٟذ يضَّ الىَّ ْؤجباّٖ بلى:  ًٖ ؤػمت ألاخؼاب ٞال٣غآن ال٨ٍغ

ْلىبُّ، ٫ٓ٣ً حٗالى: ٓهّ صاثما لئلؾالم  ْالُٛٔ الظي ٨ًى ْالخؿض   نب مب زب  رب يئ ىئ ُّٱ : الخ٣ض 
: ؤلاعظإ[.25]ألاخؼاب:  َّنث مث زث رث  ىتيت نت مت زت يبرت ىب صُّ اإلا٩ان بلى  ْالغَّ

م بُِٛٓم ْخى٣ِم ٓا مً صًاَع ْالباء في بُِٛٓم للمالبؿت، ِٞم زغظ ْا بظل٪(2)الظي نضع مىّ،  ُْعصُّ  ،(3). 

ْع الٗال٢اث الت في الاطخعداد والىكاًت مً ألاشماث:عاّم دوز العالكاث ال (3 ت في َظٍ اإلاغخلت ٖلى ٗاّم ٨ًمً ص

باث اٞررايُت مً  ْال٣ُام بخضٍع َٓاث،  ْثها، ٦غؾم ؾِىاٍع ٓاظِت ألاػمت ٢بل خض ْالخُِ اؾخٗضاًصا إلا ْي٘ البرامج 

غ لضٔماّؾؿ٢َِبل 
َّ
ٞٓ ْٖلُّ ًجب ؤن ًخ ٢ٓاًت مً ألاػماثاّؾؿاإلا اث،  ْؤؾالُب ٧اُٞت لل  .اث اؾخٗضاصاث ظاَؼة، 

م الخُت ٓاظِت ألاػمت الا٢خهاصًت التي ؾخدل  ْمشا٫ طل٪ مً ال٣غآن ال٨ٍغ ٣ِا اؾخٗضاصا إلا الُٓؾُٟت التي عؾم ٍَغ

ت في ما ًإحي:
َّ
لذ الخُ

َّ
٢ْض جمش  ببلضَم َُلت ؾب٘ ؾىين، 

  :ًالخٔ   [،47]ًٓؾ٠:  َّ مت زت رت يب  ىبُّٱج٨ش٠ُ الؼعاٖت: ٢ا٫ حٗالى ٖلى لؿان ًٓؾ٠

عاٖت مً زال٫ آلاًت ؤن ًٓؾ٠  ص الّؼِ اؽ بمجغَّ ٓ صًضجهم ألّن  لم ًإمغ الىَّ َْ ٙ مىّ  ًَّ الظي  (4)طل٪ ؤمغ مْٟغ ل٨

ْعّٞٗ اصة ؤلاهخاط  عاٖت َٓ ٍػ ْاإلاجاٖت، بلى  ؤعاصٍ مً ؤمِغٍ لِم بالّؼِ ٓاظِت ؤػمت ال٣دِ  ؤ٢صخى صعظت اؾخٗضاًصا إلا

ٓلّ: "صؤبا" ٍ ب٣ جضص ْالاؾخمغاع ٣ٞا٫: "جؼعٖٓن"، ٦ما ؤ٦ضَّ ؤب ٌٗجي ألّن  ْلظل٪ ؤحى بٟٗل اإلاًإع الظي ًُٟض الخَّ الضَّ

ٓلّ حٗالى: يء بالجّضِ ْالاظتهاص صْن اه٣ُإ ٣٦
َّ

ْام ٖلى الصخ [. 33: ببغاَُم] چېئ ېئ ىئ ىئ ىئچ الضَّ

ٓام ػعاٖت  ٓام الخهب ؤٖ ً: "جؼعٖٓن بك٩ٍل مؿخمّغٍ لخ٩ٓن ؤٖ ؼة٫ٓ٣ً الٍؼ
ّ
ٌؿخٟاص مجها ب٩ّلِ ؾاٖت في ؾاٖاتها،  مغ٦

عاٖت مً ألاعاضخي...  . (5)"ْمً ٧ّلِ قِغ نالر للّؼِ

                                                 

ٓم، ال٣اَغة،  1 ٓاَغ، مُاب٘ ؤزباع الُ  .10772، م10م، ط1997ـ الكٗغاْي مدمض مخٓلي، الخ

ٓع، لؿان الٗغب، مهضع ؾاب٤، طقّضة ـ الـَدَى٤ُ:  2 ِّ ]ابً مىٓ ِخـُا
ْ
 [69، م10الٚا

ٓوـ،  3 ٓوؿُت لليكغ، ج ٍٓغ، الضاع الخ ْالخى غ  ٓع مدمض الُاَغ بً مدمض، الخدٍغ  .310، م21م، ط1984ـ ًىٓغ: ابً ٖاق
ٓعصا عثِؿ 4 ٓٞغ مهغ ٖلى جهغ الىُل الظي ٌٗض م ْحٗخبر ػعاٖخّ هي مِىت ٚالبُتهم هٓغا لخ ُا ـ اقتهغ الكٗب اإلاهغي بؼعاٖت ال٣مذ مىظ ال٣ضًم، 

ٓهّ ْٖاث... للؼعاٖت، خُض ٌؿخسضم  للغي ْؾ٣ي اإلاؼع
ٓاء، ٍ 5 ْؤي ً مدمض بؿام عقضي، مضعؾت ألاهبُاء ٖبر   .143، م2001، صاع ال٨ٟغ اإلاٗانغ، بيرْث، 1ـ الٍؼ
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  خين ؤؾاؾِخين لخٟٔ الٛال٫ ؤمغ بهما ًٓؾ٠
َّ
ْطل٪ باهتهاط زُ ٓط:   َْما: الخٟاّ ٖلى اإلاىخ

ؼ ًٓؾ٠ [47]ًٓؾ٠:  َّ زث رث يت ىت نت ُّٱٱبب٣اء الخّبِ في ؾيبلّ: ٫ٓ٣ً حٗالى: -
َّ
، ٞبٗض ؤن ع٦

 ِمل ٖلى اإلاداٞٓت ٖلُّ ب َٖ ْمًاٖٟخّ،  اصة ؤلاهخاط  غ١ لًمان ؾالمخّ اؾخسضٖلى ٍػ
ُّ
ؽ ام ؤًٞل الُ ُّٓ ؿ

َّ
مً: الد

ت ٢ضًمت تهضٝ ٣ت مهٍغ ْهي ٍَغ ٓبت ـ ْؤلاهباث ـ، ٣ٞض ؤمغ برر٥ ال٣مذ في ؾيبلّ،  َ ْالغُّ اث ال٣مذ مً بلى  ـ  خماًت خبَّ

ت َُّ ت الخاعظ ٓامل الجٍَّٓ  .(1) الٗ

ًٟٗ،ًخّم بىاء اإلاساػن لخٟٔ الٛال٫: خُض  - ٓامل الخَّ ؾت جمى٘ الخبَّ مً ٖ ٣ت مضْع ا بٍُغ ٖملُت ألّن  بىاَئ

ضة ل٫ُٓ ا ً ؾخ٩ٓن قبّ م٣َّٗ سٍؼ ال مّضةلخَّ زغة،  ُت ال٨بيرة اإلاضَّ ْلل٨ّمِ  ،ً سٍؼ ٓا٫  عجباٍالخَّ اؽ بها َ خُاة الىَّ

 ألاػمت.مّضة

ٍْجب ؤن  ٓام الجضب ال٨شير مً الخبٓب التي في اإلاساػن  اؽ ؾخإ٧ل في ؤٖ ٫ٓ٣ً الكٗغاْي: "ؤي: ؤنَّ الىَّ

ا ًدهىٓن في َظٍ اإلاساػن، ٓا ب٣لُل ممَّ عاٖت" ًدخٟٓ  .(2) ْطل٪ الؾدب٣اء ظؼء مً ال٣مذ للّؼِ

رػُد في الاطتهالن.
َّ
 اهتهاج طُاطت الت

]ًٓؾ٠:  َّيث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت ُّٱٱ:٫ٓ٣ً حٗالى ٖلى لؿان ًٓؾ٠ 

م بدٟٔ ألا٦ثر، ْألا٧ل ب٣ضع الخاظت"" [.47 ؤمغ باهتهاط ؾُاؾت  ُٞٓؾ٠ .(3)ؤي: جضعؾٓن ٢لُال لؤل٧ل، ؤمَغ

ْطل٪ بةب٣اء الخهاص في ؾيبلّ ٓاظِت ألاػمت اإلا٣بلت ٖلحهم،  رقُض إلا
َّ
  الر

ّ
ٓاضر مً ؾخسضال٣لُل الظي ًلؼم لال بال ْال ام، 

ّ ًجب بب٣اء ال٨شير في ؾيبلّ.  آلاًت ؤهَّ

 زاز ْدِهُىَٓن مً ؤلاخهان بمٗجى  َّزن رن مم ام ُّٱ : ٢ا٫ حٗالى:اهتهاج طُاطت الاّدِ
ُ
ٓلّ: ج ٣ٞ"

َْٓ اإلآي٘ الخهين الظي ال ًٓنل بلُّ زاع، ٣ًا٫ ؤخهً ٞالن الصخيء، بطا ظٗلّ في الخهً،    ؤلاخغاػ ْالاّصِ
ّ
بال

ٓبت" ْبن  بطا ُٞٓؾ٠  .(4)بهٗ ضاص في ػمً الغَّزاء  ّ ٠ُ٦ ٩ًٓن ؤلٖا ْؤهَّ زاع،  ة ٢اهٓن الاّصِ ٫ مغَّ َّْ أل ت  م البكٍغ
َّ
ٖل

َْل كّضة َا٫ لؼمً ال اؽ لؤل الظي ٢ض ٫ًُٓ مشلّ،  ْبٗضَا ًٖ زبير ٌّٗض الىَّ ت ٢بل طل٪  ػمت ٢بل ؾمٗذ البكٍغ

ٓاث!!! ا بؿب٘ ؾى ٓاصَع  ؟ب

ر الباخشٓن ًٖ َظٍ اإلاغخلت بمغخلت اهٟجاع ألاػمت، ت في مىاحهت ألاشمت:عاّم دوز العالكاث ال (4 ِٓٚا ؤْ  ٌّٗبِ بل

خو 
َّ
ْجخل ؿٗذ هدُجت ٖضم مٗالجتها في اإلاغخلت ألاْلى، 

َّ
٢ْض اح ة،  ْع ِ

ّ
َظٍ اإلاغخلت ؤؾاًؾا في بٖضاص ْؾاثل للخّضِ مً الظ

غ بٗض في اإلاجخم٘، باإلياٞت
َّ
ْمىِٗا مً الاهدكاع لدكمل ألاظؼاء ألازٔغ التي لم جخإز ْلت ال٣ًاء ٖلى بلى  ألايغاع  مدا

ْهي بال ق٪ ؤن اؽ،  ٓاء ؤيغاع الىَّ ٖت الخخ ِ
ّٓ اؽ مً زال٫ ألاؾالُب اإلاخى ُُغة ٖلى مٗاهاة الىَّ ْالؿَّ ٢ْاث آلاالم  ٗب ؤ

ٗامل م٘ ألاػمت بط ًضع٦ِا الجمُ٘  .(5)الخَّ

ٍ ًٓؾ٠  ْاإلا ْمشا٫ طل٪ ما ؤٖضَّ هضي لؤلػمت،  ت مؿب٣ت للخَّ َُّ ت ٖمل
َّ
لمً زُ

ّ
 ت ُٞما ًإحي:خمش

                                                 

ُٖٓت ـ، مجلت الجامٗت ؤلاؾالمُت، ـ  1 م ـ صعاؾت مٓي ْ ي ال٣غآن ال٨ٍغ ٓ 2 ٕ، 19 مالُاػجي نبحي عقُض، بصاعة ألاػماث مً  ٓهُ  .341، م م2011، ً

ٓاَغ الكٗغاْي، مهضع ؾاب٤، طـ ا 2  .3358، م6لكٗغاْي، ز

ل في جٟؿير ال٣غآن، جذ: ٖبض الغػا١ اإلاِضي، ٍ 3 ٓص، مٗالم الخنًز  .495، م2، َـ1420، صاع بخُاء الررار الٗغبي، بيرْث، 1ـ البٛٓي الخؿين بً مؿٗ
م، ٍ 4  .371، م7م، ط1998ال٣اَغة، ، صاع جهًت مهغ، 1ـ َىُاْي مدمض ؾُض، الخٟؿير الٓؾُِ لل٣غآن ال٨ٍغ

ٍْىٓغ: الخمالْي مدمض عقاص، بصاعة ألاػماث ججاعب 74ـ  72ـ ًىٓغ: الخًيري، بصاعة ألاػماث، مغظ٘ ؾاب٤، م م:  5  . 
ّ
ْٖاإلاُت، ٍمدل ، 2ُت 

 .64ـ  63م، م م: 1995قمـ، ال٣اَغة،  ّٖينم٨خبت 
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  :ن مً ال٣مذ اإلاّضزغ في الخهٓن خماص ٖلى اإلاسْؼ ٓاظِت ألاػمت بااٖل  مك لك اك يق ىق يف ُّٱ م
 [.84يوسف: ] َّزن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك

 م مً قإن  جًمين ْمشا٫ طل٪ ما ط٦ٍغ ال٣غآن ال٨ٍغ ال جبظًٍغ،  اؽ صْن ج٣خيٍر  ٓاث لجمُ٘ الىَّ ال٨ٟاًت مً ألا٢

ٗام
َّ
ٓا مدّملين بالُ ْعظٗ ٓة ًٓؾ٠  ٣تها بز ٧ْان بٞغ ٗام مً مهغ 

َّ
ْحهم: بلى  ال٣اٞلت التي اْمَخاَعث الُ ْط ؤَالحهم 

 [.48: يوسف] َّىي ني  زيمي ري ٰى ين ىن نن من زن رنُّٱ
 ٓػَ٘: ل٣ض ؾل٪ ًٓؾ٠  ٗضالتجد٤ُ٣ ال اؽ في ّٖؼ ؤػمت  في الخَّ ٓػَ٘ الُٗام ٖلى الىَّ مؿل٪ الٗض٫ في ج

ْال٣دِ،  ٗام، ٦ما نغَّح ٖلى هٟؿّ بظل٪ ٢اثال: خّتى اإلاجاٖت 
َّ
خّ في ؤزظ الُ دغم ؤخض مً خهَّ ًُ  هب  مب خبُّٱال 

 [.95يوسف: ] َّهت مت خت حت جت

  ،ت في ؤلاصاعة اث٠ اإلاِمَّ ٢ابت مً الْٓ ُٟت الغَّ ٓع بىٟؿّ: حٗخبر ْْ اث ألام ها خُض بجّ مخابٗت ٢اثض ألاػمت مجٍغ

ٓب في جد٣ُ٣ّ  ٓ مٚغ إ٦ض مً ؤنَّ ما جمَّ بهجاٍػ مُاب٤ إلاا َ ُٟت التي ًم٨ً مً زاللِا الخَّ  .(1)الْٓ

 يب  ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ  رئُّٱ: ٢ا٫ حٗالى ٖلى لؿان ًٓؾ٠ 
  َّاك يق ىق يف يثىف ىث نث  مث رثزث يت ىت نت مت زت رت
ا،  [،56 – 55]ًٓؾ٠:  ٢ابت بصاعًٍّ ْالغَّ ٢ُٓت لٛت، ٦ما ًُٟض ؤلاقغاٝ  ٓلّ: "اظٗلجي ٖلى..." ٞدٝغ الجّغِ "ٖلى" ًُٟض الٟ ٣ٞ

ٓع.. ٢ابت ٖلى ألام ا خّغٍِت الغَّ ًً ْؤً ٓع،  هٝغ في ألام ٍت الخَّ ؤ مجها" حكمل خّغِ َّٓ ٓلّ: "ًدب ٢ْ 

٢ابت التي اهخهجِا ًٓؾ٠  ْجإ٦ُض ٖلى جُٟٗلِا لخد٤ُ٣  بطا ٞالغَّ خّ الخ٨ُمت، 
َّ
هي يماٌن لخُب٤ُ زُ

 
َّ
ْبال ٓع.  ٞةّن  هجاخِا،  َْ َخَض

َ
ْج ٓع في ْل ألاػمت ٦شيًرا ما جىٟلذ   ألام

ا ًٓؾ٠  ٓعة ٦شيرة، ًض٫ُّ ٖلحها ألاٞٗا٫ التي ٧ان ًباقَغ ٢ابت في الؿُّ ،  ْهماطط َظٍ الغَّ بىٟؿّ صْن ٚيٍر

الث اإلاُضاهُت الاؾخُالُٖت التي ؤظغاَا بىٟؿّ، ٞمً طل٪ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫:  ٦ْظل٪ الج

ْاإلا٩اًُل  ْػان   [.59]ًٓؾ٠:  َّ هت مت خت حت جت هب  مب خب  ُّٱـ مغا٢بخّ لؤل

 [. 59]ًٓؾ٠:  َّ يي ىي  ني  ُّٱ ـ مباقغجّ بخجِيز الَجِاػ للم٨خالين

ُْٖت بىٟؿّ:  ضٍ لؤل  ٰى ىنين نن  من زن رن مم ام يل ىل مل ُّٱـ ج٣ُّٟ

 [.76]ًٓؾ٠:  َّ خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني زيمي ري

  ض ًٓؾ٠ ٓاظِت ألاػمت: ظىَّ ٟإة إلا
ُ
٠ُ الُض الٗاملت ال٨ هضي لؤلػمت؛  جْٓ ْهخّ في الخَّ َا٢اث قبابُت إلاٗا

٦ْظا ا ْبُِٗا  ُْٖت بال٣مذ َْخْمِلِا  خّ، ٞخٗبئت ألا
َّ
ٟإ في جىُٟظ زُ

ْ
ضع ْألا٦

ْ
هم َم ألا٢ ْص مهغ، ألجَّ ِغ ٖلى ؤمً خض لؿَّ

م ظاهًبا مً طل٪ بلى  ْخغاؾت اإلاساػن...٧لُّ طل٪ ًدخاط ٢ْض ط٦غ ال٣غآن ال٨ٍغ ٟإة، 
ُ
٦ْ ت،  ٍَّٓ٢ْ ْوكُت،  ؤًاٍص ٖاملت، 

                                                 
ْالٗملُاث،  1  .601، صاع ال٨ٟغ، ّٖمان، م 1ٍـ ًىٓغ: الخمُمي خؿين ٖبض هللا، بصاعة ؤلاهخاط 
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 حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ ُّٱخُض ٢ا٫: 
ْمؿاٖضجّ في ،[62] ًٓؾ٠: َّخك ٓمٓن بسضمخّ  ْاإلاغاص بهم َىا مً ٣ً ْالٟخُان: ظم٘ ٞتى،   .(1)ٖملّ""

  ٔ٢ْض لٓخ ْجِٓغ مٗاصجهم،  و الّغِظا٫  ٢ْاث ألاػمت: ال ق٪ ؤنَّ ألاػماث جمّدِ اقئت في ؤ ي لل٣ٗباث الىَّ هّضِ الخَّ

ْهي مً ؤقّضِ ألاػماث ـ؛ ْال٣دِ ـ   ٕٓ ت ؤػمت الج ّ ٖىض خضْر ؤػماث ْزانَّ
ّ
  ؤه

ّ
ْؤزال١  ّٞةه ٓ في اإلاجخم٘ مٓاَغ  جٟك

غ٢ت، الا  ، الؿَّ ت مشل: الٛلُّ َُّ ْ ؾلب الا٢خخا٫ مً ؤظل الخه٫ٓ ٖلى ل٣مت الِٗل بلى  ًهل ألامغ عّبما خخ٩اع، الجك٘، 

ا. ًُّ ٣ُت ال٣ٟيرة خال ٫ْ ؤلاٍٞغ ٓ خانل في ٦شير مً الضُّ  ٦ما َ

إلال٪ مهغ بإن ًجٗلّ ٖلى زؼاثً ألاعى َٓ ب٢امت الضًً  ٢ْض ٧ان الِضٝ ألاؾمى مً َلب ًٓؾ٠ 

ْبخاللِا بم٩اعم ألازال١ ْجؼ٦ُت هٟٓؾِم،   حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱْالٗض٫ بين الىاؽ، 
 [.25]الخضًض:  َّ جنحن يم ىم مم  خم

  ً٢ْاث ألاػماث، ٨ٞشير ْعَا في ؤ ض٣ًت ًبرػ ص ٫ْ الهَّ ا الخٟاّ ٖلى م٩اهت مهغ الا٢خهاصًت في ّْلِ ألاػمت: بنَّ الضُّ

ْاإلاجاٖت، ْ  ما هٔغ في ٖاإلاىا اإلاٗانغ ؤػماث ٧ال٣دِ  ٓاعر ٦ًُٟاهاثؤ ٧  ْ  مؤ
ً
ال ىتػالػ٫... جًغب ص ُّ ٗ ٫ْ ، ٞتهبُّ الضُّ

٢ْذ. ْلخسغط مجها في ؤؾٕغ  ٓبت لخخسُى ألاػمت،  ْلت اإلاى٩ ْاإلاؿاٖض للضَّ ض٣ًت لخ٣ضًم ًض الٗٓن   الهَّ

ٓاٞضً ْال جاع  م لىا ٢ْض ٧اهذ مهغ في ٖؼ ألاػمت ٢بلت للخُّ عٍ ال٣غآن ال٨ٍغ ِ
ّٓ ْالضلُل ٖلى طل٪ ما ٧ان ًه ً بلحها، 

ْما َم في الخ٣ُ٣ت ٓة ًٓؾ٠ ٖلى مهغ،  ص بز   مً ٦ثرة جغصُّ
ّ
غ بال َّٛ ٓطط مه  كّضة لهم

َّ
ْبال ا باألػمت؛  ْغ

َّ
 ٞةّن  مً جإز

ْعة إلاهغ في مغخلت  ْلظل٪ ًم٨ىىا الخ٨م بإنَّ ظمُ٘ ال٣ٔغ اإلاجا ٓة ًٓؾ٠،  م ٦شير ٢ض لخ٤ بهم ما لخ٤ بةز ٚيَر

غث ٞحهم ألاػمت جإزيرا ٦بيًرا، ٦ما ؤقاع ال٣غآن
ّ
ْبما ٞحها ٞلؿُين ٢ض ؤز ب٘ العجاٝ  ٓلّ حٗالى: بلى  الؿَّ  رنُّٱطل٪ في ٢

 [.82]ًٓؾ٠:  َّ ىي ني  زيمي ري ٰى ين ىن نن من زن

  مب٦غام حها ٢ُمتها خمل بٗير: ل٣ض ؤقاع ال٣غآن ال٨ٍغ ْج٣ضًم ظٗاالث إلاؿخد٣ِّ ٢ْذ ألاػمت،  مضٔ بلى  اإلاىـؼلين 

ب ًٓؾ٠ 
ُّ
إلا حٛل ْعَا مً اإلاضن  ْما ظا ؾب٘ ؾىين... ٞلم ٨ًخ٠ ّضةٖلى ألاػمت الا٢خهاصًت التي اظخاخذ مهغ 

 ام ال٣دِ ٞدؿب؛ بل ٢ا ًَّ اػلين ٖلى مهغ ؤ ٗام للىَّ
َّ
ٓٞير الُ ام الغَّزاء بخ ًَّ اؽ ٞٗلِا ؤ ِٗض لضٔ الىَّ ٌُ ٓع لم  م بإم

ام ألاػمت!!؟، ٞل٣ض ؤخؿً ًٓؾ٠  ًَّ غ لِم ؤلا٢امت  ٠ُ٨ٞ بٟٗلِا ؤ
ّ
ْْٞ ة،  ضَّ ِ

ّ
ْالك ام ال٣دِ  ًَّ ىـؼلين ؤ

ُ
ٞاصة اإلا ِْ

ٓا مً ألاما٦ً اإلاخازمت إلاهغ... ٫ٓ٣ً حٗالى ٖلى لؿان ًٓؾ٠  : الِىِئت، ْؾضَّ خاظُاتهم التي مً ؤظلِا ٢ضم

 َّهت مت خت حت جت هب  مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  نيُّٱ
 [.59]ًٓؾ٠: 

  الخغم ٖلى اؾخدباب ألامً في مهغ: لم ٣ًخهغ هجاح ًٓؾ٠  في جد٤ُ٣ ألامً الٛظاجي ٞدؿب ألَل

ٔ ْعَا؛ بل حٗضَّ ْما ظا ٤ لِم ألامً اإلاُل٤ ب٩ّلِ ما جٓخُّ َظٍ الٗباعة مً مٗاٍن في بلى  مهغ  ؤ٦ثر مً طل٪ خُض خ٣َّ

ٓ ٖىضما اؾخ٣ضم ًٓؾ٠  ْمما ٌكِض لظل٪ َ ال ػالذ هي في ّٖؼِ ألاػمت ٢ا٫ لِم ببلى  ؤَلّ ّْلِ ألاػمت.   ٩ّل مهغ 

                                                 
 .386، م7ـ َىُاْي، الخٟؿير الٓؾُِ، مهضع ؾاب٤، ط 1
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 :ً
ُّ
ْجم٨ هٟؿ٨م  [. 99]ًٓؾ٠:  َّمث زث رث يتىت نت متُّٱا٢خضاع 

َ
، ٖلى ؤ

ً
ا قامال مًىا ٖامَّ

َ
"ؤ

ْلٗلَّ ِؾِجّيِ ال٣دِ لم ج٨ً اهتهذ بُٗض"  ، اٍع
َ
ْالخٝٓ ْؾاثغ اإلا٩  ٕٓ ٓاق٨ُم مً الج  .(1)ْم

جاح ت في الخىؿُف ؤلاعالمي ؤزىاء بدازة ألاشمت: عاّم دوز العالكاث ال (5 ٨خب لِا الىَّ ًُ ا ؤن  ال ًم٨ً إلصاعة ؤػمت مَّ

٠ُ بٖالمي َاصٝ، ٓعجّ ال ج٣لألّن  مً صْن جْٓ ْلِظا قإ ؤَّم  جإزيٍر ْزُ  ، ْاث بصاعة ألاػمت ألازٔغ ت ؤص َُّ ت ًٖ ب٣ َُّ

الم في بصاعة ألاػماث بضال مً اؾخسض ة.اؾخسضام ْؾاثل ؤلٖا َّٓ  ام ال٣

ٓاهب بٖالمُت  م ٖلى ظ ٢ْٟىا ال٣غآن ال٨ٍغ مذ ؤزىاء بصاعة ألاػمت، ٞمً طل٪ ٢هت ؾُضها ؾلُمان اؾخسض٢ْض ؤ

   م٘ مل٨ت ؾبإ، ٞلم ٌٟٛل  ْبين تها في بصاعة ألاػمت ال٣اثمت بِىّ  َُّ ْؤَم الم ْالاجها٫  ْع ْؾاثل ؤلٖا ًٖ ص

ٓمت ٖغقِا بًٟل طل٪... ٦ما خّتى مل٨ت ؾبإ،  ْٖباصتها، ْٖ ٢ِٓٗا،  ًْٖ م ّ حٗغَّٝ ٖجها  م في اؾخسضؤهَّ م ال٣غآن ال٨ٍغ

 َظا الؿُا١ مٟغصاث بٖالمُت مجها:

  ٓ ْطل٪ في ٢  [.22]الىمل:  َّ حل جل مك لك خك  حك جك مق حق ُّٱلّ حٗالى: ؤخُذ: 

ٓم  يء ٖلًما: ؤن ٌٗلم مً ظمُ٘ ظِاجّ ال ًسٟى مىّ مٗل
َّ

 .(2)ْؤلاخاَت بالصخ

  :ٓلّ حٗالى ْطل٪ في ٢ جين  ْعص َظا الٟٗل ٖلى لؿان الِضَض مغَّ ٢ْض   ىل مل خل ُّٱْظضث: 
  جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل
ْٞٗل "ْظضث"  [. 24 - 23]الىمل:  َّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه

ٓاّؽ الخمـ مٟرر٢ت ْ  ٌكرر٥ ُّٞ الخ ٓل٪: عؤًذؤ ٓل٪: ْظضث ؤْبلٜ مً ٢ ْ  مجخمٗت، ٣ٞ ْ  ؾمٗذؤ ٢ْض ّٖبر ؤ إلاؿذ...

ْظضث لخإ٦ُض  ، صّختالِضَض بٟٗل  َّ٪
َّ

ْ  زبٍر الظي ال ًدخمل الك ٓ ٢ا٫: ؾمٗذ،ؤ ، بسالٝ ما ل ًَّ َّ
ْ  الٓ  ٞةّن  عؤًذ،ؤ

ب  ِ
ّ
ئٍت ؤخُاًها الؿم٘ ٢ض ٨ًظ  .(3)الغُّ

 :ٞاثضة ُٖٓمت ًدهل بّ  َّحم جم هل مل خل ُّٱ بيبإ ٣ًين: ٢ا٫ حٗالى ْ بإ َٓ: "زبر ط ْالىَّ

ْ  ٖلم  ؤ
ٌ
َبإ

َ
ال ٣ًا٫ للخبر في ألانل ه  ، ًّ َبت ْ

َ
ل
َ
الزت"خّتى ٚ

ّ
ص ظِت (4)ًخًّمً َظٍ ألاقُاء الش .ٞالِضَض مً زال٫ آلاًت خضَّ

٤الخبر، ٞإزبر ًٖ اإلا٩ان الظي ً
ّ
ْؤٖلمّ ؤنَّ ٦المّ لِـ اٞرراء خٗل ٍٍٓغ في مى٣ُت ؾبإ،  ْ  بّ الخضر الظي جمَّ جه ؤ

َْظٍ ٢ُمت بٖالمُت جهلر ت ْألاماهت في ه٣لّ، 
َّ
٢ ُت، م٘ الّضِ الم، ٞدهل لضًىا زبر مٓظؼ في مىخهى ألاَّمِ  بقاٖت في ؤلٖا

المُتألّن  ٗٓب ؤلٖا
ُّ

٤ ٖل ؤنَّ ؾلُمان خّتى .(5)ج٩ٓن م٣ُاًؾا في ز٣اٞاث الك ْم مل٨ت ؾبإ بلُّ ًٖ ٍَغ م ب٣ض

                                                 
م، مهضع ؾاب٤، ط 1 غ، الخٟؿير الٓؾُِ لل٣غآن ال٨ٍغ ٖٓت مً الٗلماء بةقغاٝ مجم٘ البدٓر ؤلاؾالمُت باألَػ  .384، م5ـ مجم

  . 359، م3ـالؼمسكغي، ال٨كاٝ، مهضع ؾاب٤، ط 2

 .311م٘ مل٨ت ؾبإ، مغظ٘ ؾاب٤، م ـ ًىٓغ: الخُُب ٞاًؼ ْياح، ؤلاعجاػ ال٣غآوي البُاوي في آًاث ٢هت ؾلُمان  3

ْصي، ٍ 4 ٓان ٖضهان الضا ب ال٣غآن، جذ: نٟ ٝ بالغاٚب ألانِٟاوي، اإلاٟغصاث في ٍٚغ ، صاع ال٣لم، صمك٤، 1ـ ألانِٟاوي الخؿين بً مدمض اإلاْٗغ

 .789ـ  788َـ، م م:  1412

ت في ٢هت ؾُضها ؾلُمان  5 ا ٖلي، ال٣ُم الخًاٍع ، ؾىت: 1، الٗضص 6م٘ مل٨ت ؾبإ، اإلاجلت ألاعصهُت للضعاؾاث ؤلاؾالمُت، اإلاجلض  ـ الخًغ ػ٦ٍغ

 .97م، م: 2010
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احى بٗغقِا ٢بل ؤن جهل بلُّ مؿلمت مظٖىت، ٫ٓ٣ً حٗالى:  ًُ ْلظل٪ َلب مً ملئّ بإْن  الم،   ِّ  ُّ  ُّٱؤلٖا
 [.38]الىمل:  َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 ت: الاحخماعُت في مدازبت الؼاجعاث وَحْجِبها عً ألاوطاغ عاّم دوز العالكاث ال -

ثِـ في خضْر ؤٚلب ألاػماث  بب الغَّ ذ في ه٣ل ألازباع الاظخماُٖبنَّ الؿَّ شبُّ ْٖضم الخَّ اجٗاث، 
َّ

ت مغصٍ بَال١ الك

تها. ض مً صخَّ
ُّ
ا صْن جإ٦ ْوكَغ ٓا٫ مً ٢بل مؿخ٣بلِا،   ْألا٢

اجٗاث في ؤعب٘
َّ

ٗامل م٘ الك ٣ت الخَّ ص لىا ٍَغ م في ْل ٖالظّ ألػمت خاصزت ؤلاٞ٪ خضَّ ه٣اٍ اؾُخيبِ  ْال٣غآن ال٨ٍغ

ْهي ٧اآلحي:  ؤٚلبها مً جل٪ ألاػمت، 

ٓلّ حٗالى:  -1 ا ل٣
ً
اجٗت مهضا٢

َّ
ٕٓ الك ٢ْ ِ بالخير بين ؤهٟـ اإلاامىين بًِٗم ببٌٗ خا٫ 

ًّ َّ
ْظٓب خؿً الٓ

ٓع:  َّنب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ُِّّٱ ْآلاًت  [،12]الى

ٓبُش؛ ًُّ باإلاامً زيرً ألّن  حكخمل ٖلى جإ٦ُض الخَّ َّ
بَّ م٣خطخى ؤلاًمان الٓ

َّ
ْالظ  ًَّ َّ

اٖىين ُّٞ ٞمً جغ٥ َظا الٓ
َّ
ْطبُّ الُ ا، 

ٓلّ حٗالى: اػلٓن مىـؼلت ؤهٟؿِم، ٣٦ ْاإلاغاص بإهٟؿِم ؤبىاء ظيؿِم الىَّ  يئ ُّٱ ٣ٞض جغ٥ الٗمل بم٣خطخى ؤلاًمان، 
ٓلّ:  [،29]اليؿاء:  َّزبمب رب  . (1) [11]الدجغاث:  َّخم حم جم  ُّٱ٢ْ

ت -2 ًَّ لُل ال٣اَ٘ ٖلى ؤ اجٗت  ؤن ًُلب اإلاامً الضَّ
َّ

ٍ بزباث الك قاجٗت ٌؿمِٗا، ْفي خا٫ ٖضم اؾخ٨ما٫ قْغ

ٓلّ حٗالى: بلى  ٞلُيؿبها ا ل٣
ً
 مث زث رث يت نتىت مت زت رت  يبُّٱال٨ظب ْالازخال١، مهضا٢

ٓع:  َّيف ىف يث ىث  نث ٓا ؤلاٞ٪ ٞلم  [.13]الى ْحٗى٠ُ للظًً ؾمٗ ٓبُش  َْظا ج ٫ٓ٣ً الؼمسكغي: "

ىت،  ِ
ِّ ٕغ مً ْظٓب ج٨ظًب ال٣اطٝ بٛير ب

َّ
ْاخخجاط ٖلحهم بما َٓ ْاَغ م٨كٓٝ في الك  ، ْبه٩اٍع ْا في صّٞٗ  ًِجضُّ

ى٨ُل بّ بطا ٢ظٝ امغؤة مدهىت مً ٖغى وؿاء اإلاؿلمين، ٠ُ٨ٞ بإّم اإلاامىين الهّض٣ًت بيذ الهّض٤ً،  خغمت ْالخَّ

 .(2)، ْخبِبت خبِب هللا؟"عؾ٫ٓ هللا 

ٓاظب ٖلُّ ؤن  -3 ا، ٞال  ًٖ ؤن ًيكَغ
ً
ر ٖجها ًٞال لى للمامً ؤن ال ًدّضِ ْْ اجٗت، ٞاألَ

َّ
ٕٓ الك ٢ْ ت  َُّ في خا٫ ٢ُٗ

ٍجِا، ت ج٨مً في ٖضم بقاٖتها، ٢ا٫ حٗالى: ألّن  ٣ًطخَي ٖلحها في مِضَا بٗضم جْغ   حت جت هبُّٱمهلخت ألامَّ
ٓع:  َّجس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت ّ اإلاامىين [.16]الى ٠٢ٓ الظي بلى  ٞاآلًت جّٓظِ اإلا

ٓا بها َظا البهخان الُٗٓم. ْجل٣ين لِم بال٩لمت التي ٧ان ًجب ؤن ًل٣ ٍٓ مً َظٍ الٟخىت،   ٧ان ًيبغي ؤن ٣ًٟ

  ٞلِـ للمامً
ّ
همت بال ْْيِٗم مٓي٘ التُّ زين بّ،  َْبْهذ اإلاخدّضِ  ، َْٓ به٩اٍع ْاخض مً َظا الخضًض،   ٠٢ٓ م

 .(3)ل٨ظب ْالاٞرراء.. با

                                                 

ٓص، بعقاص ال٣ٗل الؿلُم، مهضع ؾاب٤، ط 1 ٓ الؿٗ  .161، م6ـ ًىٓغ: ؤب

 .218، م3ـ الؼمسكغي، ال٨كاٝ، مهضع ؾاب٤، ط 2

ٓوـ، الخٟؿير ال٣غآوي لل٣غآن، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اَغة، ط 3 م ً  .1245، م9ـ ًىٓغ: الخُُب ٖبض ال٨ٍغ
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غص ألامغ  -4 ًُ ت في بلى  ؤن  َْظٍ ٢اٖضة َامَّ اؽ ؤبًضا،  ال ٌكُّٗ بين الىَّ ْلي ألامغ 
ُ
ْالتي لِا  ٧ّل ؤ ت  ألازباع اإلاِمَّ

ٓلّ حٗالى:  ا ل٣
ً
 مل يك مكىك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىثُّٱاو٩ٗاؾاتها ٖلى اإلاجخم٘، مهضا٢

 ني مي  زي ري ينٰى ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل

ٓع ٢بل بلى  ، ْفي آلاًت به٩اع ٖلى مً ًباصع [83]اليؿاء:  َّخئ حئ جئ يي ىي ِا جد٣٣ّألام

٢ْض ال ٩ًٓن لِا  ا،  ٍْيكَغ ٟكحها  ي ًٖ الىبي صّختُٞسبر بها ٍُْ ٢ْض ْع  ، ّ
ّ
ّلِ »٢ا٫:  ؤه

ُ
 ِب٩

َ
ر َدّضِ ًُ ْن 

َ
ِظًبا ؤ

َ
ْغِء ٦

َ ْ
ى ِباإلا

َ
ٟ

َ
٦

 َ٘  .(2)، (1)« َما َؾِم

ْاع الٗال٢اث ال ؤَّم  بينبن مً ت في اطخعادة اليؼاغ:عاّم دوز العالكاث ال-(6 ٓاػن اإلاجخم٘، ٗاّم ؤص ٓ اؾخٗاصة ج ت َ

ٓصجّ ٕٓ مً اإلاٗالجت آلبلى  ْٖ خُاصًت ٦ما ٧ان ٢بل ألاػمت، ٦ما ًدضر ٞحها ه ألاػمت زاع مماعؾت ؤٖمالّ الٖا

ٓع (3)ْجضاُٖاتها ض مبضؤ بلؼامُت بعظإ ألام ٓعة ُّٞ ًجّؿِ م في ظمُ٘ ألاػماث اإلاظ٧ ْال٣غآن ال٨ٍغ ا ٧اهذ  ؤًٞلبلى  . ممَّ

 ٖلُّ ٢بل ألاػمت، ٞىإزظ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ:

  ت ٞاصخت، خُض اؾدكِض ٞحها ْبكٍغ ًت  ضٍ اإلاامىٓن مً زؿاثغ ماّصِ م ما ج٨بَّ ما هؼ٫ ٣ٖب ؤػمت ؤخض: ٞٚغ

ْمهٗب بً ٖمير  ؾبٗٓن مً زيرة صخابت عؾ٫ٓ هللا  ، ٞنزلذ آًاث ٣ٖب ألاػمت مجهم خمؼة بً ٖبض اإلاُلب 

ٓع حُٗض   ؾال٠ ِٖضَا مً طل٪:بلى  ٞحها ألام

ْالخدؿغ: ٢ا٫ حٗالى:  -  حس جس  مخ جخ مح جح مجُّٱالىهي ًٖ الخطجغ 
 [.153]آ٫ ٖمغان:  َّ جض مص خص حص خسمس

ٍٓاتهم:  - ٘ مً مٗى  جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّٱالٞغ

 [.146]آ٫ ٖمغان:  َّ مص خص حص مس حسخس جس  مخ جخ مح

ٓجهم مامىين:  - خباع لِم خا٫ ٧  َّ  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱعص الٖا

 [.139]آ٫ ٖمغان: 

 ين ىن نن زنمن رن مم  ام يل ىل مل يك ُّٱب٦غام قِضائهم بم٨غماث بلُِت:  -

 خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى

                                                 

ٓعي، صخُذ مؿلم، جذ: مدمض ٞااص ٖبض الباقي، صاع بخُاء الررار، بيرْث، ٦خاب م٣ضمت ؤلامام مؿلم،  1 ـ مؿلم بً الدجاط ال٣كيري الىِؿاب

 
ُ
َخِضًِض ِب٩

ْ
ًِ ال

َٖ ْهِي  ، طَباُب الىَّ َ٘  .10، م1ّلِ َما َؾِم
، صاع ال٨خب الٗلمُت، بيرْث، 1ـ ًىٓغ: ابً ٦شير بؾماُٖل بً ٖمغ ؤبٓ الٟضاء، جٟؿير ال٣غآن الُٗٓم، جذ: مدمض خؿين قمـ الضًً، ٍ 2

 .322، م2َـ، ط1419

ٓص ظاص 3  .53هللا، بصاعة ألاػماث، مغظ٘ ؾاب٤، م  ـ ًىٓغ: مدم
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 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب

 [.171 – 169آ٫ ٖمغان: ] َّ مص خص  حص مس

 ما هؼ٫ ٣ٖب ؤػمت خاصزت ؤلاٞ٪: مً ظملت الخٗلُماث ال٣غآهُت التي  ٓ ظاءث ٣ٖب خاصزت ؤلاٞ٪ ألظل مد

ْمسلٟاتها ما ًإحي:آزاع   ألاػمت 

ضاء ألَل الًٟل ْؤلاخؿان - م الّىِ ّ ال٣غآن ال٨ٍغ لر بلى  بعظإ الخ١ٓ٣ ألصخابها: ْظَّ ْالهُّ  ٓ ألازظ بمبضؤ الٟٗ

ُٓصَْن بها ٢بل ألاػمت ٖلى ؤ٢غبائهم مً  ُج ًَ ٓا  اث التي ٧اه ْاإلاؿخد٣َّ ٓا الخ١ٓ٣  ْالظًً ْطل٪ بإن ًغظٗ ْاإلاؿا٦ين  ال٣ٟغاء 

ٓا في خضًض ؤلاٞ٪ بال٫ٓ٣، ْ  قاع٧ مإ،ؤ ْ  بالؿَّ ٢ْ٘ مجهم، ٫ٓ٣ً ؤ ٓا ٖلى ما  ْهضم ٓا  هم ٢ض جاب ْؤجَّ ت  بالّغِيا بّ... ْزانَّ

 رثزث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ ُّٱحٗالى: 

ٓع:  َّ مل يك ىك مك  اكلك يق ىق يف ىف يث نثىث مث  .[22]الى

ا - ٓا بإًٞل ممَّ ظٞ
ُ
ٓ  عصُّ ؾمٗت مً ٢ ْمً جمام مد ضة ٖاجكت آزاع ٧اهذ ٖلُّ ٢بل ألاػمت:  ِ

ُّ م الؿ ا ألاػمت ج٨ٍغ

ًما ًٓلُّ مالػًما لِا ؤَا ؾبداهّ  ًغر هللا  بلى ؤّن  ج٨ٍغ ْمً ٖلحها، ٣ٞض بغَّ اٞرراٍ ٖلحها اإلاٟررْن، ٫ٓ٣ً مّما ألاعى 

 َّجغ مع جع مظ مضحط خض  حض جض خصمص حص مس خس ُّٱحٗالى: 
ٓع:   [.26]الى

ٓان هللا حٗالى ٖلحهم لم  - خابت عي ا بٟٗل ألاػمت: ال ق٪ ؤنَّ ال٨شير مً الصَّ ٍٓاث الظًً جإزْغ ٞ٘ مً مٗى الغَّ

هم  ط هبّحِ ه٣ذ بْؼ
ْ
ل
ُ
ٓا جل٪ ال٣الت التي ؤ ل همت، ٞبٗض  ًخ٣بَّ ً ٧ان مله٣ًا بضاثغة التُّ ت ممَّ ْبيِذ ؤظّل ؤصخابهم، ْزانَّ

ٓلّ حٗالى:  ْا بٟٗل ألاػمت ٣٦ ع ٍٓاث َاالء الظًً جًغَّ ٘ مً مٗى  ىف يث ُّٱؤن هؼلذ بغاءة ٖاجكت، هؼ٫ مِٗا ما ًٞغ

ٓع:  َّ مل يك ىك مك  اكلك يق ىق يف  [.22]الى

ُمًمت:ت في جلُُم ألاوطاع والخعلم مً ألاش عاّم دوز العالكاث ال (6
ْ
ْع الٗال٢اث الؤَّم  ج٨ ت في َظٍ ٗاّم ُت ص

ً َظٍ اإلاغخلت  ْجخًمَّ ت في اإلاؿخ٣بل،  اب٣ت لًمان مؿخٔٓ ٖالي مً الجاٍَؼ ؽ الؿَّ ْع اإلاغخلت في بىاء زبراث مً الضُّ

ْبٖاصة  ٗلم اإلاؿخمغ  ٦ْظل٪ الخَّ مِا اإلاىٓمت مً جل٪ ألاػماث، 
َّ
ْتها في بٌٗ ألاخُان جخٗل م ٢ؿا ًؾا َامت ٚع ٍٓم صْع ٣ الخَّ

ٗلم  جّم  ْلخدؿين ما ٟتها ألاػمت، ٞاألػمت مضعؾت للخَّ
َّ
اث اإلااضخي التي زل ّ مالم خُض ط٦ٍغ م ؤهَّ  .(1)بهجاٍػ في اإلااضخي ٚع

ٖٓىا مبلى  ْبغظ   ال٣غآن ال٨ٍغ
ّ
ْالٗبر ألظل ٞةه ؽ  ْع ؼ جغ٦يًزا ٦بيًرا ٖلى َظٍ اإلاغخلت ٢هض اؾخجالء الضُّ ِ

ّ
ىا هجضٍ ًغ٦

ام. الاؾخٟاصة مً ألاػمت ٢ ٕٓ في ؤمشالِا في مؿخ٣بل ألاًَّ ٢ٓ دظًغ مً ال ْللخَّ  ضع ؤلام٩ان، 

ت ُّٞ ٨ًمً ؤؾاًؾا في ؤزظ خّتى  ماطط ؤلاصاعٍَّ ْط٦غ الىَّ بنَّ اإلا٣هض ألاؾاسخي مً ؾ١ٓ َظٍ ال٣هو ال٣غآهُت، 

ٓلّ لِا صاثما ب٣ ِ
ًّ ْلظل٪ ٧ان ًظ ؽ،  ْع م الضُّ

ُّ
ْحٗل خباع،  طل٪ ؤي: بن في  َّ حس جس مخ جخ ُّٱٱالٗٓت ْالٖا

ؽ؛ ْصْع ًْ ال ًيخٟ٘ مجها لٗبر    ل٨
ّ
ر هللا ٖجهم بإْلي بال َْم الظًً ٖبَّ ا٢بت، 

َّ
ْْ ألا٩ٞاع الش ْط ؤصخاب ال٫ٓ٣ٗ الغَّاجخت، 

                                                 
ٓص ظاص هللا، بصاعة ألا  1  .53ػماث، مغظ٘ ؾاب٤، م ـ ًىٓغ: مدم
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ٓلّ   خك حك جك  مق حق خفمف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ: ألالباب في ٢
 [. 111]ًٓؾ٠:  َّ  مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك

ٓعة في  ْهدً ه٣غؤ ألاػماث اإلاظ٧ ا  ًً م ٦إػمت ؤخض ْألاخؼاب ْخىينْمً اإلاالخٔ ؤً .. ؤن هجض في .ال٣غآن ال٨ٍغ

ْما طا٥ ا خين"  َْٓ ًُٟض مٗجى: "اط٦ْغ   زًم آًاتها مجيء الخٝغ "بط" ب٨ثرة 
ّ
خباع، بال ٗلم مجها ْالٖا لٛغى الخَّ

ٓم ؤخض:  ٓلّ حٗالى  ً ؽ الٗٓام ٦مشل ٢  مب خب حب جب هئ ُّٱْاؾخجالء الضْع
ٓم ألاخؼاب:  [،153]آ٫ ٖمغان:  َّهب ٓلّ ً   مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ٢ْ
ٓم 9]ألاخؼاب:  َّنت مت زت  رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ [، ْفي ً

 خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱخىين ٢ا٫: 
ٓبت:  َّ مت خت حت  جت هب مب  [.25]الخ

 :الخاجمت 

ْاع الغثِؿُت التي اعجباَت ٗاّم جغجبِ الٗال٢اث ال ْطل٪ مً زال٫ ألاص ْز٣ًُا بةصاعة ألاػماث  ٓاء ٧ان ا  حها ؾ جاّصِ

ب ؤْ  ؤزىاءَا،ؤْ  طل٪ ٢بل ألاػمت، ِٖٓا مً ؤظل ججىُّ ٢ْ بٗضَا ٦ـا٦دكاٝ بقاعاث ؤلاهظاع التي جُل٣ِا ألاػمت ٢بل 

ْْي٘ الا  ى مغاخلِا،  ْالخسُُِ لؤلػمت في قتَّ ْثها،  َٓاث، ْالاَخمام بالجاهب ؾرراجُجخض ْعؾم الؿِىاٍع ُاث، 

ْالخ٣ُُم اإلاؿخمغ لؤلػمت  المي،  ْا٦دؿاب الخبراثؤلٖا ْالخٗلم مجها  ٓاتها،  ٓة مً زُ  ....في ٧ّلِ زُ

ت ًجب ؤن ج٩ٓن  ٞةّن  ْٖلُّ ىا في الخ٣ُ٣ت ال  الٗال٢اث الٗامَّ اعت، ألهَّ ت  ل٩ّلِ خاصر َْ ت جامَّ صاثًما ٖلى ظاٍَؼ

٣ِغُّ بإن ه
ُ
ٓهُت ج ُن ال٩

َ
ن ْابخالءاث، ٞالؿُّ ّ ألاًام ال٣لُلت ال٣اصمت مً ؤػماث  الت في بصاعة وٗٝغ ما جسبّئِ َّٗ ٩ٓن ؤصاة ٞ

 ٞؿى٩ٓن خخًما ظؼءا مجها...
َّ
ْبال  ألاػمت، 

  

 

  



    6102   خٌاٌ     – 34عذد   -رلهّخ دساسبد جلبيعخ األغٌاغ 
 

19 

 يف انقشاءاد انقشآَْخ ًأثشىب يف انصنبعخ ادلعدًْخ ذالظبىشح اإلث

 ذه أمنٌرخبص الثٍ سّْادلخصّ
 ا.حُاللي الخيرغ

 كظم العلىم ؤلاطالمُت.

 جلمظان -حامعت ؤبى بىس بللاًد 

 اإلالخص

ٓاَغ  تها اللٛت الٗغبُت جىٟهل ًٖ ال٣غاءاث ال٣غآهُت، ٞما مً مبدض لٛٓي ال ج٩اص الٓ ٍٓت التي ٖٞغ   اللٛ
ّ
بال

ا ٧اهذ ْاَغة ؤلا 
ّ
إلا ٓع ُّٞ،  ٓاجغ خً ْاإلاخ ٖٓحها الكاط  ٍٓت التي  ؤَّم  في اللٛت مً بضا٧ْ٫ان لل٣غاءاث بى اإلاباخض اللٛ

 لجإ بلُّ اإلاعجمُٓن للضاللت ٖلى جل٪ الٓاَغة،  ٞةّن  ٖالجتها اإلاٗاظم الٗغبُت
ً
ال٣غاءاث ال٣غآهُت ٧اهذ قاَضا مِّما

ٓاٍ مً ٢غاءاث ٢غآهُت، لِظا ٧ان َضٝ الباخض في َظٍ  ؤَّم  َْٗخبر اإلاسهو البً ؾُضٍ مً َظٍ اإلاٗاظم إلاا خ

 ٖلى هماطط اؾدكِض ٞحها ابً ؾُضٍ با
ً
ل٣غاءاث ب٣ؿَمْحها مخبٗا طل٪ اإلاضازلت جدب٘ َظٍ الٓاَغة في اإلاسهو، مغ٦ؼا

ت ٍٓين، ُبُٛت مٗٞغ ْاللٛ  ً ْم٣اعهت آعاء ابً ؾُضٍ بأعاء ٚيٍر مً اإلاٟؿٍغ ْاإلاىا٢كت،  ؤّي مضٔ ؾاَمذ بلى  بالخدلُل 

 .ضا٫ال٣غاءاث في الخمشُل لٓاَغة ؤلاب

 ابً ؾُضٍ -اإلاسهو -اإلاعجمُت -ضا٫ؤلاب -ال٣غاءاث ولماث مـخاخُت:
abstract 

Wecan no longer separate Arabic phenomenon linguistics with coranic recitations. That‟s why 

when we check in all Arabic researches attendance of coranic recitations with their different kinds 

is already exist. 

One of these phenomenon‟s in the translation of “El Ibdal” that Arabic dictionaries deal with 

it, besides coranic recitations were very important witness. 

For instance “EL Mokhasas” of “IbnSidah” is one of the most dictionaries included coranic 

recitations. 

This study chases this phenomenon in “el Mokhasas” and emphasizes on examples and 

follows that with analysing comparison and   discussion with other interpreters and linguist. 

The aim of this study is to find out in which ways coranic recitations share in clarify the 

phenomenon of translation of letters “El Ibdal” . 

 

 جىػئت:

ْالخدلُل ٖىضما  بضا٫حٗض ْاَغة ؤلا  ْلِا الٗلماء الٗغب بالضعؽ   جىا
ْ
ٓاَغ الباعػة في اللٛت الٗغبُت، بط مً الٓ

ٓا  ْؤَل٣ ٓا مً ظمّٗ مً ؤلٟاِْا  ٓا ما جم٨ى ٓا بها، ٞجمٗ ْاٖخى ْا َظٍ الٓاَغة  ٓظض ْمٟغصاتها ٞ ْا بجم٘ اللٛت  ؤزظ

ٓا بهظ ،بضا٫ٖلحها ؤلا   ؾّماٍ )ال٣لب ْؤلا زانّ ٍ الٓاَغة اٖخىاًء ْمً الظًً اٖخى
ً
 ألانمعي ٞإل٠ ٦خابا

ً
ْجبّٗ بضا٫ا  ،)

 ؾماٍ )ؤلا ؤّما  (،بضا٫ى ٦خابّ )ال٣لب ْؤلا ابً الؿ٨ُذ ْؾّم 
ً
ْالىٓاثغ( بضا٫الؼظاجي ٣ٞض ؤل٠ ٦خابا ْمً ، ْاإلاٗا٢بت 

ٓ الُُب اللٛٓي   ؾماٍ )ؤلا ؤبٗضَم ؤب
ً
٠ ٦خابا

ّ
ْاؾٗت  (، ْظاء مً بٗضٍ ال٨شير مًبضا٫ل  

ً
ٓابا ْا ؤب الٗلماء الظًً ؤٞغص

 لضعاؾت َظٍ الٓاَغة.

ْبضلّ مىّ؛ اجسظٍ مىّ ظاء في الخاط:  :لؼت بداٌؤلا  ْؤبضلّ مىّ بٛيٍر  ْبّ،  ْاؾدبضلّ،  ْبّ،  ْجبضلّ،  بض٫ الصخيء 

ْبضلذ الخاجم بالخل٣ت؛ بطا ؤطبخّ  بضال، ٢ا٫ سٗلب: ٣ًا٫: ؤبضلذ الخاجم بالخل٣ت؛ بطا هدُذ َظا ْظٗلذ َظا م٩اهّ، 
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ْبضلذ الخل٣ت بالخاجم: بطا ؤطبتها ْظٗلتها زاجما، ٢ا٫: ْخ٣ُ٣خّ  ٍٓخّ خل٣ت،  ٓعةْؾ ٓعة بلى  ؤن الخبضًل حُٛير اله ن

َٓغة  ْالج  ، ، ٫ٓ٣ً هللا ٖؼ ْظل: بضا٫ها، ْؤلا بُٗجؤزٔغ َٓغة ؤزٔغ ْاؾخئىاٝ ظ َٓغة،    ): جىدُت الج  

                               

 ):ْظاء في اإلاسهو  [70]الٟغ٢ان: )  .1خض البض٫: )ْي٘ الصخيء م٩ان ٚيٍر

ْهدً بضا٫ل٣ض ازخل٠ ٖلماء اللٛت في جدضًض مهُلر لئل  اصؼالخا:  َّ  الزخالِٞم في جدضًض قْغ
ً
ْطل٪ جبٗا ؛ 

.٠  هظ٦غ بًٗا مً َظٍ الخٗاٍع

ّ ابً الخاظب   ّ ٖٞغ
ّ
َْٗٝغ باقخ٣ا٢ّ ٦ـ بإه  ، ت اؾخٗمالّ ٦ْ )جغار(  ظٗل خٝغ م٩ان ٚيٍر

ّ
ْب٣ل  ،)ٍٓ   )ؤظ

َْٓ ػاثض ٦ ا  ٓهّ ٖٞغ ْب٩ ٗالي(، 
ّ
َْٓ ؤنل ٦  )الش ا  ٓهّ ٖٞغ ْب٩ ٍٓغب(،  م بىاء مج٫ِٓ هدٓ )َغا١(،  )ي ْبلْؼ  ،)ٍّٓ  )م

ٓم ظّض َاٍ ػ٫ّ(.ْ )انُبر(،ْ ّٞ )ؤههذ ً  2)اّصاَع٥َ( ْخْغ

ّ الجغظاْي: ّ ْٖٞغ
ّ
  ظٗل خٝغ م٩ان خٝغ آزغ مُل٣ًا، ٞسغط ب٣ُض اإلا٩ان الٗٓى، بإه

ّ
٢ض ٩ًٓن في ٚير  ّٞةه

ال١ ال٣لب، ْب٣ُض ؤلَا َْمؼة "ابً"،    م٩ان اإلاٗٓى مىّ ٦خاء "ٖضة" 
ّ
ٝ الٗلت ّٞةه  .3مسخو بدْغ

ْالُاء مٓي٘   ،ً٢ٓ ْ مٓي٘ الُاء، في: م ٓا ّ ناخب الخاط ٣ٞا٫: )ؤن ًٓي٘ لٟٔ مٓي٘ لٟٔ، ٧ٓيٗ٪ ال ْٖٞغ

ٝ ؤْ  الِمؼة، في: طًب، ال ما ًبض٫ ألظل ؤلاصٚام، ا في البض٫ خْغ ٝ جهٞغ ْؤ٦ثر َظٍ الخْغ ٌٍٓ مً بٖال٫،  الخٗ

ا، ٦ما في الٗباب( ٍْبض٫ مً ٚيَر ْهي ًبض٫ بًِٗا،   .4اللين، 

ّٟ ٧الخالي:  ؤما ٖىض بٌٗ الباخشين اإلادضزين ٩ٞان حٍٗغ

ف ببساَُم الظامساجي ّ ببغاَُم الؿامغاجي ب :حعٍس ٓلّٖٞغ ب٢امت خٝغ م٩ان خٝغ م٘ ؤلاب٣اء ٖلى ؾاثغ  :٣

ْ  ٨َْظا حكرر٥ ال٩لمخان، ،ؤخٝغ ال٩لمت ينؤ ْ  ال٩لماث بدٞغ با مىّ ؤ ٍْبض٫ خٝغ مجها بدٝغ آزغ ٢ض ٩ًٓن ٢ٍغ ؤ٦ثر 

ْ  في وكإجّ مً ظِاػ الى٤ُ، ٓانّؤ  ٢ْض ٩ًٓن بُٗضا مىّ. ،٢ض ٌكخمل ٖلى شخيء مً ز

ال ٩ًٓن  حعٍسف عبد الصبىز ػاَين: )َٓ ب٢امت خٝغ م٩ان خٝغ م٘ ؤلاب٣اء ٖلى ؾاثغ ؤخٝغ ال٩لمت، 

   خ٣اببضالا  بضا٫ؤلا 
ّ
ٓجُت ٣٦غب اإلاسغطبال ْاإلابض٫ مىّ ٖال٢ت ن الاقررا٥ في بٌٗ الهٟاث ؤْ  بطا ٧ان بين اإلابض٫ 

ْال ْالِمـ  ٓجُت ٧الجِغ  ْة(.كّضة اله  5الّغزا

ْاإلادضزين أللٟاّ )ْي٘،  ْب٢امت( ُّٞ بًداء بإن ؤلا بن اؾخٗما٫ ال٣ضماء  َٓ ٖمل ازخُاعي مً  بضا٫ظٗل، 

ال  بلى  نٓث مبض٫ ًيؿب ٩ّل ازخالٝ اللهجاث؛ ٞبلى  عاظ٘ بضا٫اإلاخ٩لم، ُٞما ؤن ؤلا  ٢بُلت مً ال٣باثل الىا٣َت بّ، 

٠ اإلاالثم إلاهُلر ؤلا   َٓ: بضا٫صزل لالزخُاع في َظا الى٤ُ، لِظا ًٔغ الباخض ؤن الخٍٗغ

ْص ٧لمت  ٓجُا مخدضًً في اإلاٗجى.ْع ً مخ٣اعبين ن ين مخٛاًٍغ  بدٞغ

                                                 
ٓ الخؿً ٖلي بً بؾماُٖل بً ؾُضٍ اإلاغسخي، جذ: زلُل ببغاَم ظٟا٫، صاع بخُاء الررار الٗغبي، بيرْث، ٍ: 1  .4/179،  َـ1417، 1اإلاسهو، ؤب
ٓع نالر ٖبض الُٗٓم الكاٖغ،  2 ْالخِ، ٖشمان بً ٖمغ ابً الخاظب ال٨غصي، جذ: الض٦خ  ٠ ال٣اَغة،  –م٨خبت آلاصاب الكاُٞت في ٖلمي الخهٍغ

 .93م، م: 2010، 1ٍ
٢ٓاص، صاع ال٨خب الٗلمُت، بيرْث 3 ٝ بال غي اإلاْٗغ ذ ٖلى الخٓيُذ، زالض بً ٖبض هللا الجغظاّْي ألاَػ  .2/689،  -َـ1421 ،1، ٍلبىان-قغح الخهٍغ
ؽ، الؼبُضي، 4  .28/66جاط الْٗغ
ٓع  5 ٓ الٗغبي، ٖبض الهب ْالىد ٓاث   .265م، 1،1987قاَين، م٨خبت الخاهجي ال٣اَغة، ٍؤزغ ال٣غاءاث في ألان
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ٍ، ماو٘ لضز٫ٓ إلاا ال ٌّٗض  ٠ للمهُلر، ظام٘ للكْغ ْ حٍٗغ ٓ في ْاٍَغ مّما  ببضالا َظا في ما ًبض ْطل٪ ببضا٫َ  ،

ٓا(.  ،مشل ألالٟاّ اإلارراصٞت التي حكابهذ في بٌٗ ؤظؼائها ٓا، ْخاؾ  مشل ٧لمتي )ظاؾ

ْما ٣ً٘ ٞحهما مً زلِ في بٌٗ ٦خب اللٛت ٫ٓ٣ُٞ: بضا٫لٟغ١ بين ؤلا ٍْبّين ابً ؾُضٍ في اإلاسهو ا  ْال٣لب،  

( ْ ْمىاؾبت بًِٗا لبٌٗ  ٝ الٗلت،  ٝ ؤن ال٣لب ًجغي ٖلى الخ٣ضًغ في خْغ ْال٣لب في الخْغ قّضة ْالٟغ١ بين البض٫ 

ٓعة َم؛ ٨ٞبلى  ج٣اعبها ٨ٞإن الخٝغ هٟؿّ اه٣لب مً ن َٓ َ
ٓعة بطا ٢لذ ٢ام ْألانل ٢ ّن

ّ
لم ًاث بٛيٍر بضال مىّ،  إه

ا ُٞجغي ٖلى البض٫؛ قّضة ألّن  ْلم ًسغط ٖىّ؛ ٝ الٗلت، ٞإما في ٚيَر اإلا٣اعبت للىٟـ بمنزلت الىٟـ ِٞظا في خْغ

ين ٞلم ًجب ؤن ًجغي مجٔغ ما ًخ٣اعب الخ٣اعب الكضًض، بل ْظب ُٞما ج٣اعب  ّؤن ٣ًضع لخباٖض ما بين الخٞغ
ّ
لم  ؤه

١ ًسغط مً الخُٛير ٖىّ ٞلظل٪  َْظٍ الْٟغ ط ٖىّ في الخُٛير  ٣ت ال٣لب، ٞإما ما جباٖض ٣ُٞخطخي الخْغ ؤظغي ٖلى ٍَغ

ٍْظا٦غ٥ بها(.  1الض٣ُ٢ت بين َظٍ اإلاٗاوي ال ج٩اص ججض مً ٠٣ً ٖلحها 

 هي
ً
ٓجا ٝ البض٫ بط ٖضَا بًِٗم )ؤخض ٖكغ( ن ٍٓٓن في بُان ٖضص خْغ ْالُاء،  :ْازخل٠ اللٛ )الِمؼة، ْألال٠، 

ْال ْالخاء،  ٓاْ،  ، ًجمِٗـا ٞـي ضا٫ّ ْال
ً
ٓجا ْهي ٖىض بًِٗم آلازغ ازىا ٖكغ ن ْالىٓن(  ْالِاء،  ْالجُم،  ْاإلاُم،  ْالُاء،   ،

ٓم اهجضجّ( ٓلّ )َـا٫ ًـ ، ،٢ـ
ً
ٓجا ٓلّ  َْىا٥ مً ٌٗضَا ؤعبٗت ٖكغ ن ٓاث ظمِٗا في ٢ َْىا٥ مً ٌٗضَا حؿٗت ؤن

ْهي   ،)
ً
ُا ا هي ))َضؤث مَٓ ْالىٓن، ْألال٠، ٖىض ابً ؾُضٍ زالزت ٖكغ خٞغ ْالخاء،  ْاإلاُم،  ٓاْ،  ْال ْالُاء،  الِمؼة، 

ْال ْالُاء،  ْالؼاي(ضا٫ّ ْالِاء،  ْالهاص،  ْالجُم،   ،. 

ٓإ ؤلا  :بداٌؤكظام ؤلا   الؿماعي. بضا٫ال٣ُاسخي، ْؤلا  بضا٫ؤلا  ،٢ؿمينبلى  التي جى٣ؿم بضا٫زم ًيبغي الخمُيز بين ؤه

ُت مد٨مت ال  بضا٫َْٓ ؤلا َْؿمى الهغفي  اللُاس ي: بداٌؤلا  ؤ( ٓاٖض نٞغ ما الظي ًسً٘ ل٣ ُّ في نُٛتي ؾ

با١ ٓاث ؤلَا ْالهاص،  :)اٞخٗل ْالاٞخٗا٫(، ٞخبض٫ جاء الاٞخٗا٫ َاًء بطا ٧ان ٢بلِا ؤخض ؤن ْالٓاء،  )الُاء، 

٦ْظل٪ بطا ٧ان ٢بل )الخاء(.(ْالًاص ٓعة  هدٓ )ايُج٘( التي ج٩ٓن ٖلى ال٣ُاؽ )ؤيخج٘(،  ٓاث اإلاجِ ؤخض ألان

ْال ْالظا٫،  ٓع مً هدٓ (الخاء)(، ٞخبض٫ ضا٫ّ )الؼاي،  ٢ُْاؾِا :مً نٓث مجِ  ،) ( :)بػصٕع  )بػجٕغ

ْ  :الظماعي بداٌب( ؤلا  ٓ اللٛٓي ؤ ْالتي لِا  ببضا٫َْ ٓاتها،  ٍٓ مً ألالٟاّ اإلاخ٣اعبت في ؤن ٍٓين الظًً ظمٗ اللٛ

ْاخض ين ؤؾاؾين َما: ٞال بض ببضالا ْل٩ي وؿمي الٓاَغة  .مٗجى   مً قَغ

ين في اإلاسغط1 ْ  ـ البض مً ج٣اعب بين الخٞغ ا ٖلى م٣اًِـ ؤلا  ،اجداصَماؤ  بضا٫ٓ٣ً٫ ابً ؾُضٍ: )ؤما ما ٧ان ظاٍع

ْطل٪ ٦ ُذ ِٞٓ الظي ٌؿمى بضال؛ 
ْ
ْالِمؼة مً ال ّٗينال ةبضا٫التي ؤَبي ْالخاء مً ّٗينمً الِمؼة،  ْالِاء مً الخاء،   ،

ْال٣اٝ مً ال٩اٝ ْاإلاُم مً الباء، الِاء،  ْالباء مً اإلاُم،  ْالشاء مً الٟاء،  ْالٟاء مً الشاء،  ْال٩اٝ مً ال٣اٝ،   ،

ْطل٪ ٦ ين ٚير مخ٣اعبين؛ ٞال ٌؿمى بضال  ٝ  ةبضا٫ٞإما ما لم ًخ٣اعب مسغظاٍ البّخت، ٣ُٞل ٖلى خٞغ خٝغ مً خْغ

ٝ الخل٤(. ٓاعصة في 2الٟم مً خٝغ مً خْغ ٍٓت ال ٓاَض اللٛ ْ ْمً زال٫ الك ت ٦خاب اإلاسهو؛ ًٔغ زانّ اإلاٗاظم 

ٟا١الباخض ؤّن الا
ّ
،  ج

ً
ْصلُل طل٪ ؤّن ابً ؾُضٍ ظٗل )مىام( ْ)مىاى( بضال في الهٟت صْن اإلاسغط ٌٗخبر بضال ٦ًظل٪؛ 

ين نٟت ؤلاَبا١. ْججم٘ الخٞغ  ،ّ ٓم ؤن خٝغ الًاص مسغظّ خاٞت اللؿان، بِىما الهاص مً َٞغ  ْمٗل

  ٞةّن  ٩لمخينـ البض مً اجداص اإلاٗجى بين ال2
ً
ظاهب  بضا٫ْل٣ض ٧ان لٓاَغة ؤلا  .3ازخلٟذ الضاللت لم ٌّٗض طل٪ بضال

َْٗخبر اإلاسهو البً ؾُضٍ زير ممشل لِظا الخّٓظّ؛ ٣ٞض زهو لِظٍ مِّم  مً الٗىاًت في الهىاٖت اإلاعجمُت، 

                                                 
  .4/179،اإلاسهو، ابً ؾُض1ٍ

 .4/183،184ابً ؾُضٍ، ،اإلاسهو 2
ٓخي،صمك٤بضا٦٫خاب ؤلا اهٓغ: 3 ٓ الُُب اللٛٓي، جد٤ُ٣ ْقغح:ٖؼالضًً الخى  1/23، 1960،، ؤب
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ٝ ؤلا  ، ٞظ٦غ خْغ
ً
ْٖلل ؤؾباب ؤلا بضا٫الٓاَغة بابا مؿخ٣ال بؿُِا ُّٞ بؿُا قاُٞا زالزت بلى  ٞحها ُمغظٗا طل٪ بضا٫، 

٦ْثرة الا  ٝ البض٫ في ؾخسضؤؾباب هي: َلب الخٟت،  ٓاث بًِٗا البٌٗ، زم جىا٫ْ مغاجب خْغ ْمىاؾبت ألان ام، 

ْلِـ بضال، زم  ين  ال بدٞغ ْال٠ًٗ، زم جىا٫ْ اللٛاث التي جبض٫ ٞحها الؿين ناصا، زم ٣ٖض بابا إلاا ًجيء م٣ ٓة  ال٣

ا آزغ لزخم الباب بما ًجغي مجٔغ البض ٓص ؤلا  خد٫٤٣ّ، ٦ما ٠ًًُ ابً ؾُضٍ قَغ ٓ ْظ َْ في ال٣بُلت  بضا٫الٓاَغة ؛

ٓاخضة، ٓ ال ٌٗض مً ٢بُل ؤلا ؤّما  ال ٓصٍ في ٢بُلت ؤزٔغ ِٞ  ٖىضٍ.  بضا٫ْظ

ٓحي في اإلاسهو. ُِٟا ٦كاَض ٖلى َظا الخٛاًغ اله ٓع باعػ في جْٓ  ٢ْض ٧ان لل٣غاءاث ال٣غآهُت خً

ٗغى ؤخُاها في  ٞةّن  َْؿدكِض لِا بال٣غاءاث ال٣غآهُت بضا٫ة ؤلا ْٖىضما ًدىا٫ْ ابً ؾُضٍ ْاَغ 
ُ
ٓاَض ح جل٪ الك

ْاعص ٖلى لٛخينبضا٫الباب اإلاسّهو لئل  ٓزت في زىاًا ال٨خاب ٦كاَض ٖلى مٗجى لٛٓي  ْحٗغى ؤخُاها ؤزٔغ مبش  ،، 

٤ طل٪ بلى  ْججض ابً ؾُضٍ في زال٫ طل٪ هاصعا ما ًيؿب اإلاٟغصة ْؤخُاها ًٞغ ْؤخُاها ٨ًخٟي بِئتها،  الْٗغى بالخٗلُل 

 بمجغص الظ٦غ.

 في اإلاسصص: بداٌاإلابدث الشاوي: هماذج لالطخدالٌ باللساءاث اللسآهُت على ؿاَسة ؤلا 

ا ّجهزم الهاص جبض٫ مً الؿين م٘ الُاء في الهغاٍ؛ أل) :ظاء في اإلاسهوبين الظين والصاد والصاي: بداٌؤلا 

ٓاخي  ٓاخي الؿين باإلاسغط، زم الؼاي جبض٫ مً الؿين م٘ الُاء ؤٖض٫ مً الؿين، ٞهي ج ْج با١ ْالاؾخٗالء،  الُاء باإَل

ْهي مً مسغط الؿين ؤًًا(ّجهفي الؼعاٍ ؤًًا؛ أل ٓاخي الُاء بالجِغ،   1ا ج

ْابً مدُهً )الؿغاٍ( بالؿين ٣َْٗٓب،  ْابً ٦شير،  َْـ،  ْع ٓ  ،٢غؤ ٢ىبل،  ْؤب ْابً ٖامغ،  ٢ْغؤٍ بالهاص هاٞ٘، 

ْال٨ ْٖانم،   ، اًت البزي ٖىّ.ٖمْغ ْابً ٦شير في ْع ٓ ظٟٗغ،  ْؤب   2ؿاجي، 

 ْ ٍت ًٖ ألانمعي ًٖ ؤبي ٖمغ ء بها بسالٝ ٢غاءة  ،ْؤما ٢غاءة الؼاي الخالهت ٞهي مْغ ْهي قاطة ٚير م٣ْغ

ٓاجغة ؾبُٗت ٢غؤ بها خمؼة  .ؤلاقمام؛ ؤي بقمام الهاص ػاًا، ِٞظٍ ٢غاءة مخ

ٓحي بين  ْالٓاَغ ٟٞي ال٣غاءاث الؿاب٣ت خضر الخٛاًغ اله ْالؼاي،  ْالهاص،  ٓ  في ؤّن  الؿً،  ٖلت َظا الخباص٫ َ

ْالهاٞاث بين َظٍ ألاخٝغ الشالزت.  الخ٣اعب في اإلاساعط، 

ٓع، مغ٤٢.  خٝغ الؼاي: ؤؾىاوي لشٓي، عزٓ، مجِ

 خٝغ الهاص: ؤؾىاوي لشٓي، عزٓ، مِمٓؽ، مٟسم.

 خٝغ الؿين: ؤؾىاوي لشٓي، عزٓ، مِمٓؽ، مغ٤٢.

ٓ ؤزلت اللؿان،ٞاإلاالخٔ ؤن َظٍ  َْ ْاخض   ؤّن  ا ججم٘ نٟت الهٟير،هٞةجّ  ؤما الهٟاثْ  ألاخٝغ هي مً مسغط 
ّ
 بال

ْؤما خٝغ الؼاي اإلابض٫ مً الؿين في ال٣غاءة  في ؤّن  خٝغ الهاص ًسخل٠ ًٖ الؿين ْالشاوي مؿخٟا٫،  ألا٫ْ مٟسم 

ٓبت ْ بلى  اإلايؿ م ٦خب اللٛت ج٩اص ججم٘ ٖلى جسُئت ألانمعي الظي  ٞةّن  ؤبي ٖمغ ّٖػ
ّ
م  ؤه ا ؤّجهؾمِٗا مً ؤبي ٖمْغ ٚع

ٓبت  .بٌٗ ال٣باثل الٗغبُتبلى  لٛت ميؿ

ْعة؛ ْٚيٍر في َظٍ ألاخٝغ الشالزت باإلاجا   ٢ْض ٧ان حٗلُل خضْر الٓاَغة ٖىض ابً ؾُضٍ 
ّ
ْعة  ّٞةه ٖىض مجا

ْالخاء( ْال٣اٝ،  ْالٛين،  ْالهاص بٌٗ ؤخٝغ الخٟسُم )الُاء،   .بضا٫ؤلا بلى  طل٪ ًاصي ٞةّن  الؿين 

                                                 
 .4/180اإلاسهو،  1
ٓ خُان، اهٓغ:  2 ْال٨كاٝ للؼمسكغي، 1/11البدغ اإلادُِ، ؤب ْاإلادغع الٓظيز، ابً ُُٖت، 1/15،  ، بجداٝ ًٞالء البكغ، البىا 1/74، 

 .163الضمُاَي،
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ْالخإمل في َظٍ ألامشلت التي ٢لبذ ٞحها الهاص ػاًا ًجض  ٓع قاَين: ) ٓع: ٖبض الهب ا ظمُٗا جسً٘ ؤّجه٫ٓ٣ً الض٦خ

ْاخض، ٦ما ًم٨ً ؤن ًجغي ٖلى لؿان ؤٞغاص ًيخمٓن  ٓػ ؤن ًجغي مشلّ ٖلى لؿان ٞغص   ل٣اهٓن اإلامازلت، ألامغ الظي ظ

ْاخضة،بلى  ْ  بُٓن مسخلٟت في ٢بُلت   1مسخلٟت ؤًًا(.في ٢باثل ؤ

جٓظُّ َظا الازخالٝ ال٣غاجي في ٦خب الخٟؿير ال ه٩اص هجض ؤّن َىا٥ جباًىا ٦بيرا  بين مٗاوي بلى  ْلٓ عظٗىا

٤ ٓ الٍُغ َْ ْاخضا  ِا جاصي مٗجى 
ّ
ْ  ال٣غاءاث الشالر ٞهي ٧ل  ما ًهّب في ٢البّ مً مٗان م٣اعبت.ؤ

: ببداٌ
ً
ْجمُم  :ظاء في اإلاسهو الياؾ كاؿا ٢ِْـ  ل ج٫ٓ٣: ٦كُذ،  ٢َْغ ٢ْكُذ. ٢ا٫:  )٦كُذ ٖىّ ظلضٍ 

ذ(.
َ
ِكُ

ُ
ٓص ٢  2ْؤؾض ج٫ٓ٣: ٢كُذ، ْفي مصخ٠ ٖبض هللا بً مؿٗ

ٓاجغة )٦كُذ( بال٣اٝ ٓع  ،ال٣غاءة اإلاخ ٓص ،ْهي ٢غاءة الجمِ ْٖامغ بً قغاخُل الكٗبي،  ،٢ْغؤ ابً مؿٗ

ض الىسعي )٢كُذ ْهي ٢غاءة قاطة (ْببغاَُم بً ًٍؼ  .3بال٣اٝ 

ْهي ٦شيرة هدٓ: ٢دِ  ٓاي٘ التي جبض٫ ٞحها ال٩اٝ مً ال٣اٝ،  ْعص ابً ؾُضٍ َظٍ ال٣غاءة في مٗغى ط٦ٍغ للم ؤ

ٍٓٓن في ٧ٓن ال٣اٝ بضال مً  ْل٣ض ازخل٠ اللٛ ٓع،  ٢ْاٞ ٓع،  ٧ْاٞ  ، ٦ِْغجّ ؤ٦ٍِغ  ، ٢ِْغث الغظل ؤ٢ٍِغ ٦ْدِ،  ال٣ُاع، 

ْٖلى خؿب قغ ؤّجهال٩اٝ في َظٍ ال٣غاءة ؤم  اللٛخين جيؿبان ألّن  ا ال حّٗض بضال؛هٞةجّ  ٍ ابً ؾُضٍا لِؿذ بضال، 

ْؤؾض. ْجمُم  ْلٛت ال٣اٝ ل٣ِـ  ٓام مسخلٟين ٞلٛت ال٩اٝ ل٣َغل   أل٢

ين ًخطر ؾبب اإلاباصلت بُجهما:  ْباإلا٣اعهت بين الخٞغ

 خٝغ ال٣اٝ: لِٓي، قضًض، مِمٓؽ، مٟسم.

 خٝغ ال٩اٝ: َب٣ي، قضًض، مِمٓؽ، مغ٤٢.

لى، ٞدٝغ ال٩اٝ  بلى ؤّن  باإلياٞت َْٓ ؤ٢صخى اللؿان م٘ ما ًداطًّ مً الخى٪ ألٖا ْاخض  ين  مسغط الخٞغ

كساءة )جلهس، جىهس( في كىله عص وحل: "ْالِمـ.كّضة ْال٣اٝ ججمِٗما نٟت ال      ". ٢غؤ

ٓع )ٞال ج٣ِغ( بال٣اٝ ْببغاَُم الخُمي، ْألاقِب ال٣ُٗلي ٞال )ج٨ِغ( بال٩اٝ ،الجمِ ٓص  ٢ْض ط٦غ ابً . ٢ْ4غؤ ابً مؿٗ

٢ْ٘ ٞحها ؤلا  بضا٫ؾُضٍ َظٍ ال٣غاءة في باب ؤلا  ْغجّ  بضا٫زال٫ ٖغيّ لل٩لماث التي  َِ َ
٦ْ ُغٍ  َِ ْ٢

َ
ُظل ؤ ْغُث الغَّ َِ َ٢ْ ٣ٞا٫: )

غ( َِ ْ
٨

َ
 ج

َ
ال

َ
ٞ ٫ٓ٣ُ ًَ ْصان  ْىِم بً ص

َ
ُغٍ، ْؾمُٗذ بٌٗ ٚ َِ ْ

ْال٣اٝ في َظٍ ال٣غاءة ٦ؿاب٣ّ 5ؤ٦ َّْٗض َظا الخٛاًغ بين ال٩اٝ  .

٢ْكُذ( بطا هي مً ٢بُل ازخالٝ اللٛاث ٞلِـ َظا  ٖلى  ٦ما ًالخٔ ،ببضالاٌٗض مّما في الخٛاًغ بين )٦كُذ 

غ( ؤّن ٧لحهما جيؿبان َِ ْ
٨

َ
ِكُذ، ج

ُ
ٓص بلى  ال٣غاءجين )٢ َْٓ مً ٢بُلت جمُم التي -عضخي هللا ٖىّ–ٖبض هللا ابً مؿٗ  ،

،
ً
 ؤّن  جبض٫ ال٩اٝ ٢اٞا

ّ
 مً بجي  بال

ً
ْط٦غ ابً ؾُضٍ ؤّن بًٗا ٢ْغؤ ألازٔغ بال٩اٝ،  ٓص بال٣اٝ  بخضاَما ٢غؤَا ابً مؿٗ

َْم  ْعصان ؾمِٗم ٣ًغءْن بها  متٚىم بً  يب  ،ألاهضلـبلى  ٚؼة زمبلى  َاظغ ؤٚلبهم ،مً بجي ؤؾض بً زٍؼ ْمجهم ٍػ

ظت الىبي  6بيذ جخل ْػ
ً
م ؤن ابً ؾُضٍ ٢ض هّو ٖلى ؤّن ٢كُذ لٛت بجي ؤؾض، ُٞالخٔ جضازل اللٛاث جضازال ، ٚع

                                                 
ٓ الٗغبي:1 ْالىد ٓاث    296ؤزغ ال٣غاءاث في ألان

 4/186اإلاسهو،  2
بي،  ،، الجام٘ ألخ٩ام ال٣غآن4/709الؼمسكغي، ،، ال٨كا10/417ٝ ،اهٓغ البدغ اإلادُِ 3  .19/235ال٣َغ
ٓعٍا، ٍ: ،معجم ال٣غاءاث( اهٓغ: 4 ْاليكغ، صمك٤، ؾ  .10/448م، 2002َـ، 1422، 1ٖبض الل٠ُُ الخُُب، صاع ؾٗض الضًً للُباٖت 
 .4/186( اإلاسهو، 5
بي الٓاَغي، جذ: لجىت مً الٗلماء، صاع ال٨خب الٗلمُت، (6 ٓ مدمض ٖلي بً ؤخمض بً ؾُٗض بً خؼم ألاهضلسخي ال٣َغ  اهٓغ:ظمِغة ؤوؿاب الٗغب، ؤب

 .14، م:1403/1983، 1بيرْث، ٍ:
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ِٟم مىّ  ٓ م بضا٫ؤّن ؤلا  -في عؤي الباخض–ًُ ما َ
ّ
ْبه غصة في ألاخٝغ 

ّ
٤ال ٩ًٓن ْاَغة مُ

ّ
ٓ ما  خٗل َْ ْال٩لماث  باأللٟاّ 

 ّ َظا الخٟهُل:ًّٓضخ

ذ  :٢َغل
َ
ِكُ

ُ
غ –٦ َِ ٣ْ

َ
 ج

ذ 
َ
ِكُ

ُ
ْجمُم: ٢ غ -ؤؾض  َِ ْ

٨
َ
 ج

:
ً
 ما وان على خسؿين ولِع بدال

ٍ البض٫ ٓحي لِـ بضال إلاسالٟخّ قْغ ْ  ٖىض ابً ؾُضٍؤّما  ْؾبب ٧ٓن َظا الخٛاًغ اله ٚيٍر مً ؤَل اللٛت، ؤ

ْ  بضلُخّ في باب مٟغص، ْمً طل٪ ما هّو ابً ؾُضٍ ٖلى ٖضم ْعص ٖغيا في ال٨خاب.ؤ  ما 

ٓلّ حٗالى "ّٗينْعص في اإلاسهو: )ناخب ال:الخاء زاء ببداٌ ٢ْا٫، في ٢ ْٟٚى ُٟٚت؛ وٗـ،  ، ؤٟٚى الغظل   

            ":٢ْغيء ؾبسا [7]اإلاؼمل ٢ْض ٩ًٓن الؿبذ باللُل، ٖلي:  ٓم  ٍٓال ٢ُل مٗىاٍ ٞغاٙ للى َ

ٓم(. ٢ْغؤ )ؾبسا( بالخاء اإلاعجمت ًدحى بً 1بالخاء ٌٗجي الى ٓع،  ْهي ٢غاءة الجمِ ٓاجغة  )ؾبدا( بالخاء اإلاِملت ٢غاءة مخ

ْالطخا٥ ٨ْٖغمت،  ْهي ٢غاءة قاطة. ،ْٖلي،ٌٗمغ،  ٓص ــــ عضخي هللا ٖجهما ـــــ   2ْابً مؿٗ

ْلٗل ٢ْض ط٦غ ابً ؾُضٍ َظٍ ال٣غاءة في مٓي٘ آزغ مً ٦خابّ جدذ  ْلِـ بضال(،  ين  ٓان )باب ما ًجيء بدٞغ ٖى

ْطل٪ الزخالٝ مٗجى ال٣غاءجين ٣ٞا٫ في طل٪ ٍ؛  ٓهّ لِـ بضال ٖىض ابً ؾُضٍ َٓ مسالٟخّ للكْغ : الؿبب في ٧

ْاه٨ؿغ(. ٣ٍْا٫: ٢ض ؾبذ الجغاص ْؾبش بطا خاع  ٓما   3)ؾبدا ٞغاٚا ْؾبسا ه

ٍ ؤلا  ٓجُت ٞكْغ ْطل٪ بضا٫ٞمً الىاخُت اله ٓٞغة  ْالخاء اجداص في اإلاسغط ألّن  مخ مً هاخُت ؤّما  ،بين الخاء 

ْعان،  ٞةّن  اإلاٗجى ْالض ْالؿبذ:الجغي  بي: ) ٍْسخل٠ ٖىض البٌٗ، ٢ا٫ ال٣َغ ٍٓين  مٗىاَما مخ٣اعب ٖىض بٌٗ اللٛ

ْٞغؽ ؾابذ ْعظلُّ،    :قضًض الجغي ؛ ٢ا٫ امغئ ال٣ِـ :ْمىّ الؿابذ في اإلااء؛ لخ٣لبّ بُضًّ 

ٓوىمسر بطا ما الؿابداث ٖلى   .. ؤزغن الٛباع بال٨ضًض اإلاغ٧ل.ال

٢ُْل     ) :٢ُْل:الؿبذ الٟغاٙ؛ ؤي بن ل٪ ٞغاٚا للخاظاث بالجهاع.      )[:7اإلاؼمل] ؛

ٓما ُْٖاء ،ؤي ه ًْٖ ابً ٖباؽ  ْعاخخ٪،  :ْالدؿبذ الخمضص، ط٦ٍغ الخلُل،  ٓم٪  ٍٓال لى ٍٓال" ٌٗجي ٞغاٚا َ "ؾبدا َ

٢ْا٫ الؼظاط  بن ٞاج٪ في اللُل، شخيء ٞل٪ في الجهاع ٞغاٙ الاؾخضعا٥. :ٞاظٗل هاقئت اللُل لٗباصج٪، 

ْاثل "ؾبسا" بالخاء اإلاعجمت. ٢ا٫ اإلاِضْي   ٓ ْؤب ٔ طل٪ ًٖ ال٣اعثين بهظٍ  :٢ْغؤ ًدحى بً ٌٗمغ  ٓم ْع ْمٗىاٍ الى

٢ُْل ٢ْض صٖذ ٖلى ؾاع١ مٗ :ال٣غاءة.  ْمىّ ٫ٓ٢ الىبي نلى هللا ٖلُّ ْؾلم لٗاجكت  ْالؿٗت ْالاؾرراخت  ىاٍ الخٟت 

  :بضٖاث٪ ٖلُّ. ؤي ال جسٟٟي ٖىّ بزمّ ؛ ٢ا٫ الكاٖغ 4"ال حؿبدي ٖىّ" :عصائها

ْاٖلم ّ ٞؿبش ٖلُ٪ الِم 
ّ
 .. بطا ٢ضع الغخمً قِئا ٩ٞاثً.بإه

                                                 
 .1/495 ،اإلاسهو 1
بي، ،الجام٘ ألخ٩ام ال٣غآن :اهٓغ 2 ٓ خُان،  ،، البدغ اإلاد19/42ُِال٣َغ  –صاع ال٨خب الٗلمُت ٞسغ الضًً الغاػي، ،، مٟاجذ الُٛب10/315ؤب

 .30/156،م 2000 -َـ 1421، 1بيرْث،ٍ:
 .4/185 ،اإلاسهو 3
4)  ٍ ُب ألاعهْا َٗ ِجْؿخاوي، جذ: ق ْص ؾلُمان بً ألاقٗض بً بسخا١ بً بكير بً قضاص بً ٖمْغ ألاػصي الّسِ ٓ صا ْص، ؤب ض ٧اِمل  -ؾنن ؤبي صا مَدمَّ

 .4909م، ع٢م: 2009 -َـ  1430، ٢1ٍغ بللي، صاع الغؾالت الٗاإلاُت، ٍ:
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ْالدؿبُش  :. ْؾبش الخغ٣ًا٫ ؾبش هللا ٖى٪ الخمى ؤي زِٟٟا :ألانمعي ٓم الكضًض.  ْالدؿبُش الى ٞرر ْز٠. 

ْجىِٟكِا ؛ ٣ًا٫ للمغؤة ْالهٝٓ  ْال٨خان  ْالؿبُش مً ال٣ًُ ما ٌؿبش بٗض  :ؤًًا جٓؾُ٘ ال٣ًُ  ؾبدي ٢ُى٪. 

ٓبغ( ،ْال٣ُٗت مىّ ؾبُست ،ؤي ًل٠ لخٛؼلّ اإلاغؤة ،الىضٝ ْال  .٦ْ1ظل٪ مً الهٝٓ 

ٓم ْفيالـاء زاء: ببداٌ ْالش ٓم  ا( ْالٟ َِ َضِؾ َٖ َْ ا  َِ ِٓم
ُ
ز َْ ٓص: ) ابً بلى  وؿب ابً ؾُضٍ َظٍ ال٣غاءة ٢2غاءة ابً مؿٗ

ْهي ٖىض ٚيٍر البً ٖباؽ ٦ظل٪ ٓص  ٢ْض ؤصعط ابً ؾُضٍ َظا الخٛاًغ في باب ما ال ٌّٗض بضال، 3مؿٗ ْهي ٢غاءة قاطة.  ،

ٍْا٦ض طل٪ ما ط٦ٍغ عّبما ْطل٪  ٍ البض٫،  ٓ ما ًسّل بكْغ َْ ْاإلادُِ( خُض لخٛاًغ اإلاٗجى ٖىضٍ،  في معجمّ )اإلاد٨م 

ٓمت ٢ا٫ ٓاخضة ٞ ٓما ال ْؤػص الؿغاة ٌؿمٓن الؿيبل ٞ ْالخىُت  ٓم الؼعٕ  جاها):٢ا٫: الٟ
َ
ا ؤ

َّ
 .٢ْا٫َ َعِبُُئُهْم إلا

ٌ
َٓمت

ُ
ٞ ِّ ِ

ّٟ َ
ْ  .. ِب٨ ؤ

ٓمخاِن 
ُ
ٓلّ ٖؼ ْظل ٞ ٓم ؤعاٍ ٖلى البض٫ ٢ا٫ ابً ظجي: طَب بٌٗ ؤَل الخٟؿير في ٢ ٓم لٛت في الش ٢ُْل الٟ ا"( َِ ِٓم

ُ
ٞ َْ " 

 
ّ
ْما ًسخبز مً الخبٓب  ّبلى ؤه ٓم الخىُت  ٓاب ٖىضها ؤن الٟ ْاله ٓم ٞالٟاء ٖلى َظا ٖىضٍ بض٫ مً الشاء ٢ا٫  ؤعاص الش

ْلِؿذ الٟاء ٖلى َظا بضال مً الشاء(. ٓمذ الخبز بطا زبزجّ  ُٞالخٔ ؤّن ؤؾاؽ اٖخباع َظا الخٛاًغ بضال ؤم ال ٣ً4ا٫ ٞ

بي ٓ اإلاٗجى.٢ا٫ ال٣َغ ٓم أل )ازخل :َ ٓ الش ٓم ٣ُٞل َ ٠ّ في الٟ
ّ
ْالشاء جبض٫  ه ٍٓبر ًٖ الطخا٥  اٍ ظ اإلاكا٧ل للبهل، ْع

ٓا ٢ْا٫ ؤمُت بً ؤبي الهلذ :مً الٟاء ٦ما ٢ال ْظضٝ لل٣بر،  ْمٛازير. ْظضر    :مٛاٞير 

ْالبهل.٧اهذ مىاػلِم بط طا٥ ْاَغة ٓمان  ْالٟ  .. ٞحها الٟغاصٌـ 

٢ْا٫ خؿان :الٟغاصٌـ ٦ْغم مٟغصؽ ؤي مٗغف.    :ْاخضَا ٞغصٌـ. 

٢ٓل.ْؤهخم ؤهاؽ لئام ألان٫ٓ  ْالخ ٓم   .. َٗام٨م الٟ

٢ُْل ْالىًغ بً قمُل.  ٓ ٫ٓ٢ ال٨ؿاجي  َْ ْالبهل  ٓم  ْؤ٦ثر  :ٌٗجي الش ي ًٖ ابً ٖباؽ ؤًًا  ٓم الخىُت، ْع الٟ

ْازخاٍع الىداؽ ٢ا٫  ً ْؤؾاهُضٍ صخ :اإلاٟؿٍغ ْمً ٢ا٫ بّ ؤٖلى  ْبن ٧ان َْٓ ؤْلى  اًخّ  ٍٓبر بىٓير لْغ ْلِـ ظ اح، 

ْالٟغاء ٢ض ازخاعا ال٫ٓ٣ ألا٫ْ إل  ْلِـ طل٪ ب٨شير في ٦الم  بضا٫الٗغب الٟاء مً الشاء ْؤلا  بضا٫ال٨ؿاجي  ال ٣ًاؽ ٖلُّ 

 .5الٗغب(

ٓلّ حٗالى: )الجُم خاء: ببداٌ ْمىّ ٢ ٓم ظٓؾا؛ جسللتهم  ظاء في اإلاسهو: )ظؿذ ال٣    

         ):ٓا(.[5]ؤلاؾغاء ٓ في مٗجى ظاؾ َْ ٓا زال٫ الضًاع  ٓ الؿّما٫ ٞداؾ  ٢ْ6غؤ ؤب

ْؤما ٢غاءة الخاء ٞهي ٢غاءة قاطة وؿبذ ٓا( بالجُم اإلاعجمت،  ٓع )ٞجاؾ ؤبي الؿّما٫ ٚير ؤّن َظٍ بلى  ٢غاءة الجمِ

ٓاب َٓ ؤّجها  ْط٦غ ؤّن اله إَا الؼع٦صخي 
ّ
ٓبتاليؿبت زُ ٓاع الٛىٓي، بلى  ميؿ الؼع٦صخي اٖخبر َظا  ٦ما ؤّن ؤبي الؿ

ان: )مً ٦ال بضا٫الخٛاًغ مً ٢بُل ؤلا  ٓلٓن: مضخّ  ببضا٫مِّم ، ٞجاء في البَر ْب٢امت بًِٗا م٣ام بٌٗ ٣ً  ٝ الخْغ

ٓلّ حٗالى: ) َْٓ ٦شير ؤل٠ ُّٞ اإلاهىٟٓن ْظٗل مىّ ابً ٞاعؽ ٢ ْمضَّ             

                                                 
بي،   1  .19/42اهٓغ الجام٘ ألخ٩ام ال٣غآن، ال٣َغ
 .41/191اإلاسهو،  2
ٓ خُان،  ،اهٓغ البدغ اإلادُِ 3  .1/376ؤب
ٓم، ابً ؾُضٍ،  4 ْاإلادُِ ألٖا  .10/546اإلاد٨م 
بي،  5  .1/425الجام٘ ألخ٩ام ال٣غآن، ال٣َغ
 .1/497اإلاسهو،  6
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   ):ْط٦غ ًٖ الخلُل[63]الكٗغاء ْٞغ٢ّ. ٢ا٫:  ْالالم مخٗا٢بان، ٦ما ج٫ٓ٣ الٗغب: ٞل٤ الهبذ   -، ٣ٞا٫: ٞالغاء 

ّ -ْلم ؤؾمّٗ ؾماٖا 
ّ
ٓلّ حٗالى:  ؤه )٢ا٫ في ٢        ) :ٓا ٣ٞامذ الجُم  [5]ؤلاؾغاء بهما ؤعاص ٞداؾ

ال ؤخ٣ّ ٖىّ، ٢لذ: ط٦غ ابً ظجى في "اإلاددؿب":  ْما ؤخؿب الخلُل ٢ا٫ َظا  ا ٢غاءة ؤّجهم٣ام الخاء، ٢ا٫ ابً ٞاعؽ: 

ض  ٓ ٍػ ٢ْا٫: ٢ا٫ ؤب ٓ الؿما٫،  ْ  -ؤب َْظا ًض٫ ٖلى ؤن ؤ ْاخض.  ٓا  ٓا ْظاؾ ٓا[ ٣ٞا٫: خاؾ ٓ ]ٞجاؾ : ٢لذ لّ: بهما َ ٚيٍر

ال ًبٌٗ ال٣غاء ً َْظا الظي ٢الّ ابً ظجى ٚير مؿخ٣ُم  ْلظل٪ هٓاثغ. اهخهى،  اًت    ألخض ؤن ٣ًغؤ دّل خسير بال ْع
ّ
بال

ٓلّ:" ٢ْ اًت.  ْاخض"بالْغ ٓ  بجهما بمٗجى  ٓ ؤب ء بّ َ ْال٣أع ٢ْاثل طل٪  ٓ الٟخذ،  اًت ٦ما ْىّ ؤب ال ًٓظب ال٣غاءة بٛير الْغ

ٓ الؿما٫ ٞاٖلم طل٪، ٦ظل٪ ؤؾىض ٓاع الٛىٔٓ ال ؤب ٓ ٖمْغ الضاوي، ٣ٞا٫: خضزىا اإلااػوي ٢ا٫: ؾإلذ الؿ ٍ الخاٞٔ ؤب

َْٗجى ؤن  ْاخض،  ٓا  ٓا ْظاؾ ٓا[ ٢ا٫: خاؾ ٓ ]ٞجاؾ ٓا[ بالخاء ٚير الجُم ٣ٞلذ: بهما َ ، ٣ٞغؤ: ]ٞداؾ ٓاع الٛىٔٓ ؤبا الؿ

ْالٛغى ٦ما ظاػث باألْلى ٣ٞض ٚل ٓػ في الهالة  ْبن ٧ان ؤعاص ؤن ال٣غاءة بظل٪ جج ْاخض  ِ في طل٪ اللٟٓين بمٗجى 

ٓحي  ْؤؾاء(. ْ ؤن ببضالا ٚير ؤّن اٖخباع الؼع٦صخي لِظا الخٛاًغ اله ٓهّ ال ٌٗض  ًسال٠ اإلاجم٘ ٖلُّ مً ؤَل اللٛت مً ٧

 ٣ِٞ ال 
ً
ٓجُت؛ ٞالجُم خٝغ ججغي مً ْؾِ ببضالا٩ًٓن جغاصٞا ْالخاء ال جغبُِما ٖال٢ت ن ْطل٪ ؤن الجُم  ؛ 

ٓع قضًض بِىما الخاء خٝغ  ٓ خٝغ مجِ َْ ٓ مِمٓؽ.اللؿان   خل٣ي عز

 الخاجمت

ْمً زال٫ ما ؾب٤ بُاهّ    ْفي زخام َظا البدض 
ّ
 الىخاثج الخالُت:بلى  ىا هسلوٞةه

ْالضعاؾت التي بين ؤًضًىا  - ٓاء اللٛت الٗغبُت ٖلى ٦شير مً اللهجاث،  ْٖاء  جبّيناخخ ؤن ال٣غاءاث ال٣غآهُت حٗخبر 

ٓعصا ًلجإ بلُّ اإلاعجمُٓن  مً ألاَمُت بم٩ان ٧ان ؾببا في الخٟاّ ٖلى َظٍ اللهجاث، الصخيء الظي ظٗلِا م

 لالؾخضال٫، ْالاؾدكِاص.

ٓع اإلاخٗضصة لئل  - ْهٓغا ل٩ٓن ال٣غاءاث بضا٫مؿاَمت ال٣غاءاث ال٣غآهُت في اإلاداٞٓت ٖلى اله ا -،  في قَُغ

ٓاجغ ْجّ -اإلاخ ٓا َظا الجاهب، ٩ٞاهذ ال٣غاءاث  ٞةّن  هي ٢غآن مخّٗبض بخال ْٚيٍر مً اإلاعجمُين لم ٌٟٛل ابً ؾُضٍ 

 .ْبُان مسخل٠ الخٛاًغاث ،ال٣غآهُت خايغة إلزباث َظٍ الٓاَغة

ٍ ؤلا  - ْٖضم اٖخباع بضا٫ؤَمُت مغاٖاة قْغ ين في لٟٓت ما  ٧ّل ،  ٓحي بين خٞغ  حٛاًغ ن
ً
ٍ  ،ببضالا ْهي قْغ

ٓجها ازُخل٠ في ج   ؤم ال.ببضالا دضًضَا بين ؤَل اللٛت، ألامغ الظي الازخالٝ في بٌٗ ال٩لماث ال٣غاثُت في ٧

ٓاَغ خّتى  –ْلٓ ٧اهذ قاطة -ألانل في ال٣غاءاث ال٣غآهُت  - ج٩ٓن نالخت لالؾدكِاص ٖلى ْاَغة مً الٓ

ث ٢غاءة ألانمعي )الهغاٍ( بالؼاي الخال ٓ الّؿمإ؛ ٣ٞض عؤًىا ٠ُ٦ ُعصَّ ٍٓت َ ٍٓا بذجت اللٛ ْصة لٛ ْاٖخبرث مغص هت، 

 .  ؤن ألانمعي لم ٌؿمِٗا مً ؤبي ٖمْغ
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 :خمتصش اثٍ عجذ احلكى انكجري

 أمهْتو ًممْضاتو
 بللاطم كسازي ؤ.

 كظىؼُىت-حامعت ألامير عبد اللادز

ص:اإلا
ّ
 لخ

ْٖلما ٌّٗض اإلاسخهغ ال٨بير لئلمام ٖبض هللا بً ٖبض الخ٨م اإلاهغي اإلاال٩ي مً ؤقِغ ٦خب اإلاظَب  اًت  ْمهاصٍع ْع

ْؤن  ٢ْض بلٛذ مؿاثلّ ال٣ُِٟت زماهُت ٖكغ ؤل٠ مؿإلت،  ّٟ ؾماٖاث جالمظة ؤلامام مال٪، 
ّ
خُض ازخهغ ُّٞ مال

ْللمسخهغ  ْالؿىت؛  ُت مً ال٨خاب  ْلِظا اٖخمضٍ ال٣ِٟاء في ؤَّم  َظٍ اإلاؿاثل مبيُت ٖلى الىهٓم الكٖغ ُت ٦بيرة، 

٢ْض قغخّ بًِٗم، ْخّٟٓ َلبت ا ٓلِم،  ٓص َظٍ ألاَمُته٣ ْحٗ مؿاثلّ ماّنلت، ْقاملت لجمُ٘  بلى ؤّن  لٗلم، 

 ْ ٓاب ال٣ُِٟت،  ْ ؤّجهألاب ْ ؤّجها مؿاثل مسخهغة ازخهاعا ٚير مسّل،  ٓاٖض ال٣ُِٟت،  مً َٝغ مّضةا مٗخؤّجها قبحهت بال٣

م. ْٚيَر  ال٣ِٟاء اإلاال٨ُين 

ْؤبغػث ْوكإة،  ْط٦غث خُاجّ  ذ في َظا اإلا٣ا٫ بابً ٖبض الخ٨م  ْزىاء الٗلماء ٖلُّ،  ٣ٞض ٖٞغ م٩اهخّ الٗلمُت 

ْؤَّم مميزاجّ، زّم جدضزذ ًٖؤَّم  زّم ٖغظذ ٖلى مسخهٍغ ال٣ٟهي خُض ط٦غث ْمىهجّ ُّٞ  ٓ  ؤَّم  ُخّ  َْ خّ  قْغ

 ذ بلحها.جّٓنلالىخاثج التي  ؤَّم  قغح ؤلامام ألابهغي البٛضاصي، زّم زخمذ بساجمت ط٦غث ٞحها
Abstract 

The great  Manual of Imam (Abdullah bin Abdul al-hakem El Masri ElMaliki) is one of the 

most celebrated books and sources of doctrine،novel and note Where it shortened the author 

headphones students of Imam Malik، the  number of doctrinal issues eighteen thousand And that 

these issues are based on religious texts from the Quran and Sunnah the Manual has great 

importance That is adopted by scholars in tell them Some of them have been explained And saved 

by  science students Return this importance to that poked grows And inclusive of all doctrinal doors 

Because it is concise questions Acronym breach And because it is similar to the rules of 

jurisprudence And because they are supported by scholars Maalikis and others In this article.   

I said the life and the emergence of IBN ABDELHAKEM I highlighted the Scientific stature 

and scholars praise him Turning to shortlist idiosyncratic Stating its importance and the method in 

which the most important features Then I talked about the most important explanations the explain 

the Imam ELABHARI ELBAGHDADI Then I ended with conclusion، stating the most important 

results that I reached. 

 

  اإلالدمت:

ىْ الخمض هلل عّب الٗاإلاين ال٣اثل: ﴿
َ
ِرُزوا ك

ْ
ى ُُ ًِ َوِل ً ُهىا ِفي الّدِ

َّ
ل

َ
ـ

َ
خ َُ  ِل

ٌ
ت

َ
اِثـ

َ
ٍت ِمْنُهْم ػ

َ
ّلِ ِؿْسك

ُ
ًْ و َس ِم

َ
ـ

َ
 ه

َ
ْىال

َ
ل
َ
ا مهّم ؿ

َ
ِبذ

  َزَحُعىا
َ
ُزون

َ
ْدر ًَ ُهْم 

َّ
َعل

َ
ْيِهْم ل

َ
ٓبت ﴾.ِبل م الظي ٢ا٫: "مً ًغص هللا بّ زيرا . (122:)الخ ضها مدمض الىبي ال٨ٍغ ُّ ى هللا ٖلى ؾ

ّ
ْنل

ٓا لىا َظا الضًً. ْٖلى آلّ ْصخبّ الظًً ه٣ل  ٣ًِّٟ في الضًً". مخ٤ٟ ٖلُّ. 

ٓم التي خٟٔ هللا بها َظا الضًً ٣ٞض ازخّو هللا حٗالى َظٍ ألاّمت بسهٓنُاث ٦شيرة: مجها  ؤّما بعد: َظٍ الٗل

ٓا ؾاٖت مً لُل ِاع الظًً لم ًرر٧   جهاع ؤْ  ْبًٟل الٗلماء ألابغاع ألَا
ّ
ْحٗلُما ْقغخا بال ما 

ّ
َٓا في الٗلم حٗل ْؤمً

ٓمئ ٓا لىا مالٟاث زالضة ج ٧ْان مً َاالء الٗلماء ال٣ِٟاء ؤلامام الجلُل بلى  ْجإلُٟا، ٞرر٧ هللا عبد بزالنِم في طل٪، 

ْمً مالٟاجّ ال٣ُِٟت: اإلاصسي اإلااليي  بً عبد الخىم ما،  ُّ الظي خٔٓ  "اإلاسخصس الىبير"الظي جغ٥ لىا جغازا ٣ُِٞا ٢
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ٓلّ  ْ ي هللا حٗالى ْؾّىت عؾ ْاإلاؿخيبُت مً  آالٝ اإلاؿاثل ال٣ُِٟت اإلاؿىضة لئلمام مال٪ بً ؤوـ بمام صاع الهجغة، 

م.
ّ
ى هللا ٖلُّ ْؾل

ّ
هغ ال٨بير لئلمام الجلُل ٖبض هللا بً ٖبض الخ٨م خضًض ًٖ مهضع مً ْالخضًض ًٖ اإلاسخ نل

ْالخضًض ًٖ  ٍت ًٖ ؤلامام مال٪ بً ؤوـ عخمّ هللا،  ٫ في ه٣ل اإلاؿاثل اإلاْغ ّٓ مهاصع ال٣ّٟ اإلاال٩ي الظي ٖلُّ اإلاٗ

ْهت ْاإلاض إ  اٞض ال٣ّٟ اإلاال٩ي اإلاخّممت للمَٓ ْالخضًض ًٖ "مسخهغ ابً ٖبض الخ٨م ال٨بير" خضًض ًٖ عاٞض مً ْع  ،

ْالؿّىت. ٓا٣ٞت لل٨خاب  ٞال زالٝ بين ٣ِٞاء اإلاظَب ؤن ابً ٖبض  اإلاسخهغ ال٨بير َٓ الخضًض ًٖ ؤصّر ال٨خب اإلا

ْصٕ ُّٞ ماصة  ْؤ ٫ مً ْي٘ ٦خابا مسخهغا ظم٘ ُّٞ ؾماٖاجّ ْؾماٖاث قُٓزّ ًٖ ؤلامام مال٪،  ّْ الخ٨م َٓ ؤ

ا٣ُِٞت ال بإؽ بها، خُض ط٦غ ُّٞ زماهُت ٖكغ ؤل٠ مؿ ابلى  إلت ٣ُِٞت زم ازخهَغ  ؤعبٗت آالٝ مؿإلت، زّم ازخهَغ

ؿا بلى  ْجضَع م اَخم بّ ال٣ِٟاء خٟٓا  ُّ ألَمُت َظا الؿٟغ ال٣ ؤل٠ ْؾخماثت مؿإلت، ٦ما ط٦غ ال٣اضخي ُٖاى، 

ْا مً ٖضٍ.  ْه٣ل ٖىّ ظمُ٘ مً ال٣ِٟاء الظًً ظاء  ْقغخا، ْؾاع ٖلى ههجّ البٛضاصًٓن مً اإلاال٨ُت، 

ّٟ ابً ٖبض الخ٨م في َظا اإلا٣ا٫.ألَمُت َظا 
ّ
ًْٖ مال ُٟت ٖىّ  ٓم بظ٦غ إلادت حٍٗغ  ال٨خاب ؤ٢

ن ٍْ  ّٓ ْمبدشين، ْزاجمت. خ٩  َظا اإلا٣ا٫ مً م٣ضمت، 

 ٌ  ابً عبد الخىم خُاة ووؼإجه:اإلابدث ألاّو

ٓ ٖبض هللااإلاؼلب ألاّوٌ: اطمه ووظبه وعاثلخه:  بً لُض الخ٣لي اإلاهغي مٓلى عاٞ٘ مٓلى  ّٖينبً ٖبض الخ٨م بً ؤ َ

ٓلض  ْالضٍ ٖبض الخ٨م بً لُض ٞ ْؤّما  ت،  ٖشمان بً ٖٟان "عضخي هللا ٖىّ" ٢ضم ظّضٍ مهغ ْؾ٨ً ؤلاؾ٨ىضٍع

ْال٣ّٟ ٞؿم٘ مً مال٪، ٢ا٫ ال٣اضخي ُٖاى: لّ ًٖ  ْاقخٛل بالٗلم  ا،  ْاقخٛل بالخجاعة ٞهاع زٍغ ت،  باإلؾ٨ىضٍع

، ْٚيٍر ْٖبض هللا بً نالر،  مال٪ مؿاثل في اإلاضّبغ  ْابً ال٣اؾم  َْب  ٔ ٖىّ ابً  ط٦غ ابً ال٣اؾم ٖىّ مؿإلت، ْع

 . (1)ٌ"٧171ان ٖا٢ال ؤصًبا ؤعجلخّ اإلاىُت ًٖ بج٣ان مظَب مال٪ جٓفي "ؾىت 

ِم ًٖ ؤبحهم 
ّ
ْْا ٧ل ْع ْمدمض،  ْٖبض الغخمً، ْؾُٗض،  َْم ٖبض الخ٨م،  الصٍ ٩ٞان ؤعبٗت مجهم ٣ِٞاء  ْؤّما ؤ

ْعْٔ ًٖ ظماٖت ال ًدهٓن ًْٖ ٚيٍر مً ٣ٞ ٔ اإلاسخهغ ًٖ ؤبُّ،  ْاقتهغ مجهم مدمض بً ٖبض الخ٨م الظي ْع ِاء، 

ال خّتى ٦ثرة ْصخب ؤلامام الكاٞعي  ٢ْا٫ ال٣اضخي ُٖاى:  بلٜ باإلمام ؤبي بسخا١ الكيراػي ؤن ّٖضٍ مً الكاُٞٗت، 

ٓالّٟ ٖل ْج ٓعة،  ْب٢امخّ ُّٞ مكِ ْالرزامّ إلاظَب مال٪،  ْٚيٍر ؤصعي لم ٞٗل َظا؟  ْالغّص ٖلى الكاٞعي  ى مظَبّ 

ٞت  . (2)مْٗغ

ٓلضٍ، ٣ُٞل: ؾىت: )اإلاؼلب الشاوي: مىلدٍ ووؼإجه:  ش م ٌ(، 150ازخل٠ مً جغظم لٗبض هللا بً ٖبض الخ٨م في جاٍع

٢ُْل ؾىت:)٢ْ155ُل: ؾىت:) ٢ْض وكإ 156ٌ(  ْاخضا مجها،  ْلم ًغّجر  ٓا٫ الشالزت  ٌ( ٣ٞض ط٦غ ال٣اضخي ُٖاى َظٍ ألا٢

ال قّ٪ ؤن ألبُّ ألازغ البلُٜ "عخمّ هللا ْالٗلماء بُٗضا ًٖ الٟرن،  ْزغاء، ْفي مجخم٘ مليء بالٗلم  ّْٖؼ  " في بِذ ٖلم 

٧ْان ؤ٦ثر ال٣ِٟاء بمهغ مً جالمُظة ؤلامام مال٪ "عخمّ  ْمهاخبت ؤَل الٗلم في ػماهّ،  ْال٣ّٟ،  ٓ الٗلم  في بعقاصٍ هد

ْمً ؤقِغ َاالء الٗلماء الظًً ؤزظ ٖجه  م: هللا". 

ٓر ٖبض هللا بً ٖبض الخ٨م بمام صاع الهجغة مال٪ بً ؤوـ 179ؤلامام مال٪ بً ؤوـ )ث -  (: ًإحي في َلُٗت قُ

٢ْض ه٣ل ال٣اضخي ُٖاى ًٖ ؤبي بسخا١ الكيراػي،  إ ْؾم٘ مىّ اإلاؿاثل في الٗلم،  ٔ ٖىّ اإلآَ "عخمّ هللا" خُض ْع

                                                 

 .1/177جغجِب اإلاضاع٥: ال٣اضخي ُٖاى، ( 1)

 .1/403جغجِب اإلاضاع٥: (2)
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ّ
ّ
ٓ زال ؤه إ هد ْابً هانغ الضًً الضمك٣ي، ٢ا٫: "البً ٖبض الخ٨م ؾمإ مً مال٪ اإلآَ زت ؤظؼاء، ٦ظا ط٦ٍغ ُٖاى 

إ اة اإلآَ  . (3)ْابً ٖبض الِاصي في ْع

ْلِظا اؾخٗان  م،  ْٚيَر ْؤقِب،  ْابً ال٣اؾم  َْب  ْٖلى َظا ٞؿماّٖ مً مال٪ لِـ بال٨شير مشل ابً 

ين، ْؾإ٢خهغ ٖلى ؤعبٗت مً ٦باع قُٓزّ  ً ًٖ مال٪ مً اإلاهٍغ  َْم:بالؿمإ مً َاالء اإلا٨ثًر

ْلض "عخمّ هللا" ؾىت:) - ٓ مدمض  َْب بً مؿلم الِٟغي: ؤب ً 125ٖبض هللا بً  ٌ(، ْصخب ؤلامام مال٩ا ٖكٍغ

٧ْان ؤلامام مال٪ ٨ًخب بلُّ: ْط٦غ ابً ٖبض البّر بلى  ؾىت،   ، ْلم ًٟٗل َظا م٘ ٚيٍر َْب مٟتي مهغ،  ّٖبض هللا بً 
ّ
 ؤه

ْابً ال٣اؾم، ٣ٞا٫ مال٪ َْب  ٦غ ٖىض مال٪ ابً 
ُ
َْب "عخمّ ٢ض ط ْابً ال٣اؾم ٣ُّٞ".جٓفي ابً  َْب، ٖالم،  : ابً 

ْمؿاثلّ، 197هللا" ؾىت: ) ٢ْض ؤزظ ٖىّ ابً ٖبض الخ٨م ٦شيرا مً عؤي مال٪  ٢ا٫ ابً ٖبض البر في جغظمخّ خّتى ٌ(، 

ٍٓ مىّ، ْنّى٠ ٦خابا  ْؤقِب ٦شيرا مً عؤي مال٪ الظي ؾمٗ ْابً ال٣اؾم  َْب  ٔ ًٖ ابً  البً ٖبض الخ٨م: "ْع

 . (4) خهغ ُّٞ جل٪ ألاؾمٗت بإلٟاّ م٣ّغبتاز

ْطل٪ ل٫ُٓ صخبخّ  - َْٗٝغ ابً ال٣اؾم بهاخب مال٪،  ٖبض الغخمً بً ال٣اؾم الٗخ٣ي: ؤبٓ ٖبض هللا، 

ْبهظا  ْج٣ّّٟ بّ، ٢ا٫ ال٣اضخي ُٖاى: " ً ؾىت،  ْا٢خهاٍع في الٗلم ٖلُّ، ٣ٞض صخب مال٩ا ٖكٍغ اٍ،  ًّ ْمالػمخّ ب

٤ عّجر ؤلامام ال٣اضخي  اًت سخىٓن لِا ًٖ ابً ال٣اؾمالٍُغ ْهت لْغ َٓاب مؿاثل اإلاض البً  .(5)ؤبٓ مدمض ٖبض ال

ٓوـ، جدذ ع٢م:  ىُت بخ ت في اإلا٨خبت الَٓ ْجٓظض ٢ُٗت مسَُٓ إ،  اًت للمَٓ ْٞاجّ  .(6) 77 -218ال٣اؾم ْع ٧ْاهذ 

 ٌ(. 192"عخمّ هللا" ؾىت: )

ْلض ؾىت ) - ْص ال٣ِسخي الٗامغي:  ؼ بً صا ْبٕغ في ال٣ّٟ 140ؤقِب بً ٖبض الٍٗؼ ْجخلمظ ٖلى مال٪  ٢ا٫ خّتى ٌ(، 

ٔ ابً ٖبض الخ٨م ًٖ ؤقِب مؿاثل ٦شيرة  ٢ْض ْع ين ؤقِب"  مّما الكاٞعي ُّٞ: "ؤ٣ّٞ ؤصخاب مال٪ مً اإلاهٍغ

؛ (7)ؾمّٗ مً مال٪، زّم بهّ ازخهغ ؤؾمٗخّ جل٪ بإلٟاّ م٣ّغبت في مسخهٍغ ال٨بير، زّم ازخهغ مىّ اإلاسخهغ الهٛير

٢ْٖٓض اَخمذ ٦شي ْمً طل٪ ما ٦خبّ الباخض مهُٟى ب ت باإلمام ؤقِب،  في عؾالخّ  ٢لار مً الضعاؾاث الٗهٍغ

اث". َبٗذ الغؾالت بضاع ابً  ٓص الخهٞغ ٣ْٖ ْآعاٍئ ال٣ُِٟت في اإلاٗامالث اإلاالُت  ؼ  ٓان: "ؤلامام ؤقِب بً ٖبض الٍٗؼ بٗى

 م..2007ٌ، 1428، ؾىت: 1خؼم ببيرْث، ٍ

٢ْض ؾم٘ مً مال٪ في اإلاضًىت، زم عخل144ْلض بدّغان ؾىت: )ؤؾض بً الٟغاث الخّغاوي:  - الٗغا١ ٞؿم٘ بلى  ٌ( 

ْٖغى ٖلُّ مؿاثل مدمض  ْاظخم٘ بابً ال٣اؾم،  ْؤزظ ٖىّ ٦خب ؤبي خىُٟت، زم ٢ضم مهغ  مً مدمض بً الخؿً 

٢ْضم بهاخّتى بً الخؿً ٞإظابّ،  ن ٖىّ ألاؾضًت،  ّْ ْٖغيِا ٖلى ابًبلى  ص ال٣اؾم، ٣ٞا٫  ال٣يرْان ٞإزظَا سخىٓن 

٦ْخب ْاؾخضع٥ مجها ؤقُاء ٦شيرة،   ، ؤؾض بً الٟغاث ؤن ٖاعى ٦خب٪ ب٨خب بلى  ابً ال٣اؾم ٞحها شخيء ال بّض مً حُٛيٍر

  سخىٓن 
ّ
ٔ ابً ٖبض الخ٨م ًٖ ؤؾض بً الٟغاث بٌٗ اإلاؿاثل ًٖ مّما ي عظٗذ ًٖ ؤقُاء ٞةو ٢ْض ْع ٍتها ّٖجي؛  ْع

ٍٓ ٖىّ ٔ ؤب ٦ْظا ْع  .(8)مال٪، 

                                                 

اة ًٖ مال٪: م1/191اهٓغ جغجِب اإلاضاع٥: (3) ْابً هانغ الضًً الضمك٣ي، اجداٝ الؿال٪ في الْغ  ،345.  

 .99ابً ٖبض البر، الاهخ٣اء: م( 4)

 .1/254جغجِب اإلاضاع٥: ( 5)

م هجُب: م (6)   .22م٣ضمت اإلاسخهغ ال٨بير، لؤلؾخاط ؤخمض بً ٖبض ال٨ٍغ

 .99ابً ٖبض البر، الاهخ٣اء: م( 7)

  .1/237ال٣اضخي ُٖاى، جغجِب اإلاضاع٥:  (8)
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الصٍ ألاعبٗت، ٣ٞض ط٦غ ْؤّما جالمُ ْؤقِغ َاالء الخالمُظ ؤ ْا ٖىّ، ِٞم ٦شير ظّضا،  ظة ابً ٖبض الخ٨م الظًً ؤزظ

ْزالزين جلمُظا مً ؤقِغ مً ؤزظ ٖىّ.  ال٣اضخي ُٖاى ؤخضا 

َْٓ ابً ؾخين  وؿاجه: ْماثخين،  جٓفي ٖبض هللا بً ٖبض الخ٨م "عخمّ هللا" بمهغ في عمًان ؾىت ؤعبٗت ٖكغ 

٢ْض امخدً في ٞخىت زل٤ ال٣غآن ْسجً بؿببها  .  (9)ؾىت، 

ٓاجغث قِاصاث الشىاء مً ألاثمتاإلاؼلب الشالث:مياهخه العلمُت وزىاء العلماء علُه.  في خ٤ّ ؤلامام ؤبي مدمض  ٢ض ج

َْم ؤظّل ؤصخاب  ٖبض هللا َْب،  ْابً  ْؤقِب  ْممً ؤزجى ٖلُّ قُٓزّ ٧ابً ال٣اؾم  بً ٖبض الخ٨م "عخمّ هللا"، 

َْب"مِّم مال٪ عخ ْابً  ْؤقِب  ْبلُّ ؤْصخى ابً ال٣اؾم،    .(10)هللا، ٢ا٫ ابً ٖبض البر: "

٧ْان ؤٖلم ؤصخاب ْبلُّ ؤًٞذ الغثاؾت بمهغ بٗض ؤقِب،  مال٪  ٢ْا٫ ؤبٓ بسخا١ الكيراػي الكاٞعي: "

ٓلّ"   .(11)بمسخل٠ ٢

ما ببالص مهغ"
ّ
٧ْان مٗٓ ْج٣ّّٟ بمظَبّ،  إ ٖلى مال٪،  ٓ ؤخض مً ٢غؤ اإلآَ  .(12)٢ْا٫ ابً ٦شير: "َ

ٓلّ" ّْٞغٕ ٖلى ؤن ٧ْان ممً ج٤ّٟ ٖلى مظَب مال٪،   . (13)٢ْا٫ ابً خّبان: "

٢ْا خد٢ْ٣٣ّا٫ ابً ٞغخٓن: "٧ان عظال نالخا ز٣ت م ْبلُّ ؤًٞذ ا بمظَب مال٪، ٣ٞحها نض ٖا٢ال خلُما، 

 .(14)الغثاؾت بمهغ بٗض ؤقِب"

ْالتي ب٣ي لِا ألازغ ال٨بير في الخغ٦ت : اإلاؼلب السابع:آزاٍز العلمُت نّى٠ ؤلامام ابً ٖبض الخ٨م مهّىٟاث ُٖٓمت، 

َْظا قإن ال٣ِٟاء في طل٪ الؼمان  ٟاث ٣ُِٞت، 
ّ
ٟاث مال

ّ
ْؤٚلب َظٍ اإلاال ْال٣ّٟ اإلاال٩ي زاّنت،   خُض بّن الٗلمُت، 

ْالتي ًررجب ٖلحها ؤزغ في بُان ما ًدخاط بلُّ الىاؽ مً ؤمغ الخال٫ مِّم َم مىهّبت ٖلى البدض في مؿاثل ال٣ّٟ، 

ٓال٠ُ ٖبض هللا  ْمً ج ْالهٛير، ٢ا٫ ال٣اضخي ُٖاى:  ْمً مهىٟاجّ مسخهغاجّ الشالزت: ال٨بير، ْألاْؾِ،  ْالخغام، 

ْاإلاسخهغ ألاْؾِ" ْ"اإلاسخهغ الهٛير"بً ٖبض الخ٨م "اإلاسخهغ ال٨بير"، ٣ًا٫: بهّ  ؛ هدا بّ ازخهاع ٦خب ؤقِب"

اصة آلازاع،  اًت ال٣غاَِسخي ُّٞ ٍػ ْاإلاسخهغ ألاْؾِ نىٟان، ٞالظي مً ْع إ،  ٞاإلاسخهغ الهٛير ٢هٍغ ٖلى ٖلم اإلآَ

اث لِما ٞال٨بير  ْالهٛير ْظضث مسَُٓ اًت ابىّ مدمض ْؾُٗض بً خؿان؛ ٞاإلاسخهغ ال٨بير  َب٘ زالٝ الظي مً ْع

ٍّٓ ؾىت:  ٢ْض َبٗخّ مغ٦ؼ هجُب م هجُب،  ْاإلاسخهغ الهٛير َبٗخّ صاع الٛغب 2011بخد٤ُ٣: ؤخمض بً ٖبض ال٨ٍغ م، 

ْؤّما اإلاسخهغ ألاْؾِ ٞلم ٌٗلم لّ ط٦غ  اًت ابً الهُضالوي،  ْلّ بٌٗ اليسخ، ْلي وسخت مىّ بْغ   ؤلاؾالمي، 
ّ
في بال

٦ْخاب: ْلّ مً ال٨خب ؤًًا ٦ما ط٦غ ال٣اضخي   ٦خب الرراظم. ٦ْخاب: "ال٣ًاء في البيُان"،  ٓا٫"،  ُٖاى: ٦خاب "ألاَ

٦ْخاب: "اإلاىاؾ٪" ؼ"  ال١: "اإلاسخهغ ال٨بير" الظي (15)"ًٞاثل ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ ْؤقِغ ٦خب ابً ٖبض الخ٨م ٖلى ؤلَا .

َْظا ما هغاٍ في اإلابدض آلاحي.  اٖخمضٍ ٧ّل مً ظاء بٗضٍ مً ال٣ِٟاء اإلاال٨ُين؛ 

ْؤٖٓمِا  :س ابً عبد الخىم الىبيرمسخص:اإلابدث الشاوي اًت،  ٌّٗض اإلاسخهغ ال٨بير البً ٖبض الخ٨م ؤقِغ ٦خبّ ْع

َْب، ط٦غ ال٣اضخي ُٖاى ؤن مؿاثل  ْابً  ؼ  ْؤقِب بً ٖبض الٍٗؼ ٖلما، خُض ازخهغ ُّٞ ؾماٖاجّ ًٖ ابً ال٣اؾم 

                                                 

 .305، 1/304اإلاهضع الؿاب٤: ( 9)

    .1/304اإلاهضع الؿاب٤:  (10)

 .476الكيراػي، َب٣اث ال٣ِٟاء: م ( 11)

ْالجهاًت: ( ابً ٦شير، 12)  .10/346البضاًت 

  . 8/26ابً خّبان الش٣اث:  (13)

ت ؤُٖان ٖلم( 14) ٓن، الضًباط اإلاظَب في مٗٞغ  .218اء اإلاظَب: مابً ٞغخ

 .218الضًباط اإلاظَب: م 1/304جغجِب اإلاضاع٥: ( 15)
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ْاخضا مً ؤ٢ضم ال٨خب ال٣ُِٟت اإلاسخهغ ال٨بير زماهُت ٖكغ ؤل٠ مؿإلت، ٦ما ٌٗخبر ٦خاب: "اإلاسخهغ ال٨بير في  ال٣ّٟ" 

َْظا ما هغاٍ في اإلاُالب آلاجُت:  التي ْنلذ بلُىا، 

ال ؤَّم  لِظا اإلاسخهغ ُت الىخاب: ؤَّم  اإلاؼلب ألاّوٌ:  ْم٩اهت ظلُلت ٖىض ٣ِٞاء اإلاال٨ُت،  ما ُت ٦بيرة  ُّ مال٨ُت ؾ

ْصعاؾت،  ٓا بّ اَخماما ٦بيرا خٟٓا ْقغخا  ْل مام ؤبٓ ب٨غ ألابهغي قُش مال٨ُت الٗغا١ ٢ا٫ ؤلا خّتى الٗغا١، ٣ٞض ؤ

ْ 375"عخمّ هللا":)ث اٖخماص مسخهغاث ابً ٖبض الخ٨م مً ٌ( "٢غؤث مسخهغ ابً ٖبض الخ٨م زمؿماثت مّغة"؛ 

ً: بلى  َٝغ اإلاضعؾت البٛضاصًت عاظ٘  ؤمٍغ

ٍٓت مّضةؤن مؿاثلّ مبيُت ٖلى ؤن٫ٓ صخُدت، ؤي مٗخ ؤّولهما: ْالؿىت الىب م  ٖلى ههٓم ال٣غآن ال٨ٍغ

ٓلّ ٞٓظضث ل٩ّل ؤنال الصخُدت؛ ٦ما   ٢ا٫ ؤلامام البر٧اوي: "ٖغيذ مسخهغ ابً ٖبض الخ٨م ٖلى ٦خاب هللا ْؾّىت عؾ

 
ّ
 .(16)ازىتي ٖكغة مؿإلت ٞلم ؤظض لِا ؤنال"بال

ْجالمظجّ، ٢زاهيهما:  ْؤؾمٗت ٦باع ؤصخابّ  ٓا٫ ؤلامام مال٪  ا٫ ؤلامام ابً ٖبض البر:"نّى٠ ؤن ال٨خاب ظم٘ ؤ٢

ْؤقِب، زّم ازخهغ مً طل٪ ٦خابا  َْب  ْابً  ٖبض هللا بً ٖبض الخ٨م ٦خابا ازخهغ ُّٞ ؤؾمٗخّ مً ابً ال٣اؾم 

ٓ ب٨غ ألابهغي  اَما قغح ؤب ًّ ْب ٫ البٛضاصًين،  ّٓ ما مٗ ْٖلى ال٨خابين م٘ ٚيَر  .(17)نٛيرا 

٫ ٖلُّ في ٦خابّ ال٩افي في ٣ّٞ ؤَل   ّٓ ْمظَب اإلاضهُين، ٢ْض ٖ ْا٢خُٗخّ مً ٦خب اإلاال٨ُين  اإلاضًىت، خُض ٢ا٫: "

ْهت،  ْاإلاض إ،  ْهي: اإلآَ ٓاَا،  ٓاهين صْن ما ؾ لذ مجها ٖلى ؾبٗت ٢ ّٓ ْز٤ ه٣ال، ٞٗ ْا٢خهغث ٖلى ألاصر ٖلما، ْألا

إ ا ْمَٓ ْمسخهغ ؤبي مهٗب،  ْالخاْي ألبي الٟغط،  ت إلؾماُٖل ال٣اضخي،  ْاإلابؿَٓ بً ٦ْخاب ابً ٖبض الخ٨م، 

ض ال٣يرْاوي)ث .(18) َْب. ْه٣ل مىّ ؤلامام ابً ؤبي ٍػ ٌ( في ٦خابّ: ٢ْ386ض اٖخمض ٖلى مسخهغ ابً ٖبض الخ٨م 

َٓاب البٛضاصي)ث  ٦ْظل٪ ال٣اضخي ٖبض ال اصاث"، خُض ه٣ل مىّ مؿاثل ٦شيرة؛  ْالٍؼ ٓاصع  ٌ( في ٦خابّ: 422"الى

ْؤياٝ ؤلامام مدمض بً ال ٓهت ٖلى مظَب ٖالم اإلاضًىت"؛  ٌ( مؿاثل للمسخهغ في ٦خابّ: ٣355اؾم بً قٗبان)ث"اإلاٗ

م ٦ما ط٦غ ال٣اضخي ُٖاى،  ْٚيَر ْؤَل اإلاكغ١  ْاخض مً الٗغا٢ُين  ْاٖخمض ٖلُّ ٚير  "مسخهغ ما لِـ في اإلاسخهغ" 

ٓا ٫ٓ٢ ابً ٖبض الخ٨م ٓلين إلاً ط٦غ ٢ّضم ْا في اإلاؿإلت ٢  .(19)٧ْان ؤَل بٛضاص بطا ْظض

ْاخض مً الٟ ح قغح الكُش ؤبي ب٨غ ألابهغي البٛضاصي.٢ْض قغح اإلاسخهغ ٚير  ْؤقِغ َظٍ الكْغ  ٣ِاء، 

 اإلاؼلب الشاوي: مىهج ابً عبد الخىم في اإلاسخصس الىبير. 

ىلم ًلرزم ابً ٖبض الخ٨م مىهجا م ُّ ٓعص اإلاؿإلت بد٨مِا ٣ِٞ مً ٗ ا في اإلاسخهغ ال٨بير، ٟٞي بٌٗ ألاخُان ً

ْ  صْن ؤي جٟهُل ْ  جضلُل،ؤ َْظا ألا٦ثر في ال٨خاب، ٞمً طل٪.وؿبت ال٫ٓ٣ لئلمام ؤ  مال٪، 

ٓلّ في ٢لُل اإلااء: "بن اإلااء ال٣لُل جٟؿضٍ ٢لُل الىجاؾت" - ٢(20) . 

ٓلّ في الٛؿل مً الجىابت: "ال ًجب الضل٪ في ٚؿل الجىابت" - ٢ْ(21).  

                                                 

ٓ ٖبض هللا مدمض بً ؤخمض بً ؾِلالبرواوي، . 340ْمالضًباط اإلاظَب:  ،2/78جغجِب اإلاضاع٥: (16) ٓ ؤب ٣ٍْا٫: البره٩اوي َ البهغي  ال٣اضخي البر٧اوي، 

ْؤبي ػعٖت  ْؤبي خاجم  ْعْٔ ًٖ ؤخمض بً ٖبضة،  ْعْٔ ٖىّ الخضًض ْؾم٘ مىّ،  ْالؿنن؛ ج٣ّٟ بال٣اضخي بؾماُٖل ْصخبّ  مً ؤَل ال٣ّٟ 

ْالبهغة، جٓفي ؾىت:  لي ال٣ًاء بٟاعؽ  ْْ ٓ الٟغط،  ْالدؿرري، ْصخبّ ال٣اضخي ؤب ْٖىّ ج٣ّّٟ ال٣كيري،  ين،   . 309. الضًباط اإلاظَب: م319ٌالغاٍػ

ْمدمض الٗلمي، اإلاضعؾت البٛضاصًت: م25الاهخ٣اء في ًٞاثل الشالزت ألاثمت ال٣ِٟاء: م ،( اهٓغ ابً ٖبض البّر 17)  ،360. 

 .10ابً ٖبض البر، ال٩افي: م (18)

اصاث: 19) ْالٍؼ ٓاصع  ٓهت: 1/14( اهٓغ الى  .1/401جغجِب اإلاضاع٥: ، 2/1251، اإلاٗ

 .55اإلاسخهغ ال٨بير: م  (20)

 .59اإلاسخهغ ال٨بير: م،  (21)
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  .(22)٢ْا٫ في ػ٧اة الُٟغ: "ال ًضٞ٘ في ػ٧اة الُٟغ زمىا" -

هب مالّ  -
ُ
ٓلّ في الؼ٧اة ؤًًا: "مً ٚ   ؾىين، زّم ٢بًّ ٞلِـ ٖل٢ُّْ

ّ
ْاخضة"بال  . (23)ػ٧اة 

َْظا ٦شير في اإلاسخهغ ؤًًا، مشا٫ طل٪:  ْؤخُاها ؤزٔغ ًظ٦غ اإلاؿإلت بؿاا٫ ٌؿإ٫ بّ ؤلامام مال٩ا، 

ٓلّ في الهُام: "٢لذ إلاال٪: ؤعؤًذ الكِاصة ٖلى َال٫ عمًان ؤ٣ًبل ٞحها ٚير الٗض٫ْ؟ ٢ا٫: ال ًهام عمًان  -  ٢

  ال ًُٟغ مىّ
ّ
ٓابال

ّ
ال ًُٟغ ؤْ  بكِاصة ٖض٫ْ مً اإلاؿلمين ٢ل ْبن ٧ان ٖضال،  ٓاخض  هام بكِاصة ال ًُ ال  ٦ثرْا، 

ْبن ٧ان ٖضال" ٓاخض   . (24)بكِاصة ال

ْؤخؿً طل٪  - ا؟ ٢ا٫ طل٪ لّ،  ط ابيخّ الب٨غ ٢بل ؤن ٌؿخإمَغ ٓلّ في الى٩اح: "٢لذ إلاال٪: ؤعؤًذ الغظل ًؼّْ ٢ْ

اَا بٛ ًّ ٍجّ ب ْجْؼ ْعَا،  ٓػ ٖلحها ؤمغ ٚيٍرؤن ٌكا ال ًج ٓعتها ظاثؼ ٖلحها،    ير مك
ّ
ْؤمغ ألاب في ابيخّ الب٨غ بال بغياَا، 

ت" ْبن ٧اهذ ٧اَع ٤ ٖلُّ بصخيء، ٞمً طل٪:(25)ظاثؼ ٖلحها 
ّ
ال ٌٗل ْؤخُاها ؤزٔغ ًظ٦غ ٫ٓ٢ ؤلامام مال٪ في اإلاؿإلت،   . 

-  ْ ٓلّ في الل٣ُت: "٢ا٫ مال٪ في اإلالخ٣ِ بطا ظاء مً ٌٗٝغ الٟٗام  ٧ٓاء بهّ ًضٞ٘ طل٪ بلُّ"٢  .(26)ال

ا زمؿا ْزمؿين مؿإلت بهظٍ الهُٛت، ٞمً طل٪: ْٚيَر ْص الخمغ   ٢ْض ط٦غ في خض

ٓلّ:" ٢ا٫ مال٪: "مً قغب مؿ٨غا ٞٗلُّ الخّض ؾ٨غ  - ٢ْ ٓلّ: "٢ا٫ مال٪: مً قِض ٖلُّ بغاثدت الخمغ خّض"  ٢  ْ ؤ

ْص لم ٌٗظع  ٓلّ:" ٢ا٫ مال٪: بطا ؤحى العجم الخض ٢ْ ْؤ٢ُم ٖلحهم"لم ٌؿ٨غ"،   . (27)ْا 

َْب ا ًٖ ابً  ْؤ٦ثَر ٓاؾُت،  ٓا٫ ؤلامام مال٪ ب ي ؤ٢ ْ  ْفي بٌٗ ألاخُان ًْغ ْ  ؤقِبؤ  ابً ال٣اؾم، ٞمً طل٪:ؤ

ال ؤخّبها" - ِا  ت ٣ٞا٫: بوي أل٦َغ ًّ ٓلّ: "٢ا٫ ابً ال٣اؾم ؾئل مال٪ ًٖ مضاًَ الٟ ٢(28) . 

َْب ٢ا٫ مال٪ في  - ٓلّ في نبٜ الكٗغ: "٢ا٫ ابً  ٓم، ٢ْ ٓاص للكٗغ: لم ؤؾم٘ في طل٪ بىهي مٗل الهبٜ بالؿ

 . (29)ؤَل الٗلم"بلى  ْٚير طل٪ مً الهبٜ ؤخّب 

ٓاص ٣ٞا٫: ما ٖلمذ ؤخضا ممً مطخى ٧ان  - ٓلّ في اإلاؿإلت هٟؿِا: "٢ا٫ ؤقِب: ؾئل مال٪ ًٖ الخًاب بالؿ ٢ْ

ْٚيٍر مً الهبٜ ؤخّب بلّي" ْما بلٛجي ُّٞ ههي،   . (30)ًهبٜ بّ، 

ْؤقِب: ٢ا٫ مال٪: ال بإؽ ؤن ْفي بٌٗ ألا  َْب  ٓلّ: "٢ا٫ ابً  ْؤقِب مٗا، ٣٦ َْب  ي ًٖ ابً  خُان ًْغ

  .(31)ًيخٗل الغظل ٢اثما"

ٓا٫ ٘ َظٍ ألا٢ ٓا٫ ؤقِب صْن ٞع ي ؤخُاها ؤ٢ ال ًمصخي بلى  ٍْْغ َْب ٢ا٫ ؤقِب:  ٓلّ: "٢ا٫ ابً  ؤلامام مال٪، ٣٦

ْاخض   .(32)الغظل في وٗل 

                                                 

 .105اإلاسخهغ ال٨بير: م  (22)

 .112اإلاسخهغ ال٨بير: م  (23)

 .117اإلاسخهغ ال٨بير: م  (24)

 .188اإلاسخهغ ال٨بير: م  (25)

 .275اإلاسخهغ ال٨بير: م  (26)

 .442 -437اإلاسخهغ ال٨بير: م  (27)

 .540اإلاسخهغ ال٨بير: م  (28)

 .542اإلاسخهغ ال٨بير: م  (29)

 .543اإلاسخهغ ال٨بير: م  (30)

 .542اإلاسخهغ ال٨بير: م  (31)

 .452اإلاسخهغ ال٨بير: م (32)
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ًمخاػ مسخهغ ابً ٖبض الخ٨م ال٨بير بمميزاث ْزهاثو لِـ في ٚيٍر مً  اب:اإلاؼلب الشالث: مميزاث الىخ

ْلِظا اٖخمضٍ ٣ِٞاء الٗغا١ مً اإلاال٨ُت؛ ٢ا٫ ٖبض الغخمً بً زلضْن: "٢ض ٠٨ٖ ؤَل  ؤمِاث ال٣ّٟ اإلاال٩ي، 

ْالتهظًب للب ض ال٣يرْاوي،  ْما جّٟغٕ ٖجها مشل اإلاسخهغ البً ؤبي ٍػ ْهت،  ٓلِا ٖلى اإلاض ْما خ ٠٨ْٖ ؤَل ال٣يرْان  راصعي، 

َا ٓاضخت البً خبِب، زّم َاظْغ ٓا ٖلى مسخهغ ابً ٖبض بلى  ألاهضلـ ٖلى ال ْؤّما ؤَل بٛضاص ٣ٞض اٖخ٨ٟ الٗخبُت، 

ٓ ب٨غ ألابهغي: ٢غؤث مسخهغ ابً ٖبض الخ٨م زمؿماثت مّغة(33)الخ٨م ؤ٦ثر مً ٚيٍر ٢ْا٫ ؤلامام ؤب ْمً مميزاث (34).   .

 َظا ال٨خاب ما ًإحي:

ال٨خاب ظم٘ ؤؾمٗت الخالمظة ال٨باع مً ؤصخاب ؤلامام مال٪، ٢ا٫ ؤلامام ابً ٖبض البر: "نّى٠ ٖبض ؤن  ؤوال: -

ْؤقِب، زّم ازخهغ مً طل٪ ٦خابا نٛيرا  َْب،  ْابً  هللا بً ٖبض الخ٨م ٦خابا ازخهغ ُّٞ ؤؾمٗخّ مً ابً ال٣اؾم 

ٓ ب٨غ ألا اَما قغح ؤب ًّ ْب ٫ البٛضاصًين،  ّٓ ما مٗ ْؤَل اإلاكغ١ (35)بهغي ْٖلى ال٨خابين م٘ ٚيَر ْاخض مً الٗغا٢ُين  ْٚير   .

 ....(36)٦ما ط٦غ ال٣اضخي ُٖاى

ُت، ٦ما ٢ا٫ ؤلامام البر٧اوي البٛضاصي: ٖغيذ مسخهغ  زاهُا: - ٓا٣ٞت مؿاثل اإلاسخهغ ال٨بير للىهٓم الكٖغ م

م، ٌٗجي مؿاثلّ ٞٓظضث ل
ّ
ى هللا ٖلُّ ْؾل

ّ
  ِا ؤنال بً ٖبض الخ٨م ٖلى ٦خاب هللا ْؾّىت عؾ٫ٓ هللا نل

ّ
ازىتي ٖكغة بال

 ...(37)مؿإلت ٞلم ؤظض لِا ؤنال

ْبن ٧ان َىا٥  زالشا: - ٓاخض،  ٓلُت اإلاؿاثل ال٣ُِٟت في الباب ال ٓاب ال٣ُِٟت، ْقم ٓلُت اإلاسخهغ ل٩ّل ألاب قم

َْظا ال ًًّغ،  ٓاب   ه٣و في بٌٗ ألاب
ّ
 ّ ًظ٦غ اإلاؿاثل الخُض به

ّ
ْالجؼثُت...٩ل  ُت 

ٓلّ: "ال بإؽ ؤن  زابعا: - ْاهًباَِا؛ ٣٦ ا  ٓابِ ال٣ُِٟت الزخهاَع ْالً ٓاٖض  ا قبحهت بال٣ اإلاؿاثل التي ط٦َغ

ٓلّ في الخل٘: "ال ه٣ٟت للمسخلٗت ٢ْ م الهُض خُض ؤنِب"،  ّٓ ٓلّ في الدّج: "٣ً ٢ْ ْالجهاع"،   ؤّن  ًجِغ بالىاٞلت باللُل 
ّ
 بال

 .(38)ج٩ٓن خامال"

غخّ، مشل ؤلامام ؤبي ب٨غ ألابهغي ْقغح الخٟاٝ، ْقغح ؤبي ظٟٗغ اَخمام ٦باع البٛضاصًين بك زامظا: -

 الجّهام ألابهغي، ْقغح ؤبي ب٨غ بً الجِم.

ْال٣اضخي ٖبض  طادطا: ْال٣غافي،  ْابً عقض الجض،  اٖخماصٍ مً َٝغ ٦باع ال٣ِٟاء اإلاال٨ُين، ٧ابً ٖبض البّر، 

م ْٚيَر ْالخُاب  خمي 
ّ
ْالل َٓاب   . (39)ال

ح ٦ما ط٦غ ال٣اضخي ُٖاى، ٣ٞض ط٦غ مً َظٍ اإلاؼلب السابع: ػسوخه:  إلاسخهغ ابً ٖبض الخ٨م ال٨بير ّٖضة قْغ

ح: قغح ؤبي ب٨غ ألابهغي البٛضاصي، ْقغح الخٟاٝ، ْقغح ؤبي ظٟٗغ الجّهام ألابهغي، ْقغح ؤبي ب٨غ بً  الكْغ

                                                 

ْع٢ت 33) ب 
ّ
٘ البً الجال ٓ ال٣اؾم ابً هاجي، قغح ٦خاب الخَٟغ ٘ لخؿين الضَماوي: م17( ؤب ْم٣ضمت قغح الخَٟغ  ،94  . 

 .4/468( جغجِب اإلاضاع٥: 34)

 .25، ابً ٖبض البّر، الاهخ٣اء: م360م( اهٓغ مدمض الٗلمي، اإلاضعؾت البٛضاصًت: 35)

 .3/346( جغجِب اإلاضاع٥: 36)
 .340( الضًباط اإلاظَب: م 37)

 .201، 138، 70( اإلاسخهغ ال٨بير: م 38)

ْالخدهُل: 10اهٓغ  ابً ٖبض البّر، ال٩افي: م (39) ْابً عقض، البُان  ْال٣غافي، الظزيرة:34، 1/20،  ْاللخمي، الخبهغة:        1/154،   ،2/713 ،

ٓاَب الجلُل: 725 ْالخُاب، م  ،2/431 ،461 . 
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ْاٖخماص َْظا ًض٫ّ ٖلى اَخمام البٛضاصًين باإلاسخهغ ال٨بير  ْا في اإلاؿإلت الجِم.  ْظض ٢ْض ٢ا٫ ابً هاجي: "ِٞم بطا   ،ٍ

ٓا ٫ٓ٢ ابً ٖبض الخ٨م" ٓلين إلاً ط٦غ ٢ّضم ٢(41). 

ْجها  َْٗخمض ال١، بل بجهم ٌؿخإوؿٓن بها  اًاث ابً ٖبض الخ٨م ٖلى ؤلَا َْظا ال ًِٟم ؤن البٛضاصًين ٣ًّضمٓن ْع

َْظا ما  م،  ْٚيَر ْالٗغا٢ُين  اًاث اإلاضهُين  ْا٣ٞذ ْع ًٔغ في ٦خب البٛضاصًين ؤهٟؿِم ؤمشا٫: ابً في الررظُذ بن 

َٓاب. ْال٣اضخي ٖبض ال ْابً ال٣هاع   الجالب 

ال١ قغح الكُش ؤبي ؤْ  ْظّل مً قغح اإلاسخهغ ال٨بير،  ح ٖلى ؤلَا ْؤقِغ َظٍ الكْغ اإلاسخهغاث بٛضاصًٓن، 

 ب٨غ ألابهغي عخمّ هللا.

 .ػسح اإلاسخصس الىبير ألبي بىس ألابهسي  -

ؤبٓ ب٨غ مدمض بً ٖبض هللا ألابهغي، ال٣ُّٟ اإلا٣غت الهالر الخاٞٔ الىٓاع  َٓجسحمت مىحصة عً ألابهسي: 

ْؤزظ ًٖ ؤبي الٟغط بً  ْابىّ ؤبي الخؿً،  م بغؤي مال٪، بلُّ اهتهذ الّغثاؾت ببٛضاص، ج٣ّّٟ ٖلى ال٣اضخي ؤبي ٖمغ  ُّ ال٣

ْابً  ْابً ب٨ير، ْؾم٘  مً ؤبي ب٨غ بً الجِم،  ْابىّ اإلاىخاب  صاؾت، ْخّضر ٖىّ ظماٖت، مجهم: ببغاَُم بً مسلض، 

ْال٣اضخي ٖبض  ٍٓؼمىضاص،  ْابً ز ٓ ب٨غ البا٢الوي،  ْؤب ْالضاع٢ُجي،  ٓخي،  ْال٣اضخي الخى َٓغاوي،  ٓ ال٣اؾم ال ْؤب بسخا١ 

ْلّ مً الخهاه٠ُ:)قغح اإلاسخهغ  ْابً ال٣هاع،  ب، 
ّ
ْابً الجال َٓاب ْزّغط ٖىّ ظماٖت ٦إبي ظٟٗغ ألابهغي،  ال

ي "عخمّ هللا" ؾىت)ا
ّ
٦ْخاب )بظمإ ؤَل اإلاضًىت(، جٓف ٦ْخاب)ألان٫ٓ(،  ْؤّما قغح (42)ه(375ل٨بير البً ٖبض الخ٨م(،  .

ْمً ؤخؿً  م  ُّ ٓ قغح ٢ ال١ ِٞ ْؤْؾِٗا ٖلى ؤلَا ح  ؤلامام ؤبي ب٨غ ألابهغي للمسخهغ ال٨بير ُٞٗخبر مً ؤًٞل الكْغ

ٓعص الكاعح ٫ٓ٢ ابً ٖبض الخ٨م بهُٛت ح، خُض ً : "مؿإلت" زم ٣ٌٗب طل٪ بالكغح، ْؾإط٦غ َىا بٌٗ الكْغ

 الىماطط مً طل٪.

ْمً اقرٔر خاثُا للخجاعة ؤزغط مىّ الؼ٧اة. زم ٢ا٫ ألابهغي: ٌٗجي ًسغط ػ٧اجّ  ٢ا٫ في باب الؼ٧اة: "مؿإلت" ٢ا٫ 

ْ  بالشمغة مجها الٗكغ  ال ًسغط مجها بال٣ُمتؤ  . (43)هه٠ الٗكغ ٖلى ما ًجب، 

٦ْشيٍر ٢ْا٫ في الغ٧اػ:  ْالغ٧اػ صًٞ الجاَلُت، ْفي ٢لُلّ  "مؿإلت" ٢ا٫ ْفي ع٧اػ الجاَلُت الخمـ. زم ٢ا٫ ألابهغي: 

٩ٍْٓن ُّٞ أل  ْْع٢ّ... ّطَبّ 
ّ
٧ْان ُّٞ الخمـ مً َظٍ الجِت ه  . (44)ؤهؼ٫ منزلت الٟحئ، 

ال خّب  ال ًسغط في الؼ٧اة ٖغى    ٢ْا٫ في مٓي٘ آزغ: "مؿإلت" ٢ا٫: 
ّ
ْ بال ت،  ًّ ْالٟ ال بإؽ ؤن ًسغط الظَب 

ال خّبا ب٣ُمخّ؛ ت. زم ٢ا٫ ألابهغي: بهما ٢ا٫: بهّ ال ًسغط في الؼ٧اة ٖغيا  ًّ ْالظَب ًٖ الٟ ألّن  الًٟت ًٖ الظَب، 

ْما ًازظ  ٓط مىّ،  ْاإلااقُت، ٞبّين م٣ضاع اإلاإز ْالخغر  ت  ًّ ْالٟ م ؤْظب الؼ٧اة في الظَب 
ّ
ى هللا ٖلُّ ْؾل

ّ
الىبي نل

ٓػ جغ٥ اإلا٣ضاع  ٓ ظاػ طل٪ ظاػ ؤن جازظ الؼ٧اة مً ٚير الخغر  مىّ، ٞال ًج ْل ْؤزظ بض٫ مىّ بال٣ُمت،  ٓط مىّ،  اإلاإز

ْال ْاخض مً َظٍ ألاقُاء ّٗينْاإلااقُت   . (45)بطا ٧ان ٢ُمتها ٞحها ههاب 

ٓا٫ ْخضٍ ٞال  ْمً عؤٔ َال٫ عمًان ْخضٍ ٞلِـ ٦مً عؤٔ َال٫ ق ٢ْا٫ في عئٍت َال٫ عمًان: "مؿإلت" 

ٗألّن  ًُٟغ؛ ٍْضٖٓن عئٍت الِال٫. زم ٢ا٫ ألابهغي: ٢ض ط٦غ طل٪ طَع ٓم مً عمًان  ا آزغ ً ت ألَل التهم ؤن ًُْٟغ

                                                 

٘ البً هاجي ٢ؿم الضعاؾت: م  (41)   .94البضٌ٘ في قغح الخَٟغ

، ابً الٗماص، الخىبلي، قظعاث الظَب     في 10/533مدمض بً ؤخمض بً ٖشمان الظَبي، ؾير ؤٖالم الّىبالء: ( ؤلامام الخاٞٔ قمـ الضًً 42)

ت: م  4/473، جغجِب اإلاضاع٥: 4/402ؤزباع مً طَب:  ُّ ٓع الؼ٦ ، ججغة الّى  .91مدمض بً  مدمض مسلٝٓ

 .6 ( قغح اإلاسخهغ ال٨بير ألبي ب٨غ ألابهغي: اإلاجلض الشاوي، اللٓخت ع٢م:43)

 .7( قغح اإلاسخهغ ال٨بير ألبي ب٨غ ألابهغي، اإلاجلض الشاوي، اللٓخت ع٢م: 44)

 .13( قغح اإلاسخهغ ال٨بير ألبي ب٨غ ألابهغي اإلاجلض الشاوي، اللٓخت ع٢م: 45)
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خّ للُٟغ  ْعٍئ ٓم  ّمال٪ الٟغ١ بين مً عؤٔ الِال٫ لله
ّ
ال ًُٟغ؛ أل  ؤه ٓم  ًّه

ّ
ٍْتهم ٖلى  ه ٓم  ال ًتهم ؤخض ٖلى اله

 .(46) الُٟغ...

ت  ْلكغح ألابهغي ٖلى اإلاسخهغ ال٨بير البً ٖبض الخ٨م ّٖضة ٍغ ت باإلا٨خبت ألاَػ ْمجها مسَُٓ اث،  مسَُٓ

٫ في )1655بال٣اَغة، جدذ ع٢م: ) ّْ ت في زالزت ؤظؼاء، ٣ً٘ الجؼء ألا ْج٣٘ َظٍ اإلاسَُٓ ْالجؼء الشاوي  140(،  لٓخت(، 

ْالشالض في ) 83في  ) ٢ْض جدهلذ ٖلى َظٍ اليسخت. 218لٓخت(،    لٓخت(؛ 

 الخاجمت:

ال٣ُم "اإلاسخهغ ال٨بير البً ٖبض الخ٨م" الظي َٓ مهضع مً مهاصع َظا ما ؤعصث ط٦ٍغ خ٫ٓ َظا ال٨خاب 

ٍت ًٖ ؤلامام مل٪  ْمهضع مً مهاصع ال٣ّٟ اإلاال٩ي زاّنت، إلاا ُّٞ مً اإلاؿاثل ال٣ُِٟت اإلاْغ ال٣ّٟ ؤلاؾالمي ٖاّمت، 

 ْ  الىخاثج الخالُت: بلى  ذجّٓنلبمام صاع الهجغة، 

ٓ مً ؤ - ٍّٓ مً ؤؾمٗت ؤن اإلاسخهغ ال٨بير البً ٖبض الخ٨م َ ا اإلاٗخمضة، إلاا ًد ْمهاصَع مِاث ال٣ّٟ اإلاال٩ي 

ْلِظا ال ٌؿخٛجى ٖىّ.  ٓاب ال٣ُِٟت،  ٓلُت مؿاثلّ لجمُ٘ ألاب ٓلُخّ، ْقم ْلكم ْجالمظجّ،   ؤلامام مال٪ 

ْالؿىت ٦ما  - ٢ا٫ البر٧اوي: ٖغيذ مسخهغ ابً ٖبض الخ٨م ؤن مؿاثلّ مبيُت ٖلى ؤن٫ٓ صخُدت، مً ال٨خاب 

ٓلّ ٞٓظضث ل٩ّل ؤنال ٖلى ٦خاب هللا    ْؾّىت عؾ
ّ
َْظا ًّض٫ ٖلى بال  صّختازىتي ٖكغة مؿإلت ٞلم ؤظض لِا ؤنال، 

 مؿاثلّ. 

ْبٗباعاث ؾِلت، ٞهي  - ؤن مؿاثل اإلاسخهغ ال٨بير مهاٚت نُاٚت ٖلمُت ص٣ُ٢ت خُض ظاءث بإلٟاّ ٢لُلت، 

ٓاٖض ال٣ُِٟت.   ؤقبّ بال٣

- ّ
ّ
٣ت مً مضاعؽ ال٣ّٟ اإلاال٩ي ؤه ٫ مضعؾت ٍٖغ ّٓ ْمٗ ٫ اإلاضاعؽ ال٣ُِٟت اإلاال٨ُت،  ّٓ   مٗ

ّ
ْهي اإلاضعؾت بال

ما. ُّ ٢ْض ٢ام ؤلامام ألابهغي بكغخّ قغخا ٢ ٓر َظٍ اإلاضعؾت في مهىٟاتهم،   البٛضاصًت، خُض اٖخمضٍ قُ

ْا  ْاؾخيباٍ ألان٫ٓ  ْالكغح  ح ٞاإلاسخهغ ال٨بير البً ٖبض الخ٨م ظضًغ بالضعاؾت  ٦ْظل٪ قْغ ٓاٖض مىّ،  ل٣

ْالخٗلُل. ْالخضلُل  ح إلاا ُّٞ مً الخإنُل   َظا الؿٟغ، ْزاّنت قغح ؤلامام ألابهغي الظي ٌّٗض مً ؤقِغ الكْغ

َْظا ظِض اإلا٣ّل ٞالخضًض ًٖ اإلاسخهغ ال٨بير   ْؤقغث بلُّ،  ٣ْٞذ ُٞما ٦خبذ  ؤصٖٓ هللا حٗالى ؤن ؤ٧ٓن ٢ض 

ٓ ؤنلبلى  ْمميزاجّ ًدخاط ى هللا ٖلى  ظِض ٦بير، ِٞ
ّ
ْالؿضاص، ْنل  ٤ُٞٓ ٓ هللا الخ م، هضٖ ْمهاصَع مً ؤن٫ٓ اإلاال٨ُت 

ْٖلى آلّ ْصخبّ ؤظم  .ّٗينؾُضها مدمض 

 كاثمت اإلاصادز واإلاساحع:

ْزِ اليسخ، َبٗت اإلاصخف الؼٍسف:  اًت خٟو ًٖ ؤلامام ٖانم، بالغؾم الٗشماوي  اإلاصخ٠ اإلاِّؿغ ؤلانضاع الغاب٘، بْغ

ٓعة.مجم٘ زاصم الخغمين الكغ  ؼ لُباٖت اإلاصخ٠، اإلاضًىت اإلاى  ٍٟين اإلال٪ ِٞض بً ٖبض الٍٗؼ

اة ًٖ مال٪، البً هانغ الضًً الضمك٣ي، جد٤ُ٣: وكإث بً ٦ما٫ اإلاهغي، اإلا٨خبت ؤلاؾالمُت  -1 اجداٝ الؿال٪ في الْغ

 م.2006، 1ال٣اَغة، ٍ

ٖٓاث ؤلاؾالمُت خلبالبّر ابً ٖبض بي ٖمغ ًٓؾ٠ الاهخ٣اء في ًٞاثل الشالزت ألاثمت ال٣ِٟاء، أل -2  .م1997، 1، ٍ، م٨خب اإلاُب

ْالجهاًت، ألبي الٟضاء بؾماُٖل بً ٖمغ بً ٦شير، جد٤ُ٣: ٖلي قيري، صاع بخُاء الررار الٗغبي بيرْث، ٍ -3 ، 1البضاًت 

 م.1988ٌ، 1408

                                                 

 .36( قغح اإلاسخهغ ال٨بير ألبي ب٨غ ألابهغي اإلاجلض الشاوي، اللٓخت ع٢م: 46)
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بي، جد٤ُ٣ ؾُٗض ؤٖغاب،  -4 ٓلُض بً عقض ال٣َغ ْالخٗلُل في مؿاثل اإلاؿخسغظت، ألبي ال ٓظُّ  ْالخ ْالكغح  ْالخدهُل  البُان 

 م. 1985ٌ، 1406، 1صاع الٛغب ؤلاؾالمي، بيرْث، لبىان، ٍ

ٓ أل الخبهغة، -5 م هجُب، مغ٦ؼ هجُب ٓع ؤخمض بً ٖبض ال٨ٍغ اث بي الخؿً ٖلي بً مدمض اللخمي، جد٤ُ٣: الض٦خ ٍّ للمسَُٓ

ْلت ٢ُغ، ٍ   م. 2012ٌ،  1433، 2ْزضمت الررار، ص

ْج٣ٍغب اإلاؿال٪، لل٣اضخي ُٖاى الُدهبي، جد٤ُ٣: مدمض ؾالم َاقم، صاع ال٨خب الٗلمُت، بيرْث،  -6 جغجِب اإلاضاع٥، 

 م.1998ٌ، 1418،  1لبىان، ٍ

 م، جد٤ُ٣: قٝغ الضًً ؤخمض.1975ٌ، 1395، 1الش٣اث ألبي خاجم ابً خبان البؿتي الخمُمي، صاع ال٨ٟغ، بيرْث، ٍ -7

 م. 1987ٌ، 1407، 1الجام٘ الصخُذ "صخُذ البساعي"، إلادمض بً بؾماُٖل البساعي، صاع الكٗب، ال٣اَغة، ٍ -8

ْصاع آلاٞا١ بيرْث. صْن  -9 ٓعي، صاع الجُل،    ث ٍالجام٘ الصخُذ "صخُذ مؿلم" إلاؿلم بً الدجاط ال٣كيري الىِؿاب

ٓن بً محّي الضًً الجّىان، صاع ال٨خب  الضًباط اإلاظَب -10 ٓن اإلاال٩ي، جد٤ُ٣: مإم ت ؤُٖان ٖلماء اإلاظَب، البً ٞغخ في مٗٞغ

 م.1996ٌ، 1417، 1الٗلمُت، بيرْث، ٍ

ً، صاع الٛغب ؤلاؾالمي، بيرْث ضًً ال٣غافي، جذالظزيرة، ألبي الٗباؽ قِاب ال -11 ْآزٍغ  .م1994:مدمض خّجي، 

 ٌ،1425،  1ٗلمُت بيرْث، ٍخاٞٔ قمـ الضًً مدمض بً ؤخمض بً ٖشمان الظَبي، صاع ال٨خب الؾير ؤٖالم الّىبالء، ال -12

13- ٍ ، ت في َب٣اث اإلاال٨ُت، إلادمض بً مدمض مسلٝٓ ُّ ٓع الؼ٦  ، صاع ال٨ٟغ، بيرْث.1ججغة الى

ً الٗماص، ال٨ٗغّي قظعاث الظَب في ؤزباع مً طَب، لئلمام قِاب الضًً ؤبي الٟالح ٖبض الحّي بً ؤخمض بً مدمض ب -14

ٍ، صاع ابً ٦شير، صمك٤، ٍ ٓص ألاعهاْئ  م.1989ٌ، 1410،  1الخىبلي، جد٤ُ٣:مدم

اث  442قغح مسخهغ ابً ٖبض الخ٨م ال٨بير، ألبي ب٨غ ألابهغي البٛضاصي، مسٍُٓ ٣ً٘ في  -15 َْٓ مً مسَُٓ ٓخت،  ل

ت، مهغ، جدذ ع٢م: ) ٍغ .2/367اإلا٨خبت ألاَػ ْلضي وسخت ًٖ اإلاسٍُٓ  .)        

ب ألبي ال٣اؾم ابً هاجي، مسٍُٓ ع٢م: ) -16
ّ
٘ البً الجال ٓوـ.5808قغح ٦خاب الخَٟغ ىُت ج  (، صاع ال٨خب الَٓ

بي،  -17  م.1992ٌ، 1413،  2صاع ال٨خب الٗلمُت، بيرْث، ٍال٩افي في ٣ّٞ ؤَل اإلاضًىت اإلاال٩ي، البً ٖبض البر ال٣َغ

 م.1970، 1بخؿان ٖباؽ، صاع ال٨خب الٗلمُت، بيرْث، ٍ َب٣اث ال٣ِٟاء، ألبي بسخا١ الكيراػي، جد٤ُ٣: -18

ْبخُاء الررار،  -19  م.2003ٌ، 1424، 1، ٍصبي، اإلاضعؾت البٛضاصًت، إلادمض الٗلمي، صاع البدٓر للضعاؾاث ؤلاؾالمُت 

ٍّٓ  ّٖيناإلاسخهغ ال٨بير، لٗبض هللا بً ٖبض الخ٨م بً ؤ -20 م  هجُب مغ٦ؼ هجُب اإلاهغي اإلاال٩ي، جد٤ُ٣: ؤخمض بً ٖبض ال٨ٍغ

ْلت ٢ُغ، ٍ اث ْزضمت الررار، ص  م.2011ٌ، 1432، 1للمسَُٓ

َٓاب البٛضاصي جد٤ُ٣: ٖبض الخ٤ خمِل، صاع ال٨ٟغ بيرْث، ٍ -21 ٓهت ٖلى مظَب ٖالم اإلاضًىت لل٣اضخي ٖبض ال ، 1اإلاٗ

 م. 2000ٌ،  1420

ٓاَب الجلُل لكغح  -22 ٓع بالخُاب، مُبٗت الؿٗاصة ال٣اَغة، ٍم  ٌ.1328، 1مسخهغ زلُل، إلادمض بً مدمض اإلاكِ
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 ح فْيبؤثّشيف انٌسػ ادلذسسِ ًانعٌايم ادل اننفسْخادلشافقخ ًاقع 

 بد انتعهْى انثبٌَُ(ؤسّس) دساسخ يْذاَْخ مب

ٖٓالُت قِغة ػاص  د.   ب

ٓم ؤلاوؿاهُت ْالاظخماُٖت٧ل   ُت الٗل

 ظامٗت باجي مسخاع ٖىابت 

 اإلالخص:

ْا٢٘ اإلاغا٣ٞت الىٟؿُت في الٓؾِ ا ٓامل اإلاتهضٝ الضعاؾت الخالُت للخٗٝغ ٖلى  ْالٗ غ إلاضعسخي 
ّ
ْ از ٓهذ ة ٞحها،  ج٩

ىت ُّ ،22الضعاؾت مً ) ٖ الًت الُاٝع ْاإلانهي ب ( جلمُظ مً جالمُظ الؿىت 39)ْ ( مؿدكاع للخٓظُّ ْؤلاعقاص اإلاضعسخي 

ْزباجّ  خد٤٣ّْلخد٤ُ٣ ؤَضاٝ الضعاؾت َب٤ ٖلحهم اؾخبُان لجم٘ البُاهاث، بٗض ال، ثاهىي الشالشت  مً صالالث نض٢ّ 

الجامعي إلاؿدكاع  خسّهوفي الٓؾِ اإلاضعسخي. ال للتالميذالىخاثج آلاجُت: ُٚاب اإلاغا٣ٞت الىٟؿُت بلى  ذ الضعاؾتجّٓنل

اثؼ ْالازخباعاث الىٟؿُت إلاؿدكاع الخٓظُّ  الخٓظُّ ْؤلاعقاص جإزير ٖلى مغا٣ٞت الخالمُظ هٟؿُا. ؤن الخم٨ً مً الْغ

٢ٓاجّ ٢ض  ْمٗ ْا٢٘ مؿدكاع الخٓظُّ ْؤلاعقاص  ٓباث  ْٚير مباقغ ٖلى مغا٣ٞت الخالمُظ هِٟؿا. ؤن نٗ  أثزجإزير مباقغ 

 للتالميذ. ؾلبا ٖلى اإلاغا٣ٞت الىٟؿُت 

 ي.اإلاغقض الىٟسخ -ؤلاعقاص الىٟسخي –اإلاغا٣ٞت الىٟؿُت  اليلماث اإلاـخاخُت:
Abstract : 

This study aims to know the  reality of psychological accompaniment in the school 

environment and the factors influencing them,  The study sample consisted of (22) El Tarf state,  

Adviser for guidance and counseling, and (39) students from the third year secondary pupils, to 

achieve the study goals, where they have been subjected to the data collection questionnaire, and 

validity and reliability were tested and affirmed. the study findings were as  follows:  The absence 

of psychological accompaniment of the pupil in the school environment, specialty university 

adviser for guidance on the effect accompany pupils psychologically, The mastery of psychological 

tests for direction and guidance counselor directly and indirectly impact the accompaniment of 

pupils psychologically, That  the reality of direction and guidance counselor its obstacles and 

difficulties that may adversely impact on the psychological accompaniment for pupils. 

Key words: psychological accompaniment - psychological guidance – counselor. 

 : بػيالُت الدزاطتؤوال

عة ملخت للخلمُظ لًمان ؾير صعاسخي ؤَّم  ج٨دسخي اإلاغا٣ٞت الىٟؿُت ا يْغ خباَع ُت بالٛت في الٓؾِ اإلاضعسخي اٖل

 ْ ْج٨ضٌؿِا في طًَ هاجر ٌكٝغ ٖلُّ ؤزهاثُٓن في اإلاُضان،  ٓماث  ألن مِمت الرربُت ال ج٣خهغ ٖلى جل٣ين اإلاٗل

٢ٓاًخّ ْخماًخّ مً ٧ل الخلمُظ ب٣ضع ما هي بٖضاصٍ  ْبالخالي مغا٣ٞخّ هٟؿُا ل ْمخ٨ُٟا م٘ مدُُّ،  ٓا٣ٞا  للخُاة مخ

ٓإ الا  ْالدؿغب يُغابؤه ٦ُٓت  ْ  املدرس ياث الىٟؿُت، الؿل ْاهُت،  اث ال٣ل٤ ْالا٦خئاب ْخاالث الاهخداع ايُغابْالٗض

ْاإلاك٨الث التي اؾخٟدلذ في بٌٗ اإلا ٧ٓاث  ا مً الؿل ْٚيَر ْالتي جاّؾؿْحٗاَي اإلاسضعاث،  غ اث الخٗلُمُت 
ّ
ؾلبا  از

ْاؾخ٣غاع اإلاجخم٘.  ٕؼ ؤمً  ْجٖؼ ْباجذ تهضص الٟغص   ٖلى ؤصاء الخلمُظ ألا٧اصًمي ْالاظخماعي 

ٓص  صّختألن الٗضًض مً مكا٧ل ال عي ْظ ْمً الًْغ ْاإلاغا٣َت ٣ٞض ٧ان  ٓلت  الىٟؿُت جِٓغ في مغخلت الُٟ

ْال ٟا٫  ٓانل م٘ ألَا الث للخ ْمَا ْ ٦ٟاءة  ْالٗمل ؤزهاثُٓن ط ٢ٓاًت مً مشل َظٍ اإلاك٨الث  كباب للمؿاَمت في ال

ٓماث التي حؿاٖضَم  ٍضَم باإلاٗل ْجْؼ ْالش٣ت بالىٟـ لضحهم.  ْمِاعاث خل اإلاك٨الث  ٖلى جىمُت اإلاِاعاث الاظخماُٖت 
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اصة جصخُذ مٟاَُ ْبياٞتمِّم إٖل ْٖلُّ  ٧ٓاث ألاوؿب لِم.  ْازخُاع الؿل لذ ظملت ؤلانالخاث التي ؤصزبلى  الخاَئت 

 ْ ٍٓت في مسخل٠ اإلاجاالث  ٓمت الررب ٓعة ؤَضاّٞ بما ًسضم زانّ ٖلى اإلاىٓ ت في مجا٫ الخٓظُّ اإلاضعسخي ٣ٞض جم بٖاصة  بل

ْمخابٗخّ  ،للتلميذالخاظت الىٟؿُت  ٞخمشل طل٪ في ٖملُت ؤلاعقاص الىٟسخي مً زال٫ ج٣ضًم اإلاؿاٖضة الىٟؿُت لّ 

ٓٞير الجٓ اإلاالثم، ٦ْظا ج ٓم ع٢م  ْمغا٣ٞخّ هٟؿُا  ش 08/315َْظا ما ظاء بّ اإلاغؾ ٓبغ  11، الهاصع بخاٍع  .2008ؤ٦خ

ْاإلانهي للخلمُظ في  خُض ؤنبذ ؤلاعقاص الىٟسخي مً بين الخضماث التي ٣ًضمِا مؿدكاع الخٓظُّ ْؤلاعقاص اإلاضعسخي 

ٍٓت بياٞتاّؾؿاإلا ٍٓم، بلى  اث الررب ْالخ٣  ال الُغ١  مٟرر١  في هٟؿّ ٞٗىضما ًجض الخلمُظزضماث الخٓظُّ ْؤلاٖالم 

، في ًغا٣ّٞ صعاًتْ  زبرة ؤ٦ثر جخوبلى  ُٞلجإ ؤلاعقاص الىٟسخيبلى  خاظخّ جِٓغ ؤًً بمٟغصٍ ٣ًغع  ؤن ٌؿخُُ٘  مؿاٍع

غ في َؿاٖضٍْ  ٓاهب ج٣ٍغ ٓاًَْ  امخُاٍػ ظ ٍٓت ملالحظ لىاقؼ ل٨ً ا .له الىصر ج٣ضًم زم ْمً يّٟٗ، م ٓمت الررب اإلاىٓ

ْمماعؾاث" للمماعؽ الىٟسخي  ًِٓغ ؤهّ ٓاهين اإلاسخلٟت "٦مِام  ْال٣ لِـ َىا٥ جىاٚم ما بين ما خضصجّ اإلاغاؾُم 

ٓم ملدرسية)اإلاغقض الىٟسخي( في البِئت ا ْبين ما ج٣ ٍٓت مً ظاهبها ألا٧اصًمي. غليه،  ْالررب  الخ٣اث٤ الىٟؿُت 

ٓامل الخإزير ٖلى  ٖٓت ٢اصها الىسطالىٟؿُت للخلمُظ في  املزافقةألن ٖ ْمخى َغح الدؿائ٫ بلى  اإلاضعسخي قتى 

س ما العىامل اإلا -الخالي: 
ّ
 الىـظُت في الىطؽ اإلادزس ي؟ ملرافقةة على ااز

ُت :  ٍْخٟٕغ ًٖ الؿاا٫ اإلاغ٦ؼي ؤؾئلت ٖٞغ

ْا٢٘ ا -  الىٟؿُت في الٓؾِ اإلاضعسخي مً ْظِت هٓغ الخالمُظ؟ ملزافقةما 

ٕٓ ا -  ؟إلاؿدكاع الخٓظُّ ْؤلاعقاص الجامعي  جسّهولما مضٔ جإزير اإلاغا٣ٞت الىٟؿُت بى

اثؼ الىٟؿُت  ثتأثزالىٟؿُت  ملىافقةَل ا - ْالْغ  ؟إلاؿدكاع الخٓظُّ ْؤلاعقاصبمضٔ الخم٨ً مً الخ٣ىُاث 

ٓا٢٘؟ - ٓباث ال  ما مضٔ جإزير اإلاغا٣ٞت الىٟؿُت بم٣ُٗاث ْنٗ

: ؿسطُاث الدزاطت
ً
 زاهُا

  :الالـسطُت ألاولى ٕٓ  الجامعي جإزير ٖلى اإلاغا٣ٞت الىٟؿُت للخالمُظ في الٓؾِ اإلاضعسخي. خسّهولى

  :اثؼ ْالازخباعاث الىٟؿُت الـسطُت الشاهُت ْالْغ جإزير ٖلى اإلاغا٣ٞت إلاؿدكاع الخٓظُّ ْؤلاعقاص الخم٨ً مً 

 .الىٟؿُت للخالمُظ

  :ٓا٢٘ الـسطُت الشالشت ٓباث ال ٓ جخإزغ اإلاغا٣ٞت الىٟؿُت بم٣ُٗاث ْنٗ  .ظُّ ْؤلاعقاصإلاؿدكاع الخ

 :
ً
 للمفاهيمؤلاحساجي التحديد زالشا

ْمخابٗخّ هٟؿُا، :اإلاساؿلت الىـظُت -  هي ظملت الخضماث الىٟؿُت اإلا٣ضمت للخلمُظ بهضٝ مؿاٖضجّ 

ٓإ الا قايته للمؿاَمت في ْ ْمِاعاث خل يُغابمً ؤه ْالٗمل ٖلى جىمُت اإلاِاعاث الاظخماُٖت لضًّ  ْاإلاك٨الث،  اث 

ْالش٣ت   جسّهه ، جخُلببالىٟـاإلاك٨الث 
ً
  ا

ً
 مً ٢بل ؤزهاجي هٟسخي. ْمِاعة ٦ْٟاءة ْبٖضاصا

ٕٓ الخضماث اإلاسُُت :ؤلازػاد الىـس ي - ٣ًضمِا مؿدكاع الخٓظُّ ْؤلاعقاص اإلاضعسخي ْاإلاىٓمت التي  َٓ مجم

ْمؿاٖضجّ ٖلى ِٞمبلى  تهضٝاإلانهي للخلمُظ  ْالخٛلب ٖلى  مغا٣ٞخّ  ْجىمُت بم٩اهُاجّ  ت ٢ضعاجّ  ْمٗٞغ مك٨الجّ طاجّ 

ٓا٣ّٞ الىٟسخيبلى  لُهل ْاإلانهي. جد٤ُ٣ ج ْالرربٓي   ْالاظخماعي 

ٓ اإلاسػد الىـس ي:  - ُٟخّ ج٣ضًم زضماث الخٓظُّ ْؤلاعقاص اإلاضعسخيَ ْالخٗلُم، ْْ ٟي ٢ُإ الرربُت   ؤخض مْٓ

ْالخٓظُّ ْالاجها٫للتالميذ اإلانهي ٍٓم  ت الخ٣ ْاإلاؿُغة مً َٝغ مضًٍغ ٤ الرربٓي خام، ،  ٓ في الٍٟغ ًٖ ٓ ل لكِاصة َ
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ْالخٓظُّ ْ  لِؿاوـ في ؤلاعقاص  ْ  ٖلم الىٟـؤ ٓم الرربُتؤ ْ  ٖل ٍٓاث ٦ما ٌكٝغ ٦ظل٪ ٖلى ؤ ٖلم اظخمإ، مٗين بالشاه

 الخابٗت لِا.إلاكماليات 

: الؼسح الىـسي 
ً
ٖٓت جخمشل اإلاغا٣ٞت في: زابعا ْ  اإلاهُلر َظا مً اهُال٢ا جخٟٕغ زم جلخ٣ي التي الٗباعاث مً مجم ؤ

، ًغقض، ًخدب٘، ًٓظّ، الاؾخٗما٫ ْخ٫ٓ٣  ألاما٦ً خؿب بّ حؿدبض٫  م٘، ًخ٣ضم ٌؿىض، ٩ًٓن، ًغا٢ب، ًهغي ٌكٝغ

ٓص ٖٓت في ٣ًررن، ٌؿخ٣بل ًدغؽ، ًٓنل، هجاح، ًامً ٣ً ْ  اإلاماعؾت، جدلُل خضًض، مجم ٞهي .  (1)ْؾاَت. مؿاخت فيؤ

ٕٓ الخضماث الىٟؿُت اإلا٣ضمت للخلمُظ بهضٝ مؿاٖضجّ مً الىاخُت  مً زال٫ ٖملُت  ْمخابٗخّ هٟؿُا،الىٟؿُت مجم

 جسّهه مىٓمت جخُلب
ً
  ا

ً
ْ  ْمِاعة، مً ٢بل اإلاماعؽ ٦ْٟاءة ْبٖضاصا اإلاسخو الىٟسخي مبيُت ٖلى ظملت مً الٓؾاثل ؤ

. ْاإلاٗاٝع ٓن  الظًً ْالخالمُظ ت،ٖاّم  بهٟت اإلاخمضعؾين للخالمُظ الىٟؿُت صّختال ٞهٟاث ْالخ٣ىُاث  ٓباث مً ٌٗاه  نٗ

ْ  مضعؾُت ا ؤنْ  لِم ؾب٤ؤ ت امخداهاث اظخُاػ في الٟكلْ  ٧الغؾٓب ٞاقلت مضعؾُت بخجاعب مْغ  ؤق٩اال حؿخضعي مهيًر

ٓاػن  ْبٖاصة جصخُحي بهضٝ الىٟسخي للخضزل تزانّ  ت اإلا٣اعباث ْجخٗضص .الخالمُظ لِاالء الىٟسخي الخ  لٗال٢ت الىٍٓغ

ِٗم، ازخالٝ ٖلى للخالمُظ هٟؿُت زضماث ج٣ضًمبلى  مجملِا في تهضْٝ  الىٟؿُت اإلاغا٣ٞت  ٖضصا ًلي ُٞما ْهضعط مكاَع

ٓا الرربٓي  الخٓظُّ ٧ان بطا خُض ؤلاعقاص،ْ مً الخٓظُّ ٧ل عؤؾِا ٖلىْ  ؤق٩الِا مً ٓا٤ٞ جد٤ُ٣بلى  ًهب  الضعاسخي الخ

ٍٓب مً زال٫ للخلمُظ ٓاثم بما الضعاؾُت ازخُاعاجّ جه  بًجاص مً ًخسظ الىٟسخي ؤلاعقاص ٞةّن  ْاؾخٗضاصاجّ، ٢ضعاجّ ً

فمن خالل هذا التداخل الكبير بين مػنى املزافقة النفسية ومفهىم  (2).لّ َضٞا للخلمُظ الىٟؿُت الغاختْ  الاوسجام

٨ُت الىٟـ ٖلماء عابُتإلارشاد النفس ي فتػزف  ٖٓت بإهّ ؤلاعقاص 1981 ؤلاعقاصي الىٟـ لٗلم ألامٍغ  الخضماث مجم

 ؾل٥ٓ لدؿُير ْبظغاءاث ْمىاهج مباصت ٖلى جضزلِم في ٌٗخمضْن  الظًً ؤلاعقاصي الىٟـ ٖلم ؤزهاثُٓ ٣ًضمِا التي

٣ت ؤلاوؿان ٍٓ مغاخل زال٫ ْٞٗالت بًجابُت بٍُغ ٓم اإلاسخلٟت، هم ٓاهب ٖلى ما٦ضا ٖملّ بمماعؾت اإلاغقض ٣ٍْ  الج

ٓا٤ٞ للىمٓ ؤلاًجابُت ٓع  مً ْالخ  اإلاِاعاث ا٦دؿاب ٖلى ألاٞغاص مؿاٖضةبلى  تهضٝ الخضماث َظٍ ْؤن بهماجي، مىٓ

ٓا٣ِٞم ْجدؿين ْالاظخماُٖت الشخهُت ؼ اإلاخٛيرة، الخُاة إلاُالب ج  بهم، اإلادُُت البِئت م٘ للخٗامل مِاعاتهم ْحٍٗؼ

ساطْ  اإلاك٨الث خل ٖلى ْال٣ضعة اإلاِاعاث ْا٦دؿاب
ّ
 (3).ال٣غاعاث اج

 ٍْىمي زبراجّ َْٗٝغ جخهِخّ ٍْضعؽ طاجّ ًِٟم ٧ي الٟغص مؿاٖضةبلى  تهضٝ بىاءة ٖملُتبإهّ  ٦ما ٌٗٝغ

خّ يٓء في مك٨الجّ ٍْدل بم٩اهاجّ بّ ْحٗلُمّ ْعٚبخّ مٗٞغ ٓا٤ٞ الىٟؿُت صّختال جد٤ُ٣بلى  ًهل ل٩ي ْجضٍع  ْالخ

 (4)ْاإلانهي. ْالرربٓي  الشخصخي

ْجمشل الجؼء الٗلمي في مُضان الخٓظُّ جسّههمً زال٫ ما ؾب٤ ًخطر ؤن ؤلاعقاص ٖملُت هٟؿُت ؤ٦ثر  ُت 

ْاإلاؿررقض في م٩ان  ٓم ٖلى ٖال٢ت مِىُت بين اإلاغقض  ْان زضماث  زاّم ْج٣ ت ؤخاصًض اإلاؿررقض،  ًًمً ؾٍغ

ْمٗىاٍ ؤن َظٍ زانّ ت ْزضماث ؤلاعقاص ٗاّم الخٓظُّ ال ٓ الخٓظُّ ْؤلاعقاص الىٟسخي،  َْ ْاخض  ٓم  ت ججمل ٖاصة في مِٟ

ْاإلاغقض ٩ًٓن الخضماث ٖباعة ًٖ زضم ْاإلاٗاًير،  ٓاهين  ٓص ٖال٢ت ًلرزم ٞحها اإلاغقض بال٣ ْطل٪ بٓظ ْمسُُت  ْاُٖت  اث 

ْبُاهاث ًٖ بلى  ْاعي لظَابّ ْلُت  ْمسُُت ج٩ٓن مبيُت ٖلى مُُٗاث ؤ اإلاغقض بهضٝ مؿاٖضاث ْزضماث م٣ضمت 

ْْؾاثل جبجى ٖلحها ٖملُت ؤلاعقاص.   اإلاؿررقض، بُغ١ 

ٓع اإلاٗغفي  ّن أل  ْع ألازهاجي الىٟسخي في اإلاضعؾت ظاء هدُجت الخُ ٓع ص مُضان ٖلم الىٟـ. خُض ؤنبذ  فيجُ

ْ  ام الازخباعاث الىٟؿُت لِـ مً ؤظل الخيبا بالىجاحاؾخسضًُلب مىّ  ْبهما للمكاع٦ت في يمان ؤ الٟكل للخلمُظ 

٠ الٗضًض مً  ىُت جْٓ ْػاعة الرربُت الَٓ ألازهاثُين الىٟؿُين في مغا٦ؼ الخٓظُّ اإلاضعسخي هجاح الخلمُظ، م٘ الٗلم ؤن 

ٓم الخىُٟظي ع٢م  101ْ 96. خُض جدضص اإلااصجين (5)ْاإلانهي ش  08مً اإلاغؾ ٓبغ  11الهاصع بخاٍع اإلاخًمً  2008ؤ٦خ



    6102   خٌاٌ     – 34عذد   -رلهّخ دساسبد جلبيعخ األغٌاغ 
 

40 

اث٠ مؿدكاع الخٓظُّ في مجا٫ اإلاغا٣ٞت  خاّم ال٣اهٓن ألاؾاسخي ال ىُت ْْ ٓػاعة الرربُت الَٓ ٟين اإلاىخمين ل باإلآْ

ٓما في الخالي:ْاإلاؿا  ٖضة الىٟؿُت ٖم

  باتهم ٤ْٞ ٚع ِٖم الشخصخي  ْجٓظحهِم في بىاء مكْغ م اإلاضعسخي  ٩ًل٠ بمغا٣ٞت الخالمُظ زال٫ مؿاَع

ْم٣خًُاث الخسُُِ الرربٓي.   ْاؾخٗضاصاتهم 

  .٦ْظا ٖملُاث الؿبر ْالاؾخ٣هاء ْجلخُهِا  ْجدلُلِا   ٩ًلٟٓن بخ٣ُُم الىخاثج اإلاضعؾُت 

  ًٓباث مً الىاخُت الىٟؿُت البُضاٚٓظُت ٢هض جم٨ُجهم م ٌكاع٧ٓن في مخابٗت الخالمُظ الظًً ٌٗاهٓن نٗ

ٓانلت الخمضعؽ.  ٓم بخيؿ٤ُ ؤوكُت مؿدكاعي الخٓظُّ، ٦ما ٌكاع٥ في بلى  يضافم طل٪ ؤن اإلاؿدكاع الغثِسخي ٣ً

ْالخُب٣ُي  ًٍٓ الخدًيري   (6)ُب٣ُي. ؤٖما٫ البدض الرربٓي الخ فيجإَير ٖملُاث الخ٩

ٓم الخىُٟظي ع٢م  ْطل٪ ٦ما ظاء في اإلاغؾ ٓعًٍ َامين  ٓم ؤلاعقاص اإلاضعسخي ٖلى مد ، اإلااعر في ٣ً242/0.0.2/13

ىُت اإلا 2013ؤْث  29 ٓػاعة الرربُت الَٓ ٤ل
ّ
 : (7) خّٓؾِبألُاث ججؿُض ؤلاعقاص اإلاضعسخي في مغخلت الخٗلُم اإلا خٗل

 ْٝحهض ْاإلانهي:  الم اإلاضعسخي  ٍض بلى  ؤلٖا ٓٞغة جْؼ ْاإلاِىُت اإلاخ ٓماث ًٖ مسخل٠ اإلاؿاعاث اإلاضعؾُت  الخلمُظ بمٗل

٢ْضعاجّ،  ٣ْٞا الؾخٗضاصاجّ،  ْجٓظحهّ  ْبلى مؿاٖضة ٧ل جلمُظ ٖلى جدًير  في اإلادُِ الاظخماعي ْالا٢خهاصي، 

ْمخُلباث اإلاجخم٘.  ْعٚباجّ، 

 ْٝهي تهض ٦ُٓت للخلمُظ:  ْالؿل ْاإلاغا٣ٞت الىٟؿُت  ٍٓت، حؿاٖضٍ ٖلى الخ٠ُ٨ ب٦ؿابّ جخهبلى  اإلاخابٗت  ُت ؾ

ْجىمُت جغبُت. ْٖلى الخدهُل الضعاسخي الجُض   م٘ مدُُّ اإلاضعسخي الجضًض، 

ت الٗملُت ؤلاعقاصًت في مغخلت الخٗلُم اإلا ىُت بوكاء لجىت خّٓؾِْلًمان اؾخمغاٍع ْػاعة الرربُت الَٓ ، ٢غعث 

ْاإلاخابٗت في ٧ل م ٍْيؿ٤ بين ؤًٖائها خّٓؾُؤلاعقاص   مؿدكاع الخٓظُّ ْؤلاعقاص باإلا٣اَٗت.ت ٌكٝغ ٖلحها 

ًاء آلاجُت:خّٓؾُجدك٩ل َظٍ اللجىت، جدذ عثاؾت مضًغ اإلا  ت، مً ألٖا

ْاإلانهي للم٣اَٗت. -  مؿدكاع الخٓظُّ ْؤلاعقاص اإلاضعسخي 

 مؿدكاع الخٓظُّ اإلانهي اإلاىهب ٖلى مؿخٔٓ اإلا٩اجب اإلاكرر٦ت. -

 مؿدكاع الرربُت. -

م مضًغ اإلا03زالر ) - ٓ ( ؤؾاجظة ًسخاَع  ت.ّؾُخ

ْاإلاخابٗت بن ْظض. -  اإلاسخو الىٟسخي الخاب٘ لٓخضة ال٨ك٠ 

ْالجماٖت) ٞهالح الٟغص ًاصٔ نالح بلى  ٞالخٓظُّ ْؤلاعقاص ٌٗض مً الخضماث ألاؾاؾُت التي ًدخاظِا الٟغص 

ْالش٣افي التي جٟغيِا الخٛيراث  ٓاظِت مخُلباث الخ٠ُ٨ الىٟسخي ْالاظخماعي  اإلاجخم٘( مً ؤظل اإلاؿاٖضة ٖلى م

ْالٗمل ٖلى  ت طاتهم،  ْباؾخمغاع إلاٗٞغ ْلت خثهم  ٓ ٖملُت مؿاٖضة ج٣ضم لؤلٞغاص في مدا ت في ٖهغها الخالي، ِٞ اإلادؿاٖع

ًٍٓ ٖال٢اث ؾلُمت ْجد٤ُ٣ ؤ٦بر ٢ضع مم٨ً مً الْ  ج٩ ْ  صّختب٦ؿابهم مِاعاث الىمٓ الظاحي  ج٩ٓن الىٟؿُت لضحهم. 

٢ْض ج ظماٖت، جخمشل في ٖملُت ؤْ  ٩ٓن ٞغصًت جسو جلمُظزضماث اإلاؿاٖضة الىٟؿُت ٚالبا ٖلى ق٩ل م٣ابلت 

ٖٓت مً  ٓٞير الجٓ اإلاالثم لِم، ٌؿخٗمل ٞحها اإلاؿدكاع مجم ٦ْظا ج ْج٣ضًم الىصر ْؤلاعقاص للخالمُظ  ؤلانٛاء 

ٓما تهضٝ زضماث اإلاؿاٖضة الىٟؿُت في ما ًلي: ْٖم  الازخباعاث الىٟؿُت، 

 ٓباث مُت مسخلٟت جد٫ٓ صْن هجاخِم،  مؿاٖضة الخالمُظ ٖلى خل ما ٢ض حٗرريِم مً نٗ
ُ
حٗلُمُت حٗل

ٓاظِتها بإهٟؿِم. ْم م بمك٨التهم   ْجبهيَر
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  .ًّالؿٓي لض ٓ ْجد٤ُ٣ الىم  ً ْم٘ آلازٍغ  مؿاٖضة الخلمُظ للخ٠ُ٨ م٘ طاجّ 

  ساطمؿاٖضجّ ٖلى ؤن ًماعؽ خ٣ّ في
ّ
 ٢غاعاجّ بىٟؿّ. اج

ٓ الؿ ٓٞير اإلاىار ألاؾغي اإلاىاؾب للىم عة ج ْلُاء بًْغ ُٖٓت ألا ٍٓت الخاَئت.ج ْججىب ألاؾالُب الررب  ٓي ألبىائهم، 

اًت في اإلاؿاٖضة ٖملُت َٓ بعقاص الخالمُظ بن ٍٓا هٟؿُا الكباب همٓ ْجٓظُّ ٖع ْاظخماُٖا، ْجغب  ْاإلاؿاٖضة ْمِىُا 

ٓمُت، مك٨التهم خل في ٓا٤ٞ مخ٩امل، ؾلُم لخد٤ُ٣ همٓ مؿاٖضتهمبلى  الكباب بعقاص حهضْٝ  الُ  قامل، ؾٓي  ْج

ٔ  ؤًٞل ْجد٤ُ٣ ٍٓت اإلاغخلت في ْالخالمُظ الىٟؿُت، صّختال مً مم٨ً مؿخٓ ن الشاه  في جخمشل اهخ٣الُت بمغخلت ًمْغ

ٓلت في الالهطج مغخلّ  مك٨الثْ  َامت همٓ بسهاثو الٟررة َظٍ في الخالمُظ ًخميز لظل٪ ، الغقض في ْالىطج الُٟ

ٓا٣ُٞت ٓجغ ٞررة ٞهي اإلاغا٣َت، ٞررة ًٖ الخضًض ٣ًخطخي َْظا ج ٓلٓظُت، ْالخٛيراث الىٟؿُت ألاػماث جخسللِا ج  الٟيًز

ٓصَاْ  اث اإلاغا٤َ حٗغى ظغاء التي جيكإ ْاإلاكا٧ل ْال٣ل٤ ْالهغاٖاث،  ؤلاخباَاثْ اإلاٗاهاة حؿ  ألاؾغة، مً لًَٛٓ

ْ  اإلاضعؾت، ٓاػن  جد٤ُ٣ بالخاليْ  ْن٣لِا، الشخهُت ْهمٓ الظاث، لخد٤ُ٣ مغخلت الجهاًت حٗخبر في ل٨جها اإلاجخم٘،ؤ  الخ

ٓٞغث ما بطا الىٟسخي  .ْؤَمِا الىمٓ مُالب بٌٗ ج

 .الجيؿين ٦ال مً ؤ٢غاهّ م٘ هطجا ؤ٦ثر ظضًضة ٖال٢اث اإلاغا٤َ ٩ًٓن  ؤن -

ْعٍ ٣ًٓم ؤن - ْ  ٦ٟتى اإلاجخم٘ لّ ًدضصٍ الظي الاظخماعي بض  .ٞخاةؤ

ٍٓىّ ًخ٣بل ؤن -  .حٛيراث مً ٖلُّ ًُغؤ ماْ  الجؿضي ج٩

ٍّٓ ًٖ ُتهٟٗالالا  الىاخُت مً ٌؿخ٣ل ؤن -  .الغاقضًًْ  ؤب

 .ٖلحها ًخضعب ؤنْ  اإلاىاؾبت اإلاِىت ًسخاع ؤن -

 .ال٣ٗلُت مِاعاجّ ًىمي ؤن -

لُخّ ًخدمل ؤن -  .الاظخماُٖت مؿْا

ٖٓت جدهُل ٖلى ٌٗمل ؤن - ٦ّٓ. في لّ صلُال لخ٩ٓن  ال٣ُم مً مجم  (8)ؾل

: اإلاعالجت اإلاىهجُت
ً
 زامظا

ْاث التي ٌٗخمض ٖلحها الباخضبن َبُٗت الضعاؾت هي التي جدضص َبُٗت ىهج الدزاطت:م- ٦ْظا ألاص  اإلاىهج اإلاؿخسضم، 

 
ّ
ْبما ؤن صعاؾدىا َضٞذ جاٍػ في ؤه ٓامل اإلالضعاؾخّ.  ْالٗ ْا٢٘ اإلاغا٣ٞت الىٟؿُت في الٓؾِ اإلاضعسخي  غ لضعاؾت 

ّ
ة ٞحها از

ٍٓت ال ًم٨ً خلِا خال ؾلُما،   ٣ٞض اٖخمضها ٖلى اإلاىهج الٓنٟي. ٩ٞل مك٩لت جغب
ّ
ٓاٞغث اإلاٗبال ٢ٓاج٘ بطا ج ْال ٓماث  ل

ْصَا  ْال٨ك٠ ًٖ ؤبٗاصَا ْخض ْلت حشخُهِا  ٦ْظا بمدا ْالبدض.  ٓصة بالضعؽ  ُٖٓت ٖلى اإلاك٩لت اإلا٣ه اإلآي

ٓم بّ ا ٓ ما ج٣ َْ ٓامل اإلاخد٨مت ٞحها   .لبدٓر الٓنُٟت ٖلى زير ْظّْالٗ

ىتازخُاز ال- ُّ  :ع

ىت - ُّ ىتقملذ مظدؼازي الخىحُه وؤلازػاد اإلادزس ي واإلانهي:  ع ُّ ً وؿبت ) ٖ ٕٓ %73,33اإلاؿدكاٍع ( مً مجم

، ؤي  الًت الُاٝع  ً ْمؿدكاعة مً بين  22اإلاؿدكاٍع  ْػٖذ ٖلحهم اؾخبُاهاث الضعاؾت. 30مؿدكاع 

ىت - ُّ هذه الىٟؿُت جِٓغ ظلُا في  للمزافقةجم ازخُاع جالمُظ الؿىت زالشت زاهٓي، ٧ٓن الخاظت  الخالمُر: ع

. قملذ املزحلة الًت الُاٝع ٠ ب ٍٓت مغػ١ْ الكٍغ ْطل٪ مً زاه ىت،  ُّ  45مً بين  39( ؤي %86,67الخالمُظ وؿبت ) ٖ

 ْػٖذ ٖلحهم اؾخبُاهاث الضعاؾت.



    6102   خٌاٌ     – 34عذد   -رلهّخ دساسبد جلبيعخ األغٌاغ 
 

42 

٦ْظل٪ مً ؤظل اؾخسض ؤداة الدزاطت:- ٓماث ؤ٦ثر خ٫ٓ مخٛيراث بدشىا  ْاث بٛغى ظم٘ مٗل مىا في صعاؾدىا ٖضة ؤص

ْالتي اؾخُٗىا مً  جد٤ُ٣ ْاإلا٣ابلت  ت، اإلاالخٓت،  ٓػاٍع ْاإلاىاقير ال ٓزاث٤  ٧ْاهذ مجها ال ا٦بر نض١ مم٨ً لضعاؾدىا، 

 ًٍٓ اث مً اؾخجابالاؾخبُان الظي خغنىا بإن ٩ًٓن ٦مغخلت جهاثُت ْخاؾمت للخه٫ٓ ٖلى زال٫ َظٍ ألازيرة ج٩

ىت٢بل ؤٞغاص ال ُّ ٕٓ ًخُلب مىا اٖخماص اؾخبُاهين،  ٗ بُٗت اإلآي ٢ٓذ. َْ ُٖٓت في هٟـ ال ْؤ٦ثر مٓي ج٩ٓن ؤ٦ثر نض١ 

ْؤزغ للخالمُظ.  ً  ْاخض للمؿدكاٍع

٣الخالمُظ: خُض اخخٔٓ الاؾخبُان ٖلى مجمٖٓت مً ألاؾئلت اإلاٛل٣ت اإلاستبيان ا-
ّ
ت باإلاغا٣ٞت الىٟؿُت. حهضٝ خٗل

ْا٢٘ اإلاغا٣ٞت الىٟؿُت في الٓؾ  ِ اإلاضعسخي مً ْظِت هٓغ الخالمُظ.لضعاؾت 

ٖٓت مً ألاؾئلت اإلاٛل٣ت- ً: خُض اخخٔٓ الاؾخبُان ٖلى مجم ْع الخالُت:ْ  اؾخبُان اإلاؿدكاٍع   قمل اإلادا

ْلُت.  زاّم  . أ  بالبُاهاث ألا

 الجامعي. جسّهوبنىع ال زاّم   . ب

اثؼ الىٟؿُت.بالتمكن  زاّم   . ت ْالْغ  مً الخ٣ىُاث 

ٓا٢٘. زاّم ط.   ٓباث ال  بهٗ

ت ألداحي الدزاطت: الخصاثص-  الظُىىمتًر

ٓػَ٘ الاؾخبُان ٖلى )الصدق:  - ٓص 05جم ج ( مد٨مين مً ؤؾاجظة ظامُٗين، للخٗٝغ ٖلى مضٔ مالثمت البى

ٓص التي خاػث ٖلى وؿبت ) ٢ْض جم اٖخماص البى  ( ٞإ٦ثر مً الخ٣ضًغاث.%80للؿمت اإلاغاص ٢ُاؾِا، 

٣ت الاؾخبُاهين زباث خؿاب في اٖخمضها ل٣ضزباث ألاداة:  - ْبٖاصة الخُب٤ُ ٍَغ ٢ْض الخُب٤ُ   ٧ان لبيرؾٓن، 

ً 0,86الشباث  مٗامل َْٓ 0,75ْمٗامل الشباث   الؾخبُان اإلاؿدكاٍع ٔ  ٖىض صا٫ّ  الؾخبُان الخالمُظ   مما 0,05 مؿخٓ

خماص زباث الاؾخبُان ٖلى ًض٫  بلحها. خّٓنلاإلا الىخاثج جٟؿير في ٖلُّ ْالٖا

 ألاطالُب ؤلاخصاثُت -

ْاث جصخُذ بٗض ٜ جم مجها، ٧ل لخٗلُماث ٣ْٞا الضعاؾت ؤص  ؤلاخهاجي، خُض للخدلُل ْبزًاِٖا صعظاتها جَٟغ

ٍٓت اليؿب اماؾخسضب الباخشت ا٦خٟذ ٓػَٗاث ٖلى البدض، مٗخمضًً مخٛيراث بين للم٣اعهت بلحها ًلجإ التي اإلائ  الخ

ت  .الخ٨غاٍع

: هخاثج الدزاطت ومىاكؼتها
ً
 طادطا

 الىطؽ اإلادزس ي مً وحهت هـس الخالمُر:اإلاساؿلت الىـظُت في -

 واكع اإلاساؿلت الىـظُت في الىطؽ اإلادزس ي ًىّضح( 1حدٌو زكم )
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ىتهالخٔ مً زال٫ الجض٫ْ الؿاب٤ ؤن ؤٚلب ؤٞغاص   ُّ ٓا بالىٟي )ال( ٖلى ؤٚلب ٖباعاث اؾخجابالخالمُظ  ٖ

جل٣ى الضٖم اؾخماعة اإلاغا٣ٞت الىٟؿُت، خُض مً زال٫ َظٍ الىخاثج ًخطر لىا ظلُا ؤن الخالمُظ ٌٗاهٓن مً ُٚاب 

ْاإلاؿاهضة مً ٢بل مؿدكاع الخٓظُّ ؤًام ْطل٪ بيؿبت  الىٟسخي  ( %97,44)ما وؿبخّ  اؾخجاب، ٦ما (%74,36)الامخداهاث 

ْاهّ ال ًخ٨ٟل بمغا٣ٞتهم هٟؿُا، في خين  ٢ْتها،  مً الخالمُظ بإن مؿدكاع الخٓظُّ ال ٣ًضم اإلاؿاٖضة الىٟؿُت في 

مً الخالمُظ بالىٟي )ال( ٖلى الٗباعاث "ًخضزل مؿدكاع الخٓظُّ في خاالث الشجاع م٘ ( %89,74) ما وؿبخّ اؾخجاب

ٖىض  ْاإلاؿاهضة الضٖم جخل٣ىمك٨الث هٟؿُت"، "بلى  ت حٗغي٪مؿدكاع الخٓظُّ في خالبلى  الخالمُظ" "ًٓظِ٪ اإلاٗلم

ىتالخالمُظ  اؾخجابالخٗغى إلاك٨الث هٟؿُت" ٦ما  ُّ الخضماث الىٟؿُت لم حؿاٖضَم ٖلى الضعاؾت ٖلى ؤن  ٖ

ْطل٪ بيؿبت  ٓٞغ الضٖمْؤن  (،%92,81)الخ٠ُ٨ م٘ اإلاك٨الث الخُاجُت  ٓن  الظًً للخالمُظ الىٟسخي اإلاضعؾت ال ج  ٌٗاه

ٓباث ْطل٪ بيؿبت نٗ ًدٓٓن باإلاغا٣ٞت مً الخالمُظ ال ( %79,49) ما وؿبخّ اؾخجابفي خين  (،%94,87) صعاؾُت 

اث الخالمُظ ًخطر ظلُا ُٚاب اإلاغا٣ٞت الىٟؿُت في الٓؾِ اإلاضعسخي اؾخجاب، ٞمً زال٫ الىٟؿُت ؤزىاء الامخداهاث

ْٖضم ٦ٟاءة مؿدكاع الخٓظُّ ْؤلاعقاص اإلاضعسخي في مجا٫  ْحْٗؼ الباخشت طل٪ لُٛاب اإلاسخو الىٟسخي اإلاضعسخي 

ٓٞغ الٓؾاثل التي جم٨جهم مً ال٨ك٠ الىٟسخي اإلاب٨غ ٖلى الخالمُظ إلاخابٗتهم  ْاإلاغا٣ٞت الىٟؿُت، بياٞت لٗضم ج اإلاخابٗت 

ٍٓت. ٦ُٓاث الٛير ؾ  ٢ْْاًتهم مً الؿل

 :إلاظدؼاز الخىحُه وؤلازػادالجامعي  خسّصصاإلاساؿلت الىـظُت وعالكتها بال-

 في الىطؽ اإلادزس ي إلاظدؼاز الخىحُه وؤلازػادالجامعي  خسّصصال ًىّضح( 2حدٌو زكم )

ىتًالخٔ مً زال٫ الجض٫ْ الؿاب٤ ؤن ؤٚلب ؤٞغاص ال ُّ ْطل٪ بيؿبت ج٣ضع بـ  جسّهومً طْي  ٗ ٖلم اظخمإ 

ْما وؿبخّ  جسّهومً  ( %22,73)ْما وؿبخّ( 54,55%) ْجىُٓم،  ٖلم  جسّهومً طْي ( %9,10)ٖلم الىٟـ ٖمل 

ْٖلم الىٟـ  خسّهول( %4,54)الىٟـ الُٗاصي في خين ما وؿبخّ  ٓم الرربُت  ْٖل ْبعقاص مضعسخي  الجامعي جٓظُّ 

ٕٓ ال بلى ؤّن  ْحْٗؼ الباخشت طل٪ اإلاضعسخي. الجامعي  خسّهوي٠ٗ اإلاغا٣ٞت الىٟؿُت في الٓؾِ اإلاضعسخي عاظ٘ لى

ًٍٓ غليهٖلم الاظخمإ ْ جسّهوللمماعؽ ْآلان ؤٚلب مؿدكاعي الخٓظُّ مً  ب ٖلى ْ  ِٞم ال ًمل٩ٓن بي ج٩ جضٍع

ْاإلاغا٣ٞت الىٟؿُت، ٞمغا٣ٞت الخالمُظ هٟؿُا جدخاط إلاسخو في مجا٫ ٖلم الىٟـ ْؤلاعقاص مِ ىت ؤلاعقاص الىٟسخي 

 الىٟسخي ٖلى ْظّ الخهٓم.
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 :إلاظدؼاز الخىحُه وؤلازػاداإلاساؿلت الىـظُت وعالكتها بالخمىً مً السواثص والازخبازاث الىـظُت -

 الخمىً مً السواثص والازخبازاث الىـظُت في الىطؽ اإلادزس ي ًىّضح( 3حدٌو زكم )

ىتمً زال٫ الجض٫ْ الؿاب٤ ؤن ؤٚلب ؤٞغاص الهالخٔ  ُّ ٓع الخم٨ً مً اؾخجاب ٗ ٓا بىٗم ٖلى ؤٚلب ٖباعاث مد

ْطل٪ بيؿبت  اثؼ ْالازخباعاث الىٟؿُت   خُض مً زال٫ َظٍ الىخاثج ًخطر لىا ظلُا ٖضم جد٨م (،  %100)الْغ

ْؤن ُٚ اثؼ ْالازخباعاث الىٟؿُت،  ْالخ٣ىُاث مؿدكاعي الخٓظُّ ْؤلاعقاص اإلاضعسخي في الْغ صْن  حالاب الٓؾاثل 

ٓٞير  م ًٖ بخاالتها للجِاث اإلاسخهت، ٦ما ؤزبدذ الىخاثج ٖضم ج ْبالخالي عجَؼ ٦كِٟم ًٖ الخاالث اإلاًُغبت 

اثؼ مً ٢بل مؿدكاع الخٓظُّ  ْالْغ ْمسابغ البدض في الٓؾِ اإلاضعسخي، ٞٗضم الخم٨ً مً الازخباعاث  الازخباعاث 

ْٞٗا٫ ٖل ْمخابٗت هٟؿُت صْن الخد٨م ْؤلاعقاص لّ جإزير ٦بير  ى اإلاغا٣ٞت الىٟؿُت للخالمُظ، ٠ُ٨ٞ ج٩ٓن َىا٥ مغا٣ٞت 

 ٞا٢ض الصخيء ال ٌُُّٗ.ألّن  في ؤبؿِ ج٣ىُاث ؤلاعقاص الىٟسخي

تهم الخُب٣ُُت ال ( %22,73 -  %31,82)في خين ٌؿخجُب ما وؿبخّ  ٓالي بمٗٞغ ام الازخباعاث الىٟؿُت، ؾخسضٖلى الخ

ٓص طل٪في ج٣ىُاث ) مِّم ْجد٨ َْٗ ْصعاؾت الخالت(  ٍٓجهم الجامعي في مجا٫ بلى  اإلا٣ابلت،  ام الازخباعاث اؾخسضج٩

ان ما غليهم ٍغظ٘ طل٪ لبضاًت ْ  ْالخد٨م في ج٣ىُاث ؤلاعقاص ْل٨ىّ ؾٖغ ْاإلانهي  في مجا٫ الخٓظُّ ْؤلاعقاص اإلاضعسخي 

ٓا٢٘ ْ ْجخالشخي لُٛاب اإلاماعؾت في ال  ؾاث.ما ؤزبدخّ الٗضًض مً الضعا هذاجًمدل 

 :إلاظدؼاز الخىحُه وؤلازػاداإلاساؿلت الىـظُت وعالكتها بصعىباث ومعُلاث الىاكع -

 بصعىباث الىاكع اإلادُؽ في الىطؽ اإلادزس ي ًىّضح( 4حدٌو زكم )

ىتهالخٔ مً زال٫ الجض٫ْ الؿاب٤ ؤن ٚلب ؤٞغاص  ُّ ٓص اؾخجابمؿدكاعي الخٓظُّ ْؤلاعقاص  ٖ ٓا بىٗم ٖلى ْظ

ْبالخالي ج ْالتي جد٫ٓ صْن مماعؾتهم إلاِامِم،  ْم٣ُٗاث جدُِ بهم  ٓباث  غ ٖضة نٗ
ّ
بإزغ ٖلى مغا٣ٞتهم ؤْ  بك٩ل از

ْالخغظت، خُض ؤ٦ض مٗٓم ؤٞغاص مؿدكاعي الخٓظُّ ْؤلاعقاص اإلاضعسخي  ٢ْاتهم الهٗبت  ْمخابٗتهم في ؤ للخالمُظ هِٟؿا 
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٢ُٓذ الخلمُظ  جسّهوٖضم اإلانهي ٖلى ْ  ٓبت الخ٨ٟل الٟغصي بالخالمُظ هفسيا ملزافقةحجم ؾاعي في ج ٦ْظل٪ نٗ  ،

ْؤن ٦ثرة ؤوكُت اإلاؿدكاع ج غ هٓغا ل٨ثرة ٖضصَم، 
ّ
ْطل٪ بيؿبت  از ؾلبا ٖلى زضمت اإلاغا٣ٞت الىٟؿُت اإلا٣ضمت للخالمُظ 

ىتمً ؤٞغاص ( %90,91)٦ما ظاءث ما وؿبخّ (. 100%) ُّ ـ،  ٖ َُْئت الخضَع ن بٗضم حٗاْن الُا٢م ؤلاصاعي  الضعاؾت ٣ًْغ

ْحٗٔؼ الباخشت طل٪ًخّم ْؤهّ  ت ال ٖال٢ت لِا بمِىتهم  ٖضم اَخمام ؤلاصاعة اإلاضعؾُت بالخالت بلى  ج٩لُِٟم بإٖما٫ بصاٍع

ٓماث صْن مغاٖاة الجاهب الىٟسخي الظي ٌٗمِّم الىٟؿُت للخالمُظ ب٣ضع اَخما ْا٦دؿاب اإلاٗل خبر ؤؾاؽ بخدهُل 

غ الىٟؿُت ً صّختالخ١ٟٓ ْالاهجاػ للخالمُظ ُٞٛاب ال
ّ
٣ت مباقغة از ْ  بٍُغ  دراسيا. ٚير مباقغة ٖلى ج١ٟٓ الخلمُظ ؤ

 : عامّ الاطخيخاج ال-

ٓامل اإلا ْالٗ ْا٢٘ اإلاغا٣ٞت الىٟؿُت في الٓؾِ اإلاضعسخي  غ مً زال٫ صعاؾدىا اإلاُضاهُت خ٫ٓ 
ّ
ْمً زال٫ از ة ٞحها، 

ْاهُال٢ا مً جدلُل الجضا٫ْ اؾخسض ْاث البدض الٗلمي   الىخاثج الخالُت:بلى  ىاجّٓنلام ؤص

ٓع اإلاغا٣ٞت الىٟؿُت ٣ٞض ٓ مد ؼ  باٖخباع الخلمُظ َ
ّ
ْا٢ِٗا في الٓؾِ اإلاضعسخي خُض ع٦ ها ٖلى ْظِت هٍٓغ خ٫ٓ 

ْؤن مؿدكاع الخٓظُّ ْؤلاعقاص اإلاضعسخي 1مً الجض٫ْ ) جبّين ( ؤن َىا٥ ُٚاب للمغا٣ٞت الىٟؿُت في الٓؾِ اإلاضعسخي، 

ْؤن اإلاضعؽ ال  ْاإلاغا٣ٞت الىٟؿُت  ٓص لٗضم ٦ٟاءجّ في مجا٫ اإلاخابٗت  ْطل٪ ٌٗ ْعٍ في اإلاجا٫ الىٟسخي  ْاإلانهي ال ًاصي ص

 ٟؿُت.ٌٗمل ٖلى جٓظُّ الخالمُظ في خالت حٗغيِم إلاك٨الث ه

ْاإلانهي ٌؿاَم  خسّهو( بُيذ الىخاثج ؤن ال2ٖىض جدلُلىا للجض٫ْ )ْ  الجامعي إلاؿدكاع الخٓظُّ اإلاضعسخي 

ْ  ْبضعظت ٦بيرة في هجاح ٖٓت مً ال٨ٟاءاث ؤ ، ٞاإلاغا٣ٞت الىٟؿُت حٗخمض ٖلى حسخير مجم
ً
ٞكل مغا٣ٞت الخالمُظ هٟؿُا

 ْ ْمِىت ؤلاعقاص الىٟسخي  ًٍٓ ظامعي ًخُاب٤  ْج٩ ْاإلاخابٗت الىٟؿُت مً ؤظل ٞٗالُت اإلاغا٣ٞت ْال٣ضعاث  اإلاغا٣ٞت 

 الىٟؿُت في الٓؾِ اإلاضعسخي للمخمضعؾين.

٤ُْٞما ً
ّ
٤ْٞ الجض٫ْ ) خٗل اثؼ ْالازخباعاث الىٟؿُت بُيذ هخاثج الضعاؾت  ( ؤن مً مؿبباث 3بالخم٨ً مً الْغ

ٓٞغ الٓؾاثل ْالازخباعاث الىٟؿُت إلاؿدكاعي الخٓظُّ ْؤلاعقاص  اإلاضعسخيُٚاب اإلاغا٣ٞت الىٟؿُت في الٓؾِ  ٖضم ج

ْاإلانهي التي جم٨جهم مً ال٨ك٠ اإلاب٨غ ًٖ اإلاك٨الث ْالا  ْلتيُغاباإلاضعسخي  ْمدا ْمخابٗتها  اث الىٟؿُت  ا  خهَغ

 ْ جُضْن الخبخّتى ْٖالظِا،  ًُ اثؼ ْالازخباعاث ٞإٚلب مؿدكاعي الخٓظُّ ْؤلاعقاص ال  د٨م في ابؿِ ن ْظضث َظٍ الْغ

 ج٣ىُاث ؤلاعقاص الىٟسخي. 

ىتاث اؾخجاب٦ما ًخطر مً  ُّ ْاإلانهي ؤن ُٚاب اإلاغا٣ٞت الىٟؿُت في  ٖ مؿدكاعي الخٓظُّ ْؤلاعقاص اإلاضعسخي 

ْمً َٝغ ؤًٖاء َُئت الخضَعـ،  ٓص لٗضم الاَخمام بالخالت الىٟؿُت للخالمُظ مً َٝغ ؤلاصاعة اإلاضعؾُت  الٓؾِ ٌٗ

ٓماث ٞمؿدكاع الخٓظُّ جغج٨ؼ مِمخّ في الٓؾِ اإلاضعسخي ٖلى ٖملُت جٓظُّ بخدهُلِمِّم ب٣ضع اَخما ٦ْدؿاب اإلاٗل م 

ٓ ال ْبَما٫ الجاهب الىٟسخي الظي ٌٗخبر ؤؾاؽ الخسّههالخالمُظ هد ما٫  صّختاث الضعاؾُت  الىٟؿُت للمخٗلم. ٞاإٖل

ْمغا٣ٞت الخالمُظ هٟؿُا. ٦ْشاٞتها خالذ صْن اَخمام مؿدكاعي الخٓظُّ ْؤلاعقاص اإلاضعسخي باإلعقاص الىٟسخي  ت   ؤلاصاٍع

ْمً زال٫ صعاؾدىا جم٨ىا مً الٓن٫ٓ جد٣٣ّظمُ٘ الٟغيُاث  بلى ؤّن  ْاهُال٢ا مما ؾب٤ ههل  ذ بيؿبت ٦بيرة 

 ؿائالث ؤلاق٩الُت:هخاثج َامت اهُال٢ا مً حبلى 

 .ُٚاب اإلاغا٣ٞت الىٟؿُت للخالمُظ في الٓؾِ اإلاضعسخي 

 الجامعي إلاؿدكاع الخٓظُّ جإزير ٖلى مغا٣ٞت الخالمُظ هٟؿُا. خسّهوؤن لل 

 .اثؼ ْالازخباعاث الىٟؿُت إلاؿدكاع الخٓظُّ جإزير اًجابي ٖلى مغا٣ٞت الخالمُظ هِٟؿا  ؤن الخم٨ً مً الْغ

 ْا٢٘ مؿدكاع ال ٓباث  ٢ٓاجّ ٢ض ؤزغ ؾلبا ٖلى اإلاغا٣ٞت الىٟؿُت للخالمُظ.ؤن نٗ ْمٗ  خٓظُّ 
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: اكتراخاث الدزاطت
ً
 طابعا

ْالخ٣اث٤ التي اإلا  بلحها. جم ْي٘ ظملت مً الا٢رراخاث : خّٓنلاهُال٢ا مً الضعاؾت اإلاُضاهُت 

 .ت مغا٣ٞت الخالمُظ هٟؿُا ْمغاؾُم جدضص بظباٍع ٓاهين   ؾً ٢

  ت.بٖٟاء مؿدكاعي الخٓظُّ مً اإلاِام  ؤلاصاٍع

 .ٍٓت بمسخهين في ٖلم الىٟـ ٓمت الررب ؼ اإلاىٓ عة حٍٗؼ  يْغ

  .ْاإلاماعؾت الىٟؿُت ت لٟاثضة مؿدكاعي الخٓظُّ للخم٨ً مً ج٣ىُاث ؤلاعقاص الىٟسخي  ْعاث بظباٍع  بغمجت ص

  ُٖٓت في البرهامج الضعاسخي للخلمُظ ٣ًضم مً زالَا مؿدكاع الخٓظُّ ْؤلاعقاص، للخلمُظ َغ١ بغمجت خهو ؤؾب

ْالخد٨م في الىٟـ، ْيبِ الا  خل ٢ٓاًت مً الا هٟٗاال اإلاك٨الث،  ْال م الخاَئتْ  اث،يُغابث  .. .جصخُذ ؤ٩ٞاَع

ٓإ الا  ا مً الاؾرراجُجُاث التي جًمً للخلمُظ صخخّ الىٟؿُت بُٗض ًٖ ٧ل ؤه  .اثيُغابْٚيَر

 ْاخضة م٘ مؿدكاع الخٓظُّ ْؤلاعقاص لًمان ـ ٖلى الٗمل ًض  ْجدٟيز َُئت الخضَع الؿير الخؿً للٗملُت  حشجُ٘ 

 ؤلاعقاصًت الىٟؿُت.

 ٓٞير ْؾاثل ْؤلام٩اهُاث اإلااصًت ل٣ُام مؿدكاعي الخٓظُّ ْؤلاعقاص اإلاِام الىٟؿُت  .ج

 .لُت مؿدكاع الخٓظُّ ْؤلاعقاص ُٖٓت الخلمُظ بإَمُت مؿْا عة ج  يْغ

 ُض ٖال٢ت ألاؾغة باإلاضعؾت باٖخباع ؤن ٖملِا ًب٣ى ها٢ها بطا لم ًيؿ٤ بٗمل اإلاض  عؾت.جَٓ
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ضة الغؾمُت، الٗضص ت بالتربُت الىػىُتخاصّ ال ٓبغ  11، اإلااعر في 59، الجٍغ  .15، م 2008ؤ٦خ

ٓم الخىُٟظي ع٢م  .7 ىُت: اإلاغؾ ماإلا، 242/0.0.2/13ْػاعة الرربُت الَٓ
ّ
بألُاث ججظُد ؤلازػاد اإلادزس ي في مسخلت الخعلُم  خعل

 2013ؤْث  29، اإلااعر في خىّطؽاإلا

ٓػَ٘،ْ  لليكغ  الهٟاء صاع ، اإلادزس ي الىـس ي ؤلازػاد طُىىلىحُت الضاَغي: خؿً نالر .8  .88م ،  2008ألاعصن، ٖمان، الخ
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 اننفسْخ ًاجلسذّخ صسّخيف ان االختًبعِْخ انسنذ أمهّ
مت ؤ.زىٟاع ؾامغة،   ؤ.مِاصي ٍع

ٓاٍظامٗت   ٢ؿىُُىت ظامٗت -ألٚا

  :اإلالخص

ُت ٦بيرة في خُاجّ، خُض ال ج٣خهغ َظٍ ألاَمُت ٖلى بصماط الٟغص في ؤَّم  باليؿبت للٟغص الاظخماعيًدخل اإلادُِ 

ٍٓٞغ مً مىاٞ٘ لخدؿين ال ْبهما إلاا ج ْالجؿضًت مً زال٫ الؿىض  صّختقب٨خّ،  . خُض ٌٗخبر الاظخماعيالىٟؿُت 

ٓ مً الاظخماعيالؿىض  َْ ْالضٖم التي ًخل٣اَا الٟغص مً اإلادُُين بّ،  ابِ ْالاجهاالث   ؤَّم  حٗبيرا خ٣ُ٣ُا لخل٪ الْغ

ٓامل الىٟـ اظخماُٖت التي ج غ الٗ
ّ
ْالٗالجي. صّختفي ال از ٢ٓاجي  ْالجؿضًت ببٗضًّ ال  الىٟؿُت 

ْمىا٢كت الٗال٢ت بين الؿىض بلى  اإلا٣ا٫ َْؿعى َظا ْالجؿضًت مً زال٫  صّختْال الاظخماعيجبُين  الىٟؿُت 

ْاَم اإلاهاصع، ٖال٢ت الؿىض الاظخماعيالخٗٝغ ٖلى مدضصاث الؿىض  ٓإ الؿىض  ْؤه  الاظخماعي، ؤبٗاصٍ ألاؾاؾُت 

ْمجها الا  ٓانٟاث الؿىض بلى  ٦ما جهضٝ مً زاللّ ،اث الىٟـ مغيُتؾخجاببماقغاث ؤؾاؾُت  الخٗٝغ ٖلى م

ٓم ٖلحها.  الاظخماعي ْاَم الٟاٖلُين ْآلالُاث التي ٣ً  في اإلاجخم٘ الجؼاثغي 

ْالجؿضًت  صّخت، الالاظخماعيالؿىض  :ال٩لماث اإلاٟخاخُت  الىٟؿُت 
The Summary: 

The social environment occupying for the individual great importance in his life; where this 

importance is not limited to the integration of the individual in his network; but also for it‟s provide 

benefits to improve mental and physical health through social support.  

Where social support is a real expression of those links and communications and the support 

that an individual receives from those around him; and it is the most important factor of social 

psychology that affecting on the mental and physical health in it‟s tow dimension preventive and 

therapeutic.  

This article seeks to indicate to discuss the relationship between social support and mental and 

physical health by identifying the determinants of social support; it‟s basic dimensions and the type 

of support and also the important sources ; the relationship between social support and basic 

indicators; including self-satisfying responses; and also the aim from it to identify the specifications 

of social support in the Algerian society and the most important actors and mechanisms that 

underpinning on it. 

Key words: Social support; Mental and physical health 

 جمُِض: 

ٓامل الىٟؿُت ْ ؤَّم  مً الاظخماعيالؿىض  غ ت التي جالاظخماُٖالٗ
ّ
ْالجؿضًت، لظا ٣ٞض  صّختفي ال از الىٟؿُت 

 ْ ت الاظخماُٖت في مُضان ٖلم الىٟـ الهحي، اٖخماصا ٖلى مؿلمت مٟاصَا ؤن اإلاؿاهضة زانّ خطخّي باَخمام الباخشين 

ْالؼمالء في الٗمل التي ًخل٣اَا الٟغص مً ْاإلاضعؾت ْألانض٢اء  ْ  زال٫ الجماٖاث التي ًيخمي بلحها ٧األؾغة  ْ  الجماٖتؤ ؤ

ْالتي جِٓغ ؤَّم  الىاصي لِا ْبما خماًخّ مً آلاؤّما  ُت باليؿبت للٟغص  ْالجؿضًت،  ْجغ٢ُت صخخّ الىٟؿُت  زاع في جدؿين 

ٓ ًلٗب  ْالخس٠ُٟ مً ؾلبُاتها، ِٞ ٢ْاثُا يض الا الىاظمت ًٖ حٗغيّ للًٍٛٓ  ْعا  ُت هٟٗالاث الىٟؿُت ْالا يُغابص

ْثها. ْٖالظُا ٖىض خض ْثها    ٢بل خض
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ْالصخيء :الاظخماعيمدضصاث الؿىض - ْاج٨إ  ْاٖخمض ٖلُّ  ٓصا ع٦ً بلُّ  ٍٓت ٌٗجي ؾىض بلُّ ؾى الؿىض مً الىاخُت اللٛ

ٓهض اإلاٍغٌ. ٣ٍْا٫ ؾ  1ؾىضا ظٗل لّ ٖماصا ٌؿدىض بلُّ،

ّ" الؿىض  ٖلى Larousseُٞٗٝغ ال٣امٓؽ الٟغوسخي "ؤما مً الىاخُت الانُالخُت 
ّ
َْٓ ؤه ما  ما ٣ًضم للضٖم، 

ٓٞير الضٖم، ٌشج٘، ًدمي، ًمىذ صٖمّ ل٣ًُت.  2ٌؿاٖض ٖلى ج

ْالظي اٖخبٍر مغاصٞا للمؿاهضة ض في جٓيُدّ إلاٗجى الخضُٖم  ٓ ٍػ ْ  ٢ْض ا٢ررح مضخذ ٖبض الخمُض ؤب مٗجى لِا، ؤ

ْاإلاغاصٞاث ألا  ٓعا لبٌٗ اإلاٗاوي  ٍٓت، اإلاؿاٖضة، اإلاااػعة الخضُٖم، جه ْهي: الخ٣ ْلخو بٌٗ َظٍ اإلاهُلخاث  زٔغ 

ؼ، الخًُٗض. ٓاؾضة، الاؾخِٓاع، الخشبُذ، الخإًُض الخٍٗؼ  3الخدهين الاهدكا٫، م

ْلىا  الاظخماعيالؿىض  ْمً زال٫ جىا ت،   لخٓظِاتهم الىٍٓغ
ً
٣ْٞا  ّٟ مً اإلاٟاَُم التي بزخل٠ الباخشٓن خ٫ٓ حٍٗغ

ْهي اإلادضص الىٟسخي، اإلادضص  الاظخماعيإلادضصاث الؿىض  ، الاظخماعيًم٨ىىا ؤن هلخهِا في زالر مدضصاث ؤؾاؾُت 

ْهي ٧األحي:   ْاإلادضص الىٟـ نحي 

ٓم اإلاؿاهضة :  ل٣ض جىا٫ْ ٖلماء الا الاظخماعياإلادضص - ْلِم للٗال٢اث الاظخماُٖظخمإ مِٟ ت، الاظخماُٖت في بَاع جىا

ٓا مهُلر الكب٨ت  ٓع الؿىض  (réseau social)ت الاظخماُٖخُض ناٚ  الاظخماعيالظي ٌٗخبر البضاًت الخ٣ُ٣ُت لِٓ

(soutien social)  ( ُل٤ ٖلُّ البٌٗ آلازغ ؤلامضاصاث اظخماُٖت ًُ ا ْح (ressource socialْالظي  ٗخمض اإلاؿاهضة في ج٣ضًَغ

ْالتي حكخمل ٖلى ألاٞغاص  الظًً ًش٣ٓن ٞحهم.الاظخماُٖٖلى بصعا٥ ألاٞغاص لكب٩اتهم    4ت 

ٓهّ "الخ٩امل  ٦ما ؤّن  ٓص قب٨ت بظخماُٖت مً  (l’intégration social") الاظخماعيٖلماء الاظخمإ ٌؿم َْظا ًُغح ْظ

ْالتي حُُّٗ مؿاٖضة في خا٫ الاخخُاط،  ٓاظباث اإلاكرر٦ت اإلادُُت بالٟغص  ْال ٓص  ْٖضص  ٦ما ؤّن ال٣ُ الىاخُت ال٨مُت 

ْ  الخٟاٖالث ابِ ؤ خباع مً َٝغ ٖلماء الاظخمإ. بٗينت جازظ الاظخماُٖالْغ  5الٖا

مً الىاخُت الىٟؿُت لّ ٖال٢ت ؤ٦ثر باإلاكاٖغ اإلادؿٓؾت مً الٟغص  الاظخماعياإلادضص الىٟسخي:  الؿىض  1-2

٣ْاإلا
ّ
ْم٣ُم مً َٝغ الكب٨ت خٗل طل٪ الجاهب ال٨ُٟي بلى  ت. ًًاٝالاظخماُٖت بةم٩اهُت ؤن ٩ًٓن مٗالج، مدمى، 

ٓباؾا ٧ْ ْبدؿب ظاهرري  ٓلٓجي مضع٥ مً الٟغص  ٓ  خماعيالاظالؿىض  (gentry et kobasa, 1984) ْالظي ٌٗجي م٨ؿب ؾ٩ُ َ

ُٖٓت  ٖال٢اجّ  ٓلٓظُت حٗٝغ مً زال٫ بصعا٥ الٟغص لى ٓاعص ؾ٩ُ ٢ْضؤِْغ الاظخماُٖٖباعة ًٖ م ت، 

ٓب٫ٟٓ) َhobfoll,1986) اإلا ٓ ْاخضةِّم ؤًًا ؤن الٗضص اإلاغجٟ٘ للٗال٢اث لِـ َ ْل٨ً اٖخماصٍ ٖلى ٖال٢ت   باليؿبت للٟغص 

 ْ ٓ ألاَمخاّن ازىين مً الٗال٢اث الؤ ْاإلاِمت َ  6.ت 

ٓامل الىٟـ اظخماُٖت ٖال٢ت بدضْر اإلاغى- ٖضم ؤْ  اإلادضص الىٟـ نحي: ًٔغ ٖلماء الىٟـ الهحي ؤن للٗ

ٓامل الىٟؿُت  ْزّ، ٞالٗ ٧ٓاث الالاظخماُٖخض ْٖلماء هٟـ  صّخُتت ًم٨ً ؤن حٗؼػ مً الؿل ٧ٓاث الؿلبُت  ْجمى٘ الؿل

                                                 

ن، ب ث، اإلاعجم ا 1  ْآزْغ  .453، م 2، 1ٍلٓؾُِ، ظؼء ببغاَُم اوـ 

 2 ــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ , Larousse Médical, canada,2000,p402 

ت الجامُٗت،  3 ْجُب٣ُاجّ الجماُٖت، صاع اإلاٗٞغ ض، الٗالط الىٟسخي  ٓ ٍػ  .175، م 2002مضخذ ٖبض الخمُض ؤب

ْع اإلاؿاهضة  4  ْالجؿضًت، مجلت صعاؾاث، ٖضص صّختالاظخماُٖت في الخٟاّ ٖلى الًٓؾٟي خضة، ص ٓاٍ،13الىٟؿُت   ،  ظامٗت ٖماع زلُجي الٚا

  .62، م 2010

5  Bruchon-Schweitzer M, Dantzer R, Introduction à lapsychologie de la santé,paris, PUF, 1998,p127. 

6 Bruchon-Schweitzer M, Dantzer R, Introduction à lapsychologie de la santé,paris, PUF, 1998,p127. 



    6102   خٌاٌ     – 34عذد   -رلهّخ دساسبد جلبيعخ األغٌاغ 
 

51 

ْال٣ٗلُت  صّختْال الاظخماعيم الٗال٢اث الاًجابُت بين الضٖكّضة ب الاظخماعيًضعؾٓن الضٖم  صّختال الىٟؿُت 

ٍٓت. صّختْال  1الًٗ

ْال٣ٗلُت لؤلٞغاص  الاظخماعيٞالؿىض  ٓلبت ازغ ألاخضار الًاُٚت ٖلى الخالت الىٟؿُت  ٌٗخبر ٖامال ٌؿخُُ٘ ٢

ٍْ٤
ّ
، ال ًم٨ً ٞهل صعاؾخّ ًٖ ما ًدضر مً  ج٠ُ٨ الخ٤ ٖلى اإلاؿخٔٓ الجؿضي، مّٗض٫ألامغ َىا بمخٛير  خٗل

ٓ ما ًم٨ً ؤن هسخهٍغ في ٧لمت  َْ ٧ٓي   2.صّختاإلاٗغفي، ؤلاصعا٧ي، الٗاَٟي الؿل

ٓمُت ْفي خا٫ اإلاغى جؼصاصمِّم بن الؿىض ٖىهغ  ٢ْض ؤَّم  في الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت في الخُاة الُ ُخّ ؤ٦ثر ٞإ٦ثر 

ْع  الاظخماعيالؿىض  بلى ؤّن  في ٖلم الىٟـ الهحي اهُال٢ا مً الٗضًض مً ألابدار اؾخسلهذ الضعاؾاث لّ ص

جاَبلى  الخُغ١ بلُّ اؾدىاصا جّم  ٢ْض صّختاًجابُت ٖلى الآزاع خاؾم، جررجب ٖلُّ 
ّ
 جبّينبلى  جّٓنال ين مسخلٟين اج

ابِ ؤَّم  ْ  ْازغ الاوٗؼا٫ت مً ظِت الاظخما٨ُٖٞغة الكب٨ت بلى  ت اؾدىاصاالاظخماُُٖت الْغ   .صّختالاهضماط ٖلى الؤ

ْاإلاؿماة بالؿىض  ُٖٓت اإلامىٓخت لشخو ما  ٓهان في الؿىض: ؤلاٖاهت اإلآي ْ  اإلاخل٣ى الاظخماعيَْىا٥ م٩ اإلا٣ضم ؤ

َْؿمى الؿىض  ُٖٓت الغاخت التي ًمشلِا الضٖم للشخو  الظي جل٣اٍ   3.اإلاضع٥ الاظخماعيْه

ٓة ٖال٢اث الٟغص  الاظخماعيللؿىض  الاظخماعيهجض ؤن اإلادضص  تمً زال٫ َظٍ اإلادضصاث الشالز ًخدضص بٗضص ٢

ً في بُئخّ  ْجغ٦ُب الكب٨ت الاظخماُٖباآلزٍغ اإلادضص الىٟسخي للؿىض ٞيرج٨ؼ ٖلى ؤّما  ت للٟغص.الاظخماُٖت، بمٗجى حجم 

ْلِـ ٦مُتها. ُٖٓت الٗال٢اث  ْٖلى ه ٓجي  ٓل ْؤْؾ٘ مً اإلادضص الىٟـ نحي للؿىض ؤّما  اإلا٨ؿب الؿ٩ُ ٣ٞض ظاء اقمل 

ؼ اإلادضصًً الؿاب٣ين بط لم ً
ّ
ْل٨ً باآلالاظخماُٖٖلى الكب٩اث  غ٦ ٓجي  ٓل ال ٖلى اإلا٨ؿب الؿ٩ُ التي زاع ت ٣ِٞ 

ٓهُّ الؿىض اإلاخل٣ى صّختٖلى ال الاظخماعيًد٣٣ِا الؿىض  ْ  بم٩  الؿىض اإلاضع٥.ؤ

 : الاظخماعيؤبٗاص الؿىض -

ٓعاث مسخلٟت إلآِٟم الؿىض ٓص جه م ْظ  ؤّن  ْحٗضص ْظِاث الىٓغ  الاظخماعي ٚع
ّ
ٟا١َىا٥  بال

ّ
في آلاعاء ؤن  اج

ْالظي ً الاظخماعيالضٖم  ٓم مخٗضص ألابٗاص  ن مِٟ ّٓ ْهي:  خ٩  مً زالر ؤبٗاص 

ُت مً الكب٨ت ؤّجهقب٩اث الؿىض ( Vaux 1986)ٌٗٝغ :Le réseau de soutienقب٩اث الؿىض  - ٖٓت ٖٞغ ت الاظخماُٖا مجم

َٓا  ْلخهاثهِا الٗالث٣ُت.التي ًخجّ هد ْل٩ُِلِا   الشخو للخه٫ٓ ٖلى مؿاٖضة ٖىضما هغظ٘ لدجم قب٨ت الضٖم 

غا )ؤّما  ْٞغاه٩لين )( Barrera 1986باٍع رر  ٓا حٗبير "الخ٩امل اؾخسض( streeter et franklin ,1992ْؾرًر " للضاللت ٖلى الاظخماعيم

ابِ ْ  الْغ ْالخ٩امل ؤ ً مً بُئخّ  ٓع باالهخماء للمجخم٘ الاظخماعياجها٫ الٟغص م٘ ألاجخام آلازٍغ  ًررا٤ٞ م٘ الكٗ

٧ٓاث الؿىض - اث الاظخماعيالضٖم  :de soutien Les comportementsؾل ٖٓت مً الخهٞغ ٧ٓاث التي ؤْ  َٓ مجم مً الؿل

ٓٞغ ٞٗلُا مؿاهضة اثَٓ الضٖم اليكِ (. Barrera,1986) الشخوبلى  ج ْ  )م٣ابل الضٖم اإلادخمل( ًرر٦ب مً جهٞغ ؤ

٧ٓاث  ْاإلاؿاٖضة، الؿىض اإلاخل٣ى ٌكير بطنزانّ ؾل ْاضر للؿىض  ْحٗخبر ٦خٗبير   ً اؾخٗما٫ بلى  ت ٞٗالت مً ٢بل آلازٍغ

ٓاعص الخالُت للضٖم  ،  (.Tardy,1985) الاظخماعياإلا ٧ٓاث الضاٖمت ٞهي حكمل: ؤلانٛاء، الخٗبير ًٖ اإلاساْٝ ٧ْٓن٠ ؾل

ٓصةب٢غا ً، بِْاع اإلا ٢ْض ٩ًٓن عؤي آلازٍغ  ...الخ..ى اإلاا٫، اإلاؿاٖضة الهجاػ مِمت، 

                                                 

ٓػَ٘، صّخت،الؿُض ِٞمي ٖلى، ٖلم هٟـ ال 1 ْالخ ت،  صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ   .11، م 2009ؤلاؾ٨ىضٍع

2 Bruchon-Schweitzer M, Dantzer R, Introduction à lapsychologie de la santé,paris, PUF, 1998,p  139 . 

3 Fischer G.N, Tarquinio C, Les concept fondamentaux de la psychologie de la santé, paris, Dunod,2006, p153. 
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الخ٣ُُم الظاحي للؿىض ٌكير للخ٣ُُم اإلاٗغفي للشخو خ٫ٓ  :L’appréciation subjective de soutienالخ٣ُُم الظاحي للؿىض -

َْكمل َظا الخ٣ُُم الٗضًض مً ألابٗاص مشل   ،ً ٓص ٦ٟاًت مً الضٖم، الؿىض الظي ًخل٣اٍ مً آلازٍغ ٓع بٓظ الكٗ

ْؤزيرا  ْمضٔ ٦ٟاًت الضٖم،  ْٞغة،  الغيا بالضٖم الظي ًخل٣اٍ، بصعا٥ خؿب الاخخُاظاث مً الؿىض اإلاخل٣ى، بصعا٥ 

 (.Barrira, 1986, streeter et Franklin ,1992,vaux,1992الش٣ت ؤن الؿىض ؾ٩ُٓن مخاح في خالت الخاظت)

ْالٗاَُٟتالخ٣ُُم الظاحي للؿىض ٢ض ًىُٓي  ٓإ مسخلٟت مً الؿىض مشل: اإلاؿاهضة اإلااصًت،  ْ  ٖلى ؤه ٓماجُت ؤ اإلاٗل

٢ّْض اٞررى 
ّ
 لِـ لٗال٢اث الٟغص م٘ مدُُّ  ؤه

ّ
ٓٞير٧ل ْع في  ج ًغجبِ بسبرة جخهُت  الاظخماعيالؿىض، الؿىض  ِا ص

ُٖٓت ) ٝ اإلآي ٖٓت الْٓغ ، ؤن  (tracy et Abell,1994) صعاؾت ٫ (.Buchanan ,1995بضال مً مجم جا٦ض مً هاخُت ؤزٔغ

ٓماث خ٫ٓ زهاثو ٩َُلُت، مشل: حجم الكب٨ت  ٦ْمُت الؿىض الاظخماُٖاإلاٗل ُٖٓت  ٓٞغ ْخضَا ج٣ُُم لى ت، ال ج

 1.ا، ًم٨ً لكب٩اث ظض نٛيرة ؤن ج٩ٓن مضٖمت، بطن ٞالكب٩اث ال٨بيرة باإلا٣ابل ال ًم٨ً ؤن ج٣ضم صٖمالاظخماعي

٫ْ ع٢م ) ْاإلاهُلخاث اإلاؿخٗملت 1الجض  2(: ًلخو ؤبٗاص اإلاؿاهضة خؿب الباخشين 

 اإلاهُلخاث الباخشين ألابٗاص

 قب٨ت الؿىض

 

غا )  (Barrera1986باٍع

ررْٞغاه٩لين )  (streeter et Franklin ,1992ؾرًر

 الاظخماعيالخ٩امل 

L’intégrationsociale 

( ْ  (vaux 1988,1992ٞا

(vaux et al 1986) 

ٓاعص قب٨ت الضٖم  م

les ressources du soutien 

Pierce sarason et sarason(1996) 
 قب٨ت الضٖم

le réseau de soutien 

٧ٓاث الؿىض  ؾل

 

غا ) ررْٞغاه٩لين )Barrera1986باٍع  streeter et( ؾرًر

Franklin ,1992) 

 الؿىض اإلاخل٣ى

Le soutien reçu 

( ْ  (vaux 1988,1992ٞا

(vaux et al 1986) 

٧ٓاث الؿىض  ؾل

Les comportement de soutien 

Pierce sarason et sarason(1996) 
 ٖال٢اث مؿاهضة

Les relation de soutien 

 الخ٣ُُم الظاحي للؿىض

 

غا )  (Barrera1986باٍع

ررْٞغاه٩لين )  (streeter et Franklin ,1992ؾرًر

Perception de soutien socail 

 الاظخماعيبصعا٥ الؿىض 

( ْ  (vaux 1988,1992ٞا

(vaux et al 1986) 

 الخ٣ُُم الظاحي للؿىض

L’appréciation subjective de soutien 

Pierce sarason et sarason(1996) 
Perception de soutien socail 

 الاظخماعيبصعا٥ الؿىض 

ٓإ الؿىض - ْهي: :الاظخماعيؤه ٓإ ؤؾاؾُت مدهلت لٗضًض مً الخجاعب   َىا٥ ؤعبٗت ؤه

ْالًمان: (le soutien émotionnelالؿىض الٗاَٟي )- ْ  ٌُٗي للٟغص مٗجى بخؿاؽ الخماًت  ٢ْاث الهٗبت ؤ الخب في ألا

ب، الٟكل في الامخدان.  مشل: مٓث ٢ٍغ

                                                 

1 Beauregard L, Dumont S, « La mesure de soutien social », Service social, vol 45 n° 3, Université Laval, 1996, pp 58-59. 

2 Beauregard L, Dumont S, « La mesure de soutien social », Service social, vol 45 n° 3, Université Laval,1996, P57. 
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ؼ بلى  ٢ُمخّ، َظٍ الدشجُٗاث تهضٝ،٢ضعاجّ: ج٩ٓن في َمإهت الشخو ٖلى (le soutien de estime)ؾىض الخ٣ضًغ - حٍٗؼ

٢ْضعاجّ  ٓاعصٍ  ْػ م الش٣ت بالىٟـ في ٞرراث الك٪ ؤًً الشخو ٖىضٍ بخؿاؽ بان مخُلباث الٓيُٗت اإلا٣ل٣ت جخجا

ْ  َظٍ الخالت مالخٓت في ْيُٗاث ٧االمخداهاث اإلاضعؾُت  الخُٛيراث اإلاِىُت.ؤ

ْ  الؿىض اإلااصي - ْ  ٌٗجي مؿاٖضة مباقغة مشل الِبت (:le soutien matériel ou financierاإلاالي )ؤ ْؤًًا زضمت ؤ ب٢غاى ما٫ 

٢ْاث نٗبت.  م٣ضمت في ؤ

ٓماحي )- ى ٣ًضمِا اإلادُِ في بٌٗ اإلاىاؾباث،  (:le soutien informatifالؿىض اإلاٗل ٌكمل الىهاثذ، ا٢رراخاث، ْٖغ

ٓماث خ٫ٓ الُغ١ اإلاخٗضصة للبدض ًٖ ٖمل ْاإلاٗل ْ  اإلاٗاٝع   1مغى.مٗالجت ؤ

٣ٍْهض بها اإلاؿاٖضة ٖلى ؤٖباء ٦Duckما ًهى٠  ْجخًمً اإلاؿاهضة اإلااصًت  : اإلاؿاهضة في ٞئخين: الٟئت ألاْلى 

ْصٖم الش٣ت  ْجإ٦ُض صختها  ْحكمل الخهض٤ً ٖلى آلاعاء الشخهُت  ْالشاهُت اإلاؿاهضة الىٟؿُت  ٓمُت،  الخُاة الُ

َْكير طل٪ ْالخاظتؤَّم  بلى بالىٟـ،  ٓعي اإلاؿاهضة  ْمً ٖال٢ت مبلى  مجهما جخٟاْث مً ْٝغ ٧ّل بلى  ُت ه ىتآزغ  ُّ بلى  ٗ

.  2ؤزٔغ

ٓعَـ  ت َما:الاظخما٧ُْٖاهرز ؤن َىا٥ مجالين ؤؾاؾُين مً اإلاؿاهضة  ٦ما ًٔغ ه

٧ٓاث اإلاؿاٖضة التي جدضر بك٩ل َبُعي مشل ج٣ضًم الىهُدتبلى  َْكير  (:Soutien reçuالؿىض اإلاخل٣ى ) ْ  ؾل ؤ

٢ٓ٘ ؤن ج٣ضم لّ( مً ٢بل ؤًٖاء الكب٨ت  ْ ًخ ْالتي ج٣ضم )ؤ  ت التي ًيخمي بلحها.الاظخماُٖالُمإهِىت 

تاٖخ٣اص ؤن بلى  ْحكير  (:soutien perçuالؿىض اإلاضع٥ )
ّ
٦ُٓاث اإلاؿاهضة ؾٓٝ ج٣ضم لّ ٖىض الخاظت،  ٧اٞ ٓإ الؿل ؤه

ً طل٪.عّبما ْ   ٢3بل ؤن ًُلب مً آلازٍغ

بُٗت اإلاؿاهضة اإلا٣ضمت خؿب الباخشين ؤَّم  ْالجض٫ْ الخالي ًلخو ٓإ الؿىض َْ  :ؤه

٫ْ ع٢م ) بُٗت اإلاؿاٖضة اإلا٣ضمت خؿب الباخشين ؤَّم  (: ًلخو2الجض ٓإ اإلاؿاهضة َْ  4ؤه

                                                 

1  Bruchon-Schweitzer M, Dantzer R, Introduction à lapsychologie de la santé,paris, PUF, 1998, pp 127-128. 

ْاليكغ، مالشخهُتْ  (، بدٓر في ٖلم الىٟـ الاظخماعي2000مٗرز ؾُض ٖبض هللا )2   ب للُباٖت   .26 ، ال٣اَغة، صاع ٍٚغ

ْاإلاؿىاث اإلا٣ُمين في  3 ٓع بالٓخضة الىٟؿُت ْالا٦خئاب لضٔ اإلاؿىين  ْٖال٢تها بالكٗ اث ماّؾؿمدمض خؿً ٚاهم،اإلاؿاهض الاظخماُٖت اإلاضع٦ت 

ْاؾغ َبُُٗت، صعاؾت في  ٓاء  ب،3، 1ٕالىٟـ، م 4بً ٍٓلُت صاع ٍٚغ  40م ،2002، ظ

4 Beauregard L, Dumont S, « La mesure de soutien social », Service social, vol 45 n° 3, Université Laval,1996, P62.  
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ّمً زال٫ الجض٫ْ ؤٖالٍ ًخطر لىا 
ّ
ٓ  ؤه ٓإ مسخلٟت للؿىض ّٖينًٓظض ه جغجبِ بمؿاٖضة ملمٓؾت ،ؤؾاؾُين أله

ٓٞغ ب٢غاى اإلاا٫ ؤْ  مشل )اإلاؿاٖضة اإلاالُت( ٢ْض ً ٕٓ ماصي ْؾاثلي مؿاٖضة ٚير ملمٓؾت )ؾىض ٖاَٟي(  ؾىض مً ه

 ْؤًًا مم٨ً ٌُٗي ؾىض ٖاَٟي.

ْمً ت: الاظخماُٖمهاصع اإلاؿاهضة - ٓا مؿاٖضة  َظٍ  ؤَّم  ْه٣هض بمهاصع اإلاؿاهضة ألاجخام الظًً ًم٨جهم ؤن ٣ًضم

 اإلاهاصع ما ًلي:

اط جخهين - ٓم ٖلى ْػ ٓلٓظُت ج٣ ٍْررجب ٖلى َظا ألاؾغة:  ألاؾغة في ْيِٗا ألاؾاسخي ٖباعة ًٖ ْخضة بهخاظُت، بُ

َْىا جخد٫ٓ ألاؾغة ٟا٫  اط هخاط مً ألَا ْخضة اظخماُٖت، بن ألاؾغة ٦مجخم٘ نٛير ٖباعة ًٖ ْخضة صًىامُت بلى  الْؼ

ٍْ ٓا اظخماُٖا  ٓ الُٟل هم ٓ هم ُٟت تهضٝ هد ٤ الخٟاٖل الٗاثلي الظي  خد٤٣ّلِا ْْ َظا الِضٝ بهٟت مبضثُت ًٖ ٍَغ

ْعا َا ْالظي ًلٗب ص ٦ّٓ.ًدضر صازل ألاؾغة  ْجٓظُّ ؾل ًٍٓ جخهُت الُٟل   ما في ج٩

ىتَظا ألازير مً الٗال٢اث ًمخاػ بسهاثو م في ؤّن  ًٖ الخٟاٖل الٗاثلي الاظخماعيًسخل٠ الخٟاٖل  ُّ ج٣ٓم  ٗ

ْجل٪ نٟاث ال هغاَا في ؤي ٖال٢اث اظخماُٖت  ْام  ْالض ْالهغاخت م٘ الاؾخمغاع  ت  ْالخٍغ ٓص ْؤلازاء  ٖلى ؤؾـ مً ال

. ْ  1ؤزٔغ ْاإلاجخم٘ الاظخماُٖاث اّؾؿاإلا ؤَّم  ال٣غابت مًٞالٗاثلت  ٓز٣ُت بالٟغص  ت في اإلاجخم٘ اإلاٗانغ هٓغا لٗال٢اتها ال

ْالؿِغ ٖلى جلبُت ما  اًت الٟغص  ت التي ج٣ضمِا للمجخم٘ ال٨بير، مً زال٫ ٢ُامِا بٖغ ٍَٓغ اث٠ الج ْالتي جخجؿض في الْٓ

بُٗ ْاإلاجخم٘ َْ ْالٟغص  ْلِٟم َبُٗت الٗال٢ت بين الٗاثلت  ْبقغاٝ.  ْٖىاًت  ت الٗال٢اث َظٍ ًدخاط بلُّ مً زضماث 

ْلخماًخّ مً الٗؼلت  ْالُمإهِىت  ْع اإلاالاظخماُٖججٗل الٟغص ٌكٗغ باالعجُاح  غ ت التي جغبِ الٟغص بإٞغاص ٖاثلخّ الض
ّ
في  از

َْظا ما ٌؿاٖضٍ ٖلى جد٤ُ٣ طاجِخّ ْالاؾخٟاصة مً ٢ضعاجّ. خُت ْألازال٢ُت ْؤلاوؿاهُت  ْجىمُت خالخّ الْغ ٍٓغ   2جُ

ً ٖاما ؾٗذ الخ ْع الٗاثلت في بصاعة اإلاغى ٞهي ْمىظ ٖكٍغ ؼ ص ْحٍٗؼ اًت اإلانزلُت  ٍٓغ الٖغ ٓماث لخُ ل٩
ّ
ؼ اإلا جمش

ّ
 غ٦

اًت ال ْ صّخُتفي مجا٫ الٖغ ْع الخ٣جي زانّ ، ٞاألؾغة  ٓ جم٨ين الُبّ ت ألام جلٗب ص ْازخُاع الٗالط في اإلانز٫ َ ي الخ٣ُ٣ي، 

ُت طل٪ ؤَلِا لخبضْ ٦ؿلُت ؤَّم  الٗىهغ ألا٦ثر الُٟل ؤن ٌِٗل في ٖالم ؤ٦ثر بوؿاهُت مً اإلاؿدكٟى، ْألاؾغة هي 

ت للخ٨ٟل باإلاٍغٌ.  3مغ٦ٍؼ

ٓإ اإلاسخلٟت للمؿاهضة   زاّم جل٣حها في مدُِ الٗاثلت بك٩ل ًخّم ت، ٖضث اإلاؿاهضة التي الاظخماُْٖمً بين ألاه

ٓػ ؤن جبٗض ٖلى الضَكت، ٞبم٣ضاع  ٓلٓظُت َظٍ الىخاثج  ال ًج اث٠ الٟؿُ ٓة الغابُت التي  طاث جإزير ٞٗا٫ ٖلى الْٓ ٢

ٓة لدؿُِل ألاصاء في مجاالث ٖضًضة في الخُاة ٓاخضة بم٣ضاع ما ؾ٩ُٓن لِا ال٣  4ججم٘ بين ؤٞغاص ألاؾغة ال

                                                 

 . 147،148، ب ث، م م 2ٖلم الىٟـ الاظخماعي، ال٣اَغة،م٨خبت اإلاىجي، ٍ مهُٟى ِٞمي، 1

ٓػَ٘، ،بخؿان مدمض خؿً، ٖلم اظخمإ الٗاثلت 2 ْالخ ْاثل لليكغ   .58، م 1،2005ٍٖمان، صاع 

3  Adam.P, Herzlich. C, Soiciologie de la maladie et de la médecine, paris, nathan, 1994, p115. 

ٓع، ٖلم الىٟـ الهحي، ثقُل 4 ٓػَ٘، ٍ ي جاًل ْالخ ْص، ٖمان، صاع الخامض لليكغ  ٓػي قا٦غ َٗمُت صا ٞ ،٪ َل بٍغ  .451، م 1،2008ْؾام صْع
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ٖٓت ألا٢غان- ْ  ألانض٢اء:  جلٗب مجم  في ٖملُت الخيكئت ؤ
ً
 ؤؾاؾُا

ً
ْعا ا١ ص ْجالاظخماُٖالٞغ ن ت  ّٓ ٓن  خ٩ مً ؤٞغاص ٌكرر٧

ٓٞغ ٞغنت  الاظخماعيفي ٦شير مً الخهاثو ٧اإلاؿخٔٓ  ْالجيـ ٞهي ج ْالٗمغ  ْاإلاؿخٔٓ الخٗلُمي  ْالا٢خهاصي 

ْبالخالي  الاظخماعيالخٟاٖل  ْبم٩اهُاث  ٍْخٗٝغ ٖلى ما لضًّ مً مِاعاث  ٍْين لّ، ٞالٟغص ًضع٥ م٩اهخّ  م٘ ؤٞغاص مؿا

ٖٓت. ٓمّ ًٖ طاجّ بمؿاٖضة َظٍ اإلاجم ٓع مِٟ ًُ1 

ْعا مِما في خُاة الٟغص في ظمُ٘ الاظخماُٖمؿاهضة ْألانض٢اء ًمشلٓن اخض اإلاهاصع ألاؾاؾُت لل ٍْلٗبٓن ص ت 

ْلٗل ٓعة  ؤَّم  اإلاغاخل الىماثُت،  ٝ الًاُٚت، ٞاله ْالْٓغ ٢ْاث الٗهِبت  ْاع ج٣ضًم اإلاؿاهضة للٟغص في ألا َظٍ ألاص

٢ٓ٘ مً ألا  ْع اإلاخ ْاإلاخإزغ جا٦ض ٖلى َظا الض ْالغقض اإلاب٨غ  ْاإلاغا٣َت  ٓلت   2نض٢اءالظَىُت لؤلنض٢اء في الُٟ

- ٤ ٓم خّتى ي: الُبّ الٍٟغ ٤ الُّب ٣ً ٖٓت مً الٗاملين بضءا بؤْ  بجمُ٘ مِامّ ِٞٓ ٌٗخمض ٖلى ٍٞغ ِب الُبمجم

ْم٘ جؼاًض ح٣ُٗضاث اإلاماعؾت ْ  ْاإلامغيين باء  ْ ألَا ُت ؤنبدذ َىا٥ ٞئاث ؤزٔغ مً اإلاِىُين ٦إزهاثحي الُبّ مؿاٖض

ْعا مِما في  ْٖلم الىٟـ، الظًً ًلٗبٓن ص اًت الالخٛظًت  ْع ٦بير في خُاة اإلاغضخى  .صّخُتمُضان الٖغ ت زانّ ْللُبِب ص

ْطل٪ ال  ٓ اإلاسلو لّ مً  لُبِبااإلاٍغٌ ب عجباٍاإلاهابين بإمغاى مؼمىت  ٌ للُبِب َ ْاٖخباع اإلاٍغ ٍٓلت،  في ٖال٢ت َ

ٓانل مىّ لخدؿين  ْالؿعي اإلاخ ٍْيكلّ مً بغازين اإلاغى  ٍْضٞ٘ قبذ اإلآث  َْؿخُُ٘ ؤن ًداٞٔ ٖلى خُاجّ  آالمّ 

 ٦ْظا ال٣ًاء ٖلى ألالم. صّخُتخالخّ ال

ِ. ٞمً بين ألاَضاٝ ٦ظل٪ ظلب ِب ال ٣ًخهغ ٖلى ٖالط ألالم الجؿضي ٣ٞالُبال ق٪ ُّٞ ؤن ؤَضاٝ مّما ْ 

ْالُمإهِىت الىٟؿُت للمٍغٌ،  ْالظي ًخدمل الالم  خُض بّن الغاخت  اإلاٍغٌ الظي ج٩ٓن صخخّ ْخُاجّ مِضصة بالٟىاء 

ٍْمال ٢لبّ الخٝٓ ْالا  ْاظب  يُغابالكضًضة ٩ًٓن بدالت قضًضة مً ال٣ل٤ ْالاعجبا٥  ْا  ْٚاًخّ  لُبِباَْىا ٌٛض

ْبص ٓافي  ْالىٓغ بخٟائ٫ بلى  زا٫ الُمإهِىتبٗالظّ  ْقغخّ ال ْالغاخت  مؿخ٣بلّ، ٞاإلؾىاص الشخصخي بلى  هٟؿِخّ 

ْعاخت اإلاٍغٌ ظؿمُا  إة اإلاغى  ٓاؾاة الهاص٢ت لخاصي الٛغى ال٩امل بخس٠ُٟ َْ ْاإلا ٓماث ال٩اُٞت  ْبُٖاء اإلاٗل

٦ْظل٪ ٞ ْالتي ج٣٘ ٖلى  لُبِباْهٟؿُا،  ْان ا٦بر اإلاِام جبٗت  ْجش٠ُ٣ اإلاٍغٌ  هي جم٨ىّ مً  لُبِباحهضٝ لخٗلُم 

ٓاضر للمٍغٌ ْ  الكغح ال ْ  ؤؾغجّ ًٖ َبُٗت اإلاغىؤ ْاءؤ ْ  اؾخٗما٫ الض لظل٪  3ت إلظغاء الٗملُتّٓظِألاؾباب اإلاؤ

ْع  ٓانلت، ؤمغا اًجابُا، ٞ لُبِباٌٗخبر ص ْمخ اعاث ٢هيرة  اًت ٖلى ق٩ل ٍػ ْجٟؿير ما  لُبِبابالٖغ ٌؿخُُ٘ جٓيُذ 

ٓا٢ُٗت خ٫ٓ ما  ٓماث ال ًُغؤ ٖلى اإلاٍغٌ مً حٛيراث ظؿمُت مغ٦بت، ٦ما ًم٨ىّ الخس٠ُٟ مً ٢ل٣ّ برزٍْضٍ باإلاٗل

 ْ ٓعاث ٖلى خالخّ، ٦ما ًم٨ً للمٍغٌ  ساطؤن ٌكرر٧ا في  لُبِبآًِغ مً جُ
ّ
بٌٗ ال٣غاعاث بإًت مٗالجت َبُت  اج

ضاص ٧اُٞت مً الٗاملين،ْهٓغا الٞخ٣اع . 4بياُٞت ٓٞغ الضٖم الٗاَٟي الظي ًدخاظّ هٞةجّ  ؤ٢ؿام اإلاؿدكٟى أٖل ا ال ج

ٓهّ ٦ما ؤّن اإلاٍغٌ،  ٢ٓذ الظي ٣ًً ْال اع  ٓصا ٖلى ٖضص الْؼ ٌ بلى  حٗلُماث اإلاؿدكُٟاث ٦شيرا ما جً٘ ٢ُ ظاهب اإلاٍغ

ْبالخالي ج٣لل مً الضٖم الظي ًم٨ً ألٞغاص ألاؾغة ْ ألانض٢اؤْ  في اإلاؿدكٟى،  ٓٞيٍر للمٍغٌ،  ألالم اخض  بما ؤّن ء ج

غاى الغثِؿُت للمغى،   ألٖا
ّ
ْاء ال٩افي ّٞةه ْ  في زًم اوكٛا٫ الٗاملين في اإلاؿدكٟى، ٢ض ال ًدهل ٖلى الض اإلاؿ٨ً ؤ

 ٤ ٤ الُبّ آلالمّ لِظٍ ألاؾباب ٩ًٓن الٍٟغ ْصاللخّ باليؿبت للمٍغٌ، بط ٌٗخمض اإلاٍغٌ ٖلى الٍٟغ ي ٦شيرا الُبّ ي مٗىاٍ 

ْ في  حُٛير ْيّٗ في الٟغاف، مً ٚير ؤْ  ال ًم٨ىّ ال٣ُام بإبؿِ اإلاِماث ٧الٗىاًت بإؾىاهّعّبما وكاَّ الجؿمي، 

                                                 

ْآ 1 ماْي  ٓصة الٍغ ٓػَ٘، ٍمدمض ٖ ْالخ ن، ٖلم الىٟـ الٗام، ألاعصن، صاع اإلاؿيرة لليكغ   .507، م 3،2008زْغ

ْاليكغ،ٍ صّختٖبض اإلاىٗم ٖبض هللا خؿِب، م٣ضمت في ال 2 ٓٞاء للُباٖت  ت، صاع ال  .160، م 2006، 1الىٟؿُت، ؤلاؾ٨ىضٍع

ْا  3 تي، الؿل٥ٓ اإلانهي لؤلَباء، بيرْث، صاع ألاهضلـ لليكغ  ٓػَ٘، ٍعاجي ٖباؽ الخ٨ٍغ  .128-129، م.م1981، 2لخ

ٓع، ٖلم الىٟـ الهحي،  4  .698، م م.ؽقُلي جاًل
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٤، َظا باإلياٞت  اٖخماصٍ البلى  مؿاٖضة َظا الٍٟغ
ّ
٤ ٨ل ٤ الُبّ ي ٖلى الٍٟغ ي مً اظل مٗالجت آالمّ، ٞإًٖاء الٍٟغ

َْم الٓخالُبّ  ن اإلاٍغٌ بك٩ل مىخٓم،  ْٖلُّ ي ٣ِٞ َم الظًً ًْغ ٓن خالخّ الجؿمُت الٟٗلُت،  ُضْن الظًً ٌٗٞغ

ٓا٢ُٗت اإلا ْال ٓماث الض٣ُ٢ت  ٣ِٞم اإلاهضع الٓخُض للمٗل
ّ
ْبمغيّ، خٗل هم َم الظًً ًضع٧ٓن مكاٖغ اإلاٍغٌ ٦ما ؤّج ت بّ 

ٓهّ، لظل٪  ْعاءَا خ٣ُ٣ت ألالم الظي ٌِٗك ْاظِت جسٟي  ن لؤلؾغة ْألانض٢اء  الخ٣ُ٣ُت، ٞاإلاغضخى ٦شيرا ما ًِْٓغ

٤  هجض ٓانل م٘ الٍٟغ ّي، أل الُبّ اإلاٍغٌ ًغخب  بالخ
ّ
ْمىٟخدا مّٗ. ٦ما ٌٗخبر ؤٞغاص  ه دا  ٌؿخُُ٘ ؤن ٩ًٓن نٍغ

 ٤ ٓماث، الُبّ الٍٟغ ض مً اإلاٗل ْم٘ اػصًاص ٢ل٤ اإلاٍغٌ خ٫ٓ ْيّٗ، جؼصاص خاظخّ للمٍؼ ي مِمٓن باليؿبت للمٍغٌ.

 ٤ ٓانل التي جا٦ض ٖلى الا الُبّ ْٖلى الٍٟغ غاى الجضًضة ي َىا بجبإ ؾُاؾت الخ هٟخاح اللب٤، ُٞخٗامل م٘ ألٖا

ْْاز٤ ْْا٢عي، ٌؿخُُ٘ مً زاللّ الخس٠ُٟ مً ٢ل٤ اإلاٍغٌ.ْ  بإؾلٓب َاصت   1صاٖم 

٣ّ  لُبِباَظا ًجٗل مً  ٧ّل  ْؤزهاثُين هٟؿاهُين مهضع ٢ٓي مً الُبّ ٍْٞغ ْا ؤَباء  ْمؿاٖض ي مً ممغيين 

٢ْاث ٖضًضة، الاظخماُٖمهاصع اإلاؿاهضة  ْاإلاؿاهضة زانّ ت التي ًدخاط بلحها اإلاٍغٌ في ؤ ٓماجُت  ت في اإلاؿاهضة اإلاٗل

 الٗاَُٟت  ْألاصاثُت.

ْوكاَا  الجمُٗاث:- ٖٓاث ؤ٦ثر ٖضصا  ْبا ْفي ٞغوؿا، َظٍ اإلاجم ْع ْاهجلررا ْفي قما٫ ؤ ٨ُت  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ في ال

ٍْىٓمٓن اظخماٖاث ٓمٓن بيكغ مجالث م ْؤخُاها ججخم٘ مٗا في اجداصاث  ت، َظٍ الُِا٧ل ظظبذ بَخمام خسّهه٣ٍْ

ٓ ما بطا  ْالؿاا٫ ألا٫ْ الظي نُٜ مً َٝغ الباخشين َ ٕٓ الؿىض اإلا٣ضم. ْه ٓا زهاثهِا  ٖلماء الاظخمإ الظًً صعؾ

لت ٖٓاث مَا ها َُا٧ل ؤّجهال للضٖم الظاحي. َظا ٌٗجي ؤْ  ٧اهذ َظٍ اإلاجم ّٓ ٓاظِٓن مك٩لت ج٩ ذ مً ٢بل ؤجخام ً

خماص ٖلى جىُٓق ٓاظِتها مً زال٫ الٖا ْا م ٢ْغع ْمكرر٦ت  ْْؾاثلِم المِّم اجٗت   ٢ْض خانّ الجماعي  ّ جبّينت، 
ّ
ٖىضما  ؤه

ٓص الاظخماعي٩ًٓن الضٖم  ت ٞالجمُٗاث ججلب مؿاٖضة َامت ٞمً زال٫ ؤْ  ٚير مٓظ ٚير ٧افي مً الكب٨ت ألاؾٍغ

ْؤخُاه ٓهُت  ٓٞير زضماث اظخماُٖت، ٢اه ْهي حؿمذ لِم ؤخُاها بالخه٫ٓ ٖلى وكاَِا حٗمل ٖلى ج ًائها  ا مالُت أٖل

ٓٞغة. ْالٗالظاث اإلاخ ٓماث خ٫ٓ اإلاغى   2مٗل

لْالجماٖاث 
ّ
ت باليؿبت للمٍغٌ، ٞهي جبدض ٢ًاًا طاث بَخمام مكرر٥، الاظخماُٖمهضعا للمؿاهضة  جمش

ً في الخٗامل م٘ اإلاك٨الث التي جىجم ًٖ اإلاغى،  ٓماث طاث ٢ُمت خ٫ٓ هجاخاث آلازٍغ ص اإلاٍغٌ بمٗل ٦ْشيرا ما جْؼ

ْم٘ ؤن َظا ٧ان  ٓاَِٟم ْزبراتهم،  ٖ ً جل٣اثُا ْظِا لٓظّ، ٞخدباص٫ الجماٖاث ًخّم ٞرزْصٍ بٟغنت مكاع٦ت آلازٍغ

ٓعة مباقغة،ا ٓماث به  ؤّن  إلاٗل
ّ
ٓ ج٣ضًم اإلاؿاهضة  بال َْ ٓعا ظضًضا بضا ًِٓغ في َظا اإلاجا٫،  ْجل٣حها ٖبر الاظخماُٖجُ ت 

ٓ الاظخماُْٖعٚم حٗضص مهاصع اإلاؿاهضة . 3الاهررهذ ظت، ات مً: ال ْالْؼ ط  لضًً، ألانض٢اء، الجيران، ألاؾغة، الْؼ

ٓة، ألابىاء، الجمُٗاث، اإلا ٓمُت، اّؾؿؤلاز باء، ممغيين، هٟؿاهُالاظخماعياث اليكاٍ ماّؾؿاث الخ٩ ن.بال ؤن ب، ألَا

ْٞغاه٩لين رر  ْا ٖلى (Streeter et franklin 1992) ؾرًر ْالٛير عؾمُت، ٞاإلاهاصع ؤَّم  ؤ٦ض ُت الخمُيز بين اإلاهاصع الغؾمُت 

ماثالغؾمُت للؿىض هي التي ج٣ضم صٖم عؾمي مً ٢بل 
ّ
ْ  مىٓ ٓمُت مشل: َُْا٧ل عؾمُت مىٓمت  جىُٓماث خ٩

ت. ٓاهين مًبَٓ ٓهي جسً٘ ل٣ ْالتي ج٣ضم  ؾىض مً ؤ٢ّل اإلاهاصع الٛير عؾمُت هي ؤّما  الجمُٗاث، اإلاؿدكٟى جىُٓما 

ٓص. ال جسً٘ ألي ٢ُ هت  ْهي ٖلى ا٦بر ٢ضع مم٨ً مً اإلاْغ ْالجيران،  ْالٗاثلت   ٢4بل ألانض٢اء 

                                                 

ٓع، ٖلم الىٟـ الهحي،  1  .698، م م.ؽقُلي جاًل

2  Adam.P, Herzlich. C, Soiciologie de la maladie et de la médecine, paris, nathan, 1994, PP 117-118. 

ٓع، ٖلم الىٟـ الهحي،  3  .665م ،م.ؽقُلي جاًل

4  Beauregard L, Dumont S, « La mesure de soutien social », Service social, vol 45 n° 3, Université Laval,1996,p61. 
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اث اإلاؿاهضة  -1 اع ًم٨ىىا الاظخماُٖهٍٓغ  ؤن هخت: في َظا ؤلَا
ّ
اث ال٩ل في مُضان  الاظخماعيت بالؿىض خانّ م ًٖ الىٍٓغ

ٓم بهٟت  اث في ٖلم الىٟـ جُغ٢ذ لِظا اإلاِٟ ٖٓت مً الىٍٓغ ْمجم ْلذ الؿىض بهٟت مباقغة  ْالتي جىا ٖلم الىٟـ 

 ٚير مباقغة.

ت - اث اإلاؿاهضة في ٖلم الىٟـ الهحي: جٓظض هماطط هٍٓغ  ت في ٖلم الىٟـ الهحي جزانّ هٍٓغ
ّ
ْع اإلاؿاهضة مذ ًٖ ص٩ل

ْ  صّختت في الاظخماُٖ اث اإلازانّ الٟغص  ٣ت جل٪ الىٍٓغ
ّ
٧ٓاث الخٗل ْالتي اقغها بلحها في  صّخُتت بالؿل ْمجها ج٣بل الٗالط 

ْلذ الؿىض  ْالتي جىا اث ج٣بل الٗالط  ْاإلاخ٣ٗلت بىٍٓغ ْمجها الاظخماعيالٟهل الؿاب٤  ٢ٓ٘ َظا ألازير  ٓا في م   :ْازخلٟ

ٓطط الالرزام في ال ٧ْاعلؿٓن  صّختهم َْٓ اخض الىماطط  (Hieby et Carlson, 1986)الظي ٢ضم مً َٝغ َُبي 

ٓطط الؿىض  ٢ْض ا٢ررح َظا الىم ْع  الاظخماعيالكاعخت لاللرزام،  ْالٗاثلي الظي ًخل٣اٍ الٟغص ٦إخض اإلاخٛيراث التي لِا ص

٢ٓ اًت ال ٓطط اليؿ٣ي للٖغ ٢ْض جىا٫ْ ؤًًا الىم ٓاب٤. ْالتي حؿمى بالؿ اثُت الظي ٢ضم لضعاؾت الخ٣بل مً في الالرزام 

ْما٦ٟي  ْالل  ت  (Walsh et Mcphee)َٝغ  ْهٍٓغ ْعا الٟٗالُت الظاجُت  ٓطط باهض ْهم ٓطط اإلاٗخ٣ض الهحي  مً زال٫ هم

ٍٓت التي حؿاَم في ج٣بل الٗالط. الاظخماعيالٟٗل ال٣ٗالوي الؿىض  ٓامل اإلا٣ ْل٨ً اٖخبر ٦إخض الٗ  مً اإلادُِ  

ٓطط الخيبا بلى  بياٞت ٧ٓاث الهم ْعا ًًم ٦شير مً اإلاٟاَُم  صّختبؿل ٓطط ا٢ررح مً َٝغ باهض َظا الىم

٧ٓاث ال ْالؿل ن ْٖلى ٚغاع الىماطط ألازٔغ ً صّخُتالكاعخت لاللرزام  ّٓ ْاٖخبر الؿىض  خ٩ ٖٓت مً اإلاخٛيراث  مً مجم

ٓامل اإلا الاظخماعي ْالتي جّٗضل٦إخض الٗ ٤ت 
ّ
ْحكير  خٗل ابِ م٘  بلى ؤّن  بمخٛيراث جخهُت  اإلاغضخى ًم٨جهم جمجي ْع

ْالكب٩اث   ً ٓططالاظخماُٖآلازٍغ ْباليؿبت لِظا الىم ٓهٓن مضمجين ٞحها،   ت التي ٩ً
ّ
اع هٟـ  ٧ّل ٌُٗي  ّٞةه ؤبٗاصٍ إَل

ٖٓاث  ٓلٓظُت للمجم ٌ ٞاألبٗاص الش٣اُٞت، ْؤلاًضً ْػن ٦بير الاظخماُٖاظخماعي الظي ًدُِ باإلاٍغ ت جهبذ َىا طاث 

ْ  لخٓظُّ ٧ٓاث ال ٖضم جٓظُّؤ  .صّختؾل

ٓطط الظي ؤٖضٍ اظؼان ت الؿل٥ٓ )الٟٗل( ال٣ٗالوي:  َظا الىم مبجي ٖلى ٞغيُت مٟاصَا ( ,1990,1985Ajzen) هٍٓغ

ّ
ّ
٧ٓاث ال ؤه ٓع الؿل   صّخُتال ًم٨ىىا ؤن هِٟم ِْ

ّ
٢ْغاعاث ألاٞغاص في الؿُا١ الىٟـ اظخماعي بال بةصعاط مٗخ٣ضاث 

٠٢ٓ بػاء الؿل٥ٓ ْحٗخبر الىُت اإلاغجبُت بالؿل٥ٓ بمشاب ً اإلا ً آزٍغ ٓمت بٗىهٍغ ْهي ؤًًا مد٩ ت اإلادضص آلاوي للؿل٥ٓ 

ٓاؾُت الاٖخ٣اصاث اإلاغجبُت بالىخاثج التي ٢ض جىجم ًٖ الؿل٥ٓ ) .ْاإلاُٗاع الظاحي ٠٢ٓ في آلان هٟؿّ مدضص ب آزاع ْاإلا

ْ  ظاهبُت ٓاؾُت ج٣ُُم الشخو بطا ٧ان ًًم مؿاع اظخماعي هٟسخي ؤ ٦ْظا ب ْ  ٩ًٓن ُّٞ آلاباءٖضم ال٣ضعة(  ْلُاءؤ  ألا

ً ٖلى خضبلى  جخو ًيخمي ٧ّل ؤْ  ألانض٢اءؤْ  الضٞ٘ باألجخام ؤْ  الخدٍغٌؤْ  الضاثغة اإلاغظُٗت للٟغص ٢اصٍع

ٓم بضعظت بلى  اإلاغضخى ٕٓ مً اإلاُٗاع الظاحي مد٩ ٓػن( بن َظا الى ٧ٓاث )بجبإ خمُت إله٣ام ال ٕٓ مً الؿل ج٣مو ه

ٓبت مً الىاخُت ٦بيرة مً ٢بل ٖملُت الخإ٢لم ً ٧ٓاث مٚغ  ّٗينت، ٞااللرزام بيكاٍ مالاظخماُٖبضي ٞحها الشخو ؾل

٠٢ٓ  ٖلى مضٔ بصعا٥ َظا الشخو لِظا ألامغ ٓ ًخ َْ ٓمت بمدُِ اظخماعي   1.مد٩

ت ال 5-2 ٤هٍٓغ
ّ
ٓلبي )خٗل ت  ٢ضمِا ظٓن ب َْظٍ  الىٍٓغ  :Bowlby)  ( ٓعر ا اًىِؿ ٍَٓغ ( Ainsorthْؾاٖضث ٖلى جُ

ْبين ؤٞغاصؤؾغجّ ألا٢غبين ًمشل صاٞٗا ْجخلخو  ْؤمّ زم بِىّ  خت ألاؾاؾُت ؤن الغباٍ ؤلاوؿاوي بين الُٟل  ْغ ألَا

ْالخماًت. ٓم  ْالى ْلُا ٧الخاظت للٛظاء  ت 2ْؤ ابِ ألاؾٍغ ٓٞغ للٟغص ٖال٢اث زابخت، مهضع الاظخماُٖٞالْغ ت ج

٣ْٞضان ْالخ٠ُ٨ م٘ اإلادُِ،  ٓاػن  ْ  للؿٗاصة،الخ ٓاػن في َظٍؤ ْص ؤٞٗا٫ ٖاَُٟت ٖىُٟت  ٖضم الخ ابِ جدضر عص الْغ

                                                 

1  Fischer G.N, Tarquinio C, Les concept fondamentaux de la psychologie de la santé, paris, Dunod, 2006, p 31. 

ٓع صًىامي، اإلاٛغب، اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، ٍ صّختمهُٟى حجاػي، ال 2  .186،م2004، 2الىٟؿُت مىٓ
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 ْ ٓماجُت )٣ٞضان الكُِت، ْألاع١(.ايُغاب)ال٣ل٤، الخؼن(  ال ًم٨ً ٞهلّ ًٖ ٖملُاث  الاظخماعيٞالؿىض  1اث ؾ٩ُٓؾ

٤ال
ّ
ْالتي ابغػتها الٗضًض مً الضعاؾاث: َاعلٓ خٗل ْلضٔ ال٩اثً  (Harlow1958)ألانلُت اإلاالخٓت لضٔ ال٩اثىاث الخُت 

ٓلبي  ؤلاوؿاوي ْع ألاؾاسخي أل٫ْ عابِ (Baucebci 1978)ْفي الجؼاثغ بٓؾبسخي  (Spitz 1968) ْؾبُرز (Bowlby1978)ب ٓا الض ، بِى

ما٫ ؤقاعث ألَمُت الا  َْظٍ ألٖا ْؤمّ  ٓلُض  ٓاػن لِظا ؤْ  اث الىاظمت ًٖ ٢ُ٘يُغاباظخماعي ؤنلي لضٔ ال ٖضم ج

 2ألا٫ْ. الاظخماعيالضٖم 

ٓ الىٟسخي - خّ في الىم ٨ؿٓن:  هٍٓغ ت اٍع خّ  الاظخماعيهٍٓغ ٍض الىٟؿُت الجيؿُت ٞجاءث هٍٓغ ت ْٞغ مٗخمضا ٖلى هٍٓغ

ٍض ٨ؿٓن ًٖ ْٞغ ْمً ظِت ؤزٔغ ازخل٠ اٍع خّ زماوي مغاخل  ٍض ٞا٢ررح في هٍٓغ ت ْٞغ ْاقمل مً هٍٓغ ّ ؤْؾ٘ 
ّ
ؼ  بإه

ّ
 ع٦

ٓامل  ٓعاث الاظخماُٖجغ٦يزا ٦بيرا ٖلى الٗ  الجيؿُت. ت بضال مً الخُ

ْمخالخ٤ مً الًٍٛٓ  ٨ؿٓن ؤن ؤلاوؿان في ؤزىاء خُاجّ ًخٗغى لٗضص ٦بير  ت التي جٟغيِا الاظخمأٍُْٖغ اٍع

ْحك٩ل َظٍ الًٍٛٓ الاظخماُٖاث اّؾؿٖلُّ اإلا ْٚير طل٪  ْالجيران  ت الاظخماُٖت اإلاسخلٟت ٧البِذ، اإلاضعؾت 

 مك٨الث ًخٓظب ٖلى ؤلاوؿان 
ّ
٨ؿٓن مهُلر خل ٣ٍْررح اٍع ْٖلى ؤلاوؿان ؤن  ٩ّل ؤػمت لِا  ْاخضة مً َظٍ اإلاك٨الث 

 َظٍ ألاػماث  خّل ٌٗمل ظاَضا ٖلى 
ّ

َْظٍ اإلاغاخل حُٗي الخُاة ؤلاوؿاهُت خّتى  اًجابُا خال ٓعٍ الؿلُم،  ٌؿخمغ في جُ

 ْ الصة  َْظٍ ميزة لىٓغجّ.خّتى مىظ ال ٨ؿٓن هي: مغخلت الش٣ت م٣ابل ٖضم الش٣ 3الجهاًت  ت، مغخلت ْاإلاغاخل الشماوي الٍع

ٍٓت  ٓع بالى٣و، الِ ٓع بالظهب، اإلاشابغة م٣ابل الكٗ ْالك٪، مغخلت اإلاباصعة م٣ابل الكٗ الاؾخ٣اللُت م٣ابل الخجل 

ٓص، ج٩امل ألاها م٣ابل الُإؽ. ٍٓت، ألالٟت م٣ابل الٗؼلت، ؤلاهخاظُت م٣ابل الغ٧  م٣ابل حكدذ الِ

٨ؿٓن  ْ الُٟل بداظت ملخت للٗال٢اث الضاٞئ بلى ؤّن  َْكير اٍع ّت 
ّ
مً زال٫ الٗال٢ت الخمُمت م٘ ؤمّ مً  ؤه

ال حٗخمض   ً ْالش٣ت بالىٟـ ْآلازٍغ ٓز٤ُ مكاٖغ الخ٣ضًغ الظاحي  ْج زال٫ جلبُت اخخُاظاجّ الٟمُت  ٞهي مِمت في بعؾاء 

٠ُْٖ ٦ما ؤ٦ض  ٍٓٞغ لّ مً خب  ْما ج ٓمُت  ٕٓ الٗال٢ت ألام ْبهما ؤًًا بضعظت ٦بيرة ٖلى ه ٓٞير الُٗام لّ  ٣ِٞ ٖلى ج

ْالتي جخمخ٘ ؤَّم  ٨ٍؿٓن ٖلىاع  ٓا٣ٞت  ٨ؿٓن ؤن الشخهُت اإلاخ ٢ْغع اٍع ُت مكاٖغ الحي التي ًخل٣اَا الُٟل في ؤؾغجّ 

ْال٣ضعة ٖلى  صّختب ٍٓت  ٓاضر بالِ ْالخىاٞـ ْؤلاخؿاؽ ال ٓ الِضٝ   هٟؿُت ًيبغي ؤن جخمخ٘ بالش٣ت ْالاؾخ٣اللُت هد

ْالخب ٓع ال4.ألالٟت   ْمً ألام
ّ
بت الُٟل في ج٣ضًم اإلاؿاٖضة ضال ً ٚع اًت ْالاَخمام باآلزٍغ ٓع ؾل٥ٓ الٖغ ت ٖلى جُ

ْمُالبهم   ً ٟا٫ ًؼصاصْن خؿاؾُت لخاظت آلازٍغ ٍْالخٔ ؤن ألَا  ٖىضما ًُلبها ٚيٍر مىّ 
ّ
ْج٣ضم بهم ٧ل ٓا  ما هطج

ٓع باأللٟت م٣ابل الاوٗؼا٫، ًيكإ الٟغص ٖال٢اث خم 5الٗمغ. ً ٖلى ْمً زال٫ اإلاغخلت الؿاصؾت الكٗ ُمت م٘ آلازٍغ

ْعٍ  ٍْبضؤ الٟغص في َظٍ اإلاغخلت بمماعؾت ص ْز٣ُت  ْهدُجت  ،عاقضا في مجخمّٗ ّ، بٓنٟالاظخماعيَُئت نضا٢اث 

ٓم ٖلى  ْالخ٣ت التي جم٨ىّ ؤن ٣ً اط الىجاح في اإلاغاخل الؿاب٣ت ٌكٗغ اإلاغا٤َ بالهضا٢ت الخمُمت  ؤؾاؾِا الْؼ

ْ  الىاجر ٓص الٟكلاإلاؿخضًمت في خين  الهضا٢تؤ ً.بلى  ٣ً ْججىب الاجها٫ باآلزٍغ ُت ؤَّم  ْهدُجت لِظا ج٨مً الٗؼلت 

ْهي مغخلت الغقض.بلى  اإلاؿاهضة في مؿاٖضة الٟغص ٖلى الىجاح ْالاهخ٣ا٫ مً مغخلت ألالٟت ْمً 6اإلاغخلت التي جلحها، 

                                                 

1 Bruchon-Schweitzer M, Dantzer R, Introduction à lapsychologie de la santé,paris, 1998, PUF pp 125–126. 

2 M. Boudarene M, Le stress entre bien-être et souffrance, Alger, Berti édition,2005,p28. 

ٓع ؤلاوؿاوي، ٖمان، صاع اإلاؿيرة، ٍ  3 ٓلٓظُت الخُ ْهت، ؾ٩ُ  .259، م 1،2004ق٤ُٟ ٞالح ٖال

ٓان الؼبُضي، ال 4 ٓػَ٘،ٍ صّخت٧امل ٖل ْالخ  .64-63، م.م 2009، 1الىٟؿُت مً ْظِت هٓغ ٖلماء الىٟـ، صاع ٖالء الضًً لليكغ 

ٓع ؤلاوؿاوي، ٖمان، 5 ٓلٓظُت الخُ ْهت، ؾ٩ُ  .289، م1،2004صاع اإلاؿيرة، ٍ  ق٤ُٟ ٞالح ٖال

ٓػَ٘، ٍ 6 ْالخ ْؤخضار الخُاة الًاُٚت، ٖمان، صاع نٟاء لليكغ  ٓص مدمض ؾلُان، اإلاؿاهضة الاظخماُٖت   .58-57م.م ،1،2009ابدؿام مدم
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ٍٓ ألا  ْالخب الظي ًخل٣اٍ الُٟل في مغاخل هم ت هجض ؤن الؿىض الٗاَٟي  ْ زال٫ َظٍ الىٍٓغ عي  ٓ مِّم ْلى يْغ لىم

ٓاػهت.  جخهُت مخ

ظغػ ؤن  5-3 ظغػ:  ًٔغ ْع ت ْع ْ ُبُٗالهٍٓغ ا  ََٓغ ت هي اًجابُت في ظ ّت البكٍغ
ّ
ْمدخم ٖلى  ؤه ألمغ َبُعي 

ٍْخ٣ضم في  جاٍؤلاوؿان ؤن ًىمٓ 
ّ
ظغػ  اج ٓم ْع ْجد٤ُ٣ الظاث. ٞالىٛمت الؿاثضة في مِٟ خغ٦خّ الؿاثغة هدٓ الىطج 

ْؤن اإلاؿخ٣بل ًم٨ً ؤن ألّن  للُبُٗت ؤلاوؿاهُت هي وٛمت جٟائلُت اًجابُت ٓلض بُبُٗت ؾلُمت  مامً بان ؤلاوؿان ً

ٓ الؿبلى  ؤلاوؿان ًخ٣ضمألّن  ًهلر ما ؤٞؿضٍ اإلااضخي ٓ َبُعي هد ْالألامام صاثما ْفي خالت هم  صّخُتالمت الىٟؿُت 

ْبهما ل٨ُُٟت بصعا٦ّ لِا بهٝغ الىٓغ ٖما ج٩ٓن ٖلُّ َظٍ 1ْبصعا٥ الظاث. ُٖٓت  ٞالشخو ال ٌؿخجُب للبِئت اإلآي

ٟاث ْٖلى ؤْ  الاصعا٧اث مً جدٍغ ٓا٠٢ البُئُت. ى ما٢خت ًًِٗا الٟغص ًٖ اإلا َْظٍ الخ٣اث٤ الظاجُت هي ْٞغ طاجُت، 

ل" ًاصي عؾالت ج طل٪ ٣ٞض ًضع٥ جخو ما هٟؿّ "٦مهلر
ّ
ىتفي ٖالط ؤمغاى ٖاإلاُت م خمش ُّ ً ٖلى  ٗ ْمؿاٖضة آلازٍغ

 ْ ْا٢عي" ٣ًضع ٖلى ج٣بل ي٠ٗ  اؤن ًغ ٢ْض ًضع٥ جخو ؤزغ هٟؿّ "٦شخو  ٓع  تُبُٗالالى اث اّؾؿاإلاْ  ت البكٍغ

ْمخٛيرة، الاظخماُٖ ٠ُ٦ ٌؿخجُب  ها جدضص٦ما ؤجّ ت لئلوؿان بلبا٢ت ْالاؾخٟاصة مجها ؤًًا، ٞمٟاَُم الظاث اإلا٣ٗضة 

ْما َٓ، ال  ٓجها الٟغص ًٖ مً َٓ  ٓعاث التي ٩ً َْظٍ الخه ٠ُ٦ْ ًخٗامل مِٗا،  ٓا٠٢ اإلاسخلٟت ال٨شيرة  الٟغص للم

ٓة ٓعة الٟغص الجؿمُت مً خُض ال٣ ْؤهٓمت مٗخ٣ضاجّ، بل حكخمل ؤًًا ٖلى ن ت  ْ  جخًمً ٞدؿب ٢ُمّ اإلاغ٦ٍؼ ؤ

ٓبا ٓهّ مدب ْالجاطبُت، ٧ ْالتي ج٣ٓم ظؼثُا ٖلى الخ٣ضًغاث التي ٨ٌٗؿِا ٚبلى  ٚير مدبٓبؤْ  ال٠ًٗ،  ير طل٪، 

ن الظًً ًخهل بهم الٟغص اث٠ الىٟؿُت،  2.آلازْغ ٓ الىٟسخي الؿلُم لخُاة الٟغص ًم٨ً ؤن ًيخج ٞغصا مخ٩امل الْٓ ٞالىم

ٍٓغ مجخمّٗ، ًٓن٠ ْجُ ْالؿاعي لخضمت  ْان الٟغص اإلاد٤٣ لظاجّ  ٓع اإلاجخم٘  ْجُ ّ لظا ِٞٓ ٌؿعى لىمٓ 
ّ
ص الٟغ  بإه

ْعي جام ب٩امل زبراجّ ؤي  ّالظي ٩ًٓن ٖلى 
ّ
ْ  ال حهمل ؤه ْ  ًمى٘ؤ ٍٓ َظٍ الخبراث، ألؤ ْجمغ مً ّجهٌك ا ظمُٗا ؾخٛغبل 

لخٓت مً  ٩ّل الٟغص اإلاخ٩امل هٟؿُا بال٣ضعة ٖلى الاؾخمخإ ب ًّخه٠زال٫ الظاث الىامُت الؿلُمت الٟاٖلت ٦ظل٪ 

٤ اإلاخٗت التي ججلبها الخبراث الؿاعة في الخُاة )٧اإلاؿاهضة  ٓالضًً، ْألانض٢اء، الاظخماُٖخُاجّ ًٖ ٍَغ ت مً ال

ساطالٟغص اإلاخ٩امل هٟؿُا بال٣ضعة ٖلى  ًّخه٠الجيـ ألازغ( ٦ما 
ّ
ت مً اظل  اج ٓع بالخٍغ ْالكٗ ال٣غاع اإلاىاؾب 

جاٍالخدغ٥ في ؤي 
ّ
ب ل٩ُٓن ٢اصعا ٖلى ج اج ٓص 3د٤ُ٣ طاجًّٚغ ٓلت ٞةطا جمخ٘ بلى  ْان جد٤ُ٣ الظاث ٌٗ مغخلت الُٟ

ٓالضًً ْألاَل طل٪ ٌؿاٖض ٖلى ؤن جىمٓ لضٔ الغيُ٘ الخاظت إلاا  ٞةّن  الُٟل بمؿاٖضة اظخماُٖت مىاؾبت مً ال

 ْ ظغػ الاخررام الاًجابي  ا ٚير عّبما ٌؿمُّ ْع ظغػ ٌٗخ٣ض ؤن مهضَع م ؤن ْع  ظاءث َظٍ الخاظت هدُجت الخٗلم ٚع

ت ٓاء ٧اهذ ٍُٞغ ْ  مدضص ؾ ٓصة لضٔ ٖاّم مخٗلمت ٞهي ؤ ْمٓظ ْمؿخمغة  ْصاثمت  َْكمل الاخررام الاًجابي  ٧ّل ت  البكغ 

ً )ؾلخنر، ْالخب ْالاؾخدؿان مً لضن ألاجخام آلازٍغ ٓ ما ًدطخى بّ 1983الخ٣بل،  َْ ( ؤي ؤن الاخررام الاًجابي 

 4ت ممً ًدُُٓن بّالاظخماُٖالٟغص مً اإلاؿاهضة 

ت - ٓ هٍٓغ ْالبلى  ماؾلٓ: ًىٓغ ؤبغاَام ماؾل ٓاء  الىٟؿُت ؤ٦ثر مً الاهدغاٝ  صّختال٩اثً البكغي بن ُّٞ مً الؿ

ٓة ْمً ال٣ ْالعجؼ  ْالخ٣ضم ؤ٦ثر مً الرراظ٘  ْمً الىمٓ  َْٓ ًٔغ ؤن  ْاإلاغى  ْالغطًلت  ْالًُٟلت ؤ٦ثر مً ال٠ًٗ 

                                                 

ٓان الؼبُضي، ال 1 ٓػَ٘،ٍ صّخت٧امل ٖل ْالخ  .75- 74، م.م 1،2009الىٟؿُت مً ْظِت هٓغ ٖلماء الىٟـ، صاع ٖالء الضًً لليكغ 

ؽ، جغظمت ؾُض مدمض ٚىُم 2 ١، ٍ،الشخهُت ،عحكاعص الػاْع  .72، م1993، 4صاع الكْغ

 .67،م 2008الجىابي،  3

ٓص مدمض ؾلُان،  4  .61-60م.م م.ؽ.ابدؿام مدم
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ال ًهل الٟغص لخد٤ُ٣ الظاث  ب ؤلاوؿان في ؾعي مؿخمغ لخد٤ُ٣ طاجّ 
ّ
ْالتي جىضعط مً ال بطا مغ بالخاظاث ألازٔغ 

ٓصا ت الِغمُت.بلى  ؤؾٟل ٢اٖضة الِغم نٗ ٓ بالىٍٓغ ت ماؾل  ٢1مخّ لظل٪ ؾمُذ هٍٓغ

لَْظٍ الخاظاث ج
ّ
ْالجيـ، الخاظت خمش ْالُٗل   ٕٓ ْمً بُجها الج ٓلٓظُت  ألامً بلى  في: الخاظاث الٟؿُ

ْهي الخاظت ْالُمإهِىتبلى  ْالؿالمت:  ٓع باألمً  ْهي حكمل خاظت ؤلاوؿانبلى  ْالؿالمت، الخاظت الكٗ بلى  اإلادبت: 

ٓع بالؿٗاصة ْالاهخماء بلحهم، َىا ًِٓغ لىا الٟغص  ْالكٗ ٓاط ٖلى خبهم لّ  ْمجهم خبّ ْالاؾخد  ً الخٗا٠َ م٘ آلازٍغ

ٓ ًدً الص في ألاؾغة، الخاظتبلى  َْ ْالى ألا ْهي الخاظتبلى  ألانض٢اء  ً الشخو هٟؿّ اخررام الظاث مبلى  الاخررام: 

ً  2ْمً آلازٍغ

ت، الاؾخ٨كاٝ، الخدهُل، الخاظاث الجمالُت: الخاظت ْهي الخاظت للمٗٞغ الىٓام، بلى  الخاظاث ال٣ٗلُت: 

ؤ٢صخى َا٢ت مم٨ىت، خاظت الؿمٓ مجها خاظاث بلى  الجما٫، الخير، الٗض٫، الخاظت لخد٤ُ٣ الظاث مجها الٓن٫ٓ 

 ْ ْص الؿ٩ٓن،  ْػ خض خُت جخجا ٍٓت ٧ّل ْع ْ  خاظت مً َظٍ الخاظاث جدخاط إلاؿاهضة اظخماُٖت مٗى ْلؿلؿلت ؤ ماصًت 

ابِ  ْالْغ خُت الاظخماُٖمً الٗال٢اث  ابِ الْغ ْالْغ ت مً الجماُٖت ٞهي حؿاٖض الٟغص ٖلى جد٤ُ٣ الظاث 

َْظٍ ؤًًا مؿاهضة اظخماُٖت.  ٓ ٖٓت التي ًيخمي بلحها الٟغص حؿاٖضٍ ٖلى جد٤ُ٣ خالت الؿم  3للمجم

هخاثج بخضٔ الضعاؾاث بلى  ُت في البضاًتالُبّ اهضَكذ ألاْؾاٍ الىـظُت والجظدًت:  صّختوال الاحخماعيالظىد -

ْْ ألاَمُت في خُاة الٟغص ًم٨ً ؤن ًالاظخماُٖالتي جٓضر ؤن اإلاؿاهضة  ن ط غ ت ؤي مهاصع الضٖم التي ٣ًضمِا آلازْغ
ّ
 از

جُا لم ٌٗض َىا٥ ؤصوى ق٪ خ٫ٓ  صّختفي ال ْجضٍع ٓاء الىٟسخي لّ،  ا في الؿ  صّختالجؿمُت للٟغص بىٟـ صعظت جإزيَر

ان ْألامغاى ألازٔغ الظًً ٌكاع٧ٓن في  ْٖلى ؾبُل اإلاشا٫، ْظض ؤن ألاجخام اإلاهابين بالؿَغ َظٍ الىخاثج، 

٢ٓ٘ باليؿب ْاإلاؿاهضة إلاً ٌٗاهٓن هٟـ ألامغاى ٧ان مً اإلاخ ْبٖاصة ظماٖاث الضٖم  ا بالغاخت  ت لِم ؤن ٌكْٗغ

 ْ ْههاثذ بكان خالتهم،  ٓماث  ٓا مٗل ْان ًخل٣ اث ظِاػ اإلاىاٖت اؾخجابجىضَل ٦ظل٪ ٖىضما حٗلم ؤن عّبما الُمإهِىت، 

َْٗكً  ؼ ٢ْض  (،Coleman,1990)ؤ٫َٓ مً اإلاغضخى الظًً ال ج٣ضم لِم َظٍ اإلاؿاهضة مّضةلضحهم جخدؿً 
ّ
ث بخضٔ ع٦

ان الشضي في مغاخلّ اإلاخ٣ضمت، ٞٓظضث  ٕٓ ٖلى اليؿاء اإلاهاباث بؿَغ ْلذ َظا اإلآي ُاهُت التي جىا الضعاؾاث البًر

ْاإلاؿاهضة ٖكً ٞررة ؤ٫َٓ حٗاص٫  ٖٓاث الضٖم  اًت َبُت مخاخت، ْقاع٦ً في مجم ؤن اليؿاء الالحي جل٣ين ؤًٞل ٖع

ٓلًِ ٖلى الُبّ غى الالحي جل٣ين هٟـ الٗالط ي٠ٗ الٟررة التي ٖاقتها اليؿاء اإلاهاباث بىٟـ اإلا ي ل٨ً بضْن خه

ٓعهُا ؤن ه٣و الاظخماُٖاإلاؿاهضة  ال في مؿدكُٟاث ٧الُٟ ض ًٖ ؾخت ؤالٝ هٍؼ ْج٣ررح هخاثج صعاؾت ؤزٔغ ٖلى ما ًٍؼ ت، 

ُٓٞاث النزالء ّٗض٫ت ٧ان لّ جإزير ملخّٓ ٖلى اإلاالاظخماُٖاإلاؿاهضة   .ؤلاظمالي ل

 ٓ غ ً الاظخماعيالؿىض  بلى ؤّن  صةحكير الضعاؾاث اإلآظ
ّ
٣خين مسخلٟخين ٞإخُاها ٩ًٓن مباقغة  صّختٖلى ال از بٍُغ

ٕٓ الؿىض: ُمخل٣ىمّٗضلْؤخُاها ج٩ٓن  ْجسخل٠ هي ؤًًا خؿب ه ْ  ت  اؤ ٩ٍْٓن جإزيَر ْ  الىٟؿُت صّختٖلى الؤّما  مضع٥  ؤ

 4الجؿضًت. صّختال

٢ٓاجي:ؤْ  البٗض اإلاباقغ - قّضة الؿلبي مِما ٧اهذ ؤْ  يًجابُت ؤزٍغ ؤلا ؤَّم  ًدضص الاظخماعيبن ألازغ اإلاباقغ للؿىض  ال

اصة ٖاَٟت  الخضر الًاِٚ الظي ٌِٗكّ ٞغص مً ألاٞغاص.بن مجغص الاؾخٟاصة مً ؾىض اظخماعي ٢ٓي ًررظم بٍؼ

                                                 

ٓص مدمض ؾلُان،  1  .61، م م.ؽابدؿام مدم

ْٖالظا، بيرْث، صاع الجُل، ٍ، صّختمدمض مُاؾا، ال 2 ٢ْاًخا  ْال٣ٗلُت   .65، م 1،1997الىٟؿُت 

ٓص مدمض ؾلُان،  3  . 62مم.ؽ.ابدؿام مدم

4 Fischer G.N, Tarquinio C, Les concept fondamentaux de la psychologie de la santé, paris, Dunod, 2006 p153. 
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٢ْاجي لل ٩ٍْٓن لّ ازغ  ٓص ؾىض ي٠ُٗ صّختج٣ضًغ الظاث  ْ  في خين ؤن ْظ ما ُٚاب الؿىض ًمشل ٖامل زُغ ال ؤ ُّ ي فؾ

٣خاالث م
ّ
ٖٓاثُتخٗل ، صّختي ٖلى البًجابطْ ازغ  الاظخماعيالؿىض  ٞةّن  ٞدؿب ألازغ اإلاباقغ  .ت باألمغاى ال٣لبُت ال

٢ض  صّختٖلى ال الاظخماعيُت للؿىض ًجابؤلا زاع آلا ٞةّن  بمٗؼ٫ ًٖ الخجاعب الٟٗلُت للًِٛ التي ٖاقِا الشخو

ٓعا  ٞةّن  ٖامل الًِٛ ٨َظاقّضة ج٩ٓن مخمازلت مِما ٧اهذ  ألاٞغاص اإلاؿخُٟضًً مً ؾىض اظخماعي َام ًمخل٩ٓن قٗ

ن ْلئ٪ الظًً ال ٌؿخٟضْن مىّ.ِٞم ٖىضما ٌكْٗغ ْج٣ضًغ الظاث مً ؤ م ًدًٓن بخ٣ضًغ بإّجه ؤ٢ٔٓ باالهدؿاب 

ٓمٓن بدبجي ؤؾلٓب خُاة نحي وؿبُا ًدمحهم مً ألامغاى اإلاسخلٟت اإلاغجبُت بإؾلٓب الخُاة الٛير  ْمؿاهضة ٣ً

 1 الهحي

ْ  ٚير مباقغ البٗض - ٓامل ٌٗؼػًٍخّم ْمس٠ٟ(: َظا ًدضص ٨ٞغة ؤن ازغ الؿىض  مّٗض٫الٗالجي )ؤ ْ  اهخ٣الّ ٖبر ٖ ج٣لل ؤ

ٓ في خالت مدىت ٩ًٓن ؤ٦ثر  َْ ْهٟٗا بطا نضع مً ؤجخام ؤَّم  مً خضجّ.ٞالؿىض الٗاَٟي الظي ًخل٣اٍ اإلاٍغٌ  ُت 

ً٤
ّ
ْلِم م٩اهت ٖىضٍ خٗل غ ً الاظخماعيالؿىض  ٞةّن  اإلاس٠ٟخؿب ٞغيُت ألازغ .بهم 

ّ
ٓعة ٚير مباقغة  صّختفي ال از به

  ُابًجابالؿلبُت للًِٛ ل٨ً جإزيٍر ال ٩ًٓن زاع ْطل٪ بدماًت الشخو مً آلا
ّ
في الخالت التي ٩ًٓن ٞحها ٖامل بال

ٓاظّ مك٨ال ماصًا َُٟٟا ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ٢ض ًخإ٢لم م٘ َظٍ الٓيُٗت  الًِٛ قضًضا للٛاًت.بن الشخو الظي ً

ٓعة  ٓاظِت مك٩ل مالي ؤ٢ّل به يُٛا مِما ٧ان الؿىض الظي ًخل٣اٍ مً اإلادُِ الظي ٌِٗل ُّٞ ل٨ً في خالت م

ٍٓو )ٖامل يِٛ قضًض( الظي ًخل٣اٍ مً ٢بل اإلادُِ ؾ٩ُٓن لّ ازغ مخباًً ٖلى الخالت  الاظخماعيالؿىض  ٞةّن  ٖ

ْبٌٛ الىٓغ ًٖ صعظت الؿىض  ْالجؿضًت للٟغص  ْعا مسٟٟا َٓ مضٔ  ٞةّن  الاظخماعيالىٟؿُت  ما ًم٨ً ؤن ًلٗب ص

ألزٍغ ٟٞي َظا اإلاشا٫ ٢ض ٩ًٓن بٖاهت مالُت م ىتمالثمت لُبُٗت ٖامل الًِٛ  ُّ ْٖلى هي ألاوؿب مً ؾىض ٖ ٗ اَٟي 

ؼ.  ال٨ٗـ مً طل٪ جماما في الخالت التي ٩ًٓن ٞحها ٣ٞضان جخو ٍٖؼ

   وعالكخه بماػساث ؤطاطُت الاحخماعيالظىد -

ٓاع١ الجيؿُت في مؿخٔٓ الؿىض وهىع الجيع الاحخماعيالظىد - ٓز٤ُ الٟ ٓماث لخ ًإحي مً  الاظخماعي: ؤ٫ْ مهضع مٗل

ْاليؿاء ال ًسخلٟٓن مً ظاهب ٖضص  ْبالخهٓم ٖال٢اث الهضا٢ت، الغظا٫  ال٨خاباث خ٫ٓ الٗال٢اث الشخهُت 

ْاليؿاء ًبضْ مسخلٟا ظضا  ٓصًت بين الغظا٫  ْم٘ طل٪ ُٞبُٗت الٗال٢اث ال ٓهّ مِٗم  ٢ٓذ الظي ٣ًً ْال ألانض٢اء 

(Rosenthal et al ,1986.) ٍٓت حؿدىض ٓصًت ألاهش ْمكاع٦ت الا  الٗال٢اث ال ٞخذ  ث)جباص٫ اإلاكاٖغ(،هٟٗاال ؤؾاؾا ٖلى اإلاداصزت 

ْج٣ضًم الضٖم، ٢ْضعة اليؿاء ال٨بيرة ٖلى بًها٫ ؤّما  الظاث  الهضا٢ت بين الغظا٫ ٖلى ؤؾاؽ ألاوكُت اإلاكرر٦ت، 

ٓاَِٟم ٌؿمذ بان ٩ًٓن ؤ٦ثر ٖغيت الؾخٗما٫ قب٨ت الضٖم  ٓا٢٘ ؤن الضعاؾاث ال٣لُلت خ٫ٓ ا٢رراح ُبُٗالٖ ْال ُت 

flaherty et Richman ,1989.) ٕٓ ال ؤَّم  مٓي ١ الجيؿُت بكإن الضٖم اإلاخل٣ى  ما ُت الْٟغ ُّ ٤ُٞما ًؾ
ّ
بالضٖم الٗاَٟي  خٗل

ْمً اإلا الىٟؿُت للغظا٫  صّختلىا ؤًًا ؤن هضع٥ ؤن بم٩اهُت اإلاؿاهضة في اإلادُِ لضًّ جإزير مسخل٠ ٖلى الِّم )

ْال٣ل٤ْ  باليؿبت للغظا٫ ٞلِا ؤّما  اليؿاء ٞباليؿبت لليؿاء َىا٥ ٖال٢ت نلت بين بصعا٥ الؿىض ال٠ًُٗ ْالا٦خئاب 

ْاليؿاء ب ٓا ؤًًا ازخالٞاث ملمٓؾت بين الغظا٫  ْا٢ررخ الغظا٫ م٣ُضْن في َلبهم  دُض بّن نلت يُٟٗت ظضا.

 ْ ٓباتهم،ؤ٢ّل للمؿاٖضة  ٍْبدثن ًٖ مؿاليؿاء ٨ًُٞ ؤ٦ثر ؤّما  اٖرراٞا بهٗ ٓباتهً الشخهُت  اٖضة مً ٦كٟا ًٖ نٗ

ْػمالثّ Butler)اإلادُُين بهً. مشل صعاؾت َّالب ٦كٟذ  100ٖلى  1985( 
ّ
 ،مً زال٫ ألاخضار الًاُٚت الشخهُت ؤه

ن للضٖم ّ الغظا٫ ًىْٓغ
ّ
ٓٞغا في مدُُِم ؤ٢ّل  بإه ٦مُت مً اإلاؿاهضة م٣اعهت باإلاغؤة في هٟـ ؤ٢ّل ٍُْلبٓن  الاظخماعيج

ْ ا ٓباث )زانّ لٓي٘، َظا الخجىب للمؿاٖضة ًم٨ً ؤن ٩ًٓن لِا هخاثج ؾلبُت   ,Dulac2001ت الغظا٫ الظًً لضحهم نٗ

                                                 

1  Bruchon-Schweitzer M, Dantzer R, Introduction à lapsychologie de la santé,paris, PUF, 1998, P140. 
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flaherty et Ricaner).  ْالخ٨م الظاحي ٩ًٓن لِا جإزير ٧ابذ للمؿاع ٓة،  ٓعٍت الخ٣لُضًت مشل الاؾخ٣اللُت، ال٣ ٞال٣ُم الظ٧

ن لُلب اإلاؿاٖضة ٦تهضًض ل٨ٟاءتهم ٓٞالغظا٫ ًى(.Burda et vaux, 1987, Depaulo,1982) الاظخماعيي للؿىض ُبُعال ْغ

٣ت جِٓغ الاظخماُْٖاؾخ٣اللِم في خين ؤن َلب اإلاؿاٖضة مً ظاهب اإلاغؤة حؿخسضم في الخٟاّ ٖلى الٗال٢اث  ت، ٍَغ

ْاضر في جيكئتهً  ْالتهضًض الظي ًغا٣ِٞا  (.Dulac2001ت خؿب )الاظخماُٖبك٩ل  ْم٘ طل٪ َظٍ الضًىامُت للمؿاٖضة 

خباع مً ٢بل اإلاِىُين الٗاملين في اإلا بٗينت لضٔ الغظا٫ ًجب ؤزظٍ زانّ ؤخُاها  ماثالٖا
ّ
الخىُٓماث التي ؤْ  ىٓ

ْالجماٖاث. الاظخماعيحؿخٗمل الؿىض   1في جضزالتهم م٘ ألاٞغاص 

ْ  الاظخماعيٌٗخبر الضٖم اث الىـع مسطُت: طخجابوالا  الاحخماعيالظىد - ٓاقي  ْعٍ ال ٓعصا زاعظُا ازبذ ص ت في زانّ م

ْلذ الضٖم   الاظخماعيخالت الهضماث الٟغصًت مشل اإلاغى الخُير، ٣ٞضان ؤٖؼاء، ٦شيرة هي الضعاؾاث التي جىا

ٓا٢ب الؿلبُت للهضماث ٖلى ال ْٖامل خماًت يض الٗ ْالجؿضًت  صّخت٦مهضع زاعجي،  للٟغص، مً زال٫ الىٟؿُت 

ٍْٔغ ؤن الضٖم  ٓطط ألازغ ألاؾاسخي للضٖم  ين مسخٟين، هم ٓطظين هٍٓغ ي بهٟت مُل٣ت ٖلى بًجابلّ ازغ  الاظخماعيهم

ٓاقي للضٖم  صّختال ٓطط ألازغ ال ْهم ْالىٟؿُت للٟغص،  ٍّْٔغ  الاظخماعيالجؿمُت 
ّ
زاع ٖامل ًدمي ألاٞغاص مً آلا ؤه

ْل٨ىّ لِـ  ْالًٍٛٓ  ّفي ُٚابها، ٖلى اٖخباع  امُٟضالِضامت للهضماث 
ّ
  ؾُا١ ال ًيكِ ؤه

ّ
في خالت الخاظت بلُّ، بال

ٓع الضٖم  ٓاء بهٟت مُل٣ت الاظخماعيٚير ؤن جه ٓٞغ في مدُِ الٟغص ؾ ٝ ؤْ  مهضع مخ ٓص ْْغ َت بٓظ مكْغ

ٓح الظي ٌؿمذ بِٟم م٩ُاهؼماث ٖمل الضٖم  ت الىٟؿُ صّختفي جإزيٍر ٖلى ال الاظخماعيياُٚت لِـ بظل٪ الٓي

ٓجها خالت ؤْ  ت اإلاميزة ل٣ٟضان شخيءؾخجاباإلاٗاهاة الىٟؿُت هي الا ْ  2ْالجؿضًت. ُت اهٟٗالجخو ٚالي، ًٞال ًٖ ٧

ُت.اؾخجابم٣ٗضة جخًمً  ْؤزٔغ مٗٞغ ْْظضاهُت  ٓلٓظُت   3اث ٞؿُ

 ْحكخض اإلاؿاهضة 
ّ
٢ْض ٖضث اإلاؿاهضة ٧ل ٢ّْْٗ مٟاجئ،  ْجإزيٍر قضًضا  ت مً الاظخماُٖما ٧ان الخضر ٦بيرا 

ت الخس٠ُٟ مً اإلاٗاهاة.  4ألاؾالُب اإلاسٟٟت للمٗاهاة الىٟؿُت، لظا ٞالخماؾ٪ ألاؾغي ٌؿاٖض ٖلى ؾٖغ

ٍْم٨ً ؤن ٌكٗغ بهما الٟغص الاظخماُٖاإلاؿاهضة  ٢ْل٤  ت حٗمل بٟٗالُت في جس٠ُٟ اإلاٗاهاة الىٟؿُت مً ٦أبت 

ذ ٖلى اإلا ٢ٓ٘ بال٣غب مً الخاصر ٖىضما ًخٗغى للًِٛ ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ ؤزبدذ الضعاؾت التي ؤظٍغ ٣ُمين في م

غة زٔغ ماًل ٖام  ٢ْ٘ في ظٍؼ ْٓي الظي  ٍٓاث ٖالُت مً اإلاؿاهضة  1979الى ًٖ ؤن الىاؽ الظًً ًخمخٗٓن بمؿخ

ٓا الاظخماُٖ ْبُيذ ؤ٢ّل ت ٧اه ٍٓاث مخضهُت مً اإلاؿاهضة  بخؿاؾا باإلاٗاهاة مً ألاجخام الظًً لضحهم ؾٔٓ مؿخ

 5ت جس٠ٟ مً اإلاٗاهاة الىٟؿُت.الاظخماُٖصعاؾاث ؤزٔغ ؤن اإلاؿاهضة 

ٓص ٖال٢ت بين بصعا٥ اإلاؿاهضة بلى  ؤقاعث ٖضًض مً الضعاؾاث ْالخس٠ُٟ مً مكاٖغ الا٦خئاب الاظخماُْٖظ ت 

ْعاؾُل ) جّٓنل٣ٞض  ت، الاظخماُٖبصعا٥ الٟغص ؤن لضًّ قب٨ت مً اإلاؿاهضة  بلى ؤّن  (Cutrana&Russel990مشال ٦ُررْها 

جغ )ٌٗمل ٦مهضع لٗضم  ٢ْض ؤقاع ْع ٕٓ الٟغص في بغازين الا٦خئاب  ٢ْRutter)  ٓصَا الخب  بلى ؤّن الٗال٢اث التي ٌؿ

ْ  ْالضٝء ال ج٣ي الٟغص مً مكاٖغ الا٦خئاب بل ٘ مً ج٣ضًغ الٟغص لظاجّ   ٓص مؿاهضة اظخماُٖت  ّن ؤجٞغ ًضٖم بصعا٥ ْظ

                                                 

1 Annie et lucie, 2002 ,pp 10-12. 

ٓامل زُغ الانابت بْ  ؾلُمت َاظين، الضٖم الاظخماعي ٦ٗامل خماًت 2  8، م 2009/2010 يِٛ ما بٗض الهضمت، الجؼاثغ،  ايُغابٖ

ظاث قِضاء خغب ٚؼة في يٓء بٌٗ اإلاخٛيراث، صعاؾاث بوؿاهُت،  3 جي، اإلاٗاهاة الىٟؿُت لضٔ ْػ  .277، م 2011، 22011 ٕ، 9 مؤؾامت ُُٖت اإلاٍؼ

جي،  4  .281،  م 2،2011 م.ؽؤؾامت ُُٖت اإلاٍؼ

ْص، ٖمان، صاع  5 ٓػي قا٦غ َٗمُت صا ٞ ،٪ َل بٍغ ٓع، ٖلم الىٟـ الهحي، جغظمت ْؾام صْع ٓػَ٘، قُلي جاًل ْالخ  .446، م1،2008ٍالخامض لليكغ 
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 ْ ٓص مؿاهضة اظخماُٖت ٢ض ًضزلّ في ٖضًض مً ؤٖغاى الا٦خئاب. ّن ؤطل٪  ؤْضخذ ٖضًض مً ْ  1ٖضم بصعا٥ الٟغص لٓظ

ٓع بالٓخضة ٖال٢ت الاظخماُٖالٗال٢ت بين اإلاؿاهضة  الضعاؾاث ؤّن  ْالكٗ ٓع بالٓخضة لّ الٗضًض اعجباَت  ْؤن الكٗ  ُّ

ٓامل ْألاؾباب ٢ٓ٘ اإلآث صّختت، ْي٠ٗ الالاظخماُِٖا: ه٣و اإلاؿاهضة ؤَّم  مً الٗ ْج ؼ  ٣ْٞضان جخو ٍٖؼ  ،

ٓع بالِامكُت. ْالكٗ ٓع بالٓخضة الىٟؿُت بخضٔ اإلاك٨الث اإلاٗبرة ًٖ ألاسخى الىاجج ًٖ ٖضم الغيا  2ْالخ٣اٖض  ٞالكٗ

٢ْلت الٗال٢اث الاظخماُٖبالٗال٢اث  ْلُٟين ). 3تالاظخماُٖت ٚير اإلاكبٗت،  ٦ٓـ   & Stokesَْظا ما ؤقاع بلُّ ؾخ

levin1986) ٗٓع بالٓخضة الىٟؿُتفي ح ٠ الكٗ ّ ٍغ
ّ
ْؤن مُٗاع ٖضص  بإه  ً ٠ُ٦ْ َبُٗت الٗال٢اث م٘ آلازٍغ ًغجبِ ب٨م 

ٓص ٓة الٗال٢ت مِٗم ًض٫ ٖلى ْظ ٢ْ ْاإلاٗاٝع  ْ  ألانض٢اء  ٓع بالٓخضة الىٟؿُت.ؤ ٓص الكٗ  4ٖضم ْظ

٢ْض ْن٠ )الاظخماُٖاإلاؿاهضة  7-3 ْالخٗامل:  ٓاظِت جل٪  الاظخماعيؤن الضٖم  (Haley,1996ت  ٓ ق٩ل مً ؤق٩ا٫ اإلا َ

ٓاظِت الِاصٞت ٓ ظِض ٣ًٓم بّ الىاؽ للخه٫ٓ ٖلى اإلاؿاهضة للخس٠ُٟ مً ؾخجابجىُٓم الا بلى  اإلا اث الٗاَُٟت  بل َ

ٓانل  ٤ الخ ٓبا في الخٗامل، ٦ما ًم٨ً ٖض اإلاؿاهضة  5.الاظخماعيالًِٛ الىٟسخي ًٖ ٍَغ لظا ٣ٞض ٖضث اإلاؿاهضة ؤؾل

ْهي مً بين اؾرراججُاث الخٗامل م٘ اإلاك٨الث الٟٗالت ٖامال مؿاٖضا  ْالخٗامل الٟٗا٫ م٘ اإلاكا٧ل،  ٖلى الخ٠ُ٨ 

ان ٞٗالُت، ٟٞي صعاؾت ) ْػمالٍئ الخٗٝغ 603اإلاغجبُت بمغى الؿَغ ان اؾخُإ صاه٩لكُرر  ( مغضخى مهابين بالؿَغ

ْمجها الؿعي للمؿاهضة  ْ الاظخماُٖٖلى زمؿت ؤهماٍ مً الخٗامل م٘ َظٍ اإلاك٨الث  امِا، ٞالخ٠ُ٨ مً ؾخسضات 

ٍٓاث  ُضة بمؿخ انهٟٗالمً ال٤ًُ الا ؤ٢ّل زال٫ اإلاؿاهضة هي التي لِا ٖال٢ت َْ ؼ بِىما  6.ي الىاظم ًٖ الؿَغ
ّ
ث ع٦

ٓل٨مان  الاظخماعيصعاؾاث ؤزٔغ ٖلى ٖال٢ت الضٖم  ْٞ ؽ  ، خُض هجض ؤن لؼالْغ بُغ١ الخٗامل م٘ الًٍٛٓ

(86Folkman et Lazarus, 19 ) ٢ّض ْنٟاٍ ٖلى
ّ
ْج ؤه غ مً اإلاهاصع التي حؿب٤ 

ّ
ٓاعث  از ٖلى الخٗامل، بِىما عؤٔ ؾدُ

(Stewart,1989 ) غ ً الاظخماعيؤن الضٖم
ّ
ْ  از  ، ت في مغخلت ج٣ُُم اإلاهاصع زانّ في ظمُ٘ مغاخل الخٗامل م٘ الًٍٛٓ

ٓٞغة،  ٓماحي خُض بّن اإلاخ ْ  جل٣ي صٖم مٗل ْ  ٖاَٟيؤ ٧ٓاث اإلاخ٨ُٟت لضٔ الٟغص، ؤ ض عنُض الؿل ٦ما ماصي ًم٨ً ؤن ًٍؼ

 
ّ
٦مؿاٖض في الخٗامل،  الاظخماعيٞهاٚذ مِٟٓم الضٖم  (,1984Thoits)ؤما  اث اإلاخ٨ُٟت،ؾخجابّ ًم٨ً ؤن ًصدر الا ؤه

خّ ٖلى  ّْٖٞغ
ّ
ٓصٍ لدؿير خ"جل٪ اإلاكاع٦ت اليكُُت آلاجُت مً َٝغ ؤجخام مِمين باليؿبت لل ؤه الت ٟغص، ْفي ظِ

ْعؤث الًِٛ  "ّ
ّ
ْالخل اليكِ للمك٩ل. ؤه ْالخدلُل اإلاى٣ُي  ٓماث  ٘ ؤ٦ثر بم٩اهُاث الٟغص في البدض ًٖ اإلاٗل  7ًٞغ

ٓاظِت  الاظخماعيالؿىض  بلى ؤّن  (Stobe1996) ٌكير ؾخٓبت والظؼىغ: الاحخماعُاإلاظاهدة - مً اإلاهاصع الِامت إلا

ٓع ألاؾاؾُت في ٖلم الىٟـ ال ْمً ألام ْالش٣ت بهم،  ٓص ؤجخام ًم٨ً الغ٧ٓن بلحهم  ْطل٪ بٓظ ؤن  صّختالًٍٛٓ 

ٓز١ٓ ٞحهم لِاالاظخماُٖاإلاؿاهضة  ً اإلا ْؤن بةم٩اجها ؤن ؤَّم  ت مً آلازٍغ ٓاظِت ؤخضار الخُاة الِامت  ُت عثِؿُت في م

                                                 

ْاإلاؿىاث اإلا٣ُمين في  1 ٓع بالٓخضة الىٟؿُت ْالا٦خئاب لضٔ اإلاؿىين  ْٖال٢تها بالكٗ اث ماّؾؿمدمض خؿً ٚاهم،اإلاؿاهض الاظخماُٖت اإلاضع٦ت 

ْاؾغ َبُُٗت، صعاؾت في  ٓاء  ب،3، 1ٕالىٟـ، م 4بً ٍٓلُت صاع ٍٚغ  .47، م2002، ظ

 .47غظ٘ الؿاب٤،م مدمض خؿً ٚاهم، اإلا 2

ٓع بالٓخضة الىٟؿُت ْالا٦خئاب لضٔ اإلاؿىين، صعاؾاث ٖغبُت في   3 ْٖال٢خّ ب٩ل مً الكٗ م مبر٥ْ،ج٣ؿُم الظاث  ،  2، الٗضص 4ٖؼث ٖبض ال٨ٍغ

ٓػَ٘،  ْالخ ب لليكغ   .191، م2002صاع ٍٚغ

 .48م،مدمض خؿً ٚاهم،اإلاغظ٘ الؿاب٤ 4

ْع الضًىامي للمؿاهضة في الٗال٢ت بين يٍٛٓ ؤخضار الخُاة 5 ٓصة خ٨ُمت، الض ٓلٓظُت  صّختالْ  آًذ خم الىٟؿُت، اإلالخ٣ى الضْلي خ٫ٓ ؾ٩ُ

ْع٢لت، ْالٗال٢اث ؤلاوؿاهُت، ظامٗت ٢انضي مغباح   .9، م2005الاجها٫ 

ْص،  6 ٓػي قا٦غ َٗمُت صا ٞ ،٪ َل بٍغ ٓع، ٖلم الىٟـ الهحي، جغظمت ْؾام صْع ٓػَ٘، ٍجاًل ْالخ  .823م  1،2008ٖمان، صاع الخامض لليكغ 

ٓامل زُغ الانابت بْ  ؾلُمت َاظين، الضٖم الاظخماعي ٦ٗامل خماًت 7  .9، م ،يِٛ ما بٗض الهضمت، الجؼاثغ، ٖلم الىٟـ ايُغابٖ
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ْ  جسٌٟ ٓا٢ب َظٍؤ ْمهضعا ٣ًلل مً آلاالاظخماُٖٞاإلاؿاهضة 1.صّختألاخضار ٖلى ال حؿدبٗض ٖ ها،  زاع ت حك٩ل مسْؼ

ْ  الخاصة للًِٛ ٍٓاجّ.ؤ  2جم٨ً الٟغص مً الخٗامل م٘ الًِٛ بٟٗالُت ؤ٦بر ٖىضما ٩ًٓن الًِٛ في ؤٖلى مؿخ

٘ اخخما٫  الاظخماعي٢ْض ْظضث صعاؾاث ؤن ُٚاب الضٖم  باألمغاى  ألاخضار الخُاجُت الًاُٚت اعجباًٍٞغ

ن يُغابْالا  ْآزْغ ٓلـ  ٧ٓ ْالجؿضًت ٟٞي صعاؾت ؤظغاَا ه ٓامل ( Nuckollos,et al 1972)اث الىٟؿُت  ٖلى وؿاء خ

الصة ٢ض اعجٟٗذ بك٩ل ملخّٓ  حٗغيً ألخضار خُاجُت خغظت ؤزىاء الخمل،ؤن وؿبت اإلاًاٖٟاث الؿلبُت ؤزىاء ال

ٓاحي ٦ً ًٟخ٣ضن للمدُِ   3الضاٖم. الاظخماعيلضٔ اليؿاء الل

مؿخ٣ل ًٖ ؤي جإزيراث لِا ٖال٢ت  صّختت ٖلى الالاظخماُْٖم٘ ؤن جإزير اإلاؿاهضة  وجلبل العالج: الاحخماعيالظىد -

 ؤّن  صّخُتبالٗاصاث ال
ّ
ا بالٗاصاث ال بال ٍٓاث  صّخُتجإزيَر ٢ض اجطر بك٩ل مباقغ، ٞاألٞغاص الظًً ًدهلٓن ٖلى مؿخ

ٓهٓن الاظخماُٖمغجٟٗت مً اإلاؿاهضة  ْؤ٦ثر ج٣ُضا بااللرزام بالىٓام الٗالجي ال ت ٩ً لب  ْؤ٦ثر مُال  خاّم ٖلى ألٚا بهم، 

ما ال  صّخُتلالؾخٟاصة مً الخضماث ال ُّ ت التي ًغجبُٓن بها الاظخماُٖٖىضما ًدمل ؤًٖاء قب٨ت الٗال٢اث ؾ

ٓ َظٍ الخضماثبًجابجٓظِاث   4.ُت هد

ٓاث ْقملذ  10ْالتي صامذ ( Wicklund et al ,1973)في الضعاؾت الاؾدكغاُٞت التي ؤظغاَا  مٍغٌ  ؤل٠ 400ؾى

ٍْإمهاب بإػماث ٢لبُت ؤزبدذ ب اط ؤلاوؿان ًدؿً مً الغاخت الىٟؿُت للمغضخى  غ ن ْػ
ّ
ْجبىحهم  از ٓلِم للٗالط  في ٢ب

ٓ ما ًسٌٟ مً زُغ اإلآث بمغى ال٣لب لضٔ َظٍ الٟئت. َْ ٧ٓاث جخالءم م٘ خاالتهم اإلاغيُت   5لؿل

ُْٚاب الؿىض  الاظخماعيالاوٗؼا٫  اإلاضع٥ ٩ًٓن مغجبِ بمؿخٔٓ ي٠ُٗ للخ٣بل باليؿبت لبٌٗ  الاظخماعيؤ

٦ْظل٪ باليؿبت لٗضْٔ  ْا  الاظخماعي. الغابِ VIHألامغاى ال٣ٗلُت  ْمُب٤ في خالت اإلاغى اإلاؼمً ًبض ٓ مٗاف  مشلما َ

ّٖلى 
ّ
 6في ج٣بل الٗالط.مِّم  مّٗض٫ٖىهغ  ؤه

ال ق٪ ؤن الٟغص الظي ٌِٗل في ؤي مجخم٘ مً اإلاجخمٗاث بداظت ماؾت  :في اإلاجخم٘ الجؼاثغي  الاظخماعيالؿىض -

ٓم في مجخم٘  ؤْ  للؿىض ال ق٪ ٦ظل٪ ؤن صعاؾت مماعؾت َظا اإلاِٟ اإلاؿاٖضة التي ًخل٣اَا مً ؤٞغاص مجخمّٗ، 

ٓانٟاث َظا  ٖٓت مً الٗىانغ بضاًت بم ْالتي ازخلٟذ ٖلى ما ٧اإلاجخم٘ الجؼاثغي ًجغها للخضًض ًٖ مجم اإلاجخم٘ 

ْآلُاتها. ْا٢٘ اإلاؿاهضة   ًْٖ  ٧اهذ ٖلُّ ؾاب٣ا، 

ٓجٟىٓقذ اإلاجخم٘ الجؼاثغي في ال٣ضًم مً خُض الخًامً في ظاهبين: اإلاىاصـاث- ٢ْض ْن٠ مهُٟى ب  الاظخماعي: 

ٖٓاث  ٓة ال٣غ الاظخماُْٖالا٢خهاصي، خُض ًٔغ ؤن اإلاجم اط ألا٢اعب، ت ال٣ضًمت، ألاظُا٫ الؿاب٣ت مخإزغة ب٣ ابت، ْػ

٧ْاهذ الٗال٢اث ؤْ  الخُبت ْص بين وؿاء الاظخماُٖاإلاهالر الا٢خهاصًت. ْالخض ْاليؿاء ظض مى٣ؿمت  ت بين الغظا٫ 

ْاضخت، َظا الاه٣ؿام ًضاٞ٘ ًٖ الجماٖت  ْعظا٫ زاعط ًٖ الٗاثلت ظض  ٓاػن بين الاظخماُٖالٗاثلت  ٍْسل٤ ج ت 

ٖٓاث  اط ٧انالاظخماُٖمسخل٠ اإلاجم ْالْؼ ٖٓت ًخّم  ت،  جًامً ال٣غابت بين بلى  ًاصيمّما ت الاظخماُٖصازل اإلاجم

ٖٓت  ا ٖلى مؿخٔٓ الخُاة الا٢خهاصًت اليكاٍ في ٦شير مً ألاخُان مكرر٥ بين ؤّم  ت.الاظخماُٖؤًٖاء هٟـ اإلاجم

ٓاء ٖمل ألاعى ْاليكاٍ الا٢خهاصي في ؤٚلب ألاخُان ُمضاع مً ٢بل ؤْ  الخجاعةؤْ  ظمُ٘ عظا٫ الٗاثلت ؾ ت،  الخٞغ

                                                 

ٓصة خ٨ُمت،  1  .503،مم.ؽآًذ خم

ٓع، ٖلم الىٟـ الهحي،  2  .452،م م.ؽقُلي جاًل

ٓان، ال 3  .81، م 2،2007الىٟؿُت، ٖمان، صاع اإلاؿيرة، ٍ صّختؾامغ ظمُل عي

ٓع، ٖلم الىٟـ الصخُ 4  .450، م م.ؽقُلي جاًل

5  Boutefnouchet M., Système social et changement social en Algérie, Alger, OPU,1905,p140. 

6  Morin M. « De la recherche à l’intervention sur l’observance thérapeutique. Contribution et perspectives des sciènes sociales », p10. 
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ْ  ألاب ْم٘ طل٪ ٖلى مؿخٔٓ مؤ ٓػَ٘ الٗمل الجماعي ال هيسخى اإلاؿاهضة الجماُٖت  ّٗينألار ألا٦بر  مً الضًم٣غاَُت في ج

ْاخض، َظا الخىُٓم الا٢خهاصي ال ًهل ْهي مؿاٖضة ٦شير مً الٗاثالث لهالر ٞغص  ٍٓؼة " الكغ٧اث  ٞٗالُتبلى  "الخ

ٖٓت َظا الؿُا١ اإلاٗىٓي ْالا٢خهاصي ْ بلى  ًٟطخي الاظخماعيال٣اثمت ل٨ً ؤ٦ثر مً ٧اُٞت لخلبُت خاظُاث اإلاجم

ْالتي ج بالٟاثضة الجماُٖت ْالاخررام  خمّيز مدضصاث جخهُت لضٔ الٟغص التي حؿخجُب إلاخُلباث الخًامً الجماعي 

ٓلٓظُت مشلّ مشل ظمُ٘ ؤّم  1اإلاخباص٫. ٢ٓذ اإلاٗانغ ٣ٞض َغؤث ٖلى اإلاجخم٘ الجؼاثغي ٦شير مً الخٛيراث الؿٓؾُ ا في ال

ْؤهماٍ  اث٠،  ْالْٓ ت، ٢ض قملذ الخهاثو، البىاء  تها ألاؾغة الجؼاثٍغ الث التي ٖٞغ َْظٍ الخد بلضان الٗالم، 

ْاع مً الجض ال٨بير للٗاثلتت بين مسخل٠ الٗىانغ اإلاك٩لت لليؿ٤ ألاؾغي، بط االاظخماُٖالٗال٢اث   هخ٣لذ اإلاغا٦ؼ ْألاص

ٓلذبلى  ْالتي جد ْبن ٧اهذ بلى  عب ألاؾغة،  ٓاظض ملخّٓ للىمِ ألاؾغي اإلامخض،  ْٓي م٘ ج اإلااقغاث جض٫  ٧ّل الُاب٘ الى

ّٖلى 
ّ
ا٫، ؤه ْٓي لؤلؾغة َٓ اإلاُِمً، ٦ما لٗب ؤْ  ًمُل للْؼ ٢ْض ؤنبذ الىمِ الى ٌؿير هدٓ الخ٣لو ٖبر الؿىين، 

ْؤن ز ْعا باعػا في حك٨ُل الىمِ الجضًض لؤلؾغة،  ْحٗلُم الٟخاة ص ط اإلاغؤة للٗمل  َظٍ الخٛيراث مؿذ خُاة   ٧ّل ْغ

٦ْظا الٗال٢اث  ْ خانّ ت بين ؤٞغاصَا ْخُاتهم الالاظخماُٖألاؾغة بإي ق٩ل مً ألاق٩ا٫  ظت زانّ ت  ْالْؼ ط  ت الْؼ

ٟا٫. ت ٖلى اإلاؿخٔٓ الٗالمي، ٞهي في جٟاٖل مؿخمغ م٘ ْ 2ْألَا ت لِؿذ بمٗؼ٫ ًٖ الخٛيراث الجاٍع ألاؾغة الجؼاثٍغ

ْج٣الُضَا الىابٗت مً نمُم  ْٖاصاتها  ْاهخماءَا الخًاعي  ٍٓتها  ٢ٓذ هٟؿّ ٖلى َ َظٍ الخٛيراث مداٞٓت في ال

ْا٢ٗىا  ْمً زال٫  ٓجها ألاؾاسخي. ْالتي حٗخبر هي م٩ ٗت ؤلاؾالمُت  ٖٓت مً  ٞةّن  اإلاٗانغ  ظخماعيالا الكَغ َىا٥ مجم

ْا٢٘ الؿىض الاظخماُٖآلالُاث ؤْ  اإلآاَغ  ْجبرػ  ْالؿُاؾُت التي ح٨ٗـ صْن ق٪  خُت  ْالْغ في َظا  الاظخماعيت 

٦ْظا مً الضًً ؤلاؾالمي. ٢ُْم َظا اإلاجخم٘  ْج٣الُض   اإلاجخم٘ الىابٗت مً ٖاصاث 

 :آلالُاث -

ْؤًًا ػمالء الٗمل تالاحخماعُآلالُاث  : بن اإلاغا٣ٞت في الخضاص مً َٝغ ؤٞغاص الٗاثلت، ألانض٢اء، الجيران 

اعاث في اإلانز٫  اإلاؿدكٟى ٖىض اإلاغى ٩ًٓن مداَا  الاظخماعي٩ًٓن مشاال للضٖم  ْلٓخٔ ؤن جل٣ي ٍػ في مٗٓم ألاخُان، 

ٓص آلازؤْ  بالخب ْبزٟاء ٩ًٓن مٗخمضا ٣ِٞ ٖلى ال٠ُٗ هي مٓاَغ َضِٞا الخًامً ٞٓظ غ ٌؿمذ ب٨ؿغ الٗؼلت 

َْظا الؿىض مٗبر ٖىّ في اإلاجخمٗاث التي حؿمى ج٣لُضًت مشل اإلاجخم٘ الجؼاثغي، ؤًً ج٩ٓن ألاؾغة  ٓبت ْألالم  الهٗ

ْصاٖمت ٖٓت مؿخ٣غة  ت ال.3مجم ٓظضاهُت هي النٖز ْهي التي ٗاّم ٞاإلاكاع٦ت ال ْاخضة  ت التي جشير في الىاؽ خالت ْظضاهُت 

ْبِْاع الخإلم ْالاؾدُاء، ٞاإلاكاع٦ت جٟؿغ لىا اظخمإ الى ْاظخماِٖم لالخخجاط  ْاظخماِٖم للب٩اء، في اإلاأجم  اؽ لٟغح 

ٓظضاهُت بطن ٖامل آزغ ًغمي   ال
ّ
ْهي مًبلى ؤو ٓامل التي جغبِ ؤًٖاءٍ بًِٗم ببٌٗ. ؤَّم  سجام اإلاجخم٘   4الٗ

ْؤزالقي آلالُاث السوخُت ْاظب صًجي  ٓهّ  ْاظب بوؿاوي ل٩  ً ٓ : مؿاٖضة آلازٍغ ْالؿم ُّْٞ خض ٖلى الاعج٣اء 

اٖت الخال٤. ْاإلاؿاهضة حٗخبر مً ْزضمت الخل٤ َْ ْمؿاٖضة الٛير  ْالغخمت  ْالخ٩اٞل  ال٣ُم ؤلاوؿاهُت  ؤَّم  ٞالخًامً 

ْٖضم بلى  التي صعى بلحها ؤلاؾالم، صاُٖا ْالخ٣ٔٓ  ْالخٗاْن ٖلى البر  ْب٢امت الهالث بين الىاؽ  ْالخٗاْن  اإلادبت 

ْان.  الخٗاْن ٖلى ؤلازم  ْالٗض

ال ٌؿلمّ «ًْٖ بً ٖمغ عضخي هللا ٖىّ ؤن عؾ٫ٓ هللا نلى هللا ٖلُّ ْؾلم ٢ا٫:  ٓ اإلاؿلم ال ًٓلمّ  اإلاؿلم ؤز

ٓم ال٣ُامت   ْمً ٞغط ًٖ مؿلم ٦غبت ٞغط هللا ٖىّ ٦غبت مً ٦غباث ً ْمً ٧ان في خاظت ؤزُّ ٧ان هللا في خاظخّ، 
                                                 
1  Boutefnouchet M, Système social et changement social en Algérie, Alger, OPU,1905 , p31. 

ٓم الاظخماُٖت، ظامٗت ؾ٠ُُ، ٖضص  2 ْالٗل ت، مجلت آلاصاب  ض ُُٞمت، مٓاَغ الخٛير في ألاؾغة الجؼاثٍغ  .202-201، م.م 2009،زاّم صٍع
3   Boudarene M, Le stress entre bien-être et souffrance, Alger, Berti édition,2005,p 28. 

ؼ ال٣ٓصخي،  4  .95، م 1952ٖبض الٍٗؼ
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ٓم ال٣ُامت ً . (2580صخُذ مؿلم )ح ْ  (2442لُّ صخُذ البساعي )ح مخ٤ٟ ٖ » ْمً ؾرر مؿلما ؾرٍر هللا ً ْٖ

ْجغاخ«الىٗمان بً بكير عضخي هللا ٖىّ ؤن عؾ٫ٓ هللا نلى هللا ٖلُّ ْؾلم ٢ا٫:  ٓاصَم  ْحٗاَِم مِّم مشل اإلاامىين في ج

ْالخمى ٓ جضاعى لّ ؾاثغ الجؿض بالؿِغ  ٓاخض بطا اقخ٩ى مىّ ًٖ مخ٤ٟ ٖلُّ صخُذ البساعي  )ح »٦مشل الجؿض ال

 (2586ْصخُذ مؿلم )ح  (6011

٢ْاث البلى  ٞاإلوؿان ًدخاط ٓلّ في ؤ ْهت مً خ ٢ٓٝٓ مّٗ في َظٍ كّضة مٗا ْال  ٌ ْمجها اإلاغى، ٞمؿاهضة اإلاٍغ

 كّضة ال
ً
ْْاظب ًبًجابال ق٪ ؤن لِا ؤزغا ْػٍاعة اإلاٍغٌ ٞٗل ُٖٓم   ٌ ٤ي ٖلى هٟؿُت اإلاٍغ

ّ
بالخضًً ْؤلاوؿاهُت،  خٗل

ٓع الٗلماء  ْطَب ظمِ ٓ مً الخ١ٓ٣ اإلاا٦ضة للمؿلم ٖلى ؤزُّ اإلاؿلم،  ٢ْض جهلؤّجهَْ الٓظٓب في خ٤ بلى  ا ؾىت، 

ْطَب بٌٗ الٗلماء غة عضخي هللا بلى  بٌٗ ألاٞغاص صْن بٌٗ،  ًْٖ ؤبي ٍَغ اعة اإلاٍغٌ ٧البساعي عخمّ هللا. ْظٓب ٍػ

 ْ ْبجبإ   : خ٤ اإلاؿلم ٖلي اإلاؿلم زمـ «  : ؾلم ٢ا٫ٖىّ ؤن عؾ٫ٓ هللا نلى هللا ٖلُّ  ُْٖاصة اإلاٍغٌ  عص الؿالم، 

ْحكمُذ الٗاَـ ٓة،  ْبظابت الضٖ ٫ٓ٣ٍْ عب الٗؼة ؾبداهّ في الخضًض ال٣ضسخي   (  ( مخ٤ٟ ٖلُّ )  )  »الجىاثؼ،  ًا ابً  «:.

ْؤهذ عب الٗاإلاين ٢ا٫: ٓص٥  ٠ُ٦ْ ؤٖ ؤّما  ي ٞالن مغى ٞلم حٗضٍٖلمذ ؤن ٖبضؤّما  آصم مغيذ ٞلم حٗضوي ٢ا٫ 

ٓظضججي ٖىضٍ  ٓ ٖضجّ ل  ((.2569)صخُذ مؿلم )» ٖلمذ ؤه٪ ل

ٖٓاث آلالُاث الظُاطُت ْٖلى اإلاجم ْاؾٗت  ت التي الاظخماُٖ: ال٩ُِل ألاؾغي في الؿاب٤ ٧ان ًغج٨ؼ ٖلى قب٩اث 

ْالؿىض  ْالكب٩اث ؤّما  ،الاظخماعيج٣ضم الضٖم   ؤّن  ظض يئُلت، تالاظخماُٖآلان ٣ٞض ؤنبدذ ألاؾغ نٛيرة 
ّ
 بال

ْلذ حُُٛت ه٣و الكب٩اث بةوكائها إلا ٓلٓظُت خا ٍٓ ْجماقُا م٘ الخّٛيراث الؿ ت  اث طاث َاب٘ اّؾؿالؿُاؾُت الجؼاثٍغ

 ْ ْالُخامى زانّ اظخماعي جًامجي م٘ ألاٞغاص ٦بضاثل  ْالعجؼة  ٓػًٍ  ْاإلاٗ ْاإلاغضخى   ت ال٣ٟغاء 
ّ
كإث ظمُٗاث خُض بو

 ْ ٓاصي  ْ ماّؾؿْه  ْظمُٗاث مؿاٖضة اإلاغضخى.  الاظخماعياث الًمان ؿماّؾ اث ٧اإلاؿدكُٟاث 

ْوكاَاث اّؾؿَظٍ اإلا ٓم بسضماث  اجُت مِمت مً ظاهب مؿاٖضة ألاجخام الظًً ٌٗاهٓن مً ماّؾؿاث ج٣

ت اليكاٍ  ْاظخماُٖت هظ٦غ مً بُجها مضًٍغ ْلت الٗالط  الاظخماعيَكاقت ا٢خهاصًت  ْالتي مً بين مِامِا يمان الض

٧ْالت الخىمُت  ٦ْظا  ٓػًٍ الٛير مامىين اظخماُٖا،  ْالخًامً الاظخماُٖاإلاجاوي للمٗ ٓػاعة الدكُٛل  ت الخابٗت ل

ْاليكاٍ  الاظخماعي ت التي ْيٗتها في  الاظخماعيجًم بغامج الضٖم  ٓاٍع ٧ٓالت بيكاَاتها ٖبر الخالًا الج ٓم ال ْج٣

ال  ْالتي تهضٝمسخل٠ ال ْاإلاؿاَمت في بٖاصة الٗال٢ت ما بين الٟئاث بلى  ًاث  ْالتهمِل  ت الاظخماُٖجدضًض ب٣٘ ال٣ٟغ 

٦ْظا ج٣ُُم الخاظُاث  ٓمُت  ْبعقاص الٟئاث ال٣ٟيرة هدٓ الؿبل الاظخماُْٖالؿلُاث الٗم ْجٓظُّ  ت ْالا٢خهاصًت 

ٍٓت بٓيِٗم في ْالؿلُاث  ْالُغ١ التي ًم٨ً مً زاللِا جلبُت خاظُاتها الخُ اجها٫ مباقغ م٘ مسخل٠ اإلاغا٤ٞ 

ٓمُت اإلا  الٗم
ّ
ٍْدل لُت، 

ّ
ْالخد٣ُ٣اث التي جىجؼ مً  خمش َظا اليكاٍ في جضزل مكرر٥ ما بين وكاَاث الضٖم مً ظِت 

ْؤزهاثُا اظخماُٖا  ٩ّل ظِت ؤزٔغ باليؿبت ل ت مً ٢بل ٞغ٢ت مخٗضصة الازخهاناث، جخًمً َبِبا  ٓاٍع زلُت ظ

ْم ْجغمي َظٍ اإلاِام اإلاسخلٟتقّضة غ ْؤزهاثُا هٟؿاهُا  ت اإلاؿخٔٓ اإلاِٗصخي لؤلجخام الظًً ػاعتهم،  اظخماُٖت، إلاٗٞغ

ٔ بلى  ْبالخهٓم ٖلى مؿخٓ ٓاًَ في بُئخّ اإلاباقغة،  ٝ اإلاِٗكُت للم  ؤَّم  ال٣ُٓت الجماُٖت ٖبر جدؿين الْٓغ

ْع الخىمُت  ٧ٓالت الخىمُت  صّختت في مجا٫ الالاظخماُٖمدا ْالدكُٛل، ٞ ت َضِٞا ألاؾاسخي الاظخماُٖالرربُت البِئت 

ْالتهمِل الظي ًمـ الٟئاث  ْالبُالت  ت باألًام الاظخماُٖم٩اٞدت ال٣ٟغ  ٓاٍع ٓم الخالًا الج مت، ٦ما ج٣ ت اإلادْغ

ْالتي جمـ ٢ُإ ال ٓايُ٘   ْالرربُت.  صّختالخدؿِؿُت إلاسخل٠ اإلا

ْه٣هض بهم ألاجخامالـاعلين - ٓ في خاظت للمؿاٖضة لُلب ؤلاؾىاص. ُٞلب  :  الظًً ًخجّ بلحهم الٟغص الظي َ

ْهٟؿُا، َبُا، جبٗا  الاظخماعيي هٟٗالؤلاؾىاص الا  ً اظخماُٖا  ْلت مً البٌٗ للخه٫ٓ ٖلى مؿاٖضة آلازٍغ َٓ مدا
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ْ  ألاَلبلى  لخ٣ضًغاث اإلاٗىُين ؤهٟؿِم، بط ًلجإ البٌٗ ْ  ألا٢غباءؤ اإلاجخمٗاث للخه٫ٓ ٖلى الٗكيرة في بٌٗ خّتى ؤ

ٓع بالتهضًض لؿبب م ٢ْض ًخجّ البٌّٗٗينالضٖم ألامجي ٖىض الكٗ ؤنض٢ائهم لٛغى الخه٫ٓ مجهم ٖلى بلى  ، 

ُٟي ْ  اَمئىان مؿخ٣بلِم الْٓ ْ  الؿُاسخيؤ ت مؤ ىتالخجاعي ؤزغ الخٓى في مجاٞػ ُّ َْؿعى البٌٗٗ َلب ؤلاؾىاص بلى  ، 

ٓاء مً ال٣غ زانّ ي هٟٗالالا  ٍْخجّ البٌٗؤْ  ٍبينت اإلا٨خئبين ؾ باء الىٟؿاهُين  الضًً إلاا في الضًً مً ؤمان بلى  ألَا

 ْ  ، مإهِىت َلبا لئلؾىاص في الخٗامل م٘ الًٍٛٓ لب ٍخّم ْؾ٨ُىت َْ ٤ اؾدكاعاث لغظا٫ الضًً َْ طل٪ ًٖ ٍَغ

ْ  مباع٦تهم اعاث للمغا٢ض الضًيُت ْألايغختؤ ْ  ٖلى ق٩ل ٍػ ٢ْغاءاث ألاصُٖت اؤ ٓاث  لتي جًٟي الغاخت ؤلا٦شاع مً الهل

ْحكير هخاثج الضعاؾاث الٗلمُت مت ْؤلاعاصة  ٍٓت الٍٗؼ ٣ٍْلل مً  الاظخماعيؤلاؾىاص بلى  الىٟؿُت بخ٣ مس٠ٟ للًِٛ 

ْالجؿضًت. صّختجإزيٍر الؿلبي في ال ُٖٓت 1الىٟؿُت  ْل٨ً بى ْمً َىا وؿخيخج ؤن َظا الؿىض ال ًغجبِ ب٨شاٞت الكب٨ت 

٦ْظا بضعظت الغضخي ْجالئمِا م٘ اخخُاظاث اإلاغضخى. اليؿُج ؤلٗالث٣ي  ْبُبُٗت م٣ضم اإلاؿاهضة،   اإلاضع٥، 

 ٢اثمت اإلاغاظ٘: 

ٓص مدمض ؾلُان ) .1 ْؤخضار الخُاة الًاُٚت، ٖمان، صاع نٟاء لليكغ الاظخماُٖ(، اإلاؿاهضة 2009ابدؿام مدم ت 

ٓػَ٘، ٍ   .1ْالخ

ْاثل لليكغ  (، ٖلم اظخمإ الٗاثلت،2005بخؿان مدمض خؿً ) .2 ٓػَ٘، ٍٖمان، صاع   .1ْالخ

ٓػَ٘،ٍالُبّ (، ٖلم الاظخمإ 2008بخؿان مدمض خؿً، ) .3 ْالخ ْاثل لليكغ   .1ي، ٖمان، صاع 

ٓ صلٓ، .4 ٓػَ٘، ٍ صّخت(، ال2009) ظما٫ ؤب ْالخ  .1الىٟؿُت، ٖمان، صاع ؤؾامت لليكغ 

تي ) .5 ٓػَ٘، ٍْ  (، الؿل٥ٓ اإلانهي لؤلَباء، بيرْث، صاع ألاهضلـ لليكغ 1981عاجي ٖباؽ الخ٨ٍغ  . 2الخ

ؽ ) .6 ١، ٍ،الشخهُت ،(، جغظمت ؾُض مدمض ٚىُم1993عحكاعص الػاْع  .4صاع الكْغ

ٓان ) .7  .2الىٟؿُت، ٖمان، صاع اإلاؿيرة، ٍ صّخت(، ال2007ؾامغ ظمُل عي

ٓػَ٘.صّخت(، ٖلم هٟـ ال2009الؿُض ِٞمي ٖلى، ) .8 ْالخ ت، صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ    ، ؤلاؾ٨ىضٍع

ْهت، ) .9 ٓظُت2004ق٤ُٟ ٞالح ٖال ٓل ٓع ؤلاوؿاوي، ٖمان، صاع اإلاؿيرة، ٍ  (، ؾ٩ُ  .1الخُ
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 سعبّخ انؽفم: ادلًبسسخ األسشّخ ًانتسذّبد
ُبت عِظاوة  د.َو

 كظم علم الاحخماع 

 حامعت عماز زلُجي ـ ألاػىاغ ـ الجصاثس

  ملخــــــص

ؼ ً
ّ
اًت الُٟل ٦م٣اعبت جغجبِ بالخ٨ٟير خ٫ٓ ز٣اٞت اإلاجخم٘ الخضًض  غ٦ ت في ٖع َظا اإلا٣ا٫ ٖلى اإلاماعؾت ألاؾٍغ

ٓاظِت ٖضص مً اإلاك٨الث  ت هيالاظخماُْْٖي٘ ألاؾغة،ْفي ؾبُل م ٓابت الغثِؿُت لِٟم  ت اإلاٗانغة.ٞالخُاة ألاؾٍغ الب

ٓ الٓؾُلت الغثِؿُت لخدؿين طل٪ اإلاجخم٘ ا ِْٞمِا َ   لظي ال ًم٨ىّ ؤن ًً٘ ؾُاؾاث اظخماُٖت ؾلُمتاإلاجخم٘ 
ّ
بال

ت بما ًم٨ً ؤن  ْما ال ًم٨جها  جد٣ُ٣ّجد٣٣ّٖلى ؤؾاؽ مٗٞغ ت،ّ ألاؾغة ٞٗال  ؤي خض ٩ًٓن ؤصاء ألاؾغة بلى  ؤي مٗٞغ

اًت ؤَٟالِا.  الخضًشت ؤًٞل في مجاالث ٖضًضة مجها ٖع
Abstract  

This article focuses on family practice in childcare, is line to the approach of thinking about 

culture in modern society, to study the family status and to address a number of contemporary 

social problem. Family life is the main gateway for understanding society and understanding her is 

the key to improving the society ,who could not put an sound  social policies except on  the basis of 

knowledge of what family really can bring  and what cannot be achieved ,i.e.the extend to which 

modern family perform better in many areas ,including childcare. 

 مـــــتملد

ٓلت مً خُاجّ ٟٞي  ٞرراث الخُاة إلاا لِا مً جإزير زُير في جٓظُّ خُاة الٟغص في مغاخل ؤَّم  حٗخبر مغخلت الُٟ

باّٖ ٓاث ألاْلى جدك٩ل جخهُت الٟغص َْ ْ ْ  الؿى ْمِاعاجّ   ّ جاَج٨دؿب مٗاٞع
ّ
٢ُْمّ.اج  ّ٦ٓ  اجّ ْؾل

ْعٖاًتها هي البضاًت الصخُدت ْألاؾاؽ  ٓلت  لبىاء اإلاجخم٘ ٞالُٟل َٓ ؤ٫ْ ٖىهغ في بىاء ْالاَخمام بالُٟ

ّاإلاجخم٘،أل 
ّ
ْجمُِض لّ ؾبل الىمٓ مً  ه اًت  َْؿخلؼم حِٗضٍ بالٖغ ْؤب اإلاؿخ٣بل  ٣ْٖلُت  صّختعظل الٛض  هٟؿُت 

ْاظخماُٖت ْظؿضًت، ٓع بالك٩ل ألامشل. ْٖاَُٟت   ْالخُ

تجٓلي الُٓم ْ 
ّ
اًت الُٟل ٧اٞ ٓلت التي مؿخ٣بل ألامألّن  اإلاجخمٗاث اَخمامِا بٖغ ٠٢ٓ ٖلى بىاء ؤظُا٫ الُٟ م ًخ

٠٢ٓ ٖلى مؿخٔٓ بٖضاصٍ  ٧ّل جدمل ٖلى ٖاج٣ِا  ٢ٓ٘ مً الُٟل مً ُٖاء في اإلاؿخ٣بل ًخ ْؤن ما ًخ ٢ٓٗت  الخٛيراث اإلاخ

 ْعٖاًخّ. 

ْ : . مـهــــىم الؼـىلــــــت1 ٣ْٞا الزخهاناث مدضصة بها ٢ْض ازخلٟذ  ٓلت  ٟاث التي جدا٫ْ جدضًض الُٟ حٗضصث الخٍٗغ

ٓلت. ٧ّل هٓغة    مجهم إلاغخلت الُٟ

ُاهُتحٗغّ  ْالخامؿت ٖكغ »ابإّجه ٝ صاثغة اإلاٗاٝع البًر ٓا٢ٗت بين الؿىت الشالشت  الؿاصؾت ٖكغ مً ؤْ  الٟررة ال

ٍْدضصَا ٢امٓؽ الخضمت 1«الٗمغ ْالتي ج»ا بإّجه تالاظخماُٖ، ٓ  خمّيز اإلاغخلت اإلاب٨غة مً ٞررة خُاة ؤلاوؿان  ت هم بؿٖغ

لُاتهم ْمؿْا ْاع البالٛين  ْلت حٗلم ال٣ُام باص ٓص،في مدا ْبظ٫ الجِ ْالخٗلم ٍخّم ْ ،الجؿم  طل٪ مً زال٫ اللٗب 

ٓلت2«الغؾمي َْٗٝغ ٖلماء الىٟـ الُٟ ْ ّضةاإلا»ا بإّجه ،  ٓ ٓان ْؤلاوؿان في الىم ٓا خّتى الررقي التي ٣ًًحها نٛاع الخُ ًبلٛ
                                                 

 اإلا٨خب الجامعي الخضًض،ؿىاَس ومؼىالث ألاطسة والؼـىلت اإلاعاصسة مً مىـىز الخدمت الاحخماعُت مدمض ٖبض الٟخاح مدمض، - 1

ت  144،م 2009 ،الاؾ٨ىضٍع
ت،  كامىض الخدمت الاحخماعُت والخدماث الاحخماعُت، ؤخمض ق٤ُٟ الؿ٨غي، - 2 ت الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع  81. م 2000صاع اإلاٗٞغ
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خماص ٖلى  ُْٞما ٌٗخمض الهٛاع ٧ااٖل ْالىٟؿُت، ٓلٓظُت  َْٗخمضْن ٖلى ؤهٟؿِم في جضبير خاظُاتهم البُ مبلٜ الىاجخين 

ْحهم في جامين ب٣ائهم ْط ٓلت. 1«آبائهم  ٓن الُٟ ْالضًّ في ّضةا اإلابإّجه ؤما ٖلماء الاظخمإ ُٞٗٞغ التي ٌٗخمض ٞحها الٟغص ٖلى 

ْاإلاكغب  ْالاإلاإ٧ل  ْالخٗلم  ٓاء ؤ٧اهذ  ،ذْالررٍْ صّختْاإلاإْٔ  ٓلت مّضةؾ ٓٙخّتى الُٟ الىطج الا٢خهاصي ؤْ  البل

ْال٣ٗلي ْ  .2الاظخماعيْالىٟسخي 

ٓلت ؤًًا ْ »ا بإّجه ْحٗٝغ الُٟ ًّ الٟررة ما بين جهاًت الغياٖت  ْجى٣ؿمؾ  ٙٓ ٓلت بلى  البل ْهي الُٟ زالزت مغاخل 

 ْ ًّ ألاْلى بين الغياٖت  ْالٗاقغةؾ ٓلت الٓؾُى بين الؿاصؾت  ْالُٟ ٓلت اإلاخإزغة بين ،الؿاصؾت، ًّ ْالُٟ الٗاقغة ؾ

ْهي حؿمى ٢بل اإلاغا٣َت   .3«ْالشاهُت ٖكغ،

ْاضر ٖلى  ْالتي ٩ًٓن مً زاللِا في خالت اٖخماص  ٓلت لخل٪ اإلاغخلت اإلاب٨غة مً خُاة الٟغص  ٓم الُٟ ٌكير مِٟ

 ،اإلادُُين بّ
ّ
٣ِا بالٗاصاث  الاظخماعيب لٗملُاث الخٟاٖل ّ ٩ًٓن الُٝغ اإلاؿخج٦ُما ؤه ص ًٖ ٍَغ ْالتي ًْؼ ٓلّ، مً خ

ْؤهماٍ الؿل٥ٓ التي ج ْؤؾالُب الخ٨ٟير  ْاإلاٗاًير  ْال٣ُم  غ ْالخ٣الُض 
ّ
ٓاظباث  في همٓ جخهِخّ، از ْاؾدُٗاب لل

ْاع في اإلاؿخ٣بل ٢ٓٗاث ألاص اإلاؿخٔٓ الش٣افي  ٖلىبالخالي جدضص مؿخٔٓ ج٩املّ م٘ اإلاجخم٘ ْ  ْالالرزاماث اإلاغجبُت بخ

ْالشخصخي الاظخماعيْ ْاإلاُٗاعي  ُٟي  ْالتي ًدك٩ل مً زاللِا 4ْالْٓ ٓلت هي اإلاغاخل اإلاب٨غة مً خُاة ؤلاوؿان  .ٞالُٟ

ًٍٓ َٟل اإلاؿخ٣بل الظي ؾٝٓ ًهبذ عظل اإلاؿخ٣بل، ٓاة الؿلُمت لخ٩ ْهي اإلاغخلت التي جً٘ الى بط  ٩٦اثً اظخماٖحي 

ٓل ط اإلاغؤة للٗمل،لم ٌٗض الاَخمام بمغخلت الُٟ ْهاب٘ مً زْغ ْ  ت مىهب  اًت الؤ ْل٨ً  للُٟل، صّخُتالاَخمام بالٖغ

ؼ ً
ّ
ْع اإلاؿخ٣بل. غ٦ ٓجهم بظ  الاَخمام ٖلى ٧

ٓاز٤ُ : ؤَمُت مسخلت الؼـىلت وزؼىزتها .2 ٓلت في بنضاعا لٗضًض مً اإلا ل٣ض ِْغ الاَخمام الٗالمي بالُٟ

لُت  ْجدضًض مؿْا ْالتي اَخمذ بد١ٓ٣ الُٟل  ْٖىاًت الٗاإلاُت  اًت  ْؤًٞل ٖع ٓٞير ؤ٢صخى  ت في ج اإلاجخمٗاث البكٍغ

ْاإلاكاع٦ت في بىاء اإلاجخم٘ ضاص ظُل ٢اصع ٖلى الُٗاء  اًت ،ْاَخمام بالُٟل،إٖل ٦ما هالذ َظٍ اإلاغخلت خ٣ِا مً الٖغ

ً ْالاَخمام بضاًت ال٣غن  اًت الٗكٍغ ْالظي ؤَل٤ ٖلُّ"٢غن الُٟل"بقاعة إلاا خٓي بّ ؤَٟا٫ الٗالم مً الٖغ

ْمكا٧لِمْالا  ْالبدض ًٖ اخخُاظاتهم  ْالخٛلب  َخمام  ْاإلاك٨الث  م٘ بًجاص الؿبل ال٨ُٟلت بةقبإ َظٍ الاخخُاظاث 

ٓا ؾلُما. ٓلت في خُاة الٟغصؤَّم  جغظْ٘  ٖلى ال٣ٗباث التي ح١ٓٗ همٓ الُٟل هم ْعَا ال٨بير في بلى  ُت مغخلت الُٟ ص

ًٍٓ الشخهُت ٞهي حك٩ل ألاؾاؽ في بىاء الشخهُت ؤلاوؿ ْال٣ضعاث ج٩ ٓاَب  اهُت خُض في َظٍ اإلاغخلت جخطر اإلا

جاَْج٨دؿب ال٣ُم ْالا
ّ
ْ ج ٦ُٓتٍخّم اث،  ْالدك٩ل.ألّن  ٞحها حٗلم ألاهماٍ الؿل مغخلت  بّن  الُٟل ٩ًٓن مُاال للخإزير 

ٓلت هي مغخلت الخُبُ٘  ٕٓ ْق٩ل الٗال٢اث  الاظخماعيالُٟ ْجدضًض ه ً فيالاظخماُْٖالخ٠ُ٨ م٘ البِئت   ت م٘ آلازٍغ

ْالش٣ت بالىٟـ ٓع بالُمإهِىت ْالاؾخ٣غاع الىٟسخي  ٠٢ٓ ٖلى ما لضٔ الُٟل مً قٗ َْظا ًخ مً زال٫ ،اإلاؿخ٣بل،

ْالتي جٓي٘ ٞحها ألاؾـ إلاماعؾت الخُاة  اًت التي جل٣اَا في ألاؾغة زال٫ َظٍ اإلاغخلت  ْاإلاضعؾُت الاظخماُٖالٖغ ت 

ٓاث ألاْلى التي ٣ًًحها ال خُت،بط حٗض الؿى ْالْغ غ ُٟل في منزلّ مً ا٦بر اإلاْاإلاِىُت 
ّ
لت ًٖ حك٨ُلّ از اث اإلاؿْا

ْحّٗض ،مؿخ٣بال ْؤ٦ثر مغاخل همٓ الُٟل خغظا. ًٍٓ الىٟسخي  ٓلت اإلاب٨غة نلب الٗملُت  ٞهي مغخلت الخ٩ مغخلت الُٟ

ًٍّٓ في ؤي مغخلت ؤزٔغ مً  ٍٓت باليؿبت للُٟل،ٞالخبراث التي ج٨دؿب في َظٍ اإلاغخلت ؤؾاؾا ال ًم٨ً حٗ الررب

                                                 
 .145اإلاغظ٘،م مدمض ٖبض الٟخاح مدمض،هٟـ  - 1
ٓػَ٘،ٖمان،ألاطسة وجسبُت الؼـل،ؤًمً ؾلُمان مؼاَغة، - 2 ْالخ  .121،م 2007صاع اإلاىاهج لليكغ 
 .59-58، م م 1986م٨خبت لبىان، بيرْث  معجم مصؼلخاث العلىم الاحخماعُت، ؤخمض ػ٧ي بضْي، - 3
ٓمي مغعي،مال٥ ؤخمض الغقُضي، - 4 ت، م الؼـىلت والاطسة،الخدماث الاحخماعُت وزعاًت ببغاَُم بُ  .121اإلا٨خب الجامعي الخضًض،الاؾ٨ىضٍع



    6102   خٌاٌ     – 34عذد   -رلهّخ دساسبد جلبيعخ األغٌاغ 
 

71 

ألمغاخل ٖ ْٞحها ج٨دك٠ ّجهمغ الٟغص،ٞهي مغخلت في ٚاًت ألاَمُت  ا اللبىت ألاؾاؽ التي جبجي ٖلحها جخهُت الُٟل،

ٓعي لُخٗٝغ ٖلى  َْؿد٣ُٔ ال ْج٨دؿب اإلاِاعاث اإلاسخلٟت  ٓا٢٘ الُٟل ٧ّل الُا٢اث  ٓ مدُِ ب ٖملُت  ٞةّن  .. لظا.ما َ

ْالخؿاؾت ًجب ؤن ج ت الض٣ُ٢ت  ْ  ٧ّل إزظ الرربُت في َظٍ اإلاغخلت الٗمٍغ ما ًخٗلمّ في ٚاًت  ٧ّل ما ٣ًضم للُٟل 

ْالجضًت ٓلت اإلاب٨غة 1الاَخمام  ٍض" ٖلى ألازغ الخُير إلاغخلت الُٟ ت الخدلُل الىٟسخي ٫ "ْٞغ ت ٖال٢ت  زانّ .جا٦ض هٍٓغ

ْال٣ًِبُت جٟؿغ  ْالكغظُت  ت بن اإلاغاخل الشالر الٟمُت  ٓالضًّ في حك٨ُل جخهُت الغاقض،بط جٔغ الىٍٓغ الُٟل ب

لت ًٖ حك٨ُل ؤهماٍ  ٓاث الِامت التي ج٩ٓن مؿْا ْهي الؿى ٓلت اإلاب٨غة مً الخُاة، ٓاث الخمـ ألاْلى للُٟ الؿى

ٓ اإلاسخلٟت(بط ًٓل الُٟل مٗخمضا ْالتي ًهٗب بن جخد٫ٓ ٖجها بٗض طل٪ في مغاخل الىم ْالضًّ ٞررة  الشخهُت  ٖلى 

ًٍٓ ألاها ألا بلى  جبلٜ مً ال٫ُٓ  2ٖلىالضعظت التي ججٗل مً الؿِل ج٩
. 

ٓلت في ازغ الخبراث اإلاايُت الؿلبُت ْؤلا ؤَّم  ْجِٓغ  ًٍٓ جخهُت الُٟل في خُاجّ ًجابُت مغخلت الُٟ ُت في ج٩

ْؤبىائهم في بلى  اإلاؿخ٣بلُت،بط ٦شيرا مً مٓاَغ الشخهُت ًم٨ً بعظاِٖا َبُٗت الٗال٢اث التي ؾاصث بين آلاباء 

 ْ ٓاث ألاْلى مً خُاة الُٟلزانّ مدُِ ألاؾغة   .ت الؿى

ٓاث ألاْلى مً خُاة الُٟل هي ال٣اٖضة التي ج ْالرربُت ؤن الؿى ؼ ٍْا٦ض ٖلماء الىٟـ 
ّ
ٖلحها جغبِخّ في مغاخل  غ٦

 ٔ ٦ُٓت جغظ٘،الخٗلُم ألازغ ؤزُاء الخيكئت في اإلاغاخل ألاْلى بلى  ٣ٞض ْظض ؤن ال٨شير مً الخٛيراث ْالاهدغاٞاث الؿل

 ًٍٓ ا مغخلت الخ٩ ٍٓت التي مً خُاة الُٟل باٖخباَع ٝ الررب ْالْٓغ هت التي ًدك٩ل ٞحها الُٟل َب٣ا لئلم٩اهُاث  ْاإلاْغ

ْمً ظاهب ؤزغ جِٓغ  ْال٣ٗلُت ؤَّم  جدُِ بّ.  ْجىمُت زهاثو الُٟل الجؿمُت   ًٍٓ ُت َظٍ اإلاغخلت في ج٩

ْالٗاَُٟتالاظخماُْٖ ٓ ال %42بط جا٦ض الضعاؾاث بن ،ت  ٓلت في مغخلت ا خد٤٣ّلجؿم الُٟل ْصخخّ ً ٗامّ مً الىم لُٟ

ٓاث 6-3اإلاب٨غة ) ٓم" .3«ؾى ٓاث  ؤّن ٦ما ؤْضر "بىجامين بل ٓالي ًخّم (6-1)في الؿى مً م٣ضعة الُٟل  % 80همٓ خ

ٟا٫ ٖلى ْ ؤَّم  ال٣ٗلُت،٦ما ؤ٦ضث بدٓر "ظان بُاجي" ٖلى ألَا ا ؾلبا  ْؤزَغ ا ٖلى م٣ضعة الُٟل بًجابُت البِئت 

َٓم ال٨ٟغي  ْهم ْالرربُت .4ال٣ٗلُت  ٓلت اإلاب٨غة مً ٍْٔغ ٖلماء الىٟـ  مغاخل خُاة ؤلاوؿان بط  ؤَّم  ؤن مغخلت الُٟ

ْؤَم الٟرراث الخغظت هي ٞررة الخًاهت إلاا لِا مً هخاثج الخ٣ت ٖلى الٟغص  ٓ الخالُت في خُاجّ، حٗخمض ٖلحها مغاخل الىم

 ْ ْالغقض  ْالكباب  ْاإلاغا٣َت  ٓلت اإلاخإزغة  ْمالكُسٓزت،بط حٗخبر َظٍ اإلاغخلت َامخّتى في مغخلت الُٟ غ ت 
ّ
ٓ از ة في هم

ْالىمٓ اللٛٓي ْ ْمشا٫ طل٪ مُل الُٟل  ٖامّ ْالؿل٥ٓ الخل٣ي، في الخ٠ُ٨ الىٟسخي بٓظّ  الاظخماعي٢ضعاث الٟغص 

ْ  لل٣غاءة ْال٨غاَُت ْؤلاًشاع ْألاهاهُت...الخ،ٞؤ ْالخب  ْالِضم  ْالبىاء  ٝ ٖجها  ٓاث ألاْلى ٩ّل الْٗؼ  .5طل٪ ًخجضص في الؿى

ش بلى  عظٗىا اْبط ْعَا في ٦خاباث ؤٞالَٓن ٖىض الخاٍع ْجغبُت الُٟل حٗخبر َضٞا اظخماُٖا،جغظ٘ ظظ اًت  هجض ؤن ٖع

ٓا ؤهماٍ مً الرربُت ال ٢ْضم ٓا َظٍ اإلاغخلت  ٤ الظًً صٖ ٍغ ٓاهين "ماهٓ" الِىضًت ،ت بمضجهمخانّ ؤلٚا ْلتها ٢ ٢ْض جىا

ٓهٟٓقُٓؽ" اًت ْ  ْحٗالُم "٧ ِغث َظٍ الٖغ ٓاهِىّ،ْْ ٓعابي" في ٢ ْٖغب حٗغى لِا "خم بمِٓغ الخبجي ٖىض البابلُين 

ٖٓا َاما ٢اثما بظاجّ. ٓم مٓي ْؤنبدذ صعاؾتها الُ ٦ْظل٪ باليؿبت للمؿُدُت، ضا مً الاَخمام  ْبمِٓغ مٍؼ  الجاَلُت،

                                                 
ٓمي مغعي،مال٥ ؤخمض الغقُضي،مغظ٘ ؾاب٤،م  - 1  .29ببغاَُم بُ
جاَاث اإلاعاصسة في دزاطت ألاطسة والؼـىلت ظابغ ٖٓى ؾُض خؿً، زيري زلُل الجمُلي، - 2

ّ
ت، الاج  .63، م 2000، اإلا٨خبت الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع

3
ْاليكغ،مهغ،زعاًت همى الؼـل،الضًً ٦ٟافي،ٖالء  -   .24،م 1989صاع ٢باء للُباٖت 

ٓعا١، ٖمان، ٍ الخيؼئت الاحخماعُت لؼـل ما كبل اإلادزطت، ْظُّ خؿً الٟغط، - 4  .5، م 2007، 1ماّؾؿت ال
ٓاَب ببغاَُم ُٖاص،- 5 ت، ؤطساز  وجسبُت وجىحُه ألابىاء،م ،الاؾ٨ىضٍع  .12، م 2009ميكإة اإلاٗاٝع
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ْ : مؼالب زعاًت الؼـل .3 ٓاِٖا اإلااصًت  اًت حكمل ظمُ٘ ؤه ْجلبُت مُالب الُٟلالُبّ بن الٖغ ٓ بداظت»ُت   ِٞ 

ْالٗىاًت مىظ ابلى  اًت  بابلى  للخٓت ألاْلى التي ًيخ٣ل ٞحهاالٖغ صا ج٣ٍغ   ٖاإلاّ الخاعجي مْؼ
ّ
اث ؾخجاببال٣لُل مً الا بال

اثّٟ الىٟؿُت  .1«ُتهٟٗالالا ؤْ  ألاصاثُت ْا٦خما٫ ْْ اًت التي ج٣ضمِا ألاؾغة لُٟلِا هي الؿىض ألا٦بر لىمٓ  ٞالٖغ

ْال٣ٗلُت ْ ٍٓجها الؿلُم ٌٗخمض ٖلى بقبإ خاظاجّ ْمً اإلاؿلم بّ ؤن جخهُت الُٟل  ت،الاظخماُْٖالجؿمُت  ْج٩

ْال٣ٗلُت ْ ْ الاظخماُٖاإلااصًت  ْالىٟؿُت، ٍٓ  ٧ّل ت  ظِض ال ًدىا٫ْ َظٍ ألابٗاص مً جخهِخّ ال ًم٨ً ؤن ًد٤٣ هم

ا ال ٌؿخُُ٘ الٟغص الاوؿاوي ؤن ًخٗضٔ »ْصخخّ الىٟؿُت  ْصْن اؾخمغاَع بضْن َظٍ الٗىاًت مً ظاهب البالٛين 

ٓلٓظُت،ب ٓلٓظُت ْخضَا صْن ؤن ٨ًدؿب الهٟاث مغخلخّ البُ ط ًهبذ ٞغصا بوؿاهُا مً الىاخُت الجؿمُت البُ

ْالىٟؿُتالاظخماُٖ ْؤن 2ت  ال ٚجى ٖجها الؾخمغاع ب٣اء الُٟل، ت  ٍع ٓلت يْغ اًت الُٟل في مغخلت الُٟ ْبظل٪ ٖع .

٠٢ٓ ٖلى البالٛين اًت ًخ لُت جدضًض م٣ضاع َظٍ الٖغ ٢ٓٗ»مؿْا ٢ٓ٘ ج ا َبُُٗا بإن مٗٓم ما بال ؤن الُٟل صاثما ًخ

ٟا٫بلى  اصع مً ال٨باع مخجِاًخل٣اٍ في ق٩ل ُٖاء ًإحي في ق٩ل جض٤ٞ ن  ؤّن  ،ألَا
ّ
٢ّٓٗ ١ًٟٓ ب٨شير خ٣ُ٣ت  بال ج

ٍٓ ٓعٍْ  اإلاُلٓب ألظل هم َْظٍ اإلاخُلباث مخهلت  َىا٥. 3«جُ اًت مً ؤظل الىمٓ الؿٓي للُٟل  مخُلباث للٖغ

 ، ْجيخ٣ل مً مغخلت ألزٔغ ْالؿٗاصة ٖىضما جًبًِٗا البٌٗ  ْالُمإهِىت  َظٍ اإلاُالب  خد٤٣َّْكٗغ الُٟل بالغاخت 

ْج لَْكٗغ بالخغمان ْؤلاخباٍ هدُجت ٖضم جلبُت َظٍ اإلاُالب، 
ّ
 َظٍ اإلاُالب ٦ما ًلي: خمش

لج:السعاًت البُىلىحُت 
ّ
ْجبضؤ  خمش ْالخغ٦ت، ْالضٝء  ٓم  ْالى ْالغاخت ٧الُٗام  ٓماث الخُاة  ٓلٓظُت في م٣ الخاظاث البُ

ْلُضَا ٦ما جبضؤ مِٗا ٖملُت الغياٖت التي حؿخمغ َظ اًت م٘ مغخلت اإلاِض مىظ اللخٓت ألاْلى التي جً٘ ألام  ٍ الٖغ

ْلِظٍ اإلاغخلتّضةإلا ٓ بطا ٢ام  ٧ّل ت التي جل٣ي خانّ ُتها الؤَّم  ٖامين ٧املين، ٓ الشخهُت،بط ان الىم ْاهدباٍ في هم اَخمام 

  ٖلى ؤؾـ ؾلُمت
ّ
ٓ جخهُت بلى  ًاصي ّٞةه ٍٓت،بط ؤن َٟل مغخلت الغياٖت ال ًُمذ بإ٦ثر مً بقبإ خاظُاجّ هم ؾ

لألاؾاؾُت التي ج
ّ
ْال خمش ْصٝء الٗاَٟت  ْالبٗض ًٖ ألالم  ٤في الغاخت 

ّ
ْالشباث في اإلاٗاملت، خٗل ا مً  ْالاؾخ٣غاع  ْٚيَر

ٓلٓظُت مً حٛظًت ْالبُ خضْر زلل في بلى  ْٖضم بقبإ َظٍ الخاظاث باهخٓام ًاصي ،4بزغاطْ  الخاظاث الىٟؿُت 

ٍٓت،٦ما ًررجب ٖلُّ  ٍٓىّ  الًٗٓي بخٗغيّ لئلنابت بالٗضًض مً ألامغاى الًٗ الىٟؿُت.  صّختؾلبُت في الآزاع ج٩

ٓ الجؿمي،خُض مً زاللّ ًخٗلم الُٟل الٗاصاث الصخُدت الؿلمُت التي حؿاٖضٍ ٖلى  ٓ الهحي ًغجبِ بالىم ٞالىم

ْؤًٞل م٩ان ًخٗلم ُّٞ َظٍ ْالٓظبت الٛظاثُت ؤن ج٩ٓن م،الىمٓ الجؿمي ا  ٍٓاث ٖىانَغ خ٩املت مً خُض مدخ

ٍٓت الِامت. اثّٟ الخُ ْؤصاء ْْ ٓ الجؿم  عي للمداٞٓت ٖلى هم ٓاػن الٛظاجي يْغ ٓ البِذ،ٞالخ  اإلاٟاَُم َ

ٟا٫. زعاًت الىمى العللي واإلاعسفي: ْ  ؤَمُت ألاؾغة في حٛظًت ٨ٞغ ألَا ٓ اإلاٗغفيؤ ٓع بلى  صٞ٘ الىم ض مً الخُ ْجٟخذ مٍؼ

ْبصعا٥  غح ألاؾئلت  ٤ الاؾخُإل َْ ال٣ضعاث ال٣ٗلُت الؿلُمت مً زال٫ بُٖاثّ ٞغنت ًخٗلم اإلادا٧اة ًٖ ٍَغ

َْظا ًُغح 5ؤلاظاباث ْمِاعاث الخضًض  ٓلت اإلاب٨غة مِاعاث الخ٨ٟير ْالاؾخ٣اللُت  ٍْخٗلم الُٟل في مغخلت الُٟ ،

ْجٓظحهّ.  بّ  ْجضٍع ٓالضًً في بعقاص الُٟل  لُت ال  مؿْا

                                                 
1
ٓاقين، -  ضان هجُب خ ٓاقين،ٍػ  193،م 2،2007،صاع ال٨ٟغ،ٖمان،ٍزصاثص واخخُاحاث الؼـىلت اإلابىسةمُٟض هجُب خ

2
ت،الخيؼئت الاحخماعُت،مبدث في علم الىـع الاحخماعيماٌؿت ؤخمض الىُا٫، -  ت الجامُٗت،الاؾ٨ىضٍع  .3،م 2007،صاع اإلاٗٞغ

3
 36-35،م م 1984،الجؼء ألا٫ْ،م٨خب ؤلامام،صمك٤،الاحخماعُت،مُدان اإلاىدسؿينمُادًً الخدمت مدمض ؾمُذ ؤلامام، - 

ٓاقين،مغظ٘ ؾاب٤،م  - 4 ضان هجُب خ ٓاقين،ٍػ  .171مُٟض هجُب خ
 .113ؤًمً ؾلُمان مؼاَغة،مغظ٘ ؾاب٤،م  - 5
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اًت الىٟؿُت طاث:لسعاًت الىـظُتا- ْحٗٝغؤَّم  حٗخبر الٖغ ْ »ابإّجه ُت ٦بيرة   ٓا٤ٞ  ْالخ اًت التي جدؿم بالخب  ما  ٧ّل الٖغ

ّ مً قإهّ ؤن ًا٦ض للُٟل
ّ
ْ بلى  ًيخمي بإه ْؤن لّ م٩اهخّ ٞحها   ظماٖت،

ّ
ّ ما ًىمي ؤلاخؿاؽ٧ل

ّ
في  آزظ بإه

ٍٓ في بلى  .ٞالُٟل ًدخاط1«الىمٓ ْهم ْالخىان مً َٝغ ؤؾغجّ مً آظل اؾخ٣غاع مكاٍٖغ  تمكاٖغ اإلادبت 
ّ
 ٧اٞ

خُت  ْالْغ ْال٣ٗلُت  ٓاهب الجؿمُت  بط ٩ًٓن بٞغاػ َغمٓن الىمٓ بك٩ل َبُعي في الجٓ الٗاَٟي،ٞخخاح بظل٪ »الج

ٓ ظؿم ؾلُم للُٟل    2«الٟغنت بك٩ل ٧اٝ لىم

ْؤ٦ث ٓعة  ا جمُِضا لال ٢ْض زبذ في ٖلم الىٟـ ؤن ؤقض الٟرراث زُ ن اث الشخهُت هي التي جيُغابَر ّٓ في  خ٩

ٓلت اإلاب٨غة  ٣ت اإلازانّ مغخلت الُٟ
ّ
ْاعج٣اثّ ٌٗخمض ٖلى ما خٗل ٓالضًّ،ٞاؾخ٣غاع جخهُت الُٟل  ت بٗال٢ت الُٟل ب

ٖٓا ْه ٓص ألاؾغة مً ٖال٢اث مسخلٟت ٦ما  ٢ْض  ٦ما ؤّن ،ٌؿ ْبدشجُِٗا. الىمٓ الىٟسخي للُٟل ًخإزغ بالبِئت الضاٖمت 

ٍٓت الىٟؿُت ال مغاٖاة صخخّ الىٟؿُت ؤن ٖال٢ت ْ  ت بخيكئت الُٟلخانّ ؤنبذ مً اإلاا٦ض في مجاالث الضعاؾاث الررب

ْالىٟؿُت حك٩ ٓلٓظُت  ْبقبإ خاظاجّ البُ اًت  ْالٖغ ٓلت اإلاب٨غة ٖلى ؤؾاؽ الخىان  ل الُٟل بإمّ في مغخلت الُٟ

ت ل ٍع ٓع ْالاعج٣اء ْخؿً الخ٠ُ٨ صّختألاؾـ الًْغ ْع ألام.هٟؿُت،بط جيهئ لّ ٞغم الخُ ال ًيخهي م٘ جهاًت  ؤَّم  ٞض

ٓلت خّتى للُٟل  الاظخماعيا جب٣ى اإلاهضع الغثِسخي لخد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الىٟسخي ْؤّجهمغخلت الغياٖت،بط  في مغخلت الُٟ

ْؤن ٩ًٓن اإلاب٨غة.ٞداظت الُٟل لؤلمً ًغيحها بقبإ الخا ٓلٓظُت اإلاسخلٟت  ْؤن ًل٣ي  مدّل ظاث البُ ْٖىاًت   ٠ُٖ

ْبا  ٤ْمً ظاهب آزغ ٌٗخبر ال.ُااهٟٗالججا
ّ
٤ٞال»خاظت ؤؾاؾُت مً خاظاث الىمٓ خٗل

ّ
ٓلٓظُت  خٗل ُٟت بُ ًخمخ٘ بْٓ

ْالٗاَُٟت ْ.هٟؿُت مِمت ٓلٓظُت  ٓا ي البُ ٓا ؾلُما مً الى ٓ هم  3«ت الاظخماُٖ.. جم٨ً الُٟل مً الىم

ْع الىمٓ :تالاحخماعُالسعاًت  ْعا ٞٗاال في ْي٘ ظظ ٓاث الخغظت ألاْلى في  الاظخماعيجاصي ألاؾغة ص للُٟل في الؿى

٣ِا ٨ًدؿب الٗاصاث الاظخماُٖللُٟل مً زال٫ الخيكئت  الاظخماعيخُاجّ،بالخإزير في حك٨ُل الؿل٥ٓ  ْالتي ًٖ ٍَغ ت 

ْالؿل٥ٓ ْالُٟل »ْاإلاٗاًير  ٓالضًً  ٤ الٗال٢ت بين ال ْالخضُٖم الىٟسخي ًخّم هجض ًٖ ٍَغ ْؤهماٍ الؿل٥ٓ  ه٣ل اإلاٗاٝع 

ْالخٛظًت  الالػمت لخد٤ُ٣ الىطج ٓع بالظاث،ٞاالهخماء،ْالخماًت  ْجىمُت الكٗ اًت  ْالٖغ  ٤ ظماٖت بلى  ْطل٪ ًٖ ٍَغ

ّ ْبخؿاؽ الُٟل ،الاظخماعيلخاظاث ألاؾاؾُت للىمٓ الىٟسخي ْألاؾغة خاظت مً ا
ّ
ٖضم الؿِغ ٖلى ؤْ  مِمل بإه

ٍٓلت ْالضًّ لٟرراث َ ْ اهٟهالّ ًٖ  خىاء بّ،ؤ ْ  عاخخّ ْالٖا غ ٢هيرة ًؤ
ّ
ْال٣ٗلُت از ٞخجٗلّ ًبخٗض ،ٖلى صخخّ الىٟؿُت 

ٍٓت اإلارزهت،ٞ ًّٖ الشخهُت الؿ
ّ
ْالضًّ إه عي ؤن ًماعؽ ٖال٢ت مؿخمغة  ملُئت بالضٝء م٘  َْٓ في .»مً الًْغ ..

ْلُت ٨ًدك٠  ًٍٓ َظٍ الٗال٢اث ألا ّج٩
ّ
ٍْ ؤه ٓلّ  ْما بؿل٥ٓ ال٨باع مً خ غ ًخإزغ ص

ّ
ُّْٖ للمٗاوي ْالا از جاَفي 

ّ
اث ج

اصة جٟا،ْال٣ُم ٍٓ بٍؼ ٍْؼصاص هم ْعي الُٟل لظاجّ،  .4«ٖلّ م٘ اإلادُُين بّْمً زال٫ َظا ألاؾلٓب مً الخإزير ًؼصاص 

ٓز٤ُ الاظخماَُْٖىا ًخُلب بإلاام الُٟل ب٨شير مً اإلاٗاًير  ْج ْالشباث في مٗاملخّ  ُبّ بأصاب الؿل٥ٓ  ْجٚغ ت 

ْالشباث الا مّما الٗال٢ت مّٗ في ظٓ مً الُمإهِىت ْالاؾخ٣غاع الىٟسخي، ٓ هٟٗالًدُذ لّ مؿخٔٓ مً الىطج  ْالىم ي 

ْما ًغجبِ بهظا ألازير مً  ْة ًماعؽ مً زاللِا ال٣ٗلي، ٓص ٢ض ْْظ ٓ ألازالقي بما ًخًمىّ مً ٢ُم ؤزال٢ُت ْيمير  الىم

 الؿل٥ٓ الخل٣ي.

                                                 
ن، - 1 ْآزْغ ت،دزاطت عً  الخدمت الاحخماعُت وزعاًت ب٢با٫ مدمض بكير  ،اإلا٨خب الجامعي ألاطسة والؼـىلتدًىامُىُت العالكاث ألاطٍس

ْن ؾىت م  ت، ص  35الخضًض، ؤلاؾ٨ىضٍع
 .54م ،ؤًمً ؾلُمان مؼاَغة،مغظ٘ ؾاب٤ - 2
3 -

ْالش٣اٞت،ال٣اَغةألاطسة وؤطالُب جسبُت ألاػـاٌ،٤ُْٞ نٟٓث مسخاع،   .33،م 2004،صاع الٗلم 
 .25-24ْظُّ خؿً الٟغط، مغظ٘ ؾاب٤، م م  - 4
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ْاإلا ٓامل الِامت  غ َْٗخبر الخٓظُّ ؤخض الٗ
ّ
ٍٓٞغ ألاؾغةاز ْالظي ج بط ٌؿمذ  ،ة ٖلى الىمٓ ؤلاصعا٧ي لضٔ الُٟل 

ْاإلاٗاًير الاظخماُٖللُٟل بمماعؾت خُاجّ  ْبظل٪ ًهل الُٟلماُٖالاظخت بما ًخ٤ٟ م٘ اإلاباصت  الىطج بط ًِٓغ بلى  ت 

٢ْضعاث اث٠ مِاعاث  ٧اثً بلى  بال ؤن الىطج ال ٨ًٟي بط ًخُلب الخٗلم لُخد٫ٓ الُٟل مً ٧اثً  ي،في ق٩ل ْْ

ْبظل٪ ٟالِم مً  ٞةّن  اظخماعي مً زال٫ اليكاٍ ال٣ٗل، ٓالضًً أَل ٠٢ٓ ٖلى ما ٣ًضمّ ال ٓعٍ ًخ ْجُ همٓ الُٟل 

ْمً اإلا ٍٓت، م  ِّم زبراث جغب ْمكاَٖغ م  ٢ْخا مىخٓما للخدضر م٘ ؤَٟالِم مىظ الهٛغ بةقغا٦ِم ؤ٩ٞاَع ٓا  ؤن ًسهه

٢ْتهم ،٢ُْمِم ٓ بً٘ ص٢اث٤ مً  ٟالِم َ ٓم. ٧ّل ٍْٔغ اإلاغبٓن في الٗهغ الخضًض ؤن ؤًٞل ميرار ًرر٦ّ آلاباء أَل ً 

ْالخإزير  ْطل٪ للررابِ ال٨بير  ٓاهب جخهُت الُٟل  َْظا ْٖلُّ ِٞىا٥ ج٩امل بين ظ ٓاهب، اإلاخباص٫ بين َظٍ الج

اًت ال ٓلٓظُت ًجب ؤن ال ج٩ٓن مىٟهلت ًٖ الٖغ اًت البُ ْال٣ٗلُتالاظخماُْٖالىٟؿُت ْ صّخُتٌٗجي ؤن الٖغ  .ت 

ت لسعاًت الؼـل-4   :اإلامازطت ألاطٍس

اًت َٟل ما ٢بل اإلاضعؾت لم حٗض السعاًت بين اإلااض ي والخاطس: ْالخايغ هجض ؤن ٖع اًت بين اإلااضخي  بط جٟدهىا الٖغ

م  ْالبِذ ٣ِٞ ٚع ْجغبُت الُٟل، ٞالخٛيراث التي لخ٣ذ ؤّجهخ٨غا ٖلى ألاؾغة  اًت  ما ًب٣ُان الٗامالن ألاؾاؾُان لٖغ

ٍْٓتبلى  اإلامخضةؤْ  باألؾغة باالهخ٣ا٫ مً همِ ألاؾغة ال٨بيرة اظُتْ ؤ همِ ألاؾغة الى ظاهب الخٛيراث بلى  الْؼ

ْع ْؾاثل الا٢خهاص الخضًشت ؤصث ْحٗاْم ص ْمٓاَغ الخىمُت الا٢خهاصًت، ت  حٛير بلى  الا٢خهاصًت ٖلى الٗال٢اث ألاؾٍغ

اًت ألابىاء الاظخماُٖؤؾاسخي في البيُت  ْؤؾلٓب ٖع ٣ت  ْاو٨ٗؿذ بالخالي َظٍ الخٛيراث ٖلى ٍَغ ت ْالا٢خهاصًت لؤلؾغة،

ًّ في  ٓلت اإلاب٨غة.ٟٞي اإلااضخي يمً ألاؾغة اإلامخضة خُض ٧ان الخ٩اٞل ؾ ٓعي الظي ًميز الٗال٢ت    الاظخماعيالُٟ الخُ

ٓلض َٟال في ألاؾغة  ْما ؤن ً اًتخّتى بين ؤٞغاصَا  ٓماث الٖغ ْهّ بمٗٓم م٣ ٍْمض  ًخل٣اٍ ؤٞغاص ألاؾغة ظمُٗا بالخًاهت 

ٍْداٍ بالخماًت الالػمالاظخماُٖالىٟؿُت ْ ٍٓت  لُت ظماُٖت ٌكرر٥ ؤ٦ثر ت الؿ ْجغبِخّ مؿْا اًت الُٟل  ت،بط ٧اهذ ٖع

ْمِاعة اإلاصخي،بلى ظاهب ْاإلاِاعاث ألاؾاؾُت ٦مِاعة الى٤ُ  ْلُت  ْال٣ُم مً ٞغص في حٗلُم الُٟل اإلاٗاٝع ألا  الٗاصاث 

ٓلت اظخماُٖاْ  ٧ٓاث اإلا٣ب لُاث ،الؿل ٓاظّ َظٍ اإلاؿْا ٍْٓت في الٗهغ الخضًض ج ٓم ؤنبدذ ألاؾغة الى بمٟغصَا  ْالُ

اًت ٧الجضة ٓص مً ًىٓب ٖجها في الٖغ ٓهت ألا٢اعب ٚير مجضًت،صْن ْظ ْ  ْؤنبدذ مٗ ْ  الٗمتؤ ا مً ألا٢اعبؤ ْ  ٚيَر ؤ

ابِ خّتى  ٓا ٖلى اؾخٗضاص للٗىاًت بالُٟل،م٘ ي٠ٗ الْغ ٓه ْالخ٩اٞل الاظخماُٖؤن ٩ً ت  ٓباث  الاظخماعيت ْألاؾٍغ ْنٗ

 الخُاة.

ٓ ًخسبِ ؤطالُب وؤػياٌ السعاًت: ن بها م٘ ؤبىائهم،ٞبِىما جا٦ض ؤلٟاِْم ؤن األاب ٍٓت التي ًمْغ ن في الخجاعب الررب

اًت صخُدت اًت ؤبىائهم ٖع  ؤّن  ٖع
ّ
٣ٍْلل بالخالي مً  بال ْالرربُت الٟٗالُت، اًت  ٓاٖض الٖغ ؤصائهم ٨ٌٗـ زلال في ِٞم ٢

ْالخٗب بِىما هي ال حؿير في اإلاؿاع الصخ ا اإلاٗاهاة  ٓصَم التي ْاََغ ْالظي ًِٓغ ٢ُمت ظِ اًت  ٓص ي٠ٗ في الٖغ ُذ بٓظ

اًت التي ًخل٣اَا الُٟل. ُٖٓت الٖغ ْه  في ؤؾالُب 

ٍٓال ٓاظض ألاب ْألام في مدُِ ألاؾغة َ ٓاظض ٢لُال ،بط لم ٌٗض ًخ ْع ؤْ  بل ج ْؤنبذ اإلاجا٫ لخُٟٗل ص يُٟٗا 

اًت  ٓمِا،٣ٞض ٣ٞضث ألام ٦ؤ٢ّل ألاؾغة في الٖغ ْجىامي َم ِٖٓا  ْجى ٢ٓذ إلاماعؾت هدُجت مكاٚل الخُاة  ما ٣ٞض ألاب ال

ط اًت ْالاَخمام بالُٟل،بدُض ؤنبدذ ال٨شير مً ألامِاث مجبراث ٖلى الخْغ ْعَما ألاؾاسخي في الٖغ الٗمل بلى  ص

ال  لُاث ْالاَخماماث،ل٨ً جإمين ل٣مت الِٗل  ما ًٍْٟلً ظٗل ألاؾغة في الغجبت ألاْلى مً اإلاؿْا ُّ ٝ ؾ ٓع ْْغ جُ

ْالؿعي الضاثم ٍٓبلى  الخُاة  مت للٓن٫ٓ جُ ْػٍاصة الضزل ألاؾغي الظي ٨ًٟل اإلاِٗكت ال٨ٍغ بلى  غ مؿخٔٓ اإلاِٗكت 

اًت ؤَٟالِا في  ٦ُٓل مِمت ٖع ْجٔغ ألام الٗاملت في ج ًّ مؿخٔٓ  مِٗصخي ؤًٞل، ٓ بلى  ٢بل اإلاضعؾتؾ ا ما َ   ٚيَر
ّ
بال

ن  ٦ْظل٪ الخا٫ باليؿبت لآلباء الظًً ًْغ ت  ْالٗمل لؿاٖاث بياُٞت ؤّجهخاظت ايُغاٍع م مجبرْن ًٖ البدض 
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ْج٩ال٠ُ الخُاة اإلاخىامُت ٓاظِت ؤٖباء  ط ،إلا ٟا٫ لِـ مغجبُا بسْغ ْعٍاى ألَا ْع الخًاهت  ْؤنبذ بلخا١ الُٟل بض

ْ  اإلاغؤة للٗمل ْ جخٓلى ؤ ،ؤ ٓع ألاْلى مً ٖمٍغ ٓصٕ ٞحها مىظ الكِ ٍْ ٢ٓذ ٞحها  ٣ْٞا ٖلُّ،بط ًمطخي الُٟل ال٨شير مً ال

ْبٗضَا ًيخ٣لالخايىت ا ٟا٫.بلى  لٗىاًت بّ في البِذ  اى ألَا  ٍع

ٓامل الىٟؿُت اإلاسخلٟت  ُٟخّ الٓخُضة مخجاَلين الٗ ٌٗخ٣ض بٌٗ آلاباء ؤن بمضاص ألاؾغة باإلاا٫ الالػم لِا هي ْْ

ْالالػمت لىمٓ الُٟل اإلاخ٩امل ًجب  ْالُمإهِىت  ْال٠ُٗ ْألامً  ًٍٓ الٟغص ؤلاوؿاوي،ٞالخىان  ؤن التي البض مجها لخ٩

٢ْبل  ْالرربُت ًبضؤ م٘ الخدا١ الُٟل  ٧ّل ًجضَا ؤ٫ْ  اًت  ْع ألاب في الٖغ خ٣اص ؤًًا بان ص شخيء في ألاؾغة،ْالٖا

ٓاث الخمـ ْلِـ ٢بل طل٪،في خين ؤن ؤؾاؽ ٖملُت الرربُت جٓي٘ في الؿى ٍْبجى طل٪ ؤْ  باإلاضعؾت  الؿذ ألاْلى 

ٍٓ ْالررب ٓ ما ؤزبخّ الٗضًض مً الضعاؾاث الىٟؿُت  َْ ٓ ٖلُّ، َْ ّت،بط ٌٗخ٣ض آلاباء اٖخ٣اصا زاَئا 
ّ
٢ْخّ م٘  ؤه  ًًُ٘

ْعٖاًتها ْ  ؤَٟا٫ نٛاع في خًاهت ألام  ّؤ
ّ
لُت في َظا اإلاجا٫. ؤه ب في ٖضم جدمل اإلاؿْا ٔ  ٦ما ؤّن ًٚغ ْ  جدضًض مؿخٓ ؤ

ٓالضًً ججٗلِم ًامىٓن  خ٣اصاث ال اًت هجضٍ ًسً٘ اٖل ٍٓ بإّجه م٣ضاع الٖغ َُْٗ  ٍٓ ٓاب ُٞما ًمىد م ٖلى ن

٣تهم ْخؿب مٗخ٣ضاتهم صْن ق٪ في نض١ طل٪،٨ٞشير  َْم َىا ًيخهجٓن في بقبإ خاظاث ؤَٟالِم بٍُغ ٟالِم، أَل

ٟا٫ في  ْلضحهً ؤَٟا٫ عي٘ ٞاأَل ًّ مً ألامِاث الالحي ٌٗملً زاعط البِذ  ٢بل اإلاضعؽ ًدخجً إللخا١ ؤَٟالِم ؾ

ْع الخًاهت التي ال ًم٨ً ؤن ح ٢ٓذ.بض ٍْ هدُجت لُٛاب ألام لجؼء مً ال  ٗٓى ما ًٟخ٣ض

ٟا٫ؤ٢ّل ل٣ض ؤنبدذ ألاؾغة  اًت ألَا ْعَا في ٖع ٍْخطر طل٪ مً ،٢ضعة لخدمل ص ْع  بط يٟٗذ في ال٣ُام بهظا الض

ْجؼاًض طل٪ الجؼء مً  ٢ٓذ الظي ًى٣ٟاهّ م٘ ؤَٟالِم، ٓان في آلاؾغة ْالاهدضاع في ٦مُت ال ٓص ألاب زال٫ جؼاًض ٖضم ْظ

ْ  الُٟل الظي ًمًُّ بمٟغصٍخُاة  ٓالضًً في ألاؾغة  التي بها ؤَٟا٫ في ؤ ْع الخًاهت،ٞٗىضما ٌٗمل ٦ال ال اًت ص في ٖع

 ًّ اًت الُٟل ْفي الخٟاٖل اإلاباقغ مّٗ.هٞةجّ  ما ٢بل اإلاضعؾتؾ ٍٓال في مِام ٖع ٢ْخا َ ؤنبذ الاجها٫ ْ  ما ال ٣ًًُان 

ْبالخا ْؤ٫َٓ ػمىُا  ْع الخًاهت م٨شٟا  ْص ٓلت اإلاب٨غة،مً بين الُٟل  لي ٩ًٓن الخإزير ؤ٦ثر مً ألاؾغة في مغخلت الُٟ

٦ّٓ في َظٍ اإلاغخلت،ل٨ً ما  ى ؤن ج٩ٓن ألاؾغة هي الجماٖت اإلاغظُٗت التي ٌٗخمض ٖلحها الُٟل ٖىض ج٣ُُمّ لؿل اإلاْٟغ

ٓٞير ال ْلِـ ٣ِٞ ج ْاظخماُٖا  اًت الُٟل هٟؿُا  ْاُٖاث ألَمُت ٖع ُٗام ًدضر ال٨ٗـ بط ؤنبدذ ألامِاث ٚير 

ُِْٖٟا  ْبقٗاٍع باَخمامِا ْخبها  ْالخدضر بلُّ  ٢ْخا للجلٓؽ م٘ الُٟل  ْاإلاالبـ الى٠ُٓ،ٞهي ال جرر٥  ْاإلا٩ان 

ْبالخالي  َْظا هدُجت َُٛان الجاهب الخاعجي ٖلى الجاهب الضازلي  ْالرر٦يز ٖلى جلبُت خاظاجّ الىٟؿُت ٢بل الجؿمُت،

ٓصة للبِذخّتى لُّ،ُٚاب الضٝء ألاؾغي لؤلَٟا٫ الظًً َم في خاظت ب ٓم بخٛظًت عاظٗت ٖىض الٗ ْ  بن ألاؾغة ال ج٣ ؤ

ٕٓ،بط  ت بزل٤ ؤًام ُٖلت ألاؾب ِا ٞغاٚا مخىامُا في  ٩ّل الاوٛماؽ في الٗمل ْفي همِ الخُاة الٗهٍغ مخُلباتها ْيَٛٓ

٢ْاث اإلاسههت لِم. ٟا٫ ْفي ألا اًت ألَا ٟا٫ في بِذ الُٟل ْ ٖع اًت الُٟل مً ظلِؿاث ألَا بلى  هٟؿّجسخل٠ ٖع

اًت الٗاثلُت الجهاعي في بِذ جخو ؤزغ  ْجسخل٠ بلى  الٖغ ٓ  ٧ّل مغا٦ؼ، مجها ازخالٞا ٦بيرا مً خُض ٢ضعتها ٖلى جغقي هم

عة اظخماُٖت  اًت يْغ ٕٓ مً الٖغ ٓالضًً،بط ؤنبذ َظا الى ْج٣ضًم الضٖم لل ْججاَل خاظاجّ  ْ بؾاءة مٗاملخّ  الُٟل،ؤ

ّأل ،في َظٍ اإلاغخلت الخغظت مً خُاة الُٟل
ّ
ْٞٗالُتها ه ٦ْٟاءتها  ٓانٟاتها  ا جب٣ى ؤًٞل مً ُٚابها هٞةجّ  مِما ٧اهذ م

اًت ٓإ َظٍ الٖغ ٓاث ألاْلى مً زال٫ بلخا٢ِم بإه ٟا٫ ب٣ٟضَم الاَخمام في الؿى ٍْخًغع ألَا ٓالضًً، ْمً .باليؿبت لل

ت جلجا اًت هجض ؤن ألام الٗهٍغ ٓص بلؼام َٟلِا ؤن ًخٗلم مؿاًغة ظض٫ْ حٛظبلى  ؤؾالُب الٖغ ْؤن ًخٗ ًت مدضص 

٢ْض ٩ًٓن  ْان ًخ٠ُ٨ مّٗ  ْطل٪ اللرزاماتها الخُاجُت التي جٟغى طل٪ الجض٫ْ في حٛظًت َٟلِا الظي ال زُاع لّ  ٖلُّ،

٢ُٓذ الظي  اًت جالخ ْالُٟام مً اإلاك٨الث الخغظت في ٖع ٣ضم ُّٞ الٓظباث ٚير مىاؾب،بط ؤنبذ ؤؾلٓب الخٛظًت 

ْاإلاغاخل ال تي جلحها،ٞاألم جسخاع مً بين ألاؾالُب اإلاسخلٟت في حٛظًت َٟلِا بىاءا ٖلى الُٟل في مغخلت الغياٖت 
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ِٞا،ٞهي ٓاء في الغياٖت ؤْ  ؤن جإزظ بإؾلٓب ألام اإلاِخمتؤّما  ْْغ ألام ٚير اإلابالُت،ال جغاعي ٞحها جخهُت الُٟل ؾ

ْٚالبا ما ٩ًٓن الُٟام مؿب٣ا،بلى ظاهب مضٔ ؤْ  ُتُبُٗال ٓ في الغياٖت الانُىاُٖت  ٓا٤ٞ مٓاَغ هم ْج ٓا٦بت  م

ٕٓ الُٗام اإلا٣ضم لّ، ْه ٓلخّ مً خُض جىُٓم ٚظاثّ مً خُض ٦مُت  ٓاث َٟ َْظا صاللت ٖلى ؤن  الُٟل زال٫ ؾى

ٍٓت  ْاظباتها الخُ جاٍألاؾغة ؤنبدذ ال جاصي 
ّ
ًّ ؤَٟالِا في  اج ٓ ٦إؾغة مخ٩املت هاضجت اظخماُٖا.ؾ  الىم

اًت الُٟلازس السعاًت:- ْبالخالي ًىجم ًٖ حفي ألاؾغة الخضًشت  بن اإلاماعؾاث في ٖع ْٚير الٟٗا٫  ٨ٗـ ألاصاء الؿلبي 

ٓعٍ بالك٩ل ألامشل ْجُ  ٍٓ ْٖلى هم ْحك٨ُلِا  ًٍٓ جخهُت الُٟل  َظا ألاصاء ٚير الٟٗا٫ ًًغ  ٦ما ؤّن ،طل٪ ازغ ٖلى ج٩

ٓلخّ  ٍْٟاظئهما بيخاثج لم ًدؿب لِا خؿاب مجها مك٨الث ًخٗغى لِا الُٟل في مغخل َٟ ٍٓت  ًٍٓ الررب بمؿيرة ألاب

 اإلاب٨غة.

اًت َٟل ما ٢بل اإلاضعؾت لم ٌٗض مغ٦ؼا ٖلى ألاؾغة ْخضَا بل اؾخدضر ؤؾلٓب ظضًض  ألازس الشلافي والخللي: - بن ٖع

ْمً ٣ًٓم ْعٖاًت بضًلت بخ ٟا٫  ْعٍاى ألَا ْع الخًاهت  ْص ٓالضًً  ْالخٟاٖالث ؤَغاِٞا ال ضازل الٗضًض مً الٗىانغ 

ٓ الُٟل ًخإزغ باألؾلٓب الظي جخم بّ َْظا ًجٗل هم اًت بضًلت للُٟل  ْالرربُت ؤي ٖملُت الخىمُِ  بٖغ اًت  ٖملُت الٖغ

ْالؿل٥ٓ ْمسخلٟت مً الرربُت  ْالخ٣لُض  الش٣افي،بط ًخٗغى الُٟل لىماطط مخٗضصة  ٓمُت  اإلاالخٔ بٟٗل اإلاٗاٌكت  الُ

لْال
ّ
ْة خمش ْ  ٢ض ًخسظ مجها ٢ض ْة مً زال٫ ُٚاب ألاب ْألام ًٖ البِذ،بط ،مِٗا خّٓخضًؤ ٦ما ًُغح مك٩ل ُٚاب ال٣ض

غ ً
ّ
ْة ً از ٓٞير ٢ض عي في ٖملُت الخيكئت  خّٓخضَظا الُٛاب ٖلى ٞغم ج ام اؾخسضٞ ت.الاظخماُٖمِٗا الُٟل ٦جؼء يْغ

بط ًجٗل الُٟل ٖلى اجها٫ ،ؾلبُت ال جخماشخى ْزهٓنُت ز٣اٞت ألاؾغةآزاع مغبُاث طاث ز٣اٞاث مخباًىت ٩ًٓن لِا 

ْج٩ٓن مٛاًغة ٖما َٓ في ألاؾغةؤْ  صاثم باإلاغبُت ا  ْؤ٩ٞاَع ْحٗلمّ ٦شيرا مً ٖاصاتها  ؤؾغة  ٩ّل الن ل،الخايىت جغاٍ 

َْظا ًم٨ً ؤن ال ٌؿِل  ٓابُِا  ٟٞي خالت ،ٖلى الُٟل ُٞما بٗض الخ٠ُ٨ م٘ اإلاجخم٘ الخاعجيهٓامِا الضازلي ْي

اع الش٣افي اإلاغظعي الظي ًيخمي بلُّ الُٟل ٓح ؤلَا ْ ،ٖضم ْي لبط ًمشل ألاب ْألام ز٣اٞت 
ّ
اًت البضًلت  جمش ظِاث الٖغ

ْبضال مً الُاب٘ الش٣افي اإلاميز لؤلؾغة  ٓالضًً ٣ًٟض بظل٪ الُٟل الاؾخ٣غاع الش٣افي، ز٣اٞت ؤزٔغ مسخلٟت ًٖ ز٣اٞت ال

ٓمت باليؿبت لّ ْٚير مِٟ ٞاالزخالٞاث الش٣اُٞت في »ًجض الُٟل زلُُا مً الش٣اٞاث التي ٢ض ج٩ٓن مخىا٢ًت 

ت جاصي ْجاصي بالخاليازخبلى  الخىُٓماث ألاؾٍغ ٍٓت التي ًخل٣اَا الُٟل  ث في مميزاث ازخالٞابلى  الٞاث في الخبراث الررب

ٓجها اًت اإلاسخلٟت التي ًخل٣اَا الُٟل جاصي .1«الشخهُت التي ٩ً ْالٖغ ازخالٝ في الش٣اٞت بلى  ٞالرربُت 

ٍٓت اإلاسخلٟت التي ًخل٣اَا الُٟل مً اإلاجخم٘ بهٟت »ْالشخهُت ين ٖلُّ بهٟت  ،تٖاّم َظٍ الخبراث الررب ْمً اإلاكٞغ

ْجزانّ  ا ٖلى جخهِخّ  غ ت جرر٥ ؤزاَع
ّ
ت ج٣اؾم اإلاجخم٘ 2«في همٓ َظٍ الشخهُت  از ٢ْض ؤقاع "لُيخٓن" في هٍٓغ .

ْمؿخٔٓ زاوي ً ٓمُاث، ٍٓاث مجها ما ٌٗٝغ بالٗم لللش٣اٞت ؤن ؤٞغاص اإلاجخم٘ ًخ٣اؾمٓن ز٣اٞاتهم ٖلى زالر مؿخ
ّ
في  خمش

ْزالض ٌٗٝغ بال ،ٞالىمِ الش٣افي لؤلؾغة ًسً٘ لخٟؿيراث  ّٗينٞغص م جمّيز خهٓنُاث التي الازخُاعاث  صْن ٚيٍر

ٓم ْألا٧ل خاّم ت بها بضءا مً الؿل٥ٓ الزانّ  ْح٨ٗـ بلى  بالى ْمٗخ٣ضاث ؤزٔغ إلهخاط جخهُت جيخمي بلحها  ٖاصاث 

ىز٣اٞت جخسظ ؤهماَا م ٩ّل بها،ٞ خاّم همُِا الش٣افي ال ُّ ْجٓظّ ؾل٥ٓ ؤٞغاصَا هدٓ َظٍ ٗ ا ٦مٗاًير اظخماُٖت لِا 

ْجغبِخّ،بط جالاظخماُٖاإلاٗاًير  ْجيكئت الُٟل  اًت  ٣ٍْاؽ ٖلى طل٪ ٖع ن ت  ّٓ ٓلت اإلاب٨غة هماطط  خ٩ لضًّ في مغخلت الُٟ

ْالخ٨ٟير  ْال٣ُم التي ج٩ٓن جخهِخّ.ْ  ؤؾاؾُت للؿل٥ٓ  ٓع   الكٗ

                                                 
ْن ؾىت.،م ألاطع الاحخماعُت للتربُتمدمض لبِب الىجُحي، - 1  161،صاع الجهًت الٗغبُت،بيرْث،ص
 162هٟـ اإلاغظ٘،م  - 2
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اًتألازس الىـس ي والعاػـي:- م مً ؤن الٖغ عة ٞغيتها الخُاة الا٢خهاصًت  بالٚغ ِٖٓا ؤنبدذ يْغ البضًلت مِما ٧ان ه

ا جالاظخماُْٖ ت،بال ؤن ؤزَغ ؼ ت الٗهٍغ
ّ
ْهي الخجاْب زانّ بهٟت  غ٦ ت ٖلى ْاَغة الخغمان،ٞالُْٟٓت الٗاَُٟت 

ْان الخغمان مً ال ْالُٟل لّ ازغ ٦بير في جخهُت الُٟل اإلاؿخ٣بلُت ْصخخّ الىٟؿُت، ٓالضًً  ٠ُٗ الٗاَٟي بين ال

ٟا٫ ٓامل زُغا ٖلى ألَا ٓع بالخٗاؾتبلى  خُض ًاصي»ْالخب مً اقض الٗ ْالكٗ ٣ْٞضان الش٣ت   ٦ما ؤّن ،ال٣ل٤ الىٟسخي 

ْج٣ضٍع بلى  الاهخماء ٖىضما ًيخميبلى  الُٟل في خاظت ت ج٣بلّ   .1"ظماٖت ؤؾٍغ

ْاه٣ُإ َظٍ الٗال٢ت لؿبب ْ  بن ٖال٢ت ألام م٘ الُٟل جٓل ؤؾاؾُت، غ ألزغ ًؤ
ّ
ٓ ٖىض الُٟل،٣ٞض  از ٖلى الىم

٢ْض جبلى  َظا الاهٟها٫ ًاصي»زبذ ؤن  ٠٢ٓ الىمٓ الجؿمي للُٟل، ٠ج
ّ
ٟا٫  خسل ٓعن باأَل مِاعاجّ الخغ٧ي بطا ما ٢

اًت ؤمِاتهم  ً خّتى الظًً ًٓلٓن في ٖع ْٞغ مً آلازٍغ اًت ظؿمُت ؤ ٓاء ٖلى . 2«ْان ًل٣ى ٖع بلى ظاهب جإزيراث ؤزٔغ ؾ

ْال٣ض ٤عة ٖلى الالىمٓ اللٛٓي للُٟل 
ّ
ْالالمباالة خٗل ْالخد٨م بمُالبّ باإلقبإ اإلاباقغ،  ً ٓع ؤْ  باآلزٍغ ٖضم الكٗ

ٓبت الرر٦يز، اإلاؿخ٣غة باليؿبت للُٟل ٢ض ججٗل مىّ جخهُت اج٩الُت هدُجت اإلاٗاهاة  الخُاة ٚير ٦ما ؤّن ْال٣ل٤ ْنٗ

اًت الضاثمت  بط جب٤ ألام الٗامل ،ْالاَخمام اإلاُلٓب مً هخاثجمً ٢ل٤ الاهٟها٫ ًٖ ألام ٖلى ٨ٖـ ما جاصي بلُّ الٖغ

ْحِٗضٍ اًت الُٟل  ٍٓٞغ للُٟل مً ،ألا٫ْ ْألاؾاسخي في ٖع ْما ج اًت البضًلت  ٕٓ الٖغ ٠٢ٓ ٖلى ه الن هخاثج الاهٟها٫ جخ

ْلِـ َىا٥ مً الباخشين مً ٢ام بضعاؾت الُٟل صْن ؤن ٌكير  ْصٝء ٖاَٟي  ْاؾخ٣غاع  ُت الٗال٢اث ؤَّم  بلى بقبإ 

ْل ٓلبي" .ُت في خُاجّ،خُض ًٔغ طألا ْؤمّ هي التي جم٨ىىا مً الخيبا بمضٔ »" ؤن J.Boulbyب ُٖٓت الٗال٢ت بين الُٟل  ه

ْلُت حؿمذ للُٟل ؤن ًىٟخذ ٖلى الٗالم ْؤن ججغبت الخىان زال٫ الٗال٢اث ألا ٞةطا  ،3«ج٠ُ٨ الُٟل م٘ مدُُّ،

ٓص ألام لؿبب ما ٝ ٢اَغة ٞالبض مً ألام البضؤْ  حٗظع ْظ ٓم بمِمت لْٓغ ًِا ج٣ ال ًٞغ ًلت بدُض ًخ٣بلِا الُٟل 

ْلِـ الخغاؾت ٓمت   للُٟل. تالىٟؿُ صّختٞالٗال٢ت الٗاَُٟت هي ؤ٫ْ ؤؾـ ال،ألام

ٓ  ٦ما ؤّن  ْجإزيرا في هم ٓجها ؤ٦ثر خؿاؾُت  ٓلت اإلاب٨غة ل٩ ْجغبُت الُٟل في مغخلت الُٟ اًت  للمغبُاث ازغ ٖلى ٖع

ٓ  خمّيز الُٟل إلاا ً ت في الىم ٓص اإلاغبُتزانّ بّ مً ؾٖغ ْ  ت في اإلاجا٫ ال٣ٗلي،بط ًخإزغ الُٟل بٓظ ممً ٌؿخٗان بهم في ؤ

ْهطجّ  اًت بازخالٝ ٢ضعة الُٟل  ا ألّن  يهٟٗالْالا  الاظخماعيٖملُت الٖغ ْؤزاَع ٝ لِا مًاٖٟاتها  مشل َظٍ الْٓغ

اًت الُٟل  ٢ضْ .4الؿلبُت بُٗضة اإلاضٔ ٓصة ٖع ٟا٫ )الهٛاعْظض الباخشٓن ؤن ظ ٓ ألَا ٓصة  مِمت لىم ٓامل الج ٞإَم ٖ

اًت، زباث ججغبت  ب م٣ضم الٖغ ٖٓت، مؿخٔٓ جضٍع اًت، نٛغ حجم اإلاجم ٟا٫ م٣ابل ال٣اثمين بخ٣ضًم الٖغ ٖضص ألَا

اًت الُٟل   .5ٖع
ّ
 ّ ٦ما ؤه

ّ
٢ْل ٧ل  ٌ ٓع باإلخباٍ ْؤلاخؿاؽ بالٞغ ٖٓت ٖاف الُٟل الكٗ ٟا٫ في اإلاجم ما ػاص ٖضص ألَا

٧ٓاث مًُغبت،ٍ بلُّحجم الاهدبا ٓعزّ مً ؾل ْما ٢ض ج ٟا٫ في مجخمٗىا .ْبالخالي ج٨ثر اإلاكاٖغ الؿلبُت  اى ألَا ٍٞغ

ٓم ٖلى ؤْظّ  ٓاؾ٘ الظي ٣ً ٓم ال َْٓ تهُئت الُٟل للىجاح في اإلاضعؾت صْن ألازظ باإلاِٟ ٓم ال٤ًُ  جدمل اإلاِٟ

ْاَخم ْجلبُت اخخُاظاجّ  ت للُٟل، ْبىاء الااليكاَاث التي جدخاظِا اإلاغخلت الٗمٍغ جاَاماجّ ٧الٗاصاث الؿلُمت 
ّ
اث ج

ُت،م٘ الرر٦يز ٖلى ًجابؤلا  ْاإلاٗٞغ ْالىٟؿُت  ٓٞير بِئت جخماشخى ْزهاثو الىمٓ للُٟل ْخاظاجّ الجؿضًت  ْج ُت،

ٓعي ٟا٫ صْن ؤن ج٩ٓن لِا مٗاًير م٘ ُٚاب الجاهب الى اى ألَا ٠ٞ»الاَخمام ال٨مي ٣ِٞ باهدكاع ٍع
ّ
الُٟل  خسل

ٍٓ الىٟسخي الؿٓي ال ًغظ٘ ْالًغع في هم ْبهما الُٗب في البضًل الظي ًٟخ٣ض البِئت بلى  اإلاٗغفي  ٓمت  الخغمان مً ألام
                                                 

1
ٓٞاء الاهـخاح الاكخصادي وآزاٍز الاحخماعُت على ألاطسةمدمض ٖلي ؾالمت،ٖامغ الضؾٓقي، -  ت،ٍ ل،صاع ال ْاليكغ ؤلاؾ٨ىضٍع  264،م 1لُّباٖت 

 .٤ُْٞ37 نٟٓث مسخاع، مغظ٘ ؾاب٤، م  - 2
3
 -, In Enfance Paris,  «   P. Blaise, «  Attachement et psychopathologie P.U.F,1/2003, p.76         

ٓص الىاق٠، - 4  148، م 2005، 1صاع اإلاؿيرة، ٖمان، ٍ ألاطسة وجسبُت الؼـل َضٔ مدم
ْن ؾىت، م  ألاطسة ومؼىالث ألابىاء، اإلاُٗي، خؿً مهُٟي ٖبض - 5 ٓػَ٘، ال٣اَغة، ص ْالخ  .86صاع السخاب لليكغ 
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ٓٞغ الاؾدشاعة ال٣ٗلُت ْ ٍٓت اإلاالثمت التي ج ًخٗغى الُٟل إلاك٨الث في مغاخل ٖمٍغ اإلاب٨غة  .1"ت للُٟلالاظخماُٖالررب

اؤْ  هدُجت ؤلاَما٫ ْمً َظٍ اإلاك٨الثؤْ  ًتالخ٣هير في الٖغ ٓبت، ْاإلاُل اًت ٚير الضاثمت  ْ  ِا ال٨أبتؤَّم  هدُجت الٖغ ؤ

٦ّٓ،بياٞت ٓص بلى  السخِ الظي ٌؿُُغ ٖلى ؾل ْٖضم ْظ ص الظًَ  الخإزغ الضعاسخي ْي٠ٗ الخدهُل،ْقْغ

ت الًٛب ْالا ،الضاُٞٗت لضٔ الُٟل للخٗلم خضاء ٖلى  هٟٗا٫بجاهب مك٨الث ؤزٔغ هٟؿُت مشل ؾٖغ الؼاثض ْالٖا

ً ْ ايُغابؤلانابت بؤْ  آلازٍغ ٓلت اإلاب٨غة في ب٢امت  ٦ما ؤّن  .2ُتاهٟٗالاث هٟؿُت  الغيُ٘ بطا ٞكل في مغخلت الُٟ

ْآمىت م٘ اإلادُُين بّ ْزهٓنا الخايً،اهٟٗالٖال٢ت    ُت اظخماُٖت عاسخت 
ّ
ًٍٓ  ّٞةه ْج٩ ؾُٟكل في بىاء الش٣ت 

ٓ ؾٓي في اإلا ًٍٓ الُٟل للٗال٢ت الٗاَُٟت حٗض ألامان الالػمين لىم غاخل الالخ٣ت.ل٣ض ؤزبدذ الضعاؾاث بن ٞرراث ج٩

ٝ البُئُت التي ًدخاظِا الىمٓ ًاصي طل٪ ٓ بلى  الٟرراث الخغظت،ٞةطا لم ًخٝٓ الخض الاصوى مً الْٓغ زلل في الىم

ْ  ًهٗب  ٌؿخدُل ٖالظّ ُٞما بٗض.ؤ

اًت الُٟل في : زاجمــــت ت لٖغ ًّ جىُٓي اإلاماعؾـت ألاؾٍغ ْالخدضًاث ْزهٓنا ؾ باء  ما ٢بل اإلاضعؾت ٖلى ال٨شير مً الٖا

ْع ألاؾغة في تهُئت  الُٟل للخ٠ُ٨ بلى  ل٣ض ؤنبذ اإلاُل.باليؿب لؤلَٟا٫ ْألامِاث ْحك٨ُل  الاظخماعيب٢هاء ص

ْبخال٫  اًت البضًل مً ظِاث ؤزٔغ م٩اجها بما جىُٓي ٖلُّ َؤْ  اثماّؾؿجخهِخّ، ٓ آزاع ظٍ الٖغ ٖلى الىم

اًت البضًل ال ًم٨ً ؤن ً الاظخماعي ْان مِٟٓم الٖغ ْعٖاًت بضْن زبرة  ٓصة  اًت مىسًٟت الج  دّل للُٟل بط هي ٖع

ْجضٖم  مدّل  اًت التي ؾٝٓ حشج٘  ُٖٓت الٖغ ْحٗخبر ه ٓا ي همٓ الُٟل اإلاؿالت ألا٦ثر  ٧ّل ألام  ٦شخو ؤؾاسخي، ه

ٟا٫ ألام الٗاملت  ؤّن  ،ت بن وؿبت ألامِاث الٗامالث هي في جؼاًضزانّ ،بلخاخا للمؿخ٣بل باليؿبت أَل
ّ
مٗٓم  بال

ْاإلامازلت لِا في مؿخٔٓ  اًت الام لُٟلِا  ت لٖغ ٓاٍػ اًت البضًلت اإلا ٓٞير ْؾاثل الٖغ اإلاجخمٗاث لم جىجر لخض آلان في ج

اًت َٟل مؿخمغة ٖلى ؤؾاؽ ال٨ٟاءة،َظا ً ٓٞير ٖع اط لخ ْالضٖم مً ألاْػ ت  لُت ألاؾٍغ ُغح ٢ًاًا اإلاكاع٦ت  في اإلاؿْا

 مبضؤ اإلاهلخت الًٟلى للُٟل.

 :بالخٓنُاث الخالُت تٓصخي الباخشجفي يٓء َظا البدض :الخىصُاث 

ت هي مٟخاح ال - ت،لخٓؾُ٘ الِٟم خ٫ٓ ٖالم الش٣اٞت بلى  ْطل٪ بخٓظُّ آلاباء ْألامِاث خّل الرربُت الاؾٍغ ْاإلاٗٞغ

ٍٓت. ما الررب ْاَع  ٦ُُٟت جُٟٗل ؤص

ْبُٖاء البضاثل ؤلا  - ٓا٤ٞ  ٓالضًً ج اًتًجاببخضار ال ْالٖغ ٌٍٓ الُٟل مً هاخُت الاَخمام   .ُت لخٗ

ٓٞير الخضماث التي جلبي اخخُاظاث الُٟل.اؾرراجُج - ْج ْع ألاؾغة  ٓلت اإلاب٨غة مً زال٫ صٖم ص  ُت جىمُت الُٟ

ت يمً بغامج الخٗلُم.  -  بصزا٫ بغامج الرربُت الاؾٍغ

ْع الخًاهت - ٓابِ للٗمل في ص ْالً ٓاٖض  ٍٓت.ْ  ْي٘ ال٣ ٟا٫ مً خُض البرامج الررب  عٍاى ألَا

ْع الخًاهت - ٓعي لض ٓع الى ٟا٫ْ  الاَخمام بالخُ  .عٍاى ألَا

اًت  َٟل ما ٢بل اإلاضعؽ - ٓصة ٖملُاث ٖع  .جدضًض اإلاٗاًير لًمان ظ

ْعي  - اصة  عة ٍػ ْال٣ٗلي ْيْغ ْعٖاًت ؤَٟالِا مً خُض جىمُت الجاهب الجؿمي  ْالىٟسخي  الاظخماعيألاؾغ في جغبُت 

 .ْألازالقي للُٟل

 

                                                 
ٓلضة،عؾمي ٖبض اإلال٪ عؾخم، - 1  .547،م 1،2010،صاع ال٨ٟغ،ٖمان،ٍ الاطسة وجسبُت الؼـلهانغ ؤخمض الخ
 .7هٟـ اإلاغظ٘،م  - 2
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 ادلعبق مسعْب يف ادلذسسخ انعبدّخديبج انؽفم إ
 ؤ.بساَُمي  طعاد                                 

 الازػـىهُاو كظم علم الىـع وعلىم التربُت                                                        

 -الاػىاغ-حامعت عماز زلُجي                                                           

 اإلالخص

اًتبلى  الُٟل اإلاٗا١ ؾمُٗا ٦ٛيٍر مً اإلاٗا٢ين بداظت مً َٝغ ْ  م٨شٟت مً َٝغ ؤؾغجّ ْ  ٦ٟالت مؿخمغةْ  ٖع

ٓلخّزانّ مغاخل خُاجّ  ٧ّل طل٪ زال٫ ْ  تالاظخماُٖمسخل٠ الُِئاث  ا٢ت  ،ت َٟ ٟا٫ طْي ؤلٖا ْحٗض ججغبت صمج ألَا

٢ٓين بهٟت  الث التي قِضَا مجا٫ ٦ٟالت اإلاٗ ت، ٖاّم الؿمُٗت باإلاضاعؽ الٗاصًت م٘ ؤ٢غاجهم الؿاإلاين مً ؤخضر الخد

ْاإلا ماث٢ْض ؤنبدذ ألاصبُاث الٗاإلاُت 
ّ
ْلُت جا٦ض ٖلى خ٤  ىٓ ْٖلى ج٩اٞا الٟغم الخٗلُمُت  ٧ّل الض بوؿان في الخٗلُم 

ٍٓ ْع الضمج التي همذ ٖبر الؼمً بًٟل الخغ٧اث الضاُٖت للضٞإ ًٖ ْالررب ٕغ بظ ت للجمُ٘، ْظاء َظا مدهلت لرٖر

ْالخجاعب اإلاُضاهُت ْالبدٓر الٗلمُت  ْالضعاؾاث  ٗاث  ْالدكَغ ٢ٓين   .خ١ٓ٣ اإلاٗ
Abstract 

Auditory processing disordered child, among others, needs special care and intense assistance 

from his family and  various social institutions all along his life, especially, his childhood stage.  

The experience of integrating children with auditory processing difficulty among normal peers in 

ordinary school environments is considered as the latest evolution in the domain of handicaps. 

World institutions and international organizations insist on the right of education for everyone  and 

affording equal opportunities for all.  This results from the integration seeds that grew over time 

thanks to the rights movement organizations calling for the defense of disabled persons rights, 

legislations, and the experimental and scientific researches. 

ٕٓ الاصماط اإلاضعسخي خيزا ٦بيرا مً الاَخماماث لضٔ الباخشين      ت الٗاملين في َظا اإلاجا٫ مً الرربُْ  قٛل مٓي

ٓاث ألازيرة، ٞاإلاخدب٘ خانّ ال ْالرربُت في الؿى ٕٓ الاصماط اإلاضعسخي باَخمام بالٜ مً ٢بل ٖلماء الىٟـ  تخٓي مٓي

ٍٓت الخضًشت خُض ًٔغ ؤصخاب َظا خانّ لبرامج الرربُت ال ْاضخا في َظٍ الؿُاؾت الررب ٓعا  ت ًجض ؤن َىا٥ جُ

جاٍالا
ّ
ّ ج

ّ
ٟا٫ ٚير الٗاصًين ؤه ٟا٫ الٗاصًين. ًجب ؤلاَخمام برربُت ألَا     بىٟـ الضعظت التي تهخم بها باأَل

ٍٓت ؤّن       َْظا ما ههذ  َٟل الخ٤ّ  ٩ّل ل مً اإلاؿلماث الررب ْمٗا١  في الخه٫ٓ ٖلى جغبُت، ال ٞغ١ في طل٪ بين ؾٓي 

ٟا٢ٖلُّ اإلااصة الشاهُت مً 
ّ
ٟا٫ اج ٤ بين ألَا ْالتي جا٦ض ''ٖضم الخٍٟغ ٓهِؿ٠ُ  ٖلى ُت خ١ٓ٣ الُٟل الهاصعة ًٖ الُ

ا٢ت، ْ  ؤؾاؽ الٗغ١، اللٓن الجيـ، اللٛت، الضًاهت، الغؤي، ألانل، العجؼ ْؤلٖا ْ  ؾبب ألّي ؤ ٠٢ٓ آزغ،ؤ ظمُ٘ ألّن  م

ْالخٗلُم، ْفي الٗالط ْفي ُبُٗالؤَٟا٫ الٗالم صْن اؾخصىاء، لضحهم الخ٤ في الخُاة  ْالىمٓ الؿلُم، في الرربُت  ُت 

ٓاهين ألامم اإلاخدضة الهاصعة ؾىت   (UNICEF ,1999,P8) الخه٫ٓ ٖلى ل٣ب ْظيؿُت" ٖلى ج٩اٞا ٞغم  ٦1994ما جىو ٢

ْالتي ًجب ؤن ج٩ٓن في بَاع مضمج" ٗخىا ؤلاؾالمُت ؛ (IBID,1999,P5)الرربُت لؤلٞغاص اإلاٗا٢ين  َْظا ما جىاصي بّ قَغ

ْؤَضاِٞا  ٩ّل الؿمداء ٞال ت، لظا ٧اهذ ؤٚغاى الرربُت  ٓاؾُت ٦إؾىان اإلاكِ في ال٣ُمت البكٍغ ا ؾ ََٓغ مخمازلت في ظ

ٕٓ اٖا٢ت  ْه ْطل٪ خؿب صعظت  ٍٓت اإلاؿاٖضة  ْالٓؾاثل الررب م ازخالٝ بٌٗ الُغ١  ٟا٫ ٚع باليؿبت لجمُ٘ ألَا

 الُٟل.

ٓ الاصماط ْ     ٓة لّ ٢ض ج٩ٓن اصماظّ مضعؾُا  ٞةّن  الاظخماعياطا ٧ان الخ٨ٟل بالُٟل اإلاٗا١ ؾمُٗا َضّٞ َ ا٫ْ زُ

ٓإ الٗال٢اث ٓا٠٢ْ  اًً ًم٨ً ان ًجض مجخمٗا مهٛغا ٌعج بمسخل٠ اه  الا٦دؿاباث.ْ ًٔغ ال٨شير مً اإلاِخمينْ اإلا



    6102   خٌاٌ     – 34عذد   -رلهّخ دساسبد جلبيعخ األغٌاغ 
 

81 

ٟا٫ طْي الاخخُاظاث الؿمُٗت الْ  ضًً لؿُاؾت الضمج ان جغبُت الَا ت في مسخل٠ بيُاث الخٗلم الٗاصي حٗض خانّ اإلاٍا

ٓ ًمشل َضٞا في خض طاجّ.  الاظخماعيدًير الاصماط مً اهجر الُغ١ لخ َْ  مؿخ٣بال 

جاَال جؼا٫ الاْ  ل٨ً جب٣ى   
ّ
ٓ طْي الاخخُاظاث الج ٓصْ  ت ٢اثمتٖاّم ت خانّ اث الؿلبُت هد طَىُاث جد٨م بلى  َظا ٢ض ٌٗ

ا٢ت اظخ ْالتهمِل بؿبب ازخالّٞ ًٖ الٗاصًين   في ػمً ؤنبدذ ُّٞ ؤلٖا ْالى٣و  ماُٖت  ٖلى اإلاٗا١ بالعجؼ، 

ْ  ْلِؿذ ظؿضًت ْ  خؿُتؤ ٓ ؤ ٓم مشلما حٛير مِٟٓم ألامُت. ٟٞي ٖهغها الخالي  ألامي َ طَىُت، ٞل٣ض حٛير َظا اإلاِٟ

ٓ اإلاٗا١ اظخماُٖا الظي  ْاإلاٗا١ َ ال اؾخٗما٫ الخاؾٓب،  ت  ٣ٍْغؤ ل٨ىّ ال ًدؿً  اللٛت الاهجليًز الٟغص الظي ٨ًخب 

ْؤًٖاثّ  ٓاؾّ  م ؾالمت خ  ٣ْٖلّ.ال ًُٟض مجخمّٗ ٚع

ْحٗلُم الُٟل اإلاٗا١ ؾمُٗـــا طاث :مـهىم ؤلادماج اإلادزس ي  للمعاق طمعُا/  1 ٍٓت في خُــاجّ ؤَّم  حٗخبر جغبُــــت  ُت خُ

ٍٓغ بم٩اهُاجّ ْ  ـــا اؾبُل ألامشل إلزباث طاجّؤّجهاٖخباعا  ٢ض  ْ  ،في اإلاؿخ٣بل الاظخماعيجدًيٍر لئلصماط ْ  ٢ضعاجّْ  جُ

 الٟٗالت في الخُاة اإلاضعؾُتْ  الؿالم ؾمُٗا باإلاكاع٦ت الشىاثُتْ  مً اإلاٗا١ ؾمُٗا ٩ّل ٌؿمذ ؤلاصماط اإلاضعسخي ل

ٓ الاظخماُْٖ ْطل٪ مىظ الهٛغ  ٞخــــىم ٓانلْ  ت  ٕٓ َغ١ الخ ُــــتْ  جخــــى ٓع اإلا٨دؿباث اإلاٗٞغ ٦ُٓت في ْـــل ْ  جخُ الؿل

ْالخًامً ؿِاْ  ،ظخماعيالا الخجاوـ ْ  اخررام ازخالٝ آلازغ،ْ الخــــمضن ْ  الخٗـــاٌل  جغ٢ُتها في ْ  التي هي ٢ُم ْظب ج٨َغ

ٍٓت   ٓمت الررب ًضٖم َظٍ مّما ، ٩ّل ؤي بصزا٫ ظؼء في ال،ْمِٟٓم الضمج ٌٗبر ًٖ ٖملُت ج٩امل ت بغمتها.الاظخماُٖاإلاىٓ

ٍٓت ٖلى ْ  َؿعى لخد٣ُ٣ِا ٦ٛاًت اظخماُٖت لِا ؤبٗاصَا الىٟؿُتْ  ال٣ُم  تخانّ مً ٞئاث طْي الخاظاث ال ٧ّل الررب

٣ْٞا لِظا اإلاى٤ُ ِْغث ٨ٞغة الضمج اإلاضعسخي التي قٛلذ خيزا ٦بيرا مً اَخماماث الٟاٖلين ْ  ٞئاث الؿاإلاين. 

ٓعاتهم للٓن٫ٓ ْ  الٗاملين في اإلاُضان ٦ٟالت اإلاٗا١ ؾمُٗاْ  ينالاظخماُٖ  .الاظخماعيؤلاصماط بلى  ٖبرث ًٖ آزغ جه

َّٗٝغ ؤلاصماط اإلاضعسخي ٖلى ْ  
ّ
ٓ  ؤه ت ّٓظِالخ٨ٟل بّ في هٟـ الُِا٧ل اإلاْ  ١ خؿُا"اؾخ٣با٫ الُٟل اإلاٗ

ٟا٫ الؿاإلاين، ٟا٫ ٧ّل طل٪ في ْ  الؾخ٣با٫ ألَا اى ألَا ٍٓاث ،اإلاضاعؽ ألاؾاؾُت ،مً الخًاهت، ٍع ًٍٓ  ،الشاه مغا٦ؼ الخ٩

ٓماْ  ٞخٗلُم (4،ص 2002)وشازة الدؼؼُل والخظامً الىػني،اإلانهي... الخ"  طا ،تزانّ ألانم ْ جغبُت الُٟل اإلا١ٓٗ ٖم

ٍٓت في خُاجّ اٖخباعا ْ  ُت بالٛتؤَّم  لإلاا  الاظخماعيا الؿبُل ألامشل لىجاح مؿاٍع ؤّجهخُ
ّ
ّ اإلاضعؾت باليؿبت للُٟل جمش

ٕٓ ٓجها ْؾِ مخى عي لخيكئخّ اظخماُٖاْ  ْٖاثلخّ ٧  .يْغ

ّؤلاصماط اإلاضعسخي ٖلى  BUSQUETحٗٝغ بٓؾ٩ي ْ 
ّ
ٓاء " ؤه ٣ت ْي٘ الُٟل ألانم في مضعؾت ؾاإلاين ؾمُٗا ؾ بٍُغ

ىتم مّضةبٗض ٢ًاء ؤْ  مباقغة ُّ  طل٪ بهضٝ ا٦دؿاب اإلاِاعاث ألاؾاؾُت لالهضماط"ْ  زاّم في ٢ؿم  ٗ

(BUSQUET,1978,P247)، الاخخ٩ا٥ ْ ال ٌؿخُٟض مً الخٟاٖلْ  ،ٞالُٟل اإلاٗا١ ؾمُٗا ٌِٗل في ٖؼلت في اإلاضعؾت اإلاسخهت

٢ٓٗت صازل مجخم٘ الهم  ،م٘ ؤ٢غاهّ الؿاإلاين ؾمُٗا ًّ خّتى بل ًب٣ى في ٢ طؾ بلى  اإلاغا٣َت ؤًً ًٟغى ٖلُّ الخْغ

ٓانلت الضعاؾت ٓاظّ مكا٧ل٢ض ٞٛالبا ما  ،للٗملؤْ  للخمِينؤْ  ،اإلاجخم٘ الخ٣ُ٣ي بدشا ًٖ ْؾُلت إلا ٓباث ْ  ً نٗ

ٕٓ مً الٗؼلت في خين ٢ض  .الاظخماعيما ٌؿمى باإلصماط بلى  ًهٗب ٖلُّ الٓن٫ٓ مّما  ،ؤلا٢هاءْ هاججت ًٖ َظا الى

ٍٓت ْ  حشجُ٘ اؾخ٣با٫ْ  ٌٗمل الضمج اإلاضعسخي ٖلى جضُٖم ٦ٟالت الُٟل اإلاٗا١ ؾمُٗا في هٟـ الُِا٧ل الررب

بُٖاء ٞغم ا٦بر ْ  ،الاظخماعيْ ْالخٗــــلُمُت التي ٣ًهضَا الُٟل الؿالم ؾمُٗا،مً ؤظل جدًير ٖملُت ؤلاصماط اإلانهي

ْا ٢ضعاتهمّتى خللمٗا٢ين ؾمُٗا  مًاٖٟت ْ  "لظا ْظب اإلاداٞٓت ،في اإلاجخمْ٘ مً زمت جإ٦ُض طاتهم في اإلاضعؾتْ  ًبرػ

ٓص ٖلى مكاع٦ت ْ  اإلاغاخل الضعاؾُت،  ٞالُٟل  ٧ّل الاخخ٩ا٥ بالؿاإلاين ؾمُٗا زال٫  ٓصٍ في ْؾِ ٖاصي  ؾِخٗ بٓظ

م بٖا٢خّ، ٢ٓذ الظي ٨ًك٠ ُّٞ ْ  ؤ٢غاهّ وكاَاتهم اإلاسخلٟت ٚع ً في هٟـ ال ؾُضع٥ ما الظي ًٟغ٢ّ ًٖ آلازٍغ
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ٓعا١،ْ  الٓؾاثل ٔ ْ  الُغ١ التي ج٣لو جل٪ الٟ ٓصَم  ٞةّن  مً ظِت ؤزغ ٟا٫ الؿاإلاين لؤلَٟا٫ إلاٗا٢ين حٗ مالٟت ألَا

ْج٣بل الازخالٞاث.مِّم حٗلْ  ٖلى بًِٗم البٌٗ ٓباث  ْػ الهٗ  (GILLIG,1996,P 220-221) ٦ُُٟت ججا

ٓاء ٧ان طل٪ في الض٫ْ الىامُت ىسة ؤلادماج:/ؿهىز ؿ2 ا٢اث في ؤٚلب اإلاجخمٗاث ؾ ْ  ل٣ض جٟا٢مذ مكا٧ل طْي ؤلٖا ؤ

ٓصاث اإلا ٓع اإلاجِ ٢ْه ٢ٓين مً ظِت  ٓ جؼاًض ؤٖضاص اإلاٗ ْالؿبب في طل٪ َ ٓعة،  اإلاكا٧ل  خّل ت في ّٓظِفي الض٫ْ اإلاخُ

ٍٓت في يٓء طل٪ ٧اهذ ٖملُت صمج اإلاٗا٢ين في  عة ملخت ْخُ ٓاظِتها يْغ ْهدُجت لِظا ؤنبذ م  ، مً ظِت ؤزٔغ

ٓا  ٝ ٚير بوؿاهُت التي حٗغي ؿت الو٩ٗاؾاث الْٓغ ٓا َٞغ ْالخ٨ٟل بهظٍ الٟئت، بٗض ؤن ٧اه اًت  ٍٓا لٖغ اإلاجخم٘ مُلبا خُ

ش في ال٨شير مً اإلاجخمٗاث ٟا٫ اإلاٗا٢ين في اإلاضاعؽ الٗاصًت، بط  ُْٞما .لِا ٖبر الخاٍع مطخى ٧ان مً الهٗب حٗلُم ألَا

ْلُاء ا٢ت مً ألاؾباب التي جضٞ٘ ال٨شير مً ألا ٟا٫ مً بضاًت حٗلُبلى  اإلاغبُينْ  ٧اهذ ؤلٖا باإلاضاعؽ مِّم بلخا١ َاالء ألَا

ٓاث ألازيرة اججّ بٌٗ عظا٫ الرربُت خانّ ال عة حٗلُمّ الغؤي بإن الُٟل اإلا١ٓٗ بلى  ت."ْفي الؿى م يْغ خؿً  ٞةّن  ٚع

ا للٛاًت ؤًًا ٍع ٓا٣ّٞ م٘ اإلاجخم٘ ٌٗخبر ؤمغا يْغ ْج ٓم ٖلى جيكئت الُٟل مِّم لِظا ٧ان ظل اَخما،ج٨ُُّٟ  ٣ً

ح  ْب٦ؿابّ الْغ ْ الاظخماُٖاظخماُٖا  ْؤنض٢اء ٖاصًين،  ٤ مٗاٌكخّ لؼمالء  ّت ْؤلاصماط في الجماٖت ًٖ ٍَغ
ّ
ًجب  ؤه

ٓ  ؤن ج٩ٓن َىا٥ هٓغة قاملت إلاا ٍْىم خّ بالٗالم اإلادُِ بّ ٖىضما ًيكإ  ْمٗٞغ ت طاجّ  ٨ًدؿبّ الُٟل اإلا١ٓٗ مً مٗٞغ

ٟا٫ الٗاصًين، خُض ٌٗخبر هٟؿّ بوؿاها ٖاصًا ْخُض ٌكٗغ باألمً مئىان، ْ م٘ ٚيٍر مً ألَا ٓص زانّ الَا ت بطا ٧ان ٌٗ

َْٗخبر هٟؿّ ٞغصا َبُُٗا في ألاؾغة، بِىما ال ٧ّل  ٓجّ،  ْبز  ٍّٓ ٓم إلاٗاٌكت ؤب ُٟل اإلا١ٓٗ الظي ًلخد٤ باإلاضعؾت ً

ٕٓخانّ ال ٓا٫ ؤًام ألاؾب ٍْبخٗض ًٖ ألاؾغة َ ْؤخاؾِؿّ مسخلٟت ازخالٞا ؤْ  ت  ؤ٦ثر مً طل٪، ج٩ٓن مكاٍٖغ 

ا اخمد الؼسبُني،).٧امال''  جإؾِؿا ٖلى َظا ْ  .(465ص، 1998شهٍس
ّ
اًت طْي ٧ل ٓع ال٨ٟغ الرربٓي في ٖع ّ ؾىدا٫ْ ببغاػ جُ

ٓع ال٣ضًمتخانّ الاخخُاظاث الؿمُٗت ال ٤بلى  ت مىظ الٗه ٍغ ً.ٟٞي اإلاجخمٗاث ال٣ضًمت ٧ان ؤلٚا  مُل٘ ال٣غن الٗكٍغ

م مً طْي الٗاَاثْ  ٓة بٛيَر ٢ٓين ؾمُٗا ؤؾ مان ًىاصْن بالخسلو مً اإلاٗ ٖالت ٖلى ْ  م بلِاءبإّجه اٖخ٣اصا مجهم ،الْغ

ً ٖلى الخٗلمْ  اإلاجخم٘، ٓاٍ بإن الهم ٖير ٢اصٍع ٓ في صٖ ْ  طل٪ لٗضم ٢ضعتهم ٖلى ال٨المْ  َظا ما ؤ٦ضٍ ؤعؾُ ِٞم ما ؤ

ٓلِم ْع خ ا.ؤ٢ّل م ؤّجهْ  ًض ٢ٓين بهٍغ  ل٣ض ْن٠ الهم بالبلِاءو ،(90ص 1981)لؼـي بسواث ؤخمد،  مغجبت مً اإلاٗ

ٓانل اللٟٓيْ  َٓين لٗضم م٣ضعتهم ٖلى الخ ٢ٓين ؾمُٗا في الكغ٢ين ألاصوى،اإلاٗخ ألاْؾِ ؤًٞل مً ْ ْ ٧ان خٔ اإلاٗ

ْعبُتخِٓم في  ٍٓت في ال٣غن الؿاصؽ ٢بل اإلاُالص ،اإلاجخمٗاث ألا ٢ٓين بلى  خُض صٖذ ال٣ُٓؽ اإلآؾ م لًٗ اإلاٗ جدٍغ

ٓطًت بالِىضألّن  ؾمُٗا ٢ٓين ؾمُٗا ؤبىاء بلى  الهينْ  بٖا٢تهم َظٍ خضزذ بةعاصة هللا،٦ما هاصث الضًاهت الب ظٗل اإلاٗ

ٓطا ٓطا"؛٦ما ٢امذ في مهغ مؿاٖضتهم ج٣غبا ألبحهم ْ  ؤْظبذ ج٣ضًم الٗٓن لِمْ  ،لب ٓهانْ  "ب مان آهظا٥ ْ  الُ الْغ

الث ٞغصًت لخٗلُم اإلاٗا٢ين ؾمُٗا. جبضصث اإلاٗاملت  ٞل٣ض في مُل٘ ٖهغ الجهًتؤّما  (90ص)اإلاسحع الظابم، مدا

ش  ٢ٓين ؾمُٗا خُض ًظ٦غ لىا الخاٍع ّالؿِئت للمٗ
ّ
ٓص  لُبِبا٢ام  1540في ٖام  ؤه ؤلاًُالي "بُررْ ٧اؾررصا" ببٌٗ الجِ

٢ٓين ؾمُٗا ال٨خابت ٍْتْ الى٤ُْ  لخٗلُم اإلاٗ ٓوـ لُٓن"  ،ؤلاقاعاثْ ألابجضًت الُض الث "بُضْع ب ٦ما ٧اهذ مدا

٣ت الكُِٟت ٢ٓين ؾمُٗا بالٍُغ ا الٟٗا٫ في حٗلُم اإلاٗ ٓا ال٨الم باللٛت خّتى  ،ألاؾباوي لِا ؤزَغ ؤن ٦شيرا مجهم ؤج٣ى

٣ُتْ الالجُيُت ٍغ ٍٓت فيْ  الخؿابْ  ؤلٚا ٓص الٟغصًتٞاٖلُتها في ْي٘ الاؾـ الررب ْل٣ض ٧اهذ لِظٍ الجِ حٗلُم  الٟل٪. 

٢ٓين ؾمُٗا. ٢ٓين حٗلُـــــــــمُت تماّؾؿ ؤ٫ْ  بهــــــكاء بضاًت ال٣غن الشــــــامً ٖكغ قِض. (91ص ،،اإلاسحع الظابم)  اإلاٗ  للمٗ

ا ٧ْان ُاؾمٗـــــــــ الًاثْ  اهجلرراْ  ؤإلااهُا في الخٗلُمُت اثاّؾؿاإلا َظٍ اهدكغث  زم باَعـ، مضًىت م٣َغ ٨ُت اإلاخدضة ال    ألامٍغ

٢ٓين بُٖاء في الًٟل ٍْغظ٘  في حٗلُمُت تماّؾؿ ؤ٫ْ  ؤوكإ الظي " DE L'EPÉE  لُبُّ صي بلى" الخٗلُم في الخــــــــــ٤ ؾمُٗا اإلاٗ

ـ. للهم ألاَلي باإلاِٗض آلان حٗـــــــٝغ باَعـ،  ال٨خـــــابت في ؤ٫ْ ألامغ،ْ  ًمؼط حٗــــــلُم ال٨الم باإلقاعة لُبُّ"٧ْان "صي بباَع
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م ال٨ـــــالم ٣ت ْ ٢هغ حٗلُمّ ٖلى ال٨خابتْ  ْل٨ً ما لبــــض ؤن هجغ حٗلــُـ ذ زانّ ؤلاقاعة ٣ِٞ ٦ما ابخ٨غ ٍَغ ــــت ٖٞغ

٢ٓين ؾمٗـــــــُا، ٓ ْ  بالخٗلُم الهامذ للمٗ ا َ هي مؼاط مً ؤلاقاعاث التي ٧ان ٌؿخٗملِا جالمُــــــظٍ باإلقاعاث التي ابخ٨َغ

ْاؾٗتْ  بىـــــٟؿّ، ٓلذْ  ل٣ض هالذ َظٍ اإلاضعؾت قِغة  ٓمُت ٖام بلى  جد ت ماّؾؿبظل٪ ٧اهذ ؤ٫ْ ْ  1791مضعؾت خ٩

٢ٓين ؾمُٗا   حٗلُمُت للمٗ
ّ
٢ٓين ؾمُٗا في زاّن اث داء الٗالم.٦ما قِض ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ اَـــــخمامفي ؤه ت بخٗلُم اإلاٗ

ُــــاهُا ٓلىضاْ  اإلااهـــُاْ  بٍغ ٢ٓين ؾمُٗا ٖلى الالخدا١ ْ  َ ٨ُت بٗض ان ا٢بل ال٨شير مً اإلاٗ الًاث اإلاخدضة الامٍغ ال

 (93، ص اإلاسحع الظابم)ت بهم.خانّ اث الخٗلُم الماّؾؿب

ٓعة الٟغوؿُت ٨ُت، اهدكغث ْ ٞبٗض ٢ُام خغ٧اث ؤلانالح ٧الش ٢ٓين ؾمُٗا في ْ  ٨ٞغة خماًتألامٍغ  ٧ّل حٗلُم اإلاٗ

ال ْ  مً ؤإلااهُا ُاهُا ْن ْعبُتبلى  بٍغ ْبلى ٖضص مً الض٫ْ ألا ٨ُت  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ "ْ ٢ض ٧ان ق٩ل زضماث  .ال

٢ٓذ مخانّ الرربُت ال ال ت في طل٪ ال
ّ
ٓاء في اإلاالجئْ  في الخماًتخمش ْ  طل٪ لخماًتهم ،ؤلاً مجهم، خماًت اإلاجخم٘ الخاعجي ؤ

ٓعث جل٪ الخضماث ٢ٓين مِاعاث ْ  خُض ًهٗب ٖلحهم الخ٠ُ٨ مِٗم،زم جُ ٟا٫ اإلاٗ ؤصخذ جإزظ ق٩ل حٗلُم ألَا

ٓمُت في اإلاضاعؽ ْ  الخُاة الُ  (.21-20،ص ص 1996،) السوطانت بهم"زانّ مغا٦ؼ ؤ

ٍٓتْ  ْعبـــــاالُبّ ْ  الىٟؿُتْ  ل٣ض ٧ان للخُاعاث الررب ٖلم ْ  الرربــــُتْ  مُـــــاصًً ٖلم الىٟـللخ٣ضم الٗلمي في ْ  ُت في ؤ

ٕٓ الرربُت الآال٣اهٓن ْ  الُّب ْ  الاظخمإ ْاضخت في ج٣ضم مٓي ت في ص٫ْ الٗالم،ْ ًبضْ اَخمام الض٫ْ خانّ زاعا 

ٓع الٗضًض مً اإلاضاعؽ الْ  اإلاخ٣ضمت ا٢اث بِٓ الُِئاث التي حٗخجي باألجخام ْ  ْ الجمُٗاث،تخانّ الض٫ْ الىامُت باإٖل

ٓالذ وكإة َظٍ اإلاغا٦ؼ اإلاسخهت ٖبر .اإلاٗا٢ين ٍٓلت خؿب جٓؾ٘ بغامج الرربُت المّضةخُض ج ٓع ْ  تخانّ ػمىُت َ جُ

ٓع صازل اإلا ٓم الضمج، ٞمً الخٗلُم اإلاده  مغا٦ؼ ب٢امت ٧املت )هٓام صازلي([ت خسّههاث الخٗلُمُت اإلااّؾؿمِٟ

ت )هٓام هه٠ صازليخانّ مغا٦ؼ الرربُت الْ    ،](ت الجهاٍع
ّ
ٓاظضَا في خانّ لرربُت الٟخاح ابلى ؤه ٓ الٗالم الخاعجي بخ ت هد

ال   الضمج ألا٧اصًمي البلى  الهٟٝٓ اإلالخ٣ت باإلاضاعؽ الٗاصًت ْن
ّ
 ٖلى مؿخٔٓ الخمِين الاظخماعيؤزيرا الضمج ْ  ي٨ل

اصة ٞغم الخٟاٖل ،الٗملْ  ٣اث الؿمُٗتْ  الاظخماعيْطل٪ بهضٝ ٍػ ٟا٫ طْي الٖا ْ الؿاإلاين في هٟـ ،الرربٓي بين ألَا

 ٝ ٓٞير الجٓ ألا٧اصًميالاظخماُٖالْٓغ ٝ اإلاىاؾبت إلهجاح ٨ٞغة الضمج بخ  الاظخماعيْ ت اإلاضعؾُت بدُض جيهئ الْٓغ

الٗمل ٖلى بصماط اإلاٗا٢ين ؾمُٗا في الخُاة ًخّم بهظا ْ  ،تخسّههاث اإلااّؾؿخهغا مً اإلا٢ّل ألاْ ج٣ُضا٢ّل ألا

تت الٗاصًت بضاًت مً الاظخماُٖ ٟا٫  ٧ّل جٟاٖل ْ  بل مبجى اللخ٣اء ،اإلاضعؾت التي ال حٗخبر ٣ِٞ م٣غا للمٗٞغ ألَا

"(1985,P19 PHILIP,)ٝا٦دؿاب ْ  زل٤ الٗال٢اث ؤلاوؿاهُتبلى جدهُل اإلاٗـــاٝع ٣ِٞ بل جخٗضٔ بلى  ، ٞاإلاضعؾت ال تهض

ت ٧ٓاث الخًٍغ  .الاجهالُتْ الؿل

ً قِضث الرربُت الْ  ٓع الهىاعيت خانّ م٘ مُل٘ ال٣غن الٗكٍغ ْا٦ب الخُ ْاضخا  ا٢ت الؿمُٗت ج٣ضما   لظْي الٖا

ْاهخهى  بجهاًت ال٣غن طاجّْ ٓع ٨ٞغة الخ٤ في الازخالٝ م٘ بضاًت الؿبلى  الا٢خهاصي للض٫ْ الٛغبُت  ُاث التي بُٗي"ِْ

٨ُت ٧ّل طل٪ في ْ  اهدكغث الًاث اإلاخدضة ألامٍغ  جّم  بٗض ؤن ،لٟئت الهم الاظخماعيُٞما ًسو الخِٟم ،في ٞغوؿاْ مً ال

ْاؾخٗما٫ لٛتهم ألام )لٛت ؤلاقاعاث( في   ٌ حٗلُم  ْازغ ال٣غن ْ اإلاضاعؽ ٧ّل ٞع ٓمُــــت في ؤ  الخاؾ٘ ٖــــكغ" ألاما٦ً الٗم

(VIROLE,1996, P239)، ن ٖلى  ِّم بلى ٖاإلاْ  اإلاٗا٢ين ؾمــــُٗابلى  ٞل٣ض حٛيرث الىٓـــــغة ٓاء، ِٞم ٣ًضْع ٓم الؿـــ ٦ما حٛــــخير مِٟ

ًؤّجه ّْ  ـــم ؤٞغاص مسخلٟٓن ًٖ آلازٍغ
ّ
ٓاء مً الجاهب الاجهالي اإلاْ  ًـــجب اخـــررام ؤه لجِٟم َظا الازخالٝ ؾ

ّ
في لٛت  خمش

ْ  ،ؤلاقاعاث ٓا ٣ًـــــاعهـــٓن بالؿاإلاين في مسخل٠ اإلاــــجاالث في  الاظخماعيْ مً الجاهب الىٟسخي ألا٧اصًمي اإلاــــنهيؤ بٗض ؤن ٧اه

ٍٓــــت  ْصًت الُــــغ١ الرربـــ ًْ  الٓؾاثل الخٗلُمُتْ ْل مدض ٓا في ٢اثمت الٗاظٍؼ ْلُاء لئلٖا٢ت، ٞهىٟ  الىا٢هينْ  عٌٞ ألا
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ّل٨ً ًم٨ً ال٫ٓ٣ ،اإلاِمكينْ 
ّ
ْاإلاٗخ٣ضاثجب٣ى او٩ٗاؾاث َظٍ ألا٩ٞاع وؿبُت بازخالٝ اإلاجخمٗ ؤه ٓا٢٘ ْ  اث   ال

 .اإلاٗاف

ٓع بٌٗ :مبرزاجهو  / ؤَداؾ ؤلادماج اإلادزس ي للؼـل اإلاعىق طمعُا3 ِْغث ٨ٞغة ؤلاصماط اإلاضعسخي هدُجت ِْ

ٟا٫ مً طْي الاخخُاظاث ال ض صمج ألَا ٍٓت التي جٍا ت في اإلاضاعؽ الٗاصًت الظي جؼامً م٘ الخٛير خانّ الٟلؿٟاث الررب

ٓاضر في الا جاَال
ّ
٦ْٟالت الُٟل اإلا١ٓٗ، مً الىٓغ بلُّ مً مىٓاع الاظخماُٖاث ج ا٢ت  ٓم ؤلٖا ٍٓت هدٓ مِٟ ْالررب ت 

ٗاث ٖلى اإلاؿخٔٓ الضْلي التي ؤنبدذ جىو نغاخت ٖلى خ٤ بلى  العجؼ  ْالدكَغ ٓاهين  ٓة،٦ما اٖلً ًٖ ال٣ مىٓاع ال٣

اًت ال ٍٓت ْ صّخُتالُٟل اإلا١ٓٗ في جل٣ي الٖغ ٓة بإ٢غاهّ الاظخماُْٖالررب ٍٓت ؤ٢ّل الٗاصًين، ْفي ت ؤؾ بِئاث الررب

ٓلٓظُاث بلى  ت ج٣ُضا،اياٞتالاظخماُْٖ ٓع الخ٨ى ٓا٤ٞ م٘ الُبّ جُ ٍٓت التي جخ ْالررب ٓٞغ الٓؾاثل الخٗلُمُت  ْج ُت 

ً لٗملُت الضمج اإلاضعسخي. ٍغ ْاإلاَا ْاإلاغبُين  ٓٞغ اإلاسخهين  ٦ْظا ج  مخُلباث ْخاظُاث الخلمُظ اإلاٗا١ 

ٖٓت مً ألاَضاٝ ط٦غث  جد٤٣ّت ؤن خانّ للُٟل طا الخاظاث الؿمُٗت المً قإن ٖملُت الضمج اإلاضعسخي  مجم

ت اإلاكرر٦ت اإلا ٓػاٍع ٍٓت ال ذ ٖلى بٖضاصٍ اللجىت الررب  في صلُل ألا٢ؿام اإلاضمجت الظي ؤقٞغ
ّ
ٓزاث٤ ٩ل ٟت بةٖضاص ال

جي،ْ اإلاغظُٗت ٓػاعة الخًامً الَٓ  :ظاء جغجُبها ٧الخاليْ  ألاصلت اإلاىهجُت الخابٗت ل

ًّ الخ٨ٟل بالُٟل اإلا١ٓٗ ؾمُٗا في -  مً زال٫ بغامج ال جسخل٠ ًٖ بغامج الُٟل الؿلُم ؾمُٗا. ،مب٨غةؾ

ْحٗلم اللٛت، بٓيّٗ في ْؾِ ؾالم ؾمُٗا  -الاخخٟاّ با٫-  "خض الُٟل اإلا١ٓٗ ؾمُٗا ٖلى مماعؾت الاجها٫ 

ْجباص٫ ال٨الم. ٓاع  ٓٞغ الخ  خُض ًخ

ْطل٪ ابخضاء مً خّتى مدُُّ الٗاصي ْ  َٟل صازل مدُِ الٗاثلي ًّ ًخٟاصٔ هٓام الضازلُت  ٓاث. ؾذؾ  ؾى

الخٗلُم التي ًخمخ٘ بها ظمُ٘ ْ  بُٖاثّ ٞغنت الاؾخٟاصة مً الرربُتْ  ْي٘ خض لٗؼلت الُٟل اإلاٗا١ ؾمُٗا- 

ٍٓا م للِٗل ؾ ٍ جدًيَر ٤ْٞ قْغ ٤ الخٗلُم ،الخالمُظ الٗاصًين  ١.ْ  ًٖ ٍَغ  ج٣بل الْٟغ

 في الخُاة اإلاِىُت.بٖضاص الُٟل ألانم لئلصماط -

ٓاٖض -  ٓ في ْؾِ ًخٗلم ُّٞ ال٣ ٤بالخهٓم جل٪ التي جْ  تالاظخماُٖالؿماح للُٟل ألانم بالىم
ّ
٦ُٓاجّ خٗل  بؿل

٣ت اجهالّ"ْ  ٣ت ٍَغ  (5، ص 2002الخظامً الىػني،و  )وشازة الدؼؼُلٍَغ

ٝ ؤّن  ٍٓت لبرامج الرربُت ال "ؤَّم  ْمً اإلاْٗغ ٓا٤ٞ الىٟسخيبلى  ت َٓ الٓن٫ٓ خانّ ألاَضاٝ الررب  الاظخماعيْ الخ

ٓٞير الخبراث الخٗلُمُت التي جخمصخى م٘ َبُٗت بٖا٢ت ألانمْ  ،للمٗا١ ؾمُٗا ٓا٤ٞ م٘ البِئتْ  طل٪ بخ  ،خاظاجّ للخ

ٓٞير الخبراث  ا٢تالاظخما٦ُٖما ًم٨ً ج بٖا٢خّ ْ  مؿاٖضجّ ٖلى ج٣بل طاجّْ  م٘ خاظاجّْ  ت التي جخمصخى م٘ ؤلٖا

ٓا٤ٞ م٘ هٟؿّ"جد٤ُ٣ ا٦بر ٢ضع مً ْ  ،الؿمُٗت ، ل٨ً ٢ض ال (113،ص 2001 ،)عبد السخمان طُد طلُمانالخ

ْصالاظخماُْٖ َظٍ ألاَضاٝ الىٟؿُت خد٤٣ّج ٫ ٧اإلاْ  ت بطا ما َب٣ذ في بَاع مدض ٓجها ال خسّههإلات ااّؾؿمْٗؼ ت، ٧

ٓٞغ ب٣ضع ٧اٝ في َظا الهضص ْحكير  الظي ًمشلٓن ؤٚلبُت اإلاجخم٘.ْ  م٘ الؿاإلاين ؾمُٗا الاظخماعيٞغم الخٟاٖل  ج

ٓع    :ُت ؤلاصماط اإلاضعسخي للُٟل اإلا١ٓٗ ؾمُٗا مً زال٫ الى٣اٍ الخالُتاؾرراجُجؤَضاٝ بلى  بً ِٖسخى َػ

ٓانل اللٛٓي،-  ٍٓغ لٛخّ.ْ  "جدٟيز الُٟل اإلاٗا١ ؾمُٗا ٖلى الخ  ٖلى جُ

ٓاٖض ْ  الخدًير إلصماظّ اظخماُٖا-  ٍٓ في ْؾِ ًخٗلم ُّٞ ال٣ ٦ُٓتْ  تالاظخماُٖجدٟيز هم  .الؿل

 .مكاٚل اإلاٗا١ ؾمُٗاْ  جدؿِـ اإلاجخم٘ باخخُاظاث- 

 .(BENAISSA, 1997.1998,P156)الؿاإلاين" َٝغ مً اخررامّْ  الازخالٝ ماَُت ٖلى الخٗٝغ- 
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ٖٓت مً ألاَضاٝ الْ  ت التي ًهبٓ بلحها الضمج اإلاضعسخي لظْي الاخخُاظاث ٗاّم ٦سالنت ًم٨ً اؾخيخاط مجم

ٖٓت ألابٗاص الىٟؿُت ججؿضْالتي  ،تخانّ الؿمُٗت ال ٍٓت التي ٨ٌٗؿِا الضمج اإلاضعسخي ٖلى ْ  تالاظخماُْٖ مجم  ٧ّل الررب

الٛاًاث ٖلى ْ  بط ًم٨ً للضمج اإلاضعسخي ؤن ًد٤٣ ٖضصا مً ألاَضاٝ ٖلى اإلاجخم٘ بغمخّ.ْ  مً الُٟل اإلاٗا١ ؾمُٗا

ٍٓاث:  ٖضة مؿخ

ًّ ؤلاصماط اظخماُٖا في  بلى ًدًغ ؤلاصماط باإلاضعؾت في الهٛغ :الاظخماعيْ اإلاؿخٔٓ الىٟسخي -  ،الغقضْ  اإلاغا٣َتؾ

ٓما ٖلى ج٨ُِٟمخانّ خُض ٌؿاٖض ج٣بل اإلاجخم٘ لظْي الاخخُاظاث الؿمُٗت ال طل٪  ،حٗاٌكِم م٘ الؿاإلاينْ  ت ٖم

جاَبخُٛير الا
ّ
ا٢تج ٓ ؤلٖا ٢ٓينْ  اث الؿلبُت هد ْج٣بل ازخالٝ ألازغ، ٨ُٞبر الُٟل ْ  اإلاٗ بالخالي اهدكاع ز٣اٞت ؤلاصماط 

 .ْمخُبٗا اظخماُٖا،مٗخمضا ٖلحهاْ  مؿخ٣ال بظاجّ

ا٢خّ:اإلاؿخٔٓ الاجهالي- ٔ  ،ٌؿاٖض الضمج ٖلى جدضي اإلاٗا١ ؾمُٗا إٖل ٓاؾّ ألازغ ُّٟ لخ ٢ٓتْ  بخْٓ  حٗلمّ للٛت اإلاىُ

ٓاػاة م٘ لٛت ؤلاقاعاثْ  ًْ  ،اؾخٗمالِا م ٓانل م٘ آلازٍغ  .لخد٤ُ٣ َضٝ الخ

ُتْ  إلبغاػ ٌُٗي الضمج ٞغنا ا٦بر  :اإلاؿخٔٓ الضعاسخي - ٍٓغ ٢ضعاث الُٟل اإلاٗا١ ؾمُٗا اإلاٗٞغ ٓانلُت ْ  جُ الخ

 ت.الاظخماُْٖ

ْلت مً زال٫ بوكاء اإلاغا٦ؼ :اإلاؿخٔٓ اإلااصي -   اإلاضاعؽ اإلاسخهت.ْ  بخس٠ُٟ الٗبء اإلااصي الظي جخدملّ الض

ْلُاء :اإلاؿخٔٓ الٗاثلي - بٟخذ اإلاجا٫ ؤمام ابجهم اإلا١ٓٗ ؾمُٗا بإن  ،الخس٠ُٟ مً الهغاٖاث الىٟؿُت التي ٌِٗكِا ألا

ٟا٫  .ٌِٗل في ْؾِ ٖاصي ٦ٛيٍر مً ألَا

اإلاٗا١ ْ  مىظ بضاًت الؿخِىُاث ؤنبدذ ٦ٟالت اإلاٗا١ ؾمُٗاة/ مبادت ؤلادماج اإلادزس ي للؼـل اإلاعاق طمعُا:4

ْص الخهجئت ٠٢ٓ ٖىض خض ٓما ال جخ ٓهت بلى  ال٨خابت بل حٗضث طل٪ْ  حٗلم ال٣غاءةْ  ٖم َظا الٗاظؼ في ْؾِ ٞغى ٦ُى

 الؿاإلاين مً زال٫ مكاع٦خّ ال
ّ
ا٢تْ  تالاظخماُُٖت في الخُاة ٩ل ٦ُُٟت ْ  اإلاضعؾُت بخٍٗغ٠ ألاٞغاص الٗاصًين ماَُت ؤلٖا

ٓم ؤلاصماط،حكير بلحهاْ   .ج٣بلِا ٧ازخالٝ ال ٚيرْ  الخٗامل مِٗا " لبرظير   مً َظا اإلاىُل٤ زل٣ذ مباصت ظضًضة إلاِٟ

LABREGERE  ه٣اٍ" في   زالر:  

 .تالاظخماُٖؤما٦ً الخُاة  ٧ّل ْ طل٪ في   : ÉGALITÉ D'ACCÈSجياؿا ؿسص الدزٌى  -

ٍٓا :LA NORMALISATIONالخؼبُع هدى الخُاة العادًت  - ٖاصًا ؤي ؤن ْ  ٞاإلصماط ال ٌٗجي ؤن اإلاٗا١ ؾُهبذ بوؿان ؾ

ٓاء ٓمّْ  ؤلاصماط ال ٌؿاْي الؿ ٝ ٖاصًت م٘ ْ خُض ؾُِٗل اإلاٗا١ في بَاع  ،جُب٣ُّْ  ال ًٟغيّ، بل ٌٛير مِٟ في ْْغ

خباع اخخُاظاجّ ال بٗينألازظ   .تخانّ الٖا

 :اإلاُاصًً بلى ٧ّل ًاصي َظا اإلابضؤ في  : L'INTÉGRATIONؤلادماج  -

 ٣ي ْ  ؤلاصماط الٟيًز  البضوي.ؤ

 ُٟي  مكاع٦ت :ؤلاصماط الْٓ
ّ
ْٞٗلُت في الجماٖت.٧ل  ُت 

  ج٣ضًغ الاظخماُْٖالظي ٌٗمل ٖلى ج٣لُو اإلاؿاٞت  :الاظخماعيؤلاصماط ٘ ْالجماٖت مً زال٫ ٞع ت بين اإلاٗا١ 

ْحُٛير ألاخ٩ام الؿلبُت اإلا ْجدؿِؿّ باالهخماء    (LABERGERE,1985,P473) ت بلُّ.ّٓظِالظاث لضٔ اإلاٗا١ 

ٓاٞغ ٢بلػسوغ ؤلادماج اإلادزس ي:/ 5 ٍٓت البض ؤن جخ ْجغب ٍ ٖلمُت  ٓاٖض ْقْغ ْبٗض جُب٣ُّ،  للضمج اإلاضعسخي ٢ ْؤزىاء 

ّأل 
ّ
ٍٓت ملخت في مجا٫ الرربُت ال ه ت التي خانّ ؤنبذ ٢ًُت جغب ْالبكٍغ ٍ اإلااصًت  ٓ ًخُلب ظملت مً الكْغ َْ ن ت  ّٓ  ج٩

ْجد٤ُ٣ ٚاًاث مغخلت ؤلاصماط اإلاضعسخي الٟٗلي صازل الُِئاث اإلاؿخ٣بلُت لؤلَٟا٫ اإلاٗا٢ين  ألاعيُت اإلاىاؾبت لخجؿُض 

 ْ يت  ال ْ  اإلاضعؾتؾمُٗا بضاًت مً الْغ ٓاص الخىُٓمُت التي ظاءث بها ال٣غاعاث بلى  باإلياٞت اإلاجخم٘.بلى  ْن اإلا
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ٍ التي لم جظ٦غ  ٖٓت مً الكْغ ٓٞير مجم ْْػاعة الخًامً، ٞال بض مً ج ىُت  ْػاعة الرربُت الَٓ ت اإلاكرر٦ت بين  ٓػاٍع ال

ْالباخشـٓن ٞـي َـظا اإلا،يمجها ٍ الخـي ؤظم٘ الضاعؾـٓن  ْل٣ض نىٟذْؾىٗغى ؤبغػ الكْغ ا،  َٓٞغ عة ج  ُـضان ٖلى يْغ

ْهي ٧الخالي:بلى   زمؿت 

ٖٓت الخجِيزاث الؿمُٗت الٟغصًت )اإلا ؤ. الؼسوغ اإلاادًت: ىْحكمل مجم ُّ ْالجماُٖت )ؤظِؼة ٗ ( SUVAGاث الؿمُٗت( 

ْ خانّ ال ْحٗلُمُت م٨ُٟت خؿب خاظُاث  ٧ّل ت بخ٨بير الهٓث،  ٍٓت مً ْؾاثل بًًاخُت  ما جخُلبّ الٗملُت الررب

ا٢ت الؿمُٗت. بياٞت ً ؾمُٗا ببلى  الُٟل طا ؤلٖا الٓؾاثل التي مً  ٩ّل تهُئت ال٣ؿم الظي ٌؿخ٣بل الخالمُظ الٗاظٍؼ

ْاؾدُٗابها. ؽ   قإجها ؤن حؿِل ؾير الضْع

ت: ٤ْجب. الؼسوغ البؼٍس
ّ
عة ؤلاقغاٝ اإلا خٗل ٖٓت الخالمُظ الهـم اإلاضمجُـً مـً َٝغ الٟغ٢ت بًْغ خ٩امـل ٖلـى مجم

ٓوي، مسخو جغبٓي، مسخو هٟؿاوي خسّهوالبُضاٚٓظُت اإلاخٗضصة الازخهاناث )مٗلـم الخٗلُـم اإلا ٟ ، مسخو ؤَع

ْالخىجغة، ٤ الرربٓي ال…ُٖاصي، َبِب ألاطن ْألاه٠  ْبالخيؿ٤ُ م٘ الٍٟغ ْعٍا  باإلاضعؾت  خاّم الخ.( التي ٌٗمل ص

ْالٗمل ٖلى هجاخِامّما اإلاؿخ٣بلُت   .٨ًٟل اإلاخابٗت الٟٗلُت لٗملُت ؤلاصماط اإلاضعسخي 

 :ت بالؼـل اإلاعىق طمعُازاصّ ج. ػسوغ 

ى في ًخّم ْالظي  :الدشخُو اإلاب٨غ - ًّ مً اإلاْٟغ ْلّؾ ُت بالٛت ُٞما ؤَّم  مب٨غ بهضٝ حؿُِل ٖملُت الرربُت اإلاب٨غة. 

ْصعظت   ٕٓ ت ه ٕ في ال٨ٟالت.ًسو مٗٞغ ْؤزظ الخضابير الالػمت للكْغ  ٝ ْتهُئت الْٓغ  ال٣ٟضان الؿمعي 

ْالخدًير ٢بل مضعسخي:جبضؤ مغخلت الرربُت اإلاب٨غة مً  - ًّ الرربُت اإلاب٨غة  ًّ ٚاًت بلى  الدشخُو اإلاب٨غ ؾ زالر ؾ

ٓاث ٓاث زم جلحها مغخلت الخدًير ٢بـل مضعؾـي )مـً زالر ؾى ْالخـي ٖـابلى  ؾى ٓاث(  صة مـا ج٨ــٓن ٖلى مؿخٓلى زمـ ؾى

ٟا٫، ْزال٫ َاجين اإلاغخلخين  ْعٍاى ألَا ْع الخًاهت  ا٢ت الؿمُٗت في ًخّم ص ًّ جدًير الُٟل طْ ؤلٖا ما ٢بل ؾ

٦ْظل٪  الضعاؾت لئلصماط باإلاضعؾت الٗاصًت خُض ٌؿمذ لّ باإلاكاع٦ت في اليكاَاث اإلا٣ررخت لؤلَٟا٫ الٗاصًين، 

ب  ْجُٟٗ ٧ّل بخضٍع ٓانلُت الٗالث٣ُت.الب٣اًا الؿمُٗت  ٢ْضعاجّ الخ  ل بم٩اهُاجّ 

ٓ ٖامل  :صعظت ال٣ٟضان الؿمعي - م مِّم َ ا ؤؾاؾُا، ٚع ّْل٨ىّ لِـ قَغ
ّ
ْ  ؤه  ًبض

ّ
ا٢ت الؿمُٗت ٧ل ما ٢لذ صعظت ؤلٖا

 
ّ
 ما ٧اهذ َىا٥ بم٩اهُت ؤ٦بر لالهضماط.٧ل

عي ؤن ٩ًٓن للُٟل الٗاظؼ ؾمُٗا مؿخٔٓ صعاؾُا  :اإلاؿخٔٓ الضعاسخي - ْلت صعاؾت ٖاصًت، مً الًْغ ٌؿمذ لّ بمؼا

يت حهضٝ ٓ بلى  ٞالخدًير ٢بل اإلاضعسخي ٖلى مؿخٔٓ الْغ ْاإلاِاعاث، ِٞظا الىم تهُئت الُٟل ال٦دؿاب مسخل٠ اإلاٗاٝع 

ٓانل ًجٗل الُٟل ٨ًدؿب مسخل٠ ال٣ضعاث الخٗلُمُت اإلاضعؾُت.  ال٨ٟغي اإلاخ

عة ا٦دؿاب الُٟـل اإلاٗا١ ؾمُٗـ:اللٛت - ُُٟـت التي حؿمذ لّ باإلاكاع٦ت الٟٗالت َْٗجي َـظا الكٍغ يْغ ا اللٛـت الْٓ

 ْالخ٣ُ٣ُت في مسخل٠ اليكاَاث.

ُين ً ً قَغ ال َْكمل ؤًًا ٖىهٍغ
ّ
 ن في:خمش

ٓماث اإلاغجبُت زانّ :ال٣ضعة ٖلى ال٣غاءة ٖلى الكٟاٍ - ت باليؿبت للُٟل ألانم الٗم٤ُ، في خاالث ا٦دؿاب اإلاٗل

ْباللٛت.  بالِٟم 

ْال٨خابيالِٟم ْؤلاهخاط  - ْالتي حؿخسضم  :الكٟٓي  ْال٨ُُٟت للب٣اًا الؿمُٗت  ٣ًهض بها ال٣ضعاث ْؤلام٩اهاث ال٨مُت 

ْبهخاظِا. ٓبت  ْاإلا٨خ ٍٓت   في ا٦دؿاب اللٛت الكٟ

-  ًّ ًّ ؤلاصماط في ؤي ًخّم ًم٨ً ؤن  :ؤلاصماط اإلاضعسخيؾ ٍ ؾاب٣ت الظ٦غ، ل٨ً مً ألاخؿً ؤن ؾ ٓٞغ الكْغ بكٍغ ج

ًّ مب٨غة ؤي في ًّ ؾ٩ًٓن َظا ؤلاصماط في  يتؾ ْ  الْغ ًّ ؤ  الؿىت ألاْلى.ؾ
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ْاإلاٗلمين، ل٨ً  بٗينٖاصة ما ال ًازظ َظا الٗامل  خاؿص وداؿعُت الؼـل اإلاعاق طمعُا: - ْلُاء  خباع مً َٝغ ألا الٖا

ْؤن ٣ًبل  بت في الىجاح  ٓصاث الالػمت لالهضماط، م٘ مغاٖاة ؤن ٩ًٓن الُٟل  ٧ّل البض ؤن ج٩ٓن  للُٟل ألانم الٚغ اإلاجِ

ْبين الُٟل الؿٓي. ٓص بِىّ   اإلاٗا١ ؾمُٗا في ْيُٗت هٟؿُت جُلب مىّ ؤن ًخد٨م في الٟغ١ اإلآظ

لد. الؼسوغ اإلا
ّ
ت بك٩ل ٦بير في ٦ٟالت الُٟل اإلاهاب بةٖا٢ت ؾمُٗت اإلاضمج ت باألولُاء:خعل اًت ألاؾٍغ حؿاَم الٖغ

ْالضعاؾُت ْبمؿاٖضجّ ٖلى  ٓباث الىٟؿُت  ْػ الهٗ ْلُاء ٞٗالتالاظخماُٖججا ال ج٩ٓن مكاع٦ت ألا   ت، 
ّ
بطا ْظِذ بال

ْجُٟضَم في اإلاخابٗت الٟٗلُت ل٨ٟالت  ْههاثذ حؿاٖضَم  ٓالضي بخٓظحهاث  ٤ الرربٓي هدٓ ؤلاعقاص ال مً َٝغ الٍٟغ

ْع ألاؾغ  ٍٓا. ٞض ْجغب ْصٖمّ هٟؿُا  ٓالضًً َٟلِم الٗاظؼ ؾمُٗا بالبِذ ْزاعظّ  ْعي ال ٠٢ٓ ٖلى مضٔ  ة في ؤلاصماط ًخ

ْجضُٖم ٖمل اإلاسخهين. ْاؾخ٨ما٫ ما ج٣ضمذ بّ اإلاضعؾت  ْمك٨الث الُٟل اإلاٗا١ ؾمُٗا  ٓباث   ْبصعا٦ِما لهٗ

مٌ. ػسوغ ج 
ّ
  بالهُئت اإلاظخلبلت: خعل

ْم٘ طل٪ جٓظض بعاصة مؼصْظت  ٧ّل لِؿذ  ٟا٫ اإلاٗا٢ين ؾمُٗا،   ْمُِإة الؾخ٣با٫ ألَا اإلاضاعؽ الٗاصًت مىاؾبت 

جي ىُت( في اإلاكاع٦ت ْالاَخمام بٗملُت ؤلاصماط اإلاضعسخي لٟئت ْ  الجاهبين )٢ُإ الخًامً الَٓ ٢ُإ الرربُت الَٓ

ٝ بطا ما ُٖٓتجّم  اإلاٗا٢ين ؾمُٗا الظًً ؾِؿخ٣بلٓن في ؤخؿً ْْغ اع الرربٓي الٗاصي ْ  ذ ج جدؿِـ الٗاملين في ؤلَا

ْالؿاإلاين ْألابٗاص الىٟؿُت ْ ٍٓت لِظٍ اإلاغخلت مً ؤلاصماط.ًيبغي ؤن الاظخماُٖبإَمُت ج٩اٞا الٟغم للمٗا٢ين  ْالررب ت 

ٓا ٞٗاال في ٖملُت ؤلاصماط اّؾؿ٩ًٓن مضًغ اإلا ٤ الرربٓي خّتى ت اإلاؿخ٣بلُت ًٖ ٌؿاٖض ٖلى جدؿِـ ؤًٖاء الٍٟغ

ٟا٫ الؿاإلاين اّؾؿمل باإلاالٗا عي ؤن ًدًغ اإلاٗلمٓن ألَا ْمً الًْغ م الؾخ٣با٫ الُٟل اإلاٗا١ ؾمُٗا.  ْجدًيَر ت 

.ٝ ٢ٓين في ؤخؿً الْٓغ  ؾمُٗا الؾخ٣با٫ ػمالئهم اإلاٗ

 َْؿخ٣بل الُٟل ألانم خؿب ؾىّ في:

ٟا٫ -          ٓاث.بلى  ابخضاء مً اإلاُالص :خًاهت ألَا  زالر ؾى

يت ألَا -         ٓاث :ٟا٫ْع ٓاثبلى  بين زالر ؾى  .زمـ ؾى

ْالجمُٗاث ْ ٟا٫ اإلاٗا٢ين ؾمُٗا  ٟا٫، ًم٨ً إلاضاعؽ الَا ْعٍاى ألَا ْع الخًاهت  ٓٞغ ٞحها ص في اإلاىا٤َ التي ال جخ

ت للخ٨ٟل بهم في َظٍ اإلاغخلت. ٍع ت الًْغ ْالبكٍغ ٓٞير الٓؾاثل اإلااصًت   اإلاِخمت ال٣ُام بخ

ًّ في  :اإلاضعؾت الٗاصًت  -        ٓاث.ؾ  ؾذ ؾى

ٝ  الخؼىز التربىي في زعاًت اإلاعىكين طمعُا بالجصاثس: /6 ّمً اإلاْٗغ
ّ
ْلُت للمٗا٢ين ) ؤه ( 1981مىظ الؿىت الض

ْاإلاخانّ ؤنبدذ الرربُت ال ماثت مدِ اَخمام الض٫ْ 
ّ
ْلُت اإلا ىٓ ْمىٓمت الٗمل خسّههالض ٓوؿ٩ٓ  ت ٦مىٓمت الُ

ْمً ٓهِؿ٠ُ،  ْمىٓمت الُ ْلُت  جاَالا ؤَّم  الض
ّ
ٓصي بها الضمج اإلاضعسخياث ج اإلانهي لظْي الاخخُاظاث ْ  الخضًشت التي ه

ْاإلامّما ت خانّ ال ْلُاء   ماثْعى ألا
ّ
ٓماث ىٓ ٓلت ؾلُمت ٢اصعة ٖلى ؤَّم  بلى ْالخ٩ ٓة لخإمين َٟ عة َظٍ الخُ ُت ْيْغ

ْججىب الا  الاظخماعيالخٟاٖل  ؾل٥ٓ الاوسخابُت بلى  اث الىٟؿُت التي ٢ض جاصييُغابْؤلاخؿاؽ باالهخماء للجماٖت 

ْاهُت  ْالٗض ٍٓاثمّما ْالاوٗؼا٫    .٢ض ًسل٤ مكا٧ل للمٗا١ ٖلى ٖضة مؿخ

ٟا٫ اإلاٗا٢ين ؾمُٗا بالجؼاثغ في بَاع  اإلا ٟا٫ اإلاٗا٢ين اّؾؿبضؤث بغامج الخ٨ٟل باأَل اث اإلاسخهت )مضاعؽ الَا

ٓص الاؾخٗماعي الٟغوسخي ٓص،ؾمُٗا( مىظ الٓظ دي ٌٗ ؤًً ٞخدذ  ٣1886غن اإلااضخي في ؾىت جهاًت البلى  ٞلِا امخضاص جاٍع

ٟا٫ اإلاٗا٢ين ؾمُٗا بالجؼاثغ الٗانمتزانّ ؤ٫ْ مضعؾت  ٓع بً ،ت بخٗلُم ألَا ْخؿب ما ظاء في م٣ا٫ الؿُضة َػ

جي ٖٓت مً اإلاضاعؽ  1976ٚاًت بلى  ِٖسخى ٞل٣ض ب٣ُذ َظٍ اإلاضعؾت الٓخُضة ٖلى اإلاؿخٔٓ الَٓ ؤًً ؤوكإث مجم
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٢ٓين ؾمُٗاْاإلاغا٦ؼ اإلاسخهت في باقي  ٟا٫ اإلاٗ ٕ جغبُت ألَا بشالر مغاخل ٦بٔر ًم٨ً مِّم ْحٗلُ  الًَٓ؛ ٞل٣ض مغ مكْغ

 جلخُهِا ٖلى الك٩ل آلاحي:

ؾاًغث ٦ٟالت الُٟل اإلاٗا١ ؾمُٗا في َظٍ الخ٣بت :  1976ٚاًت بلى  ال٨ٟالت صازل اإلاغ٦ؼ اإلاسخو إلاسخلت ألاولى:اؤ. 

ْجل٣ُىّ حٗلُما ٖاما زم جدًيٍر للخُاة الٗملُت  الٟلؿٟت الؿاثضة آهظا٥، بمٗجى اٖخباع الُٟل ألانم َٟال مٗا٢ا 

 ٖلى ؤٚلبِخّ في م٣خهغا الخٗلُم ٩ٞان (،(BENAISSA,1997/1998,P152 التي ٖاصة ما ا٢خهغث ٖلى حٗلم مًِ ْخٝغ بؿُُت.

ًٍٓ بلى الخاالث ؤخؿً في الخلمُظ ًٓظّ زمت مًْ  الابخضاجي الخٗلُم  .اإلانهي الخ٩

٣ت اللُٟٓت الىٛمُت )اللٟٔ اإلاىٛم(  :1980بلى  1976مً  الشاهُت:ب.اإلاسخلت  ْبصزا٫ الٍُغ ب  ٓع ٢اهٓن : الخٍٗغ بِٓ

٣ت اللُٟٓت اإلاىٛمت  ْالٍُغ ٍٓت بالجؼاثغ، اٖخمضث اللٛت الٗغبُت الٟهحى  ٓمت الررب ْبغامج حٗضًل اإلاىٓ ب   LAالخٍٗغ

MÉTHODE VERBO-TONALE    ٓصة في اإلاضاعؽ ٍٓت اإلاُب٣ت في اإلاضاعؽ اإلاسخهت م٘ جل٪ اإلآظ ٓاػاة البرامج الررب ْلت م ْمدا

ْلت َاصٞت ٧ّل الٗاصًت،  لت   الاظخماعيؤلاصماط بلى  َظا مدا ا٢ت الؿمُٗت، ل٨ً الىخاثج ٧اهذ ٍَؼ مّما لٟئت طْي ؤلٖا

لين هدٓ البدض ًٖ َغ١ خضًشت ٦ُٟلت  ْاإلاؿْا بخجؿُض ؤلاصماط ٖلى ؤعى ْظّ اَخماماث الباخشين 

ٓا٢٘.  (IBID,1997/1998,P153-154)ال

ٟا٫ اإلاٗا٢ين ؾمُٗا في الٓؾِ الٗاصي:  1980ج.اإلاسخلت الشالشت: بعد  قِضث الجؼاثغ : الخسُُِ لؿُاؾُت بصماط ألَا

الث َامت في  جاَجد
ّ
ٟا٫ اإلاٗا٢ين ؾمُٗا في اإلاغخلتاج حٗلُم ْ  جغبُتالشالشت  خُض اٖخمضث ٨ٞغة  اث الخ٨ٟل باأَل

ً ؾمُٗا يمً  ٟا٫ الٗاظٍؼ ْطل٪ مؿاًغة إلاا ًدضر في بٌٗ الض٫ْ الٛغبُت بهضٝ ماّؾؿألَا ٍٓت ٖاصًت   اث جغب

ْع خًاهت لبٌٗ الكغ٧اث  الاظخماعيالخدًير لئلصماط  ٓطجي ص ٕ الىم الث ألاْلى لِظا اإلاكْغ مؿخ٣بال.ْقملذ اإلادا

ٓهاَغا٥ ىُت ال٨بٔر )ؾ ٖٓخان مً زماهُت ؤَٟا٫بط اؾخٟاصث  ،هُٟا٫(ْ  الَٓ  جؼاًض ٖضص ألا٢ؿام اإلاضمجتْ  مجم

 ؤّن  ٖضص الخالمُظ الهم اإلاضمجينْ 
ّ
  -آهظا٥–الخجغبت لم حٗمم  بال

ّ
ٓاخحهاْ  ٖلى الٗانمتبال  (IBID,1997/1998,P155)" .ي

ْالخىُٓمي لٟخذ ا٢ؿام  جّم  اثىُٗفي جهاًت الدؿْ ٓوي  اع ال٣اه ٓاؽ "ها٢صخي زانّ ْي٘ الَا ٟا٫ يُٟٗي الخ ت بااَل

ْالخماًت  ْْػاعة الٗمل  ْػاعة الرربُت  ٓػاعي اإلاكرر٥ بين  ْعص في ال٣غاع ال ٓٞين" يمً ما  ْاإلا٨ٟ ت الاظخماُٖالؿم٘ 

ْحؿٗٓن حؿٗماثت ًٍٓ اإلانهي اإلااعر في الٗاقغ مً قِغ صٌؿمبر لؿىت زماهُت  ت ) ال٠ْ  ْالخ٩ الجمهىزٍت الجصاثٍس

ً اإلانهي، الاحخماعُالدًملساػُت الؼعبُت،وشازة العمل والخماًت  الخ٣ا  جّم  ْ ،(17-16، ص ص 1419ٌت والخىٍى

ش  الشالض ٖكغ مً  ٢ًْاًا اإلاغؤة بخاٍع جي ْالاؾغة  ْْػاعة الخًامً الَٓ ْػاعة الرربُت  ْػاعي مكرر٥ بين  انضاع ٢غاع 

ٍْدضص ٦ُُٟاث ٞخذ ا٢ؿام ؤلٟين ًبيْ  ماعؽ لؿىت اعبٗت ٖكغ  ٢ٓين يمً زانّ ن   اث الرربُتماّؾؿت لالَٟا٫ اإلاٗ

ىُت.ْ  ٓمُت الخابٗت ل٣ُإ الرربُت الَٓ ت الدًملساػُت الؼعبُت، وشازة الخظامً )الخٗلُم الٗم الجمهىزٍت الجصاثٍس

ْعص فيْ .(27-25، ص ص 1435ٌكظاًا اإلاسؤة، و  الىػني والاطسة الضلُل الؿــــــىٓي الاخهاجي ؤْ  ال٨ـــــخاب  خؿب ما 

ــــــٟا٫ اإلاٗا٢ُــــــً ؾمُٗا جي ْالاؾغة ٞــــل٣ض اعجٟـــــ٘ ٖضص الَا ْػاعة الخــــًامً الَٓ ا ْ  الــــــظي ؤنضعجّ  اإلاٗا٢ين بهــــــٍغ

ُّٖٓ الجؼجي  الْ  اإلاؿخــــــٟضًً مً الاصماط اإلاضعسخي بىـــــــ
ّ
طل٪ ْ  جلمُـــــظ 1452بلى  898مـــً  2009/2010ي للؿـــــىت الضعاؾـــــُت ٨ل

ٓاع الخٗلُـــــمُت الشـــــالر ا٢ت الؿمُٗت اإلاضمجين ظؼثُاْ    ،في الَا  اإلاضمجين ْ  628بلى  ٍهل ٖضص الخالمُظ طْي الٖا
ّ
 ُا٧ل

ٕٓ  765بلى           la solidarité nationale et de la famille,2000-2010 ,p17) (Ministère de .اجلمُظ 1393اي بمجم

ٍٓت خضًشت ا٢ت الؿمُٗت ٖملُت جغب  ٞخُت في الجؼاثغ، ْ  َْٗخبر الاصماط اإلاضعسخي لظْي الٖا
ّ
دكغث ٨ٞغة خُض به

ً الًاث الَٓ ٖٓت مً  ٕ الضمج اإلاضعسخي في مجم ٟا٫ اإلاٗا٢ين ْ  الاظخماعيباصعث  مهالر اليكاٍ ْ  مكْغ مضاعؽ الَا

ا٢ت  ٟا٫ طْي ؤلٖا ىُت بٟخذ ؤ٢ؿام مضمجت لهالر ٞئت ألَا الًاث بالكغا٦ت م٘ ٢ُإ الرربُت الَٓ ؾمُٗا لبٌٗ ال
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 ْ ين ٖلحها ٦ما جدخـــــاط زانّ الؿمُٗت  ْمىانب الٗمل للمكٞغ ٢ٓعي،ل٨جها جٟخ٣ض للضٖم اإلااصي  ت الخاملين للؼعٕ ال٣

ٓصة الرربُتاإلاْ  الخ٣ُـــــُمْ  للمخابٗت ْػاعة الخـــًامً لًمان ظ ٍ ْ  الخٗلُم ْ  ـــــغا٢بت الامغ الظي لم جـــ٣بل ٖلُّ بٗض  الكْغ

م الالػمت الهجاح ججغبت الضمج في الجؼاثغ.  ْلت مً َٝغ الجِاث الٓنُت  ٧ّل ٞٚغ ٓصاث اإلابظ ل٨جها ب٣ُذ ٖباعة اإلاجِ

ْصة ٖلى مؿخٔٓ الٗانمت  ْمدض ٓاظض -ًٖ ججاعب مددكمت   الًاث الكما٫ْ  -ظل الا٢ؿام اإلاضمجت ؤًً جخ ْ ،بٌٗ 

.ً الًاث الَٓ ْمت ان لم ه٣ل مىٗضمت ٞٗال في باقي  خض ٦بير ًٖ صٖم للؿُاؾت بلى  ال ٌٗبر مّما  ج٩اص ج٩ٓن مٗض

ٍٓت  الضمجُت ٕ بغمخّْ  الررب ٍٓاْ  ال للمكْغ ا٢ت الؿمُٗت ؾى  .طل٪ م٘ جؼاًض حٗضاص اإلاهابين بااٖل

ضًًعٚم آلاعاء اإلاخًاعبت ْ  ٓماْ  بين اإلاٍا ا٢ت ٖم الهم ْ  اإلاٗاعيين ل٨ٟغة الاصماط  اإلاضعسخي لظْي الٖا

ْبىجاخاتها،زهٓنا ٢ٓذ الغاًَ بٗض مطخي ما ٣ًاعب ال٣ٗضًً مً ْ  ،جب٣ى الٗملُت ٢اثمت بى٣اثهِا  ٢ض جدخاط في ال

ٓهُا في الجؼاثغ ٍٓم قامل خ٫ٓ اإلاْ  ج٣ُُمالى ،الؼمً مىظ بضاًت ٞخذ اإلاجا٫ لخُب٣ُِا ٢اه  ُاثؾرراجُجالا ْخُلباث ج٣

ٓصاث مٗخبرة مً ؤظل جإؾِـ الرربُت الضمجُت ٦ٟــــ٨غةْ ٍٓاث بٗض ان بظلذ مجِ ْل ٓة ؤْلى هدٓ الاصماط ْ  ألا ٦سُ

ْعَا جغؾُش ٢ُم الخًامً الاظخماعي ٍٓت التي ْظب ؤن جدبجى بض ٓمت الررب ا٢ت الؿمُٗت يمً اإلاىٓ ْاةْ  لظْي الٖا  اإلاؿا

 اخررام آلازغ في ازخالّٞ.ْ 

 اإلاساحع العسبُت:

ا( .1  .1998،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ال٣اَغة،1ٍ"علم هـع الؼـىلت"،ؾُض ؤخمض )ٖبض اإلاجُض(:ْ  ؤخمض الكغبُجي )ػ٦ٍغ

ْالخماًت  .2 ْػاعة الٗمل  ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، ٓعٍت الجؼاثٍغ ًٍٓ اإلانهي، الاظخماُٖالجمِ ْالخ٩ كساز وشازي مؼترن ت 

ضة الغؾمُت، الٗضص ،الخىاض ت باالػـاٌ طعُـيزاصّ ًخظمً ؿخذ اكظام  ْ ال٣ٗضة  13،15الجٍغ  .17-16،م م 1419ط

جي ْالاؾغة .3 ْػاعة الخًامً الَٓ ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، ٓعٍت الجؼاثٍغ كساز وشازي مؼترن ًددد ٢ًاًا اإلاغؤة، ْ  الجمِ

ضة الغؾمُت، الٗضص ،ت لالػـاٌ اإلاعىكينزاصّ هُـُاث ؿخذ اكظام   .27-25،م م 1435عمًان  29،44الجٍغ

4.  ،)١ ؾان )ٞاْع ٓػ2َ٘،ٍ"طُىىلىحُت ألاػـاٌ ػير العادًين"الْغ ْالخ ْاليكغ   .1996ٖمان،،،صاع ال٨ٟغ للُباٖت 

اى،"جسبُت اإلاعىكين في الىػً العسبي"،بغ٧اث ؤخمض)لُٟي(: .5 ش،الٍغ  .1981صاع اإلاٍغ

ت لليكاٍ الاظخماعيالخًامً ْ  ْػاعة الدكُٛل .6 ت اإلاغ٦ٍؼ ً لألكظام  منهجي للمظخسدمين،"دلُل الاظخماعي، اإلاضًٍغ اإلااػٍس

ٓعة،ت باالػـاٌ اإلاعاكين طمعُا"خاصّ ال ٖٓت ٚير ميك  .2002مُب

غاء الكغ١ ال٣اَغة،1ٍت"،خاصّ "طُىىلىحُت ذوي الخاحاث الؾُض ؾلُمان )ٖبض الغخمان(: .7  .2001،م٨خبت َػ

 اإلاساحع الاحىبُت:
1. Benaissa (Zehour),"Rapport d'étape sur l'intégration des enfants handicapés auditifs en milieu ordinaire ",in 

orthophonia, N°05,1997/1998. 

2. Busquet (Denise) et Mottier (Christine), "L'enfant sourd développement psychologique et réeducation"  

,bailliére, Paris, 1978. 

3. Gillig (Jean marie), "Intégrer l'enfant a l'école", dunod, Paris,1996. 

4. Labergere (Aimé) ,"l'accueil des jeunes handicapés à l'école" in handicaps et inadaptation", les cahiers du 

c.t.n.e.r.h.i, n°32, 1985. 

5.  Ministère de la solidarité nationale et de la famille, annuaire statistique n°1, 2000 -2010. 

6. Philip (Christine), "Contribution à une critique de la notion de handicap", in handicaps et inadaptations, les 

cahiers du c.t.n.e.r.h.i, n°32, 1985. 

7. Unicef,'' Droit fondamentaux  des enfants et des femmes  ,1999. 

8. Virole (Benoit),''Psychologie de la surdité'', de boeck université, Bruxelles,1996. 

  



    6102   خٌاٌ     – 34عذد   -رلهّخ دساسبد جلبيعخ األغٌاغ 
 

90 

  ني عقهْب انقبثهني نهتعهىتخهّفانسهٌكْخ عنذ ادلً ْخَفعبنبد االظؽشاثاال

 -ّنيتٌزّذني عقهْب انقبثهني نهتعهى ًانتخهّفدساسخ يقبسَخ ثني ادل-

 ٌظمُىت َالًلي.د

 حامعت الخاج لخظس باجىت

  :اإلالخص

٦ُٓت ٖىض اإلاْ  ُتهٟٗالاث الا يُغابٖلى الا  ّٗغٝالخبلى  َضٞذ الضعاؾت ٟالؿل
ّ
٢ْض  ،ين ٣ٖلُا ال٣ابلين للخٗلمخسل

ه ّٓ ىتذ ج٩ ُّ ٟم( َٟال 30( مٗا٢ا )60الضعاؾت مً ) ٖ
ّ
٢ْضجّٓخض( َٟال 30)ْ ا ٣ٖلُاخسل ام اإلاىهج الٓنٟي اؾخسض جّم  ًا. 

ْما الخدلُلي   اإلا٣اعن  اإلاىهج اماؾخسض ٧ان في َظٍ الضعاؾت. 
ّ
٦ُٓتٖىض اإلا اثيُغابصعاؾت الا  بهضٝبال ٟالؿل

ّ
ين خسل

للئلظابت ٖلى ؤؾئلت الضعاؾت اإلا ًين خّٓخض٣ٖلُا م٣اعهت بال
ّ
   :ت فيخمش

٦ُٓتْ  ُتهٟٗالاث الا يُغابمؿخٔٓ الا  ما-1 ٟاإلا لضٔ الؿل
ّ
 ين ٣ٖلُا؟خسل

١ جٓظض َل-2 ٦ُٓتْ  ُتهٟٗالاث الا يُغابمؿخٔٓ الا  في ْٞغ ا٢ت)ال الؿل ٕٓ ؤلٖا ٠حٗٔؼ لى
ّ
 ؟(خّٓخضال–ال٣ٗلي خسل

١ في مؿخٔٓ  َل -3  ٟحٗٔؼ لجيـ اإلااالىؿداب االىٟٗالي جٓظض ْٞغ
ّ
 ؟  اين ٣ٖلُخسل

  :ذ الضعاؾت للىخاثج الخالُتجّٓنلْ 

ٟصعظت ؤصاء اإلا خّٓؾِان م-1
ّ
ٓػن وؿبي( 27.43)بلٜ  ٩ّل ين ٣ٖلُا ٖلى اإلا٣ُاؽ ٦خسل َْظا ًض٫ ٖلى ؤن َظٍ  ،68.60 ب

 ت. خّٓؾُالضعظت م

١ في -2 ٓص ْٞغ ٦ُٓتْ  ُتهٟٗالاث الا يُغابمؿخٔٓ الا  ٖضم ْظ ا٢ت)ال الؿل ٕٓ ؤلٖا ٠حٗٔؼ لى
ّ
 (  خّٓخضال–ال٣ٗلي خسل

١ في مؿخٔٓ  -3 ٓص ْٞغ ٟمللاالىؿداب االىٟٗالي ْظ
ّ
 ين ٣ٖلُا خؿب الجيـ لهالر الاهار.خسل

Abstract 

This study aimed to identify the emotional and behavioral disorders at the mentally retarded 

who are able to learn, and study sample consisted of 60 disabled (30) mentally retarded children and 

30 children autism. I have been using descriptive and analytical approach in this study. What was 

the use of comparative approach, but to study the disorders Alslukihand mentally retarded 

compared Baltouhdian to answer the questions of the study 

1. What emotional and behavioral disorders among mentally retarded level? 

2. Are there differences in the level of emotional and behavioral disorders due to the type of 

disability (mental retardation - autism)? 

 3. Are there differences in the level of emotional withdrawal due to the sex of the mentally 

retarded? 

The study found the following results: 

1-The average temperature of the performance of the mentally retarded on the scale as a whole 

amounted to (27.43) 68.60 relative weight, and this shows that this middle-class. 

2. The lack of differences in the level of emotional and behavioral disorders due to the type of 

disability (mental retardation - autism) 

3. The existence of differences in the level of emotional withdrawal for the mentally retarded by sex 

in favor of females. 

ْز٣ُا اعجباَال٨شير مً الخبر طل٪ ؤن َظٍ ألازيرة مغجبُت  تخانّ طْي الاخخُاظاث ال ٞئاث ؤؾالذ مك٩لت :ملدمت ا 

ْ ْ  ال٣ٗلُتبال٣ضعة  ْج٣ضمّ ٖلى ٦ٟاءة زانّ مؿخٔٓ ٦ٟاءة الٟغص  ٓعٍ  ت آن ؤي مجخم٘ مً اإلاجخمٗاث ٌٗخمض في جُ

ٟحٗض ٞئت اإلاْ  ،اٞغاصٍ
ّ
ْٖلى طل٪خسل اًت َظٍ الٟئت ال ج٠٣ ٖىض خض الخدا٢ِم  ٞةّن  ين ٣ٖلُا في م٣ضمت َظٍ الٟئاث  ٖع
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ٓا٠٢ الخُاجُت اإلاخٗضصة  مؿاٖضاتهم ٖلىبلى  باإلاغا٦ؼ اإلاٗضة للخ٨ٟل بهم ٞدؿب، بل جمخض جد٤ُ٣ ألاصاء الخ٨ُٟي في اإلا

ُٟي اإلاؿخ٣ل الظي ٌٗخمضْن ُّٞ ٖلى ؤهٟؿِم ٞالُٟل اإلا ٠مً زال٫ ؤصائهم الْٓ
ّ
ٓعٍ في  خمّيز ٣ٖلُا ً خسل ب٣ه

ْالٗملُاث ال٣ٗلُت  اث٠  ض زانّ الْٓ ْالخجٍغ ت الٗملُاث ال٣ٗلُت الٗلُا ٧الظا٦غة، ْالاهدباٍ، الخ٨ٟير، ؤلاصعا٥، 

َْظا في َظٍ بلى  خٗمُم،ال ًهلْال ٟا٫ في مشل ؾىّ ْفي ظماٖخّ الش٣اُٞت  ٢ٓٗت مً ألَا ٦ُٓت اإلاخ اإلاٗاًير الؿل

ٓانل ْاؾخٛاللِا - -الٟاٖلُت في اإلانز٫  -الٗىاًت بالىٟـ -اإلاجاالث: الخ  -الخٓظُّ الظاحي -الاؾخٟاصة مً مهاصع اإلاجخم٘ 

٢ْذ الٟغاٙ ٧ٓاجّْ  صّخت، الاإلاِاعاث ألا٧اصًمُت، الٗمل، اؾخٛال٫   .تهماهٟٗاالْ  بالخالي ٢ض جًُغب ؾل

ٓلت اهٟٗالان الُٟل اإلاًُغب   ُا َٓ طل٪ الُٟل الظي ال ٌؿخُُ٘ ان ًخ٠ُ٨ م٘ مٗاًير الؿل٥ٓ اإلا٣ب

ًبلى  ًاصيمّما اظخماُٖا  ٓع ٖال٢اجّ الشخهُت م٘ آلازٍغ ٓع ج٣ضمّ في قتى اإلاجاالث ٦ظل٪ جضَ الٟكل في ْ  جضَ

ٍٓغ اللٛت اإلاىاؾب ت بال٠ًٗ الكضًض في خانّ باٖخباٍع  ٞئت مً ٞئاث طْي الخاظاث ال خّٓخض٢ض ًدؿم ؤًًا اإلاْ  جُ

ً ٍٓغ اللٛت اإلاىاؾبْ  الا٢امت الٗال٢اث م٘ آلازٍغ  .اإلاُل للٗؼلتْ  الٟكل في جُ

 
ً
ٟا٫ لضٔ الؿل٥ٓ صعاؾت ألَمُت ْبصعا٧ا ٢ٓين ألَا ، اإلاٗ

ً
ٔ  ُتؤَّم  مً لّ إلاا ٣ٖلُا  جإزير خضة مً الخس٠ُٟ في ٢هٓ

ا٢ت اًخّ، ٣ًٓم مً ْٖلى هٟؿّ، اإلا١ٓٗ  ٖلى ؤلٖا ٦ُٓتاث يُغابالا  صعاؾت مً بض ال بٖغ ٟاإلا لضٔ ُت هٟٗالالا ْ الؿل
ّ
ين خسل

 .ًينخّٓخض٣ٖلُا م٣اعهت بال

ٗض :الاػيالُــت -1
ُ
ا٢ت ح ٓاَغ مً ال٣ٗلُت ؤلٖا ْص حٗرٝر ال التي الٓ  لِا جخٗغى اإلام٨ً ؤن مً ْالتي ت،الاظخماُٖ بالخض

ؾغ
ُ
ٍٓاتها بمسخل٠ ظمُِٗا ألا ٓاء خض ْالش٣اُٞت ٖلى تالاظخماُْٖ الا٢خهاصًت مؿخ ا٢ت .ؾ  بوؿاهُت ْاَغة ال٣ٗلُت ٞاإٖل

ْ  مجخم٘ مجها ًسلٓ ال ذ ْاَغة ْبد٤ ٞهي ٣اث،الُبّ مً  َب٣تؤ اُٖخبرث  لظل٪ .اإلاجاالث بمسخل٠ الٗلماء اَخمام اؾرٖر

٢ٓين اإلارزاًضة اليؿب ْؤن تزانّ  الىٟؿُت، الضعاؾاث بها تهخم التي اإلاجاالث ؤَّم  مً ْاخضة   للمٗ
ً
ض جخُلب ٣ٖلُا  مً اإلاٍؼ

ين ْػمالء آباء مً بهم اإلادُِ للمجخم٘ مك٩لت الٟئت الظًً ٌك٩لٓن  َظٍ ؤَٟا٫ جسضم التي الضعاؾاث ْمكٞغ  ْمضعؾين 

هّ إلاا ٦ُٓت مك٨الث مً ًِْٓغ غج ؾل
ّ
ً، ْجٟاٖلِم الاظخماعي ج٨ُِٟم ٖلى از  الخ٣لُل ٖلى اإلاك٨الث جل٪ ْحٗمل م٘ آلازٍغ

 .لِم اإلا٣ضمت البرامج مً اؾخٟاصتهم مً

ٟا٫ َاالء ًِٓغ ٦ُٓت اإلاك٨الث مً ْاؾٗت َاثٟت ألَا ْح التي الؿل ٓاظِت جررا دت بين اإلا ْان الهٍغ  ْالخمغص ٧الٗض

ٓاٖض الالرزام ْٖضم ٦ُٓاث ٖضمبلى  ْالخٗلُماث بال٣ ٓاظِت ٖلى ال٣ضعة ؾل لْاإلا اإلا
ّ
ٓع  ،الاظخماعي الاوسخاب في تخمش  ْال٣ه

٦ُٓاثاؾخسض في ٓلت تالاظخماُٖ ام الؿل ٓانل اإلا٣ب ً، م٘ للخ ٣ت تؾخجابالا  عب ٖلى للخض ؤقض بداظت ِٞم لظا آلازٍغ  بٍُغ

ٓلت ٓا٠٢ في م٣ب  ْالش٣اُٞت تالاظخماُٖ اإلاٗاًير م٘ ْالخ٠ُ٨ لالجها٫ باآلزٍغً الٟغم لِم جيهئ ْالتي اإلاسخلٟت، اإلا

ت  .ُّٞ ًٓظضْن  الظي الاظخماعي اإلادُِ في ْالخًاٍع

٠ٞال
ّ
ٞت في  خسل ٓلت ْاَغة مْٗغ ٍٓت ْ  اإلاجخمٗاث ٧ّل ال٣ٗلي في الُٟ ٚالُا ما ج٩ٓن َظٍ الازيرة طاث اؾباب ًٖ

ٍٓيُت ْ  ج٩ ْ  م٨دؿبتؤ ٓلت ،ٚير طل٪ؤ ّٟ في الُٟ ّ ٍْم٨ً حٍٗغ
ّ
ال٣ضعة ٖلى الخ٠ُ٨ ٦ما ْ  اهسٟاى في مؿخٔٓ الظ٧اء بإه

ٓص ٠ْفي َظٍ الخالت جً٘ الُٟل اإلا ،تالاظخماُٖفي بُئخّ ْ بالُٟل في ٖمٍغ الؼمجيمإلٝٓ ْ  َٓ مِٗ
ّ
طَىُا في  خسل

ْاضر في عجٍؼ زاّم ي اهٟٗالْ  ٣ٖليْ  ْي٘ هٟسخي ٦ُٓتايُغابْ  ًِٓغ بك٩ل  ْ  اث ؾل َظا ْ  ُت ًم٨ً مالخٓتهااهٟٗالؤ

ْلُاء ٓع ٖضًضة ٢ض ج٩ٓن مهضع ٢ل٤ لال ٓم الٗاثلت التي لم جل٤ الاعقاص ت زانّ اإلاسخهين بهٟت ْ  ًِٓغ في ن ٞرزصاص َم

لُت َىا زاهُا ٖلى اإلاسخهين في اإلاغا٦ؼ ْ  الىٟسخي الجُض عة خؿً اّؾؿاإلاْ  ج٣٘ اإلاؿْا اث الىٟؿُت البُضاٚٓظُت بًْغ

ٓٞير الامان لِظٍ الٟئتالُبّ ْ  الخ٨ٟل الىٟسخي ْبخ  .ي 
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٦ُٓتيُغابان الا  ٠ُت ال ج٣خهغ ٖلى  اإلاهٟٗالالا ْ اث الؿل
ّ
َظٍ  ْحٗخبر خّٓخض،٣ٞض ٌٗاوي مجها اإلا٣ٖلُا خسل

ا٢ت مً ا٢اث ؤ٦ثر ؤلٖا ٓبت الىماثُت ؤلٖا ا خُض مً للُٟل باليؿبتقّضة ْ  نٗ ٦ّٓ ٖلى جإزيَر  (2008،1)ٚؼا٫، ؾل

ٓانلِم يُغابَٓ ؤخض الا  خّٓخضال ْح٤ُٗ ج ٟا٫  ْٚير  الاظخماعياث الىماثُت اإلا٣ٗضة التي جهِب ألَا ْاللٟٓي 

ْجٟاٖالتهم  ٍِْٓغ َظا الا الاظخماُٖاللٟٓي ٦ما ح٤ُٗ وكاَِم الخسُلي  ٓاث  يُغابت اإلاخباصلت  زال٫ الشالر الؿى

٦ُٓاث  ٍٓغ ؾل  مً ٖمغ الُٟل الظي ًبضؤ في جُ
ً
 في الشالزين قِغا

ً
ْاضخت جماما ْج٩ٓن ؤٖغايّ  ألاْلى مً ٖمغ الُٟل 

ٓاء ٖلى الظ ْؤهماٍ مخ٨غعة ْالاهُ  .اثقاطة 

٦ُٓت ٖىض اإلاْ  ُتهٟٗالاث الا يُغابصعاؾت الا ْ  مً َىا ظاءث َظٍ الضعاؾت إلل٣اء الًٓءْ  ٟالؿل
ّ
ين ٣ٖلُا خسل

 :آلاجُت الدؿائالث ًٖ ْؤلاظابت، ًًخّٓخضال٣ابلين للخٗلم م٣اعهت بال

٦ُٓتْ  ُتهٟٗالاث الا يُغابمؿخٔٓ الا  ما-1 ٟاإلا لضٔ الؿل
ّ
 ين ٣ٖلُا؟خسل

١ جٓظض َل-2 ٦ُٓتْ  ُتهٟٗالاث الا يُغابالا مؿخٔٓ  في ْٞغ ا٢ت)ال الؿل ٕٓ ؤلٖا ٠حٗٔؼ لى
ّ
 ؟(خّٓخضال–ال٣ٗلي خسل

١ في مؿخٔٓ  َل -3  ٟحٗٔؼ لجيـ اإلااالىؿداب االىٟٗالي جٓظض ْٞغ
ّ
 ؟   ين ٣ٖلُاخسل

 :ؿسطُاث الدزاطت -2

٢ٓ٘ مؿخٔٓ م -1 ٦ُٓتْ  ُتهٟٗالاث الا يُغابلال  خّٓؾِهخ ٟاإلا لضٔ الؿل
ّ
 ين ٣ٖلُاخسل

١ جٓظض -2 ٦ُٓتْ  ُتهٟٗالاث الا يُغابمؿخٔٓ الا  في ْٞغ ا٢ت )ال الؿل ٕٓ ؤلٖا ٠حٗٔؼ لى
ّ
 ( خّٓخضال –ال٣ٗلي  خسل

١ في مؿخٔٓ  -3  ٟحٗٔؼ لجيـ اإلااالىؿداب االىٟٗالي جٓظض ْٞغ
ّ
 ين ٣ٖلُاخسل

  :جبرػ اَضاٝ الضعاؾت ُٞما ًلي :اَضاٝ الضعاؾت -3

٦ُٓت ؤَّم  ال٨ك٠ ًٖ -1 ٟاإلا ُت لضٔهٟٗالالا ْ اإلاك٨الث الؿل
ّ
 .ين ٣ٖلُاخسل

2- ١ ت الْٟغ ٦ُٓت التيْ  ُتهٟٗالاث الا يُغابمؿخٔٓ الا  في مٗٞغ ا٢ت )ال الؿل ٕٓ ؤلٖا ٠حٗٔؼ لى
ّ
 (.خّٓخضال –ال٣ٗلي  خسل

١ ّٗغٝالخ-3 ٟحٗٔؼ لجيـ اإلا التياالىؿداب االىٟٗالي مؿخٔٓ  في ٖلى الْٟغ
ّ
 ين ٣ٖلُا.خسل

دتؤَّم  جخجلى :ُت الدزاطتؤَّم  -4 ٔ  التي ؤلاوؿاهُت ُت الضعاؾت في الكٍغ حؿلُِ الًٓء ٖلى ْ  الضعاؾت ٖلحها ججغ

٦ُٓتيُغابالا  ُٟت التي ٌٗاوي مجها اإلاهٟٗالالا ْ اث الؿل
ّ
ت ؤَّم  ٦ما جِٓغ  ،ن ٣ٖلُآ خسل ٕٓ في مٗٞغ ُاث اؾرراجُجُت اإلآي

٧ٓي الْ  ٖلى ْيِٗم الىٟسخي ّٗغٝالخْ  الخٗامل م٘ َظٍ الٟئت في اإلاغا٦ؼ الىٟؿُت البُضاٚٓظُت ٦ُُٟت ْ  ٗامّ الؿل

  :الخٗامل مِٗم

ت وؤلاحساثُت: -5  الخعٍسف بمصؼلخاث الدزاطت الىـٍس

  ُت:هـعالالا و اث الظلىهُتطؼسابحعٍسف الا  –5-1 

ٓ  يُغابالا   ٧ٓي َ ْاضخت ًٖ الؿل٥ٓ  ايُغابالؿل ٓعة  ا به ٧ٓا مىدٞغ هٟسخي ًخطر ٖىضما ٌؿل٪ الٟغص ؾل

الخ٨م ٖلُّ ْ  ،ٍم٨ً مالخٓخّْ  بدُض ًخ٨غع َظا الؿل٥ٓ باؾخمغاع  ،اإلاخٗاٝع ٖلُّ في اإلاجخم٘ الظي ًيخمي الُّ الٟغص

ٍٓاء ممً لِم ٖال٢ت م٘ الٟغص  ٓعي ال٣مل،)مً ٢بل الغاقضًً الا٢  ( 16، 2007مهُٟى ه

ُٟي ال٣ٗلي ٣ًل ًٖ مخٓؾِ ٫ األٍٟا َم:ًالمعوكون عللُاٌ األغـا 5-2 ن مؿخٔٓ مً ألاصاء الْٓ الظًً ًِْٓغ

ْاضر  ٍْهاخب طل٪ زلل  ين،  ًِٓغ في مغاخل الٗمغ الىماثُت مىظ ،ٞي الؿل٥ْ الخ٨ُٟيالظ٧اء باهدغاٞين مُٗاٍع

ؾان) اإلاُالص ْختى ؾً الشامىت ٖكغ   2 21)م:، 2005، الْغ

٫ٟ اإلااألٍٟا َم: بظغاثُا ًالم٢ْْٗن ٣ٖلُا٫ األٍٟا
ّ
ا الٟئت ؤّجهٖلى  ّٗغٝن للخٗلم خُض حٓ ٣ٖلُا ال٣ابلن ٓ خسل

٠هي طاث الْ  75-50التي ج٩ٓن وؿبت ط٧ائها 
ّ
ْص ،ال٣ٗلي البؿُِ خسل  (48 ،1991)مغسخي،  .ْٖلى الخض
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ٟا٫  با٦غا ايُغابَٓ  :خىّخدال اطؼساب5-3   ،اعج٣اجي قامل ًهِب ألَا
ً
ٓاء الُٟل ٖلى هٟؿّ بلى ؤه ماصًا ُ

ْلت ججىب  ٓانل مِٗمْمدا ٓباث في الخ ٓص نٗ ً بك٩ل ٞاٖل، م٘ ْظ اط الُٟل مً ؤي حُٛير ٢ض ًدضر  ،آلازٍغ ْاهٖؼ

٦ْزانّ ْ مّضةْاٞخخاهّ باألقُاء الجا ،في خُاجّ ْمٗاملت الىاؽ   (184: 2001الخلُل  )م ؤقُاء ظامضة، إّجهت بإظؼاء مجها، 

 :الظابلت الدزاطاث-6

٤ؤًٖاء  اؾخجابت: الضعاؾتٖىْان  Intalagita(1986) اهخاالحُخادزاظت 6-1 ٫ لؤلٍٟا الالج٨ُٟيللؿل٥ْ  الٍٟغ

 .اإلااؾؿاثالم٣ُمن ٞي  ًاـ٢ُْن ٣ٖلُـالمٗ

ٓامِا: الضعاؾتُٖىت   ؤلا٢امت ماؾؿاث مً ً(مخسلٟا27ْ)، تـالجماُٖ ؤلا٢امت ماؾؿاث مً ٣ًٖلُا مخسلٟا( 163) ٢

 .الٗامت

٦ُٓت الايُغاباث م٣ُاؽ الضعاؾت َب٣ذ: الضعاؾتؤصْاث   الؿل٥ْ الخ٨ُٟي للجمُٗت  م٣ُاؽ مً الشاويػء ـ)الج الؿل

٨ُت  .اإلاباقغة اإلاالخٓت، ال٣ٗلي( للخسل٠ ألامٍغ

ٓع  ؾخت إلاضة اإلاباقغة اإلاالخٓت ؤؾلٓب زال٫ مً: الضعاؾت هخاثج الؿل٥ْ الخ٨ُٟي  م٣ُاؽ جُب٤ُ بلى بياٞت، قِ

٦ُٓت الايُغاباث جغجِببلى  الضعاؾت جٓنلذ  :ًإحيُٞما  مٓضر َٓ ٦ما ًالمخسلُٟن ٣ٖلُا لضٔ اهدكاعا ألا٦ثر الؿل

اًٍعاباث ، 67ٝ ْالخصمُع %ـالٗى، 68= الؿل٥ْ ُٚع االجخماٖي % 163ٞي مئؿؿاث اإل٢امت الجماُٖت ن ـ 1

ٓز٤ؿل٥ْ ال ، 56ٖاصاث هْخُت ُٚع م٣بْلت %، 60اإلىؿداب %، 61الخمعص ْالٗهُان %، 64ىٟؿُت % ، 52بّ % ً

اث ـؿل٥ْ ُٚع مىاؿب ٞي الٗال٢، 45ٖاصاث ُٚع م٣بْلت ؤْ كاطة %، 49ماث الٛعُبت %الؿل٥ْ الىمٍي ْاللػ

 31%.ؿل٥ْ جىؿي كاط، 41ىكاٍ ػائص %، 44الكسهُت %

ىكاٍ ، 85الٗىٝ ْالخصمُع %، 69ت %ـاث الٛعُبـي ْاللػمـ= الؿل٥ْ الىمٍ 27مئؿؿاث اإل٢امت الٗامت: ن ـ 2

ع ـؿل٥ْ ُٚـال، 74ٖاصاث هْخُت ُٚع م٣بْلت %، 58االىؿداب %، 85% ًاـت اجخماُٖـع م٣بْلـاصاث ُٚـٖ، 85ػائص %

ؿل٥ْ جىؿي كاط ، 70اًٍعاباث ىٟؿُت %، 74الخمعص ْالٗهُان %، 74ي الٗال٢اث الكسهُت %ـب ٞـالمىاؿ

 48%.ؿل٥ْ ال ُْش١ بّ، 63الؿل٥ْ ُٚع االجخماٖي %، %70

ؿل٨ُْت لصٔ الم٢ُْٗن ـالاثيُغاب٫ الا الصعاؿت: مٗصٖىْان ( Freund & Reiss, 1991دزاظت ؿزوىد وزاُض )2ـ 6

 ُٚع الم٣ُمُن باؿخسصام ٢ائمت ؤبُعىث الؿل٨ُْت. ٣ًٖلُا

 ث الؿل٨ُْت.ـباؿخسصام ٢ائمت ؤبُعى ًؿل٨ُْت لصٔ الم٢ُْٗن ٣ٖلُاـالاثيُغابالا هصٝ الصعاؿت: خدصُص 

 ؿٍُ ْالمخْؿٍ ْالكصُص.ـالب يـْمعاه١ من طْي الخسلٝ ال٣ٗل ً( ٍٟال110ُٖىت الصعاؿت: ُٖىت ٢ْامُا )

٫ لصٔ األٍٟا ًع اىخكاعاـؿل٨ُْت األ٨شـالاثيُغابالا ؤصْاث الصعاؿت: خم خٍب١ُ ٢ائمت ؤبُعىث الؿل٨ُْت لخدصُص 

ت ٞي جامٗت جْن هْب٨ىػ لخكسُم األٖعاى ـْالخي خم بىائها ٞي مُٗص ٨ُىصي للخعبُت الساه، ًالم٢ُْٗن ٣ٖلُا

 .ًالم٢ُْٗن ٣ٖلُا٫ اـصٔ األٍٟـالؿل٨ُْت ُٚع المعْٚبت ل

ْهي بالخعخُب دؿب ، ت البدرـصٔ ُٖىـل ًكاعاـىخائج الصعاؿت: ؤؿٟعث الصعاؿت ٖن سمؽ مّاهع هي األ٨شع اىخ

الؿل٥ْ ، الؿل٥ْ الٗصْاىي، اصاث ال٨المُت ُٚع المىاؿبتـالٗ، الىكاٍ الػائص، الكُْٕ: االىؿداب االجخماٖي

 الىمٍي.

صٔ ـىْان الصعاؿت: مٗصالث الؿل٥ْ ٖلى ٢ائمت ؤبُعىث لخ٣صُع الؿل٥ْ لٖ (  ؤمزُىاAdams, 1992دزاظت آدم )6-3

 ؿخُْاث األعبٗت من اإلٖا٢ت ال٣ٗلُت.ـالم
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ؿخُْاث األعبٗت من اإلٖا٢ت ال٣ٗلُت ٖلى ـصٔ المـؿل٨ُْت لـالاثيُغابالا هصٝ الصعاؿت: خ٣هي الٟع١ْ ٞي مؿخُْاث 

 ن المخُٛعاث.ـصص مـ٢ائمت ؤبُعىث ْٖال٢ت مؿخْٔ المك٨الث بٗ

ػ ٨ُىصي للخعبُت الساهت ٞي ـن مع٨ـؤصْاث الصعاؿت: خم اؿخسصام ٢ائمت ؤبُعىث لخ٣صُع الؿل٥ْ من بٖصاص ٞع١ُ م

 جامٗت جْن هْب٨ىػ.

الم٣ُمُن بمعا٨ػ الخىمُت ال٨ٟعُت ٞي ْالُخي  ًمن الم٢ُْٗن ٣ٖلُا 898ُٖىت الصعاؿت: ٍب٣ث الصعاؿت ٖلى ُٖىت من 

 ٨اعْلُىا. ٫ ىُْؤُالىص ْكما

ؿُا ال٣ائمت ٖلى مخُٛعاث الجىؽ ـا خ٣ُـؿل٨ُْت ٨مـالاثيُغابالا الصعاؿت: ؤُّعث الصعاؿت ٞع١ْ ٞي مؿخْٔ ىخائج 

 ت ْالخكسُم الٍبي ْالىٟؿي ـت الٗىاُـع١ ْصعجـت ْالٗـْالٗمع ْمؿخْٔ اإلٖا٢

 .٢ًُْن ٣ٖلُاالم٫ٗ ؿل٨ُْت لصٔ األٍٟاـالاثيُغابالا ٖىْان الصعاؿت: خ٣ُُم  ( ؤمزُىاDave,1993دزاظت داؾ )ـ 6-4

٫ كاطة ْالالخْا٣ُٞت لصٔ األٍٟاـؿل٨ُْت الـٍعاباث الـهصٝ الصعاؿت: هصٞث هطٍ الصعاؿت بلى ال٨كٝ ٖن االً

 .ًالم٢ُْٗن ٣ٖلُا

ُٗاىْن من اإلٖا٢ت ال٣ٗلُت البؿٍُت الىهٝ من الط٨ْع  ً( ٍٟال20ُٖىت الصعاؿت: خ٨ْىث ُٖىت الصعاؿت من )

 ْالىهٝ من اإلىار.

 من بٖصاص البادر. ًخٍب١ُ م٣ُاؽ لالًٍعاباث الؿل٨ُْت لصٔ الم٢ُْٗن ٣ٖلُاؤصْاث الصعاؿت: خم 

ْهي: ، صٔ ُٖىت الصعاؿتـىخائج الصعاؿت: خْهلث الصعاؿت بلى ْجْص ٖصص من الؿل٨ُْاث الالخْا٣ُٞت الكاطة ل

 الؿل٥ْ الالاجخماٖي.، الؿل٥ْ الىمٍي، الىكاٍ الػائص، الؿل٥ْ المصمع ْالٗىُٝ

ٓان ْهي :(1993)الصباح انطلُم طهير دزاطت-6-5 ٟا٫ لضٔ الاظخماعي الاوسخاب" :بٗى ٢ٓين ألَا  ."اإلاٗ

 –:ًليمّما  ٧ّل  ًٖ ال٨ك٠بلى  الضعاؾت َضٞذ

1  - ٔ ٟا٫ لضٔ الاظخماعي الاوسخاب خضْر مؿخٓ ٢ٓين ألَا ،) اإلاٗ
ً
  )٢لُا

ً
، ؾمُٗا

ً
ا   بهٍغ

ً
 (خغ٦ُا

ت2 - ٕٓ الاظخماعي مؿخٔٓ الاوسخاب بين الٗال٢ت مٗٞغ ا٢ت ْه ىت قملذ.ْصعظتها ؤلٖا ُّ  م١ٓٗ، َٟل (300) الضعاؾت ٖ

ت ْؾمُٗت، ٣ٖلُت، بٖا٢ت بُجهم ؤصخاب  .ْخغ٦ُت ْبهٍغ

٢ٓين، لضٔ الاظخماعي الاوسخاب خالت ًٖ ج٨ك٠ بٖضاصَا مً اؾدباهت الباخشت اٖخمضث  مً الاؾدباهت جإلٟذ ٢ْض اإلاٗ

 :آلاجُت الى٣اٍ في الضعاؾت هخاثج جلخهذْ  .٣ٞغة (50)

١ جٓظض 1 - ٓص لضٔ الاظخماعي الاوسخاب ؾل٥ٓ في بخهاثُت صاللت طاث ْٞغ ٟا٫ حٗ ٕٓ مخٛيربلى  ألَا  ْبلى ؤلاٖا٢ت، ه

ا٢ت صعظت  .ؤلٖا

١ جٓظض 2 - ٓص الاظخماعي الاوسخاب صعظت في صاللت طاث ْٞغ  .ْظيؿّ الُٟل اإلا١ٓٗ  ٖمغبلى  حٗ

ا٢ت ٞئت بن 3 -  (1993 )الهباح،.الاوسخابي الؿل٥ٓ خُض مً ألاْلى الضعظت في ظاءث ال٣ٗلُت ؤلٖا

الؿل٨ُْت لصٔ ٫ ٖىْان الصعاؿت: خ٣ُُم المكا٨ ؤمزُىا (Paclawskyi,et al., 2004دزاظت بُىالوُظىي وآسزُن )ـ   6-6

 .ًالمعاه٣ُن الم٢ُْٗن ٣ٖلُا

 ت الصعاؿت.ـلصٔ ُٖى ًهصٝ الصعاؿت: هصٞث الصعاؿت بلى خدصُص ؤ٨شع المك٨الث الؿل٨ُْت ؤىخكاعا

المؿجلُن ٞي مُٗص الخعبُت الساهت  ًاـ٢ُْن ٣ٖلُـعاه٣ُن المٗـن المـ( م150الصعاؿت: خ٨ْىث ُٖىت الصعاؿت من )ُٖىت 

 الخاب٘ ل٣ؿم الخعبُت الساهت بْالُت لْػُاىا.

 لبادشُن.اصاص ـن بٖـبٍا٢ت مالدّت ؿل٨ُْت م، ؤصْاث الصعاؿت: خم خٍب١ُ بٍا٢ت عهص ؿل٨ُْت
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، الؿل٥ْ الٗصْاىي، ؿل٥ْ الخمعصيـي الـه ًكاعاـن ؤ٨شع المك٨الث الؿل٨ُْت اىخىخائج الصعاؿت: ؤُّعث الصعاؿت ؤ

 ((Barker, B & Brigthman, 2004, 215-219الىكاٍ الػائص.

الؿل٥ْ الخ٨ُٟي ْٖال٢خّ بمُْٟم الطاث ٫ ٖىْان الصعاؿت: صعاؿت دْ( الظعودُت:1997دزاظت المظلم ) 7-6ـ

ُٖىت  .ًا٢ُن ٣ٖلُاـطاث للمٗـال٨كٝ ٖن الؿل٥ْ الخ٨ُٟي ْٖال٢خّ بمُْٟم ال. هصٝ الصعاؿت: هصٞث ًللمٗا٢ُن ٣ٖلُا

(ٍالبت.المّاهع الؿل٨ُْت الالخ٨ُُٟت لصٔ 60ْ ) ً( ٍالبا60الصعاؿت: ٍب٣ث ؤصْاث الصعاؿت ٖلى ُٖىت م٨ْىت من )

 ْٖال٢خُا ببٗى المخُٛعاث ًالم٢ُْٗن ٣ٖلُا٫ األٍٟا

ْم٣ُاؽ مُْٟم الطاث ، يـ٨ُٟي للجمُٗت األمع٨ُُت للخسلٝ ال٣ٗلؤصْاث الصعاؿت: خم خٍب١ُ م٣ُاؽ الؿل٥ْ الخ 

 من بٖصاص البادر. ًللمخسلُٟن ٣ٖلُا

ي ؤبٗاص الؿل٥ْ الخ٨ُٟي الخالُت: ـبُن الط٨ْع ْاإلىار ٞ ًىخائج الصعاؿت: ؤ٨صث الىخائج ٖصم ْجْص ٞع١ْ صالت بدهائُا

الؿل٥ْ ، ْالٗىُٝ الؿل٥ْ المصمع، ج االجخماٖيالىً، طاخيـالخْجّ ال، المىػلُت٫ األٖما، المُاعاث االؿخ٣اللُت

اٖي ـالؿل٥ْ االجخم، اللػماث الٛعُبت، الؿل٥ْ الىمٍي، االىؿداب، عص ْالٗهُانـؿل٥ْ الخم، المًاص للمجخم٘

ع١ْ طاث صاللت بدهائُت ـاألصُْت. بُىما ٨اىث هىا٥ ٫ٞ اؿخٗما، االًٍعاباث الىٟؿُت ْاالىٟٗالُت، ع المىاؿبـُٚ

مُْٟم ، الىمْ اللْٛي، الىكاٍ اال٢خهاصي، ْ الجؿميـي: الىمـلهالذ الط٨ْع ٞي شماىُت ؤبٗاص هبُن الط٨ْع ْاإلىار 

ت ـع١ْ صالـْص ٞـْج ًًاـٖاصاث هْخُت م٣بْلت. ؤُ، ٖاصاث هْخُت ُٚع م٣بْلت، ١ بّـؿل٥ْ ال ُْش، المؿئْلُت، الٗصص

اص الخالُت: مُْٟم الٗصص ـباسخالٝ الٗمع ٞي األبٗ ًالمخسلُٟن ٣ٖلُا٫ ٞي ؤبٗاص الؿل٥ْ الخ٨ُٟي لؤلٍٟا ًبدهائُا

 (1997،23،،)المؿلم ٍعٞت هالذ الط٨ْع.ـت لـاألص٫ُْ خٗماـاؿ، ٘ـالؿل٥ْ المًاص للمجخم، ْال٢ْث

ؤْ ما ُكبّ طل٥ ، :مما خ٣صم خبُن ؤهمُت اإلٍالٕ ٖلى الصعاؿاث الؿاب٣ت الخي خىاْلث مًْْٕ الصعاؿتخعلُب

ؤم من دُر ُٖىت الصعاؿت ْالىخائج الخي ، ؤم من دُر األهصاٝ ْؤصْاث الصعاؿت، ؿْاء من دُر المىُجُت المخبٗت

، تـؿاب٣ت األجىبُت ْالٗعبُت مٗلْماث البادر من دُر خ٣صُم السلُٟت الىّعُـاث الـ٨ما ؤٚىث الصعاؿ، خْهلث بلُُا

ت جصُصة ٖلى ـبلُُا صعاؿ ًْالجْاىب الخي ؤٟٚلخُا.مًُٟا، ن اإلُجابُاث الخي ْعصث ٞي هطٍ الصعاؿاثـم ًؿخُٟصاـم

ما خ٣صمّ من ىخائج ٫ اإلٖا٢ت ال٣ٗلُت من سال٫ البُئت المدلُت من المم٨ن ؤن خؿاهم ٞي صٞ٘ دع٨ت البدر ٞي مجا

 .ًالم٢ُْٗن ٣ٖلُا٫ ؿل٨ُْت ْٖالجُا لصٔ األٍٟاـالاثيُغابالا خ٣ُُم ٫ ٢ص خُٟص البادشُن ٞي مجا

 الجاهب الىـسي 

فال -1
ّ
٠٢ٓ :العللي خسل ٓ خالت ج َ  ْ ٓ ال٣ٗلؤ ٓع في اإلاِاعاث  زاّم ْالظي ًدؿم بك٩ل  ،ٖضم ا٦خما٫ هم ب٣ه

 ٓ ُتْ  للظ٧اء ٗامّ ال ٔ الٓاَغة ازىاء مغخلت الىمٓ التي حؿِم في اإلاؿخ ٍٓتْ  مسخل٠ ال٣ضعاث اإلاٗٞغ  الخغ٦ُتْ  اللٛ

ؽ الكاْي  .تالاظخماُْٖ  (.47  ،1997 ،)مدمض مدْغ

٠ْ اإلا
ّ
ٓاٞغ ُّٞ َظٍ الؿماث خسل ٓ مً جخ   :٣ٖلُا َ

  الاظخماعيٖضم الىطج  -1 

ٓ الضازلي  -2  ٠٢ٓ الىم  عاظ٘ ا٫ ه٣و ٣ٖلي هخج ًٖ ج

 3-  ٙٓ  ًِٓغ اهشاء البل

ٓعْر)لّ انل بيُٓي  -4  ْ  م   (م٨دؿبؤ

 .ال ٌكٟى بالٗالط -5 
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ؽ ُت: هـعالالا و اث الظلىهُتطؼسابحعٍسف الا  – 2 ٓ  يُغاب" الا  1974ْع ٧ٓي َ هٟسخي ًخطر  ايُغابالؿل

ْاضخت ًٖ الؿل٥ٓ اإلاخٗاٝع ٖلُّ في اإلاجخم٘ الظي ًيخمي الُّ الٟغص ٓعة  ا به ٧ٓا مىدٞغ  ،ٖىضما ٌؿل٪ الٟغص ؾل

ٍٓاء ممً لِم ٖال٢ت م٘ ْ  ،ٍم٨ً مالخٓخّْ  بدُض ًخ٨غع َظا الؿل٥ٓ باؾخمغاع  الخ٨م ٖلُّ مً ٢بل الغاقضًً الا٢

ٓعي ال٣مل  ( 16، 2007ٗاًُت،اإلازلُل ٖبض الغخمان ْ  الٟغص " )مهُٟى ه

غاى ال  : خىّخدت للعاّم ـ اإلاـاَس ال3 ا ألاٞغاص الٗاّم ًم٨ً ج٣ؿُم ألٖا زمؿت مجاالث بلى  ًينخّٓخضت التي ًَِٓغ

 :عثِؿُت هي

 :الاحخماعيـ الخـاعل  1ـ 3

ً ْعٚباتهم مً زاللّ اؾخيخاط ًخّم خُض  ،َٓ ؾل٥ٓ ج٨ُٟي :ؤ ـ عدم الخىاصل البصسي مع آلازٍس  ً ؤ٩ٞاع آلازٍغ

ْمضٔ اهدباَِم م  ت ألا٩ٞاع التي حكير  ،ْمكاَٖغ ٍٓغ هٍٓغ عي ظضاً  في جُ ٓ يْغ بم٩اهُت الخيبا بؿل٥ٓ بلى  ْبالخالي ِٞ

باث ْالاهدباٍ ْالٚغ ً مً زال٫ مكاع٦تهم في اإلاٗخ٣ضاث   . آلازٍغ

ٟا٫ ال Mirnda ,Donnelfan,Yoder 1983ْصعؽ ٖام  ٓ يًخّٓخضألَا ٍٓال في الجلٓؽ بهضْء صْن ن، ِٞم ًهٞغ ٢ْخا ً َ ن 

ْ  ؤي جٟاٖل اظخماعي ْٚير ٖاصي في الاجها٫ م٘ ألاقُاء ؤ ب  ٓن بك٩ل ٍٚغ ٢ْض ًخهٞغ  ً الجلبي، )مكاع٦ت م٘ آلازٍغ
2005، 30)  

ٟا٫ ال :ب ـ اللعب ٟا٫ خُض ٌٗاهٓن مً مك٩لت في اللٗب الغمؼي خّٓخضًسخل٠ لٗب ألَا م مً ألَا ًين ًٖ لٗب ٚيَر

٣تهم في اللٗب ٚير ٖاصًت ج ،ْفي الخسُل ،الخمشُلُتْألا٩ٞاع  ٍغ لَْ
ّ
ٓع ؾخسضفي الا  خمش ِ ْاوي لؤللٗاب ْْ ام الٗض

٦ْ ن بال٣ل٤ ْالاعجبا٥ مً َظٍ ألالٗاب  َْكْٗغ م ج٣ضإّجهالاؾدشاعة الظاجُت   .بالٗمغ الؼمجيمِّم ا ؤقُاء خ٣ُ٣ُت ٚع

  (12 ،2005،الكُش طًب)

ًٍٓ ٖال٢اث اظخماُٖت ْالاخخٟاّ بها خّٓخضْمً زهاثو الُٟل ال :ج ـ عدم ؿهم اإلاؼاعس ي ٖضم ال٣ضعة ٖلى ج٩

ٓانل  خّٓخضٞالُٟل ال ْالخ   الاظخماعيي ًيسخب مً ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخٟاٖل 

ْ  اللؼت: –د   ،
ً
ٓع بخاجا ٢ْض ال جخُ  ،

ً
ٓع اللٛت بُُئا ٟا٫ ٍخّم اؾخسض٩ًٓن جُ ام ال٩لماث بك٩ل مسخل٠ ًٖ ألَا

 ،ً ٓانل ٚير اللٟٓي مشل حٗبيراث الٓظّ ْؤلاًماءاث ٞٛاثبت ؤّما آلازٍغ ْ  الخ  (34 ،2005الجلبي، ).هاصعةؤ

 :يخّٓخضالاجها٫ ٖىض الُٟل ال ايُغابٍْخجلى 

 .ؤ ـ الاجها٫ اإلاخمغ٦ؼ خ٫ٓ الظاث

 .اللٛت اللُٟٓت ايُغابب ـ 

ْجى٣ؿم بلى ٓع ْؾاثل الاجها٫ ٚير اللُٟٓت   :ط ـ ِْ

 (البضهُت)ـ اللٛت الجؿضًت  1

ْْؾاثل ؤزٔغ لالجها٫ 2  (2000،107 ،ق٣ير).ـ ؤهماٍ 

ُٟي   :زالر ٞئاثبلى  الاظخماعي٦ما نىٟذ اإلاك٨الث التي جغجبِ بازخال٫ ألاصاء الْٓ

 .الاظخماعيالخجىب  –ؤ 

 ت.الاظخماُٖالالمباالة  –ب 

 .(2002،33 ،ٖبض هللا) .تالاظخماُٖالٟٓاْت  –ط 

 :والاَخماماثـ مجاٌ اليؼاػاث  2ـ  5
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  :(الظلىن السوجُني)الاوؼؼاٌ بها و زباث ألاػُاء -ؤ 
ّ
جُجي بك٩ل ؤ٦بر  خّٓخضما ػاصث صعظت ال٧ل ػاص الؿل٥ٓ الْغ

 (15 ،2005الكُش طًب، )ْؤْضر 

َْٗجي ج٨غاع هٟـ الؿل٥ٓ بك٩ل مؿخمغ   Stereotypeالخدضي بالؿل٥ٓ الىمُي  خمّيز ً :ب ـ الظلىن الىمؼي

ْ  بضْن ؤن ٌكٗغ باإلالل  (25 ،1999الغاْي  خماص )الخٗب ؤ

بي وبًراء الراث –ج  ٓامل مسخلٟت باالَخمام :الظلىن الخسٍس ْاإلاٗالجت التي جغاعي ٖ جدٓى هماطط الخٟؿير 

ٓلٓظُتالاظخماُْٖجظَب الىماطط  ،اإلارزاًض ٍٓاث جلٗب ٞحها  بلى ؤّن  ت البُ ألالم ٖباعة ًٖ اعج٩اؽ ٖلى ٖضة مؿخ

ن ْآزْغ ٨ٍغ  ْعاَاما )بْغ ْالىٟؿُت ا ص ٓامل الجؿضًت    (2003،110الٗ

ْلٗل مً خّٓخضألاٞغاص ال خمّيز ً  :ـ الخصاثص اإلاعسؿُت 3ـ  5 ُت اإلاخباًىت مً ٞغص آلزغ  ًين بٗضص مً الخهاثو اإلاٗٞغ

 ؤبغػ َظٍ الهٟاث 

ا٢ت خّٓخضمً ألاٞغاص ال (% 75ـ  70)حٗخبر ما وؿبخّ  :ؤ ـ اللدزاث العللُت ْح صعظت ؤلٖا ْجررا ًين مٗا٢ين ٣ٖلُا ً 

لالكضًضة ظضاً  بِىما بلى  مً البؿُُت
ّ
ض ًٖ  جمش ًىجؼ ألاٞغاص  خّٓؾِْباإلا (70)اليؿبت اإلاخب٣ُت صعظاث ط٧اء جٍؼ

 .(50 ،٧2003اْلي، )ي ًين في الجاهب ألاصاجي الزخباعاث الظ٧اء ؤًٞل مً الجاهب اللٟٓخّٓخضال

الا٦ررار للمشيراث اإلاسخلٟت التي جدضر مً ؤْ  ٍْبضْ َظا الؿل٥ٓ في ٖضم الاَخمام:ب ـ الاهدباٍ والداؿعُت

ٓلِم في البِئت ٓاٞؼ  ،خ ْ  ٣ٞض ال حهخمٓن بالخ ٓإ الضاُٞٗت ألي شخيء ؤ ٕٓ مً ؤه اإلا٩اٞئاث اإلاسخلٟت ِٞم ال ًبضْن ؤي ه

ٓلِم   (1999،21خماص  ،الغاْي ).مً خ

َٓ ٖضم  خّٓخضالخهاثو التي جالخٔ ٖلى ؤَٟا٫ ال ؤَّم  مً:(الىحدان اطؼساب)ج ـ اإلاصاج واإلاؼاعس

ْلت الخباؾخجاب ْ  تهم إلادا ْ  الٗىا١ؤ  (32 ،2005الجلبي، )بِْاع مكاٖغ ال٠ُٗ  ؤ

ٟا٫ ال :د ـ اللدزاث الخع خسهُت ٔ ًين ٢ضعاث خـ خغ٦ُت ؤًٞل مً ب٣ُت ٢ضعاتهم خّٓخضًِٓغ ألَا   ألازغ
ّ
بال

ْجباًً في َظا اإلاجا٫  ؤّن   .لضحهم جإزغ 

 ؤجّ  ًين مً مك٨الث ٦بيرة في الظا٦غةخّٓخضٌٗاوي ظمُ٘ ألاٞغاص ال :َـ الراهسة
ّ
  م ًدخاظٓن هبال

ّ
جلمُداث بال

 .إلاؿاٖضتهم ٖلى ٖملُت الخظ٦غ ْالاؾخضٖاء (مل٣ىاث)

ٟا٫ ال :و ـ الخيبا ٢ٓاج٘ الالخ٣ت خّٓخضٌٗاوي ألَا ْال ٓباث بالٛت في الخيبا باألخضار  الكُش طًب )ًين مً نٗ

2005، 16) 

٦ْخّٓخضًِٓغ الُٟل ال :ـ الخصاثص الخظُت 4ـ  5 ّي 
ّ
ْ  ٌٗاوي مً مكا٧ل ؾمُٗت إه تؤ ْ  بهٍغ ْل٨ىّ ًِٓغ ؤ لؿمُت 

٢ٓذ هٟؿّ  ٣ٍْٓت لبٌٗ اإلاشيراث مشل الهٓث الخاٞذاؾخجابفي ال ٗت  ْ  اث ؾَغ ٓص مّما الًٓء اإلاٟاجئ ؤ ًىافي ْظ

ْ  بٖا٢ت ؾمُٗت ت لضًّ ؤ  (25 ،1999خماص  ،الغاْي )بهٍغ

 الجاهب اإلاُداوي للدزاطت: 

ْ  ْاَغة بضعاؾت حهخم ْالظي الخدلُلي الٓنٟي اإلاىهج الضعاؾت َظٍ في الباخشت حٗخمض :الدزاطت مىهج -1 ٢ًُْت خضرؤ  ؤ

ٓصة   مٓظ
ً
ٓماث ٖلى مجها الخه٫ٓ  ًم٨ً خالُا ا) .الباخض جضزل صْن  البدض ؤؾئلت ًٖ ججُب مٗل  ،ْألاؾخاط ألٚا

  اإلا٣اعن  اإلاىهج اماؾخسض ٧ان ْما  83)،2000
ّ
٦ُٓتٖىض اإلا اثيُغابصعاؾت الا  بهضٝبال ٟالؿل

ّ
ين ٣ٖلُا م٣اعهت خسل

  ًين خّٓخضبال

ىت -2 ُّ  :الدزاطت ع
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لت الازخباز -2-1 ٓجي لؤلَٟا٫ اإلاالُبّ بٗض جدضًض اإلاغ٦ؼ :ػٍس ٟي البُضاٚ
ّ
بٗض الخه٫ٓ ْ  ين ٣ٖلُا ال٣ابلين للخٗلمخسل

ىتٖلى الررزُو ٢مىا بازخباع ال ُّ ٓاثُت مدّل  ٗ ك ٣ت الازخباٖع  .الضعاؾت لظل٪ حٗخبر ٍَغ

ىتزصاثص ال-2-2 ُّ ىتًبين زصاثص ال -1-حدٌو      :ع ُّ  الجيعو  مً العدد ع

 :ؤدواث الدزاطت-3

 الظلىهُت: اثطؼسابالا  ملُاض 

٦ُٓت اثيُغابالا  م٣ُاؽبلى  ُّٞ ؤؾاسخي بك٩ل الاؾدىاص جّم :الظلىهُت اثطؼسابالا  بملُاض الخعٍسف-ؤ  الؿل

ٓظضاهُت  :ؾبٗت ؤبٗاص ٖلى اإلا٣ُاؽ َظا َْكخمل ،2001)،باّْال ت خانّ طْي الخاظاث ال لؤلَٟا٫ ْال

ْٖضم ٍخًمًْ  اإلاظلىُت: اثاطؼساب 1- ْمت ْالؿلبُت الخٗاْن  الٗضاثُت  ْ  ْاإلاٗاعيت ْالًٛب للخٗامل ْاإلا٣ا  اإلاسالٟتؤ

ٓع  اإلاؼاجي، الا٦خئاب ٖلى َْكخمل ألاطاس ي الاهخئاب 2-  بالىٟـ، الش٣ت اهسٟاى الكُِت، اثايُغاببالى٣و، الكٗ

ٓم اثايُغاب  .الى

ت الؿمُٗت ْالخبراث الاصعا٧اث الخـىير اثاطؼساب 3- ٓا٢ُٗت، ٚير ْالبهٍغ  الخسُالث ،تخانّ ال ْالاصعا٧اث ألا٩ٞاع ال

  تخانّ ال

٢ْهغ جغ٦يز ْي٠ٗ الاهدباٍ حكدذ مً ٦ال ًٍْم:الصاثد اليؼاغ -4 ٔ  ْاهسٟاى مضاٍ الاهدباٍ   تؾخجابالا  مؿخٓ

 .اللُٟٓت

ٓع  ٖلى َْكخمل ي:هـعالالا  الاوسخاب5-  .الازخُاعي  ْالهمذ الخجىب ايُغابْ الٗاَٟت  ٞخ

ٓجغ ٍْخًمً:الللم 6- ٓباث الخ ٓم ْنٗ ٍٓت ايُغابْ  الى ْالخٓٝ ٣ْٞضان الِ  .اإلاؿخ٣بلي الكُِت

ٓانل ؤؾلٓب ايُغابٖلى  َْكخمل:الخىاصل اثاطؼساب 7-   ٓاٍ ْاهسٟاى الخ  .آلازٍغً م٘ اإلاكاع٦ت ْاهسٟاى مؿخ

 )الٗال٢ت طاث ْالضعاؾاث البدٓر في امّاؾخسضب حؿمذ مىاؾبخين ْنض١ زباث بضعظت اإلا٣ُاؽ َظا جمخ٘ ٢ْض

 2001)باْت،

ت -ب  :خظاب الخصاثص الظُىىمتًر

ْ 30مً زباجّ  َب٤ ٖلى  خد٤٣ّلل:زباث اإلالُاض هبار في ٢ُاؽ الشباثاؾخسضمٗا٢ا  ْطل٪ ٦ما في  ،م مٗامل الٟا٦ْغ

 :الجض٫ْ آلاحي

 الـاهسوهبارام معامل اطخسد(ًبين زباث اإلالُاض ب2حدٌو )



    6102   خٌاٌ     – 34عذد   -رلهّخ دساسبد جلبيعخ األغٌاغ 
 

99 

٦ْظل٪ اعجٟإ الضعظت ال ٧ّل بن ٢ُمت  مٗامل الشباث مغجٟٗت في  ْع اإلا٣ُاؽ،  ٓع مً مدا  مد
ّ
ُت لشباث اإلا٣ُاؽ ٩ل

َّْظا ًض٫ ٖلى 
ّ
 .زابذ ؤه

بين  عجباٍجدضًض مٗامالث الا  جّم  ،مً نض١ الاحؿا١ الضازلي خد٤٣ّلل :صدق اإلالُاض: صدق الاحظاق الدازلي-حـ

ْالضعظت ال ٧ّل صعظت  ْع اإلا٣ُاؽ  ٓع مً مدا  مد
ّ
 .الاحؿا١ الضازلي للم٣ُاؽ ًّٓضرْالجض٫ْ الخالي  ،ُت لِا٩ل

 والدزحت ال اإلا٣ُاؽبين مداوز  زجباغمعامالث الا ( ًبين 3حدٌو )
ّ
 ُت لهايل

ْالضعظت ال ٧ّل بين صعظت  عجباًٍخطر مً الجض٫ْ الؿاب٤ ؤن الا  ْعاإلا٣ُاؽ  ٓع مً مدا  مد
ّ
ٖىض  صا٫ّ ُت لِا ٩ل

 نض١ الاحؿا١ الضازلي لّ.بلى  َْظا ٌكير  ،0.01مؿخٔٓ 

بُٗت اؾخسضؤطالُب اإلاعالجت ؤلاخصاثُت:-4 مذ في مٗالجت بُاهاث الضعاؾت بٌٗ ألاؾالُب ؤلاخهاثُت التي جخ٤ٟ َْ

ْمخٛيراتها اإلاسخلٟت ٓم  ْطل٪ مً زال٫ ،الضعاؾت  ٝ باؾم الاظخماُٖبغهامج الخؼمت ؤلاخهاثُت للٗل ْاإلاْٗغ  SPSSت 

ام ألاؾالُب ؤلاخهاثُت الخالُت: مٗامل اؾخسضجدلُل البُاهاث بْجّم  ،ْاإلاؿخسضم ٖلى ؤظِؼة الخاؾب آلالي

هبار ٍٓت ،عجباٍمٗامالث الا  ،ؤلٟا٦ْغ ْاليؿب اإلائ ْاإلا ،(T- test)ْازخباع "ث"  ،الخ٨غاعاث   خّٓؾِْالاهدغاٝ اإلاُٗاعي 

 الخؿابي

 هخاثج الدزاطت اإلاُداهُت ومىاكؼتها-5

 مىاكؼتها: و  هخاثج الـسطُت ألاولى-5-1

 :هخاثج الدزاطت-ؤ

ـاإلا لدي الظلىهُتو  ُتهـعالاث الا طؼسابلال  هخىكع مظخىي عاٌ -1
ّ
 ين عللُاخسل

ؤؿساد لدي الظلىهُت و  ُتهـعالاث الا طؼسابإلاظخىي الا ( المخوظغاث واالىدزاؿاث المعُازُت 4(ٌ زكمالجدو

ىتال ُّ  ع
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 ٌ  :اللساءة ؤلاخصاثُت للجدو

ٟصعظت ؤصاء اإلا خّٓؾِ( ؤن م4ًخطر مً الجض٫ْ ع٢م )
ّ
ٓػن وؿبي 27.43بلٜ ) ٩ّل ين ٣ٖلُا ٖلى اإلا٣ُاؽ ٦خسل ( ب

َْظا ًض٫ ٖلى ؤن َظٍ الضعظت م68.60 ٦ْما ًخطر مً الجض٫ْ هٟؿّ ؤن مخّٓؾُ،  ٟاث ؤصاء اإلاخّٓؾُت. 
ّ
ين ٣ٖلُا خسل

ٓػن اليؿبي  بين )اإلا٣ُاؽ ٖلى مجاالث  ْح ال   .(73.60–61.60جخٟاْث ُٞما بُجها خُض ًررا

ْػن وؿبي مً بين ا ايُغاب بن بىض َْٓ)الخ٨ٟير اخخل ؤٖلى  ٫ الخْاه ايُغاب زم  بىض ،(73.60إلاجاالث 

ٓػن اليؿبي )ْال٨الم  ٓػن اليؿبي في ؛ (73.00ب زم ؛ ( 72.00اليكاٍ الؼاثض )ْ  المؿل٥ ايُغاب مً ٧ّل ْحؿأْ ال

ٓػن وؿبي ) ًلُّ بٗض  ٓػن وؿبي)ل٣ل١بٗض اؤّما  ( 71.00ب  (٣ٞ68.40ض اخخل اإلاغجبت ما٢بل ألازيرة ب

 (61.60ْػن وؿبي)ؤ٢ّل ٣ٞض بخخل  ؤزغ بٗض ؤّما 

 مىاكؼت هخاثج الـسطُت ألاولى:-ب

ٟاإلاالؿل٨ُْت لصٔ  يُغاباثالا خخهصع الئدت ؤبعػ  الخ٨ٟير ايُغاباثؤن  زبذ٢ص 
ّ
 ايُغابزم ين ٣ٖلُاخسل

ا٢ت التي جُْم٨ن ؤن ُٗػٔ طل٥ بلى ال٨الم، ْ  ٫الخْاه  بى٣و ال٣ضعاث ال٣ٗلُت خمّيز جإزير ؤلٖا

ٓع في الظا٦غة ْي٠ٗ ال٣ضعاث ٖلى ا٦دؿاب مّٗضال همٓ ج٨ٟير اإلاٗا٢ين ٣ٖلُا ب ٌؿير ث بُُئت بؿبب ال٣ه

ٍٓت ٓع الظَىُت ْيالت الخهُلت اللٛ ًٍٓ اله ْج٩ ٢ٟٓا ٖىض مؿخٔٓ اإلادؿٓؾاث,اإلاٟاَُم  م مخ  ال ًغج٣ي,ٍْٓل ج٨ٟيَر

ِْٞم بلى  ْبصعا٥ الُٛبُاث  ْاإلاباصتمؿخٔٓ اإلاجغصاث  اث  ْالىٍٓغ ٓاهين  ْالغقض مشل ,ال٣ م في اإلاغا٣َت  ٩ٍْٓن ج٨ٟيَر

 ْ ْاإلاٟاَُم الخؿُت  ٓع الظَىُت الخؿُت  ٟا٫ ُٖاهُا بؿُُا ٌؿخسضم اله ٍْٓل ,اإلاك٨الث البؿُُت خّل ج٨ٟير ألَا

ٓا٠٢ ٦شيرة  م مضٔ الخُاة ج٨ٟير ؾُحي ؾاطط في م  ايُغاباهع ـن ؤي مُّع من مّؤْ (1999,مغسخي)ج٨ٟيَر

األهم ٞي ـل ؿخسصمُا الٍٟـالخي ٫ُ ٖن ٖصم ٨ٟاُت ٍع١ االخها ًُم٨ن ؤن ٨ُْن ُّْعٍ ىاجماال٨الم ْ  ٫الخْاه

ٚير اللُٟٓت مً ؤظل بهجاح ٖملُت ْ  الغؾالت اللُٟٓتم٘ مجخمّٗ ْبالخالي مدصْصُت ٢صعخّ ٖلى ُٞم ٫ ٖملُت الخٟاٖ

ٓانل ْ  ؤلاجها٫ َظٍ من  اإلاٗا٢ين ا٫ ؿبي ٞي مؿخْٔ مٗاىاة األٍٟاالم المدٍُ بّ ْما االعخٟإ الىـم الٗـْخُٟالخ

م٘ ٫ اـال٫ٟٗ ْالخي خٗخبع ؤدص مٗػػاث ا٨خؿاب اللٛت الؿلُمت ْاالخهاال٣ٗلُت ٢صعخُم جضويًٍعاباث بال ىخُجت ؤلا

ص خ٨ْن ؤبلٜ ٞي الخٗبُع من ـاألؿاؿُت ٫٢ْ ؤدص ٍع١ االخها Body languageلٛت الجؿص ٫ دُر خك٨، المدٍُُن

  اللّٟي ٫ االخها

 ،الؿل٨ُْت يُغاباثالا ُن ـب ًػاـمخمُ ًاـم٢ْٗ ًًاـؤُـل الىكاٍ الػائص ادخ ايُغابى ؤن ـا ؤ٨صث الىخائج ٖلـ٨م

 بلُّ ٫ ما خه٫ ٨ُْشعْن من م٣اٍٗت اآلسعُن ْخدع٥ُ ٨

ٖضم ُٞدْلْن، ت الطي خًعبّ اإلٖا٢ت ىدْهمـملدّْ ال كْٗعي ل٨ؿع جصاع الٗػل٫ خعٔ ؤ٨شعهم ُؿْٗن بك٨

ٓلِم إلاا مِّم ِٞ ْع خ ٞخهبذ مهصع بػٖاط للمدٍُ ٫ ص ٖن الدص الم٣بْـما خػُ ًلدع٨ت صئْبت ْىكٍُت ٚالباًض

، ت ْبكبإ عٚباخّـلخٟعُٜ ٍا٢اخّ ال٨امىاإلاٗا١ ا٫ ُْؿم ؿل٨ُْم  ٨ٍْع٣ُت ال مباكعة ُؿخسصمُا الٍٟ ًْاًٍعابا

ؿخسصم ـخعاٍ ُ، ًمن المجخم٘ ْٝ الطي ُُصص ٢صعخّ ٖلى خٗػُػ ش٣خّ بىٟؿّ ْبشباث ْجْصٍـْخدٍُم مكاٖع الس

ل٨ُْن ؤ٨شع ؛ ب ـمن الٗصائُت ؤْ ٖصم الخٗاْن ؤْ المساصٖت ْالخالٖ ًُْبصي ىمٍا، م٘ بُئخ٫ّ الُب ٖىُٟت ٞي الخٟاٖـؤؿ

من ٫ ٨اخخل ْلطا ٣ٞص ، كاٍ الػائصـن الىـٖ ًصُالـب ًُْٗخبع هطٍ األؿالُب المًٍعبت دال، ٞي خل٥ البُئت ًخإشُعا

 .ٍعاباث الؿل٨ُْتـبُن االًَا طاخاإلاغجبت اب المؿل٥ االىكاٍ الػائص ْاًٍع
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الاوسخاب, ْفي ٖضم ٢ضعجّ ٖلى يبِ بلى  خُض لٓخٔ ان اإلاٗا١ ٣ٖلُا ًمُلؿداب االىٟٗاليـاالىزم ًلحها بٗض

ْٚالبا ما ًمُل,ثهٟٗاال الا  اإلاكاع٦ت م٘ ألانٛغ ؾىا في بلى  ْٖضم ال٣ضعة ٖلى اوكاء ٖال٢اث اظخماُٖت ٞٗالت م٘ الٛير 

 اَاجّوك

من اًٍعابي ٫ ٫٨ ْلٗ، خؿبب ٞي ػُاصة كْٗعٍ بالٗػلت ْىْٟع اآلسعُن مىّي ؤن ًم٨ً بٗض ال٣ل٤ الظي ْ 

ٗي ـص ؿـطا ُْٗـه، لُّْع اآلسع ًمىُما ٢ص ٨ُْن ؿببا٫ ا ٖال٢ت ْش٣ُت م٘ بًُٗما البٗى ٨ٞـال٣ل١ ْاال٨خئاب لُم

ُْٞع عٖاُت ساهت لُم ـخم بخـالهم المؿخمع للمكاع٨ت ْاالىصماط م٘ ؤ٢عاىُم ٞي خل٥ المئؿؿاث الخي خ٫ُ األٍٟا

 للٛاُت ًمدصْصا ًمن مٗاىاخُم من اال٨خئاب ؤمعا٫ ُجٗ

 ًؿل٨ُْت األ٨شع اىخكاعاـال يُغاباثالا خعخُب بلى  ؤمع٨ُا Intalagita(1986دزاظت اىخاالجُخا )ذ جّٓنل٢ْض 

 ٨ما هْ مًْذ ُٞما ُلي: ًلصٔ المخسلُٟن ٣ٖلُا

اًٍعاباث ، 67ٝ ْالخصمُع %ـالٗى، 68= الؿل٥ْ ُٚع االجخماٖي % 163ٞي مئؿؿاث اإل٢امت الجماُٖت ن ـ 1

، 52ؿل٥ْ ال ُْش١ بّ %، 56ٖاصاث هْخُت ُٚع م٣بْلت %، 60اإلىؿداب %، 61الخمعص ْالٗهُان %، 64ىٟؿُت %

اث ـؿل٥ْ ُٚع مىاؿب ٞي الٗال٢، 45ٖاصاث ُٚع م٣بْلت ؤْ كاطة %، 49ل٥ْ الىمٍي ْاللػماث الٛعُبت %الؿ

 31%.ؿل٥ْ جىؿي كاط، 41ىكاٍ ػائص %، 44الكسهُت %

ىكاٍ ، 85الٗىٝ ْالخصمُع %، 69ت %ـاث الٛعُبـي ْاللػمـ= الؿل٥ْ الىمٍ 27مئؿؿاث اإل٢امت الٗامت: ن ـ 2

ع ـؿل٥ْ ُٚـال، 74ٖاصاث هْخُت ُٚع م٣بْلت %، 58االىؿداب %، 85% ًاـت اجخماُٖـبْلع م٣ـاصاث ُٚـٖ، 85ػائص %

ؿل٥ْ جىؿي كاط ، 70اًٍعاباث ىٟؿُت %، 74الخمعص ْالٗهُان %، 74ي الٗال٢اث الكسهُت %ـب ٞـالمىاؿ

 & Freundدزاظت ؿزوىد وزاُض ) ؤؿٟعث٦ظل٪  48%.ؿل٥ْ ال ُْش١ بّ، 63الؿل٥ْ ُٚع االجخماٖي %، %70

Reiss, 1991 ْهي بالخعخُب دؿب الكُْٕ: ، ت البدرـصٔ ُٖىـل ًكاعاـٖن سمؽ مّاهع هي األ٨شع اىخ ( ؤمزُىا

في خين الؿل٥ْ الىمٍي.، الؿل٥ْ الٗصْاىي، اصاث ال٨المُت ُٚع المىاؿبتـالٗ، الىكاٍ الػائص، االىؿداب االجخماٖي

ي ـه ًكاعاـؤن ؤ٨شع المك٨الث الؿل٨ُْت اىخ ( ؤمزُىاPaclawskyi,et al., 2004دزاظت بُىالوُظىي وآسزُن )ؤُّعث 

 الىكاٍ الػائص.، الؿل٥ْ الٗصْاىي، ؿل٥ْ الخمعصيـال

 مىاكؼتها: و  هخاثج الـسطُت الشاهُت-5-2

 :هخاثج الدزاطت-ؤ

فحعصي لىىع ؤلاعاكت )ال الظلىهُتو  ُتهـعالاث الا طؼسابمظخىي الا  في ؿسوق جىحد -2
ّ
 ( خىّخدال –العللي  خسل

تخىّطؼاإلا ًىّضح( 5حدٌو ) ىتت ؤؿساد طخجابكُمت"ث" ال و  اث الخظابُت والاهدساؿاث اإلاعُاٍز ُّ الدزاطت  ع

 الظلىهُت خظب هىع ؤلاعاكتو  ُتهـعالاث الا طؼسابإلالُاض الا 
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ٓبت اللساءة ؤلاخصاثُت: ْلُت في ؤ٢ّل ًخطر مً الجض٫ْ الؿاب٤ ؤن ٢ُمت " ث" اإلادؿ ألابٗاص  ٧ّل مً ٢ُمت " ث" الجض

 ْفي الضعظت ال
ّ
ْالضعظت الًض٫ ٖلى ٖضم مّما ُت لللم٣ُاؽ، ٩ل ١ طاث صاللت بخهاثُت في جل٪ ألابٗاص  ٓص ْٞغ  ْظ

ّ
ُت ٩ل

١ في ٓص ْٞغ َْظا ًض٫ ٖلى ٖضم ْظ ا٢ت.  ٕٓ ؤلٖا ٦ُٓتْ  ُتهٟٗالاث الا يُغابمؿخٔٓ الا  حٗٔؼ إلاخٛيره ٕٓ  الؿل حٗٔؼ لى

ا٢ت )ال ٠ؤلٖا
ّ
 (  خّٓخضال –ال٣ٗلي  خسل

١ مىاكؼت هخاثج الـسطُتالشاهُت:-ب ٓص ْٞغ ٓص ٖضم ْظ ٌٗ 
ّ
١ فيت صال  ُتهٟٗالاث الا يُغابمؿخٔٓ الا  اخهاثُا ْٞغ

٦ُٓتْ  ا٢ت )ال الؿل ٕٓ ؤلٖا ٠حٗٔؼ لى
ّ
ٟاإلا(  بلى ٨ْن ْا٢٘ خّٓخضال –ال٣ٗلي  خسل

ّ
ُكبّ بلى دص ٨بُع ما ٖلُّ ين ٣ٖلُا خسل

ب  ٨ٞالهما لصُّ بٖا٢ت طاث ٍاب٘ دؿي ُْخل٣ى ا ،ًًخّٓخضإلالصٔ ا٫ الدا ن ـٞي مئؿؿاث ساهت ُْٗاىي مالخضٍع

االًٍعاباث ٫ ٨اـْلطا ٣ٞص اكخع٨ا بلى دص ٨بُع ٞي مصٔ ُّْع ؤي من ؤك، مبخْع م٘ البُئت من دْل٫ّ هاـاخ

 الؿل٨ُْت لصُُما م٘ االسخالٝ المدصْص ُٞما بُىُما

 مىاكؼتها: و  هخاثج الـسطُت الشالشت-5-2

 :هخاثج الدزاطت-ؤ

ـحعصي لجيع اإلااالىظداب االىـعالي  مظخىي  في ؿسوق جىحد -3 
ّ
 عللُاين خسل

ـمللاالىظداب االىـعالي مظخىي  في الـسوق ًىّضح( 6حدٌو )
ّ
 ين عللُا خظب الجيعخسل

ْلُت في مؿخٔٓ  اللساءة ؤلاخصاثُت: ٓبتؤ٦بر مً ٢ُمت " ث" الجض ًخطر مً الجض٫ْ الؿاب٤ ؤن ٢ُمت " ث" اإلادؿ

١ في مؿخٔٓ مّما  ،االىؿداب االىٟٗالي ٓص ْٞغ ٟمللاالىؿداب االىٟٗالي ًض٫ ٖلى ْظ
ّ
ين ٣ٖلُا خؿب الجيـ خسل

 .لهالر الاهار

١ في مؿخٔٓ بلى  ذ الىخاثججّٓنلمىاكؼت هخاثج الـسطُتالشالشت:-ب ٓص ْٞغ ٟمللاالىؿداب االىٟٗالي ْظ
ّ
ين ٣ٖلُا خسل

 طاث جّٓنلجخ٤ٟ َظٍ الىدُجت م٘ ما. خؿب الجيـ لهالر الاهار
ً
٢ا ذ ؤلُّ صعاؾت ؾِير الهباح خُض لم ججض ْٞغ

ٟا٫ اإلا الاظخماعيصاللت في صعظت الاوسخاب  ٟلضٔ ألَا
ّ
ٓصخسل ٓص َظا(1993الجيـ )الهباح، بلى  ين حٗ َْٗ ْا٢٘ بلى  . 
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ْ  بٌٗ ألاؾغالتي جًٟل ٓع ٖلى ؤلاهار،  ٟا٫ الظ٧ ٠ت في خا٫ الزانّ ألَا
ّ
ال٣ٗلي، خُض حؿعى َظٍ ألاؾغ إلاى٘  خسل

ْلخماًتهً مً اإلاك٨الث التي  ٓع للمداٞٓت ٖلى َاٖت ألاَل  ْبزاٞتهً ؤ٦ثرمً الظ٧ ؤلاهار مً الخغ٦ت زاعط اإلانز٫، 

 .ًم٨ً ؤن ًخٗغيً لِا

ت  :ذ بلحها باآلحىجّٓنلْجٓصخى َظٍ الضعاؾت فى ْل الىخاثج التى : جىصُاث جسبٍى

ٓاٖض ْألان٫ٓ اّؾؿبطا ٧اهذ ألاؾغة هى اإلا -1 ٍْخٗلم مً زاللِا ال٣ ٍٓت ألاْلى التى ًيكإ ٞحها الُٟل  ت الررب

ْمجها ٍٓت فى جغبُت الُٟل  ٍٓت ألاْلى ُٞجب جداشخى اإلاماعؾاث الالؾ ٌ :الررب ْالٞغ ٓة ،تالخٟغ٢ ،الخظبظب ،الىبظ   ،ال٣ؿ

 .الىٟؿُت للُٟل صّختالخبُٗت إلاا لِا مً ؤزغ سخئ ٖلى ال ،الخماًت الؼاثضة ،ؤلاَما٫ ،الدكضص

ٓع الا بلى  ال ًاصٔخّتى ام ال٣ٗاب البضوى ٧ٓؾُلت لًبِ الؿل٥ٓ اؾخسضٖضم  -2 ٦ُٓت يُغابِْ اث الؿل

ٓجغ الىٟسخى لضٔ الُٟل ْالخ  .ْالهغاٖاث 

عة بقبإ خاظاث الُٟل -3 ْالخ٣ضًغ بلى  يْغ ْالخىان ْألامً ْالاؾخ٣ال٫  هٟؿُت  صّختًخمخ٘ بخّتى الخب 

ٍٓت  .ؾ

ْ  ججىب الُٟل زبراث الٟكل -4 ْالتى جاصٔؤ ٓع ؤٖغاى الا بلى  ؤلاخباٍ  ٦ُٓتيُغابِْ ٓٞير ٞغم  ،اث الؿل ْج

ْج٩لّٟ بإٖما٫ جدىاؾب م٘ ٢ضعاجّ  .الىجاح 

ٓالضًً  -5 ٍٓت فى جغبُت اؾخسضًجب ٖلى ال ْمجهاام ألاؾالُب الؿ ْاة ،الاحؿا١ ،الخ٣بل :الُٟل   ،الخىان ،اإلاؿا

اًت ،ال٠ُٗ لَظٍ ألاؾالُب ألّن  ،الاؾخ٣ال٫ ،الدؿامذ ،الٖغ
ّ
٢ٓاًت باليؿبت للُٟل مً الا  جمش ٦ُٓت يُغابال اث الؿل

ٍٓت صّختْججٗلّ ًخمخ٘ ب  .هٟؿُت ؾ

 :اإلاساحعـ 

، 1ٍ، االث الىٟؿُت ْالخعبُْت ْاالجخماُٖتـي المجـالٗاملُن ٫ٞ الؿل٥ْ اإلىؿاىي صل٫ُ خٗصُ (2003):٫جما، السٍُب .1

 ٖمان  ،م٨خبت ٞالح

اًت الْ  الىٟؿُت لؤلَباء صّختصلُل ال :(2001ماػن ) ،الخلُل .2 ْلُت صّخُتالٗاملين في الٖغ  صمك٤ ،صّختْػاعة ال،ألا

٢ؿم ، عؿالت ماجؿخُع ُٚع مىكْعة، ًاـا٢ُن ٣ٖلُـالؿل٥ْ الخ٨ُٟي ْٖال٢خّ بمُْٟم الطاث للمٗ (1997):ٍعٞت، المؿلم .3

 الخْجُّ

ا، .4 ٓص ْألاؾخاط، زلُل بخؿان ألٚا ٞلؿُين  ٚؼة، آٞا١، م٨خبت ،2 ٍ .البدض الرربٓي  جهمُم في م٣ضمت:(2000) خؿً مدم

 العُاى٫، ت المل٥ ُٞهـجامٗ، ٨لُت الخعبُت، اإلعكاص الىٟؿي

ٟا٫ لضٔ الاظخماعي الوسخاب:(1993):ؾلُمان ؾِير الهباح، .5   اإلااظؿخير، لغؾالت اؾخ٨مالُت صعاؾت اإلاٗا٢ين ألَا
ّ
 ُت٧ل

 .ألاعصهُت الجامٗت الٗلُا الضعاؾاث

ّٓخضال :(2005)ؾٓؾً قا٦غ  ،ـ الجلبي .6 ٓلي  خ ت ٖالء الضًً ماّؾؿ ،1ٍ  ،(ٖالظّ ،حشخُهّ ،زهاثهّ ،ؤؾبابّ)الُٟ

ٓػَ٘ ْالخ   .صمك٤ ،لليكغ 

٤ُٞٓ ،ـ الغاْي  .7 ّٓخضال :(1992ؤما٫ نالر ) ،خماص،ًُٞلت ج ا٢ت الٛامًت خ ْخت ،ؤلٖا  ٢ُغ ،الض

ؾان  .8 ١ )،الْغ ٟا٫ ٚير الٗاصًين )م٣ضمت في الرربُت ال :(1996ٞاْع ٓظُت ألَا ٓل   .ٖمان ،صاع ال٨ٟغ ،2ٍ (تخانّ ؾ٩ُ

ْلُت في ال :(2005عاثض ) ،الكُش طًب  .9 ْعة ألا ّٓخضالض ٓعٍتت ماّؾؿ ،خ ا٢ت في ؾ م عيا ؾُٗض )بغهامج ؤلٖا   .صمك٤،(٦ٍغ

٨ٍغ ـ ٝ .10 ٓلٜ ـ ٝ ،ـ بْغ ٓظُت ألالم :(2003)بُررمان  ،م ٓل ٓٞيًز ٓان ،ؾ٩ُ الش٣اُٞت الىٟؿُت ،جغظمت ص. ؾامغ عي

ل ،(14اإلاجلض ) ،(54الٗضص ) ،تخسّههاإلا  بيرْث ،ؤبٍغ
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٦ُٓت اثيُغابالا  م٣ُاؽ .(2001) الؿمُ٘ ٖبض آما٫ باّْ، .11  .ْالٗاصًين تخانّ ال الاخخُاظاث طْي  ْالٓظضاهُت لؤلَٟا٫ الؿل

ت، ألاهجلٓ م٨خبت  مهغ ال٣اَغة، اإلاهٍغ

ٓص  ،ـ ق٣ير .12 يب مدم ٓانلْ  اث اللٛتايُغاب :(2000)ٍػ ت ،1ٍ ،الخ  ال٣اَغة ،صاع الجهًت اإلاهٍغ

ٟم(، الخإَُل اإلانهي لل1991ٖبض الُٗٓم جخاجّ مغسخي ) .13
ّ
 ال٣اَغة   ،1ٍ  ،صاع الاجداص للُباٖت ،ين ٣ٖلُاخسل

ْلي .14 ّٓخضصاء الْ  الهبُانْ  البىاث :(2003ظُٟغي ) ،٧ا ٍْ٪ الٗغبُت ،خ ٓػ  ً،ؾبخمبر 16 ،170الٗضص ،هُ ٍٓذ ،صاع الَٓ  ال٩

ؽ الكاْي ) .15 ٠ال:(1997مدمض مدْغ
ّ
ب للُباٖت ،ال٣ٗلي خسل   1ٍ  ،ال٣اَغة ،اليكغْ  صاع ٍٚغ

ٓعي ال٣مل .16 ٦ُٓتيُغاب(: الا 2007زلُل ٖبض الغخمان للٗاًُت)ْ  مهُٟى ه  ُت، صاع اإلاؿيرة لليكغ هٟٗالالا ْ اث الؿل

 اٖت، الُبّ ْ 

بي بغهامج ٞاٖلُت (ٞخدُج مجضي ٚؼا٫،  .17 ىت لضٔ تالاظخماُٖ اإلاِاعاث جىمُت في جضٍع ُّ ٟا٫ ٖ ّٓخضال مً ألَا  مضًىت في ًينخ

ٓعة، ٚير ماظؿخير عؾالت ٖمان،  ألاعصهُت الجامٗت ميك
18. Barker, B & Brigthman, A (with Blacher, J, Heifettz, S & Murphy, D, (2004):Teaching 

everyday skills to children with special needs.American Journal on Mental Retardation, 111, (2)  
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 ًادلتٌسػ االثتذائِيٍ يذسسِ انؽٌس  عّْنخانسْكٌسٌيبتْخ نذٍ  االظؽشاثبد

 -دساسخ يْذاَْخ ثٌالّخ األغٌاغ

 علي كىٍدزي د.

 الجصاثس–حامعت عماز زلُجي ألاػىاغ 

 ملخص الدزاطت

١ في  ْالخبرة اإلاِىُت في بخضار الْٟغ ٓع الخٗلُمي  ْالُ ت ؤزغ ٧ل مً الجيـ  َضٞذ الضعاؾت الخالُت بلى مٗٞغ

ْطل٪ لضٔ  بااليُغاباثؤلانابت  ٓماجُت  ىتالؿ٩ُٓؾ ُّ الًت  ٖ ٓاٍمً اإلاضعؾين ب  . ألٚا

ٓماجُت مً بٖضاص الباخض، خُض جم  الايُغاباثْلخد٤ُ٣ ؤَضاٝ الضعاؾت جم اؾخٗما٫ م٣ُاؽ  الؿ٩ُٓؾ

ىتجُب٣ُّ ٖلى  ُّ مين  ٖ
ّ
ىتاؾخُالُٖت مً اإلاٗل ُّ ٢ْض ؤؾٟغث َظٍ الضعاؾت الاؾخُالُٖت ًٖ مالثمت  ٖ الضعاؾت، 

ٓلين. ْفي الضعاؾت ألاؾاؾ ْجمخّٗ بصباث ْنض١ م٣ب غاى الضعاؾت،  ُت اإلاؿدىضة بلى اإلاىهج الٓنٟي جم اإلا٣ُاؽ أٚل

ىتالخُب٤ُ ٖلى  ُّ ٓاثُت مً مضعسخي اإلاغخلت  ٖ ْجدلُلِا  الابخضاثُتٖك ٢ْض جم ظم٘ البُاهاث  ْمغخلت اإلاخٓؾِ. 

ٓم الاظخماُٖت   ْطل٪ باؾخسضام الازخباعاث الخالُت:  spssبخهاثُا اٖخماصا ٖلى هٓام عػمت ؤلاخهاء للٗل

هبــار Anova، ازخبــاع ججــاوـ الخباًىــاث، جدلُــل الخبــاًً ألاخــاصي )ازخبــاع )ث( للُٗىــاث اإلاؿــخ٣لت ، مٗامــل ؤلٟــا ٦ْغ

(Alpha-Cronbach ) ):٢ْض ؤؾٟغث الضعاؾت ٖلى الىخاثج الخالُت 

١ صالت بخهاثُا في   -/ 1 ٓماجُت خؿب مخٛير الجيـ. الايُغاباثال جٓظض ْٞغ  الؿ٩ُٓؾ

١ صالت بخهاثُا في  -/2 ٓماجُت خؿب مخٛير الخبرة اإلاِىُت.الؿ الايُغاباثال جٓظض ْٞغ  ٩ُٓؾ

١ صالت بخهاثُا في  -/3 سخي. الايُغاباثال جٓظض ْٞغ ٓع الخضَع ٓماجُت خؿب مخٛير الُ  الؿ٩ُٓؾ
Abstract 

This study aimed at reavealing to know the influence of sex, educational phase and professional 

experience in creating differences psychosomatic troubles in a sample of teachers in Laghouat.. 

In order to reach the study objectives, one instrument was  used,  psychosomatic disorders scale 

designed by the researcher and was practised on a sample of teachers. 

This study resulted in the validity and reliability of the scale, which was relevant to the study 

objective. Based essentially on the discriptive methode, the study was practised on a random sample 

of primary and middle schools teachers. Data were collected and analysed statiscally based on SPSS 

system, and using the following tests :  "T" test for independent samples , homogenuty of 

differences test, mono difference  analysis Anova , Alpha-Cronbach quotient. 

The study resulted in the following : 

1- There are no statistically significant differences in psychosomatic disorders according to sex 

variable at the teachers sample. 

2- There is a statistically significant differences in psychosomatic troubles according to 

professional experience variable. 

3- There are no statistically significant differences in psychosomatic disorders according to 

educational phase variable at the teacher's sample. 

ٓب ٞحها، : بػيالُت البدث ٓا٠٢ الًاُٚت، التي جخًمً زبراث ٚير مٚغ ٓاظّ الٟغص في خُاجّ الٗضًض مً اإلا ً

ٓام ٓجغ ْٖ َْظا مً قإهّ ؤن ْؤخضازا ٢ض جىُٓي ٖلى ال٨شير مً مهاصع الخ ْالتهضًض في ٧اٞت مجاالث خُاجّ،  ل الخُغ 

غاى الا٦خئابُت  ٓلٓظُت ٖامت ْألٖا ٓباز غاى الؿ٩ُ ْعا في وكإة ألٖا ًجٗل ؤخضار الخُاة اإلاشيرة للًٍٛٓ جلٗب ص

ْهي بمشابت مخٛيراث هٟؿُت اظخماُٖت حؿِم في ازخال٫ الصخت  ْمً زم ٞإخضار الخُاة اإلاشيرة للًٍٛٓ  زانت، 
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ْػٍاصة خضة (.33،ص2001)خظين ؿاًد،ؿُت لضٔ الٟغص.الىٟ ْح٣ٗضَا  ت همِ الخُاة الخضًشت  ْم٘ اػصًاص ؾٖغ

ْاهدكاعا بدُض ؤنبدذ ؤمغاى الٗهغ، جل٪ ألامغاى التي  ٓماجُت خضة  ْالهغإ جؼصاص ألامغاى الؿ٩ُٓؾ اإلاىاٞؿت 

ْاهٟٗاالث ْخغمان ٓجغاث ْنغاٖاث  ْج ْ ؤػماث اظخماُٖت  ٓة بِىما جخسظ ؤٖغايِا ق٨ال  جغظ٘ ألؾباب هٟؿُت ؤ ٢ْؿ

ْالىٟـ ْخضْر  ٓص ٖال٢ت الخٟاٖل بين الجؿم  ْجإحي َظٍ اإلاجمٖٓت مً ألامغاى ٦ضلُل ٢اَ٘ ٖلى ْظ ظؿُما. 

ٍْت في ٧ل الايُغاباث  إتها هي حجغ الؼا ْحٗخبر الًٍٛٓ التي ٣ً٘ ؤلاوؿان جدذ َْ الخإزير اإلاخباص٫ بُجهما. 

ٓماجُت.  (3ص ،2001)عاًدة خظً،  الؿ٩ُٓؾ

 ٖال٢ت بُجهما الٗال٢ت ؤن ؤي آلازغ، في ٧ل مجهما جإزير ْمضٔ ْالىٟـ، الجؿض بين الٗال٢ت مضٔ للباخض جبين َىا مً

ٍ ٧اهذ ٧ْلما .في آلازغ مجهما ٧ل ًازغ خُض جباصلُت،   الجؿض ٧ان ٧لما ْمؿخ٣غة آمىت الىٟسخي الىمٓ قْغ
ً
ٓا  ًد٤٣ هم

ا لِا الاهٟٗالُت الخالت بن بًجابُا.  زال٫ مً الظاحي الٗهبي الجِاػ ًخد٨م ٞحها الاهٟٗا٫ ٞدالت الجؿض، ٖلى جإزيَر

ٍٓت ألاظِؼة ٓجغ في ًيخج ْٖىضما الجؿم، في الًٗ ُٟت جخٛير الٗهبي الجِاػ ج  الًٗٓ، بىاء ًخٛير ختى ؤْ الًٗٓ، ْْ

 
ً
ٓماجُت باألمغاى ٌٗٝغ ما ؤْ الجؿمُت، ألامغاى الىٟؿُت مدضزا ، ص 2008ومىس ى هجُب، )زالد الؼدان الؿ٩ُٓؾ

ٓص (.197 ، خُض 1929بضعاؾت ؤزغ الخبراث ْألاخضار التي ًمغ بها الٟغص ٖلى صخخّ الىٟؿُت بلى ٖام  الاَخمامَْٗ

ْالرر ٧اهٓن  ٝ  W.Canonؤظٔغ  ْالْٓغ ٓلٓظُت اإلاهاخبت لالهٟٗاالث الكضًضة  مالخٓاجّ اإلاىٓمت ٖلى الخٛيراث الٟؿُ

 ْ  ،ٕٓ ْالج اهخهى مً طل٪ بلى ؤن اإلاىبهاث التي جدضر بزاعة اهٟٗالُت حؿبب حٛيراث في الٗملُاث اإلاشيرة للًٍٛٓ ٧األلم 

ٓلٓظُت ألاؾاؾُت.   .(335، ص 2001) خظين ؿاًد، الٟؿُ

ت َضٞذ بضاعؾت Burke & Green  (1991)مً  ٢ْض ٢ام ٧ل ٓاظِت بين الٗال٢ت إلاٗٞغ  الٗمل، ْيٍٛٓ ؤؾالُب اإلا

ٓماجُت، لاليُغاباث اإلاسخلٟت ْآلازاع ٓاظِت بين ْالٗال٢ت الؿ٩ُٓؾ  ْؤِْغث ،(B) & (A)الشخهُت  ْهمِ ؤؾالُب اإلا

ٓص الىخاثج ًٖ ٓاظِت ْؤؾالُب الٗمل يٍٛٓ بين جٟاٖل ْظ ٓاظِت ًىسٌٟ ٞٗىضما الىمِ )ؤ( لظْي  اإلا  ًؼصاص ؤؾلٓب اإلا

ٓاظِت ؤؾالُب اؾخسضام ؤن الىخاثج بُيذ ٦ما ، ْؤلاخباٍ ال٣ل٤ ٓع  في اهسٟاىبلى  جاصي ٞٗالت م  الايُغاباث ِْ

ٓماجُت  (.81-80، ص.ص 2004)ؤمل العنزي، . الؿ٩ُٓؾ

ٍٓض ؾلُان اإلاكٗان، ٓاجها "مهاصع الًٍٛٓ في الٗمل لضي2000ؤما) ٖ اإلاضعؾين في اإلاغخلت  ( ٣ٞض ٢ام بضعاؾت ٖى

ْٖال٢تها بااليُغاباث الىٟؿُت الجؿمُت ٍٓذ  ْلت ال٩ صع الًٍٛٓ اإلاِىُت َضٞذ بلى الخّٗغٝ ٖلى مها" اإلاخٓؾُت بض

ْجإلٟذ  لضٔ اإلاضعؾين في اإلاغخلت اإلاخٓؾُت ْٖال٢تها بااليُغاباث الىٟؿُت الجؿمُت،  ٍٓذ  ْلت ال٩ ىتلض ُّ الضعاؾت  ٖ

مت، مجهم )746مً )
ّ
ْمٗل ما 

ّ
، ْ)377( مٗل

ً
ما

ّ
ْمجهم )369( مٗل مت، 

ّ
ٍٓدُين،363( مٗل ٍٓدُين، 383ْ) ( مً ال٩ ( مً ٚير ال٩

ٍٓدُينْبُيذ هخاثج الضعاؾت  ٍٓت بين ال٩ ١ مٗى ٓص ْٞغ مين  ْظ
ّ
ٍٓدُين في مهاصع يٍٛٓ الٗمل، لهالر اإلاٗل ْٚير ال٩

ٍٓدُين، ٦ما بُيذ هخاثج ٍٓت بين الجيؿين في مهاصع الًٍٛٓ اإلاِىُت ْالايُغاباث  ال٩ ١ مٗى ٓص ْٞغ الضعاؾت ْظ

ٓص مٗامل اعجباٍ  ْالجؿمُت، لهالر ؤلاهار، ٦ظل٪ بُيذ هخاثج الضعاؾت ْظ مهاصع الًٍٛٓ  مٗىٓي بينالىٟؿُت 

ٔ  امٗلم 197قملذ  ْالتي (Berg, 1993) صعاؾت بيرط َْضٞذ .اإلاِىُت ، ْالايُغاباث الىٟؿُت الجؿمُت  بلى م٣اعهت مؿخٓ

مين لضٔ الاخررا١  الىٟسخي
ّ
مي  الٟه٫ٓ  ٧ل مً مٗل

ّ
٧ْان مٗض٫ الاخررا١ الىٟسخي لضٔ مٗل الٗاصًت، الرربُت الخانت، 

مي الرربُت الخانت.  مًالٟه٫ٓ الٗاصًت ؤٖلى م٣
ّ
ٓماحي اإلاغى ؤن ًدبين َىا اعهت بمٗل  جغا٦م هدُجت ًدضر الؿ٩ُٓؾ

ْجسرزن  َظٍ جررا٦م ْبالخالي ٖجها، ٌٗبر ؤن حؿخُُ٘ ال ْالتي الٟغص ٖلى ٚير الؿاعة الاهٟٗاالث  ألن الجؿض؛ في اإلاكاٖغ، 

ٓجغاث ٨َْظا حؿخمغ ٖجها، الخٗبير ؤْ مِٗا الخ٠ُ٨ ٌؿخُُ٘ لم الٟغص ، ًٖ الٟغص ٌٗبر ؤن صْن  الخ ٠٢ٓ ختى مكاٍٖغ  ًخ

  الخٗبير الىٟسخي، ًٖ الاهٟٗا٫
ً
 خُض الىاخُت الجؿمُت، مً ٌك٩ٓ بهّ بل الىٟؿُت، الىاخُت مً اإلاٍغٌ ٌك٩ٓ ال ْٚالبا
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ٓص ألاؾاسخي ؤن ايُغابّ بؿبب ٌؿاٖضٍ، ؤن ٌؿخُُ٘ ال الظي الُبي للٗالط ًخٓظّ  ْلِؿذ هٟؿُت، ؤؾباب بلى ٌٗ

ٓماجُت بااليُغاباث ٖىّ  ٌٗبر ما َْٓ ظؿمُت،  (.99ص، 2008)الؼدان، .  الؿ٩ُٓؾ

ٓاع الخٗلُمُت،  ـ ْفي ٧ل ألَا ْبك٩ل ظلي اإلاكا٧ل التي حٗاهحها َُئت الخضَع ت ٨ٌٗـ  ْا٢٘ اإلاضعؾت الجؼاثٍغ ؤما 

ْالخٛير اإلاؿخمغ في  ْلُاء الؿحئ مِٗم،  ْحٗامل ؤلاصاعة ْألا ٞاإليغاباث اإلاؿخمغة للمضعؾين ْالا٦خٓاّ في الهٟٝٓ 

ْما جُلٗىا ٖلُّ الصخ٠ مً ٖى٠ مضعسخي زهٓنا ا ماقغاث صالت ٖلى  البرامج،  ْٚيَر ـ ٧لِا  اججاٍ َُئت الخضَع

ـ.   . (45-44 ، ص.ص2008)باهي طالمي، الٓيُٗت التي حٗاوي مجها َُئت الخضَع

ٍٓت اعجإٔ  ْما ًيخج ٖجها مً ؤمغاى ًٖ م 
ّ
ْالًٍٛٓ التي ج٣٘ ٖلى ٖاج٤ اإلاٗل ْهدُجت لؤلٖباء  ْمً َظا اإلاىُل٤ 

ت ال ٓماجُت خؿب مخٛيراث الباخض في َظٍ الضعاؾت الخُغ١ إلاٗٞغ ١ في صعظت ؤلانابت بااليُغاباث الؿ٩ُٓؾ ْٟغ

ْاإلاخٓؾِ مً زال٫ َغح ؤلاق٩الُت الخالُت: ٓع الابخضاجي  مي الُ
ّ
ٓع الخٗلُمي لضٔ مٗل ْالُ ْالخبرة اإلاِىُت   الجيـ 

ٓماجُت خؿب مخٛير الجيـ لضٔ  -1 ١ صالت بخهاثُا في الايُغاباث الؿ٩ُٓؾ ىتَل جٓظض ْٞغ ُّ مً مضعسخي  ٖ

ْاإلاخٓؾِ؟ ٓع الابخضاجي   الُ

ٓماجُت خؿب مخٛير الخبرة اإلاِىُت لضٔ ال -2 ١ صالت بخهاثُا في الايُغاباث الؿ٩ُٓؾ ىتَل جٓظض ْٞغ ُّ ٗ 

 ال٩لُت؟

سخي -3 ٓع الخضَع ٓماجُت خؿب مخٛير الُ ١ صالت بخهاثُا في الايُغاباث الؿ٩ُٓؾ  َل جٓظض ْٞغ

 )ابخضاجي/مخٓؾِ(؟

 زاهُا: ؿسطُاث الدزاطت

ٓماجُت خؿب مخٛير الجيـ.ال -1 ١ صالت بخهاثُا في الايُغاباث الؿ٩ُٓؾ   جٓظض ْٞغ

ٓماجُت خؿب مخٛير الخبرة اإلاِىُت.-2 ١ صالت بخهاثُا في الايُغاباث الؿ٩ُٓؾ  ال جٓظض ْٞغ

سخي.-3 ٓع الخضَع ٓماجُت خؿب مخٛير الُ ١ صالت بخهاثُا في الايُغاباث الؿ٩ُٓؾ  ال جٓظض ْٞغ

 ؤَداؾ الدزاطت

ت: مً مىُل٤ ٓ الٓن٫ٓ بلى مٗٞغ  ؤي ٖمل البض ؤن ٌؿدىض بلى َضٝ ًدضص مؿاٍع ٞالِضٝ مً َظٍ الضعاؾت َ

ٓماجُت في يٓء مخٛير الجيـ. -1 ١ في الايُغاباث الؿ٩ُٓؾ ت الْٟغ  مٗٞغ

ٓماجُت في يٓء مخٛير الخبرة اإلاِىُت. -2 ١ في الايُغاباث الؿ٩ُٓؾ ت الْٟغ  مٗٞغ

١ في الايُغاباث  -3 ت الْٟغ ٓع الخٗلُمي.مٗٞغ ٓماجُت في يٓء مخٛير الُ  الؿ٩ُٓؾ

 ؤَمُت البدث

ْٖىهغ ٞاٖل مً ٖىانغ َظٍ  جغظ٘ ؤَمُت َظا البدض في ؤهّ ًخٗغى لجاهب مِّم  ٍٓت  ٓاهب الٗملُت الررب مً ظ

م، خُض جخٗؼػ َظٍ ألاَمُت خين وٗلم ؤن اإلاضعؾت هي اإلاىار الاظخماعي الظي جخم
ّ
َْٓ اإلاٗل ُّٞ الٗملُت   الٗملُت 

ْعَا بخضٔ آلُاث الخيكئت الاظخماُٖتا ْهي بض  . لخٗلُمُت، 

ْاإلاِىُت  ٓع لىا مضٔ اعجباٍ الًٍٛٓ الىٟؿُت  ٦ما جغمي  ؤَمُت َظٍ الضعاؾت للٓن٫ٓ بلى خ٣اث٤ ٖلمُت جه

ٓماجُت لضٔ  ىتبااليُغاباث الؿ٩ُٓؾ ُّ ْاإلاخٓؾِ  ٖ ٓع الابخضاجي  ْهي مضعسخي الُ دت مِمت في اإلاجخم٘ ؤال  ؤْ قٍغ

ٓاٍ.بمضًىت ألا  ٚ 

 :ْج٨مً ؤَمُت الضعاؾت ُٞما ًلي 
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ٓماجُت التي ٢ض  - دت الِامت مً اإلاضعؾين مً بٌٗ ألامغاى ْالايُغاباث الؿ٩ُٓؾ ت مٗاهاة َظٍ الكٍغ مٗٞغ

ْالخٗلُمي ؛  ح٤ُٗ مً ؤصاءَم الرربٓي 

اع الىٓغي اإلاخبجى، الضعاؾاث الؿاب٣ت اإلا - يت، ج٣ضم َظٍ الضعاؾت بٌٗ الخٟؿيراث اإلاؿخ٣اة مً ؤلَا ْٗغ

ٍٓت؛  ْالٗملُت الررب ْاإلاضعؾت  م 
ّ
ت التي جسو اإلاٗل ٍَٓغ  ْبظل٪ ٞهي حؿِم في ه٣اف بٌٗ ال٣ًاًا الج

ٓماجُت التي ًخٗغى - ْج٣لل مً الايُغاباث الؿ٩ُٓؾ ٓاهب الخُب٣ُُت التي ًم٨ً ؤن جدض  ٓع الج لِا  جه

  اإلاضعؾٓن.

ْص الخالُت: خدود الدزاطت:  الضعاؾت الخالُت ج٣٘ في الخض

  2016ختى ماعؽ  2016: مً ظاهٟي ؤلاػاز الصماوي -1

ٓاٍؤلاػاز اإلاياوي -2 ٓع اإلاخٓؾِ بمضًىت ألٚا ْالُ ٓع الابخضاجي   : مضاعؽ الُ

ىت: ؤلاػاز البؼسي  -4 ُّ ٓاٍ. ٖ ْاإلاخٓؾِ بمضًىت ألٚا ٓع الابخضاجي  ٓاثُت مً مضعسخي الُ  ٖك

ْاتها  : الضعاؾت الخالُت م٣ُضة بمىهجِا الٓنٟي اإلاٗخمضؤلاػاز اإلانهجي  ْبإص  ،١ ْالْٟغ ٖلى ؤؾالُب الاعجباٍ 

ٓماجُت .  اإلامشلت في م٣ُاؽ الايُغاباث الؿ٩ُٓؾ

 اإلاـاَُم ألاطاطُت للدزاطت:

ْازخلٟذ خؿب مـهىم الاطؼساباث الظُىىطىماجُت: ٓماجُت  ْلذ الايُغاباث الؿ٩ُٓؾ ٟاث التي جىا حٗضصث الخٍٗغ

ْل٨ً َظا الخٗضص لم ً ٓماجُت.الخسههاث ْالاججاَاث الٗلمُت،  ٓم الٗام لاليُغاباث الؿ٩ُٓؾ   ازغ في اإلاِٟ
ً
ٍٓا ْلٛ

ٓماحي مكخ٣ت مً  ٧لمخين:  هجض ؤن ٧لمت ؾ٩ُٓؾ

ٓع بؿببها. Psychالىٟـ  - ْ جخُ ٓامل الىٟؿُت التي مجها جبضؤ الايُغاباث الجؿمُت ؤ  ْجمشل الٗ

َْٓ الظي ْطل٪ ٌكير بلى الجؿم باٖخباٍع اإلاجا٫ الًٗٓي للخٟاٖالث ْالاهٟٗ Somaالجؿم  - االث الىٟؿُت، 

 (.18، ص2003)خظً عبد اإلاعؼي، ٣ًاسخي مً آزاع ايُغاب الىٟـ 

ْجسخهغ َظٍ ال٩لمت بلى الىٟسجؿمي. ٓماحي( هٟـ ظؿمي،   ْفي اللٛت الٗغبُت ًُل٤ ٖلى ُمهُلر )ؾ٩ُٓؾ

ٓماجُت الايُغاباث  الىُل ؤبٓ َّْٗغٝ ٓٞت الايُغاباث اهُبإ الؿ٩ُٓؾ  جل٠ ابُ ًدضر ْالتي لؤلَباء الجؿمُت اإلاإل

ُٟت في زلل ؤْ الجؿم ؤظؼاء مً ظؼء في  خُاة اليُغاب هًٓغا مؼمىت اهٟٗالُت ايُغاباث ؤًٖاثّ هدُجت مً ًٖٓ ْْ

ٍٓل الٗالط ًٟلر ال ْالتي اإلاٍغٌ  ٖالط ْٖضم الاهٟٗالي الايُغاب الؾخمغاع جاًما، قٟاءً  قٟائها في ْخضٍ الجؿمي الُ

 (.25، ص1994الىُل،  )مدمىد ؤبى الجؿمي الٗالط ظاهب بلى ؤؾبابّ

ْمً ؤَمِا ما  ٖٓت ٖلم الىٟـ بإّجها حكمل ٖضة مٗان،  ْطل٪ في مٓؾ َّْٗغٝ "ؤًؼه٪" ألامغاى الىٟسجؿمُت 

ْص مً الايُغاباث طاث الهٟاث اإلا ىتٌكير بلى ٖضص مدض ُّ ٓماجُت ٣ًهض بّ ٗ ْاإلاٗجى الشاوي َٓ ؤن لٟٔ ؾ٩ُٓؾ  ،

ْبُئخّ  ْؤن الٟغص  ْبُئخّ،  ٍْا٦ض ٖلى الٗال٢ت اإلاخباصلت بين الٟغص  ٖٓا،  َْٓ ؤ٢ل قُ ؤؾلٓب ٦لي في مماعؾت الُب 

ٓلٓظُت ؤي مك٩لت في ٖال٢ ْاإلاٗجى الشالض ٌٗخبر ؤن اإلاغى مك٩لت ب٩ً ْاإلااصًت،  ٓلٓظُت  ت مخ٩امالن مً الىاخُخين الؿ٩ُ

ذ ،الٟغص م٘ بُئخّ   (. 353، ص2001)ؤػسؾ عبد الؼني ػٍس

 Diagnositcs and Statistical Manual of Mental Disorders ال٣ٗلُت  لاليُغاباث الغاب٘ ْؤلاخهاجي الدشخُصخي الضلُل ؤما

(DSM-IV)  ؤزغ بلى ْؤقاع، 316 الُبُت  الخالت ٖلى اإلاازغ الىٟسخي الٗامل جدذ الىٟسجؿمُت الايُغاباث ْي٘ ٣ٞض 

ٓامل ٖلى الؿلبي الخٗاٌل ْؤؾلٓب الشخهُت ؾماث   DSM -IV, 1996 ,P292) الجؿمُت الٗ
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ٍٓت  Bouchard,M  (1977)َّْٗغٝ  ْز٣ُا بالخٛيراث البيُ ٓماجُت بإّجها ايُغاباث جغجبِ اعجباَا  الايُغاباث الؿ٩ُٓؾ

ْبهظا اإلاٗجى ٞةن ٓامل اهٟٗالُت،  ٍٓت اإلاٗغيت لٗ ُُٟت للًٗ ت  ْالْٓ غاى الجؿضًت التي ال ًم٨ً مٗٞغ مٗٓم ألٖا

ٓماجُت   (.65ص، 2008)هىز الدًً حبالي، ؤؾبابها اإلا٩ُاه٨ُُت ٞهي ايُغاباث ؾ٩ُٓؾ

ٓماجُت بإّجها اؾخجاباث ظؿمُت للًٍٛٓ الاهٟٗالُت،  ُاهُت الايُغاباث الؿ٩ُٓؾ ْحّٗغٝ صاثغة اإلاٗاٝع البًر

٢ْغخت  ماجيزمي  ْالتهاب اإلاٟانل الْغ ٢ْغخت اإلاٗضة ْيِٛ الضم اإلاغجٟ٘  جإزظ ق٪ ايُغاباث ظؿمُت مشل الغبٓ 

ا  ْٚيَر ٓلٓن  يب الؼلير، ال٣  (.204ص، 2005)ٍش

ٓماجُت الايُغاباث ٝٞٗغّ  ؤخمض ٩ٖاقت ؤما ٍٓت ايُغاباث اهُبإ الؿ٩ُٓؾ ًْعا الاهٟٗالي الٗامل ًلٗب ٞحها ًٖ  ص

ا َاًما ا، ٢ًٍْٓ ًُ  (.545ص، 1998)ؤخمد عياػت، الٗهبي الالبعاصي  الجِاػ زال٫ مً طل٪ ٩ًٓن  ما ْٖاصة ْؤؾاؾ

غاى الجؿمُت الىاججت مً اؾخمغاع حٗغى  ٓماجُت حكير بلى ألٖا ٍْٔغ ؾامي ٖبض ال٣ٓي ؤن الايُغاباث الؿ٩ُٓؾ

حي  ٍٓىّ الدكٍغ ٦ْظل٪ ج٩ ٓ اإلاهاب  ُٟت الًٗ )طامي عبد الٟغص لًٍٛٓ اهٟٗالُت مرزاًضة مما ًاصي بلى ايُغاب ْْ

ٓاضر ْمً (.345ص، 1995اللىي،  ٟاث ظمُ٘ ؤن ال  :ؤن ٖلى جخ٤ٟ ؿاب٣تال الىٟؿُت الخٍٗغ

ْطل٪ مً -1 ْاهٟٗالُت  ٓامل هٟؿُت  ٓماجُت هي ؤٖغاى ظؿمُت لِا ؤؾباب مغجبُت بٗ الايُغاباث الؿ٩ُٓؾ

ٓعٍا بهظٍ الاهٟٗاالث. ْإ قٗ ٢ْض ٩ًٓن الٟغص ٚير   زال٫ الجِاػ الٗهبي الالبعاصي، 

ٍٓت ألامغاى ؤن -2 ا ٖالًظا جخُلب الاهٟٗالُت الايُغاباث ًٖ الىاججت الًٗ ًُ   .لؤلًٖاء اإلاهابت َب

 .٢اثم الىٟسخي الؿبب صام ما الجؿمُت الخالت جدؿً بلى جاصي ال الُبُت الٗالظاث ؤن-3

 ؤّجها ايُغاباث مؼمىت طاث مغاخل.-4

ًاء ؤْ الًٗٓ في اإلاغى وكإة ؤن -5 ٓجغ زٌٟ في ًُٟض ال ألٖا ا ما َْظا الخ  .الِؿخيري  ًٖ الايُغاب ًميَز

ٓامل خُض مً الٗلماء ازخل٠: الظُىىطىماجُتؤطباب الاطؼساباث   لاليُغاباث اإلاؿببت ألاؾاؾُت الٗ

ٓماجُت ٓماحي خضْر الايُغاب ٞؿغ ٞمجهم مً الؿ٩ُٓؾ الاؾخٗضاص  ؤْ اجُْؤػما الخُاة يٍٛٓ بدضْر الؿ٩ُٓؾ

ٓجي ٓل ٓعازت الٟؿُ ٔ  مً ْمجهم ي٠ُٗ، ًٖٓي  ظِاػ ؤْ ًٖٓ ب  الدكٍغِ في ٖملُت زُإ بلى الايُغاب َظا ؤٖؼ

ٓع  بن بال ْالضازلُت، البُئُت للمشيراث ْالاؾخجابت ٓجي الجاهب ٍْٟؿٍغ لىا الايُغاب خضْر جُ ٓل  ْنل ٦دل٣ت الٟؿُ

ٓع  ْبين ٧لِا الؿاب٣ت اإلاخٛيراث بين ٓماحي  الايُغاب  ِْ ٍْم٨ً ؤن هٓضر بٌٗ  (.45ص، 2004)ؤمل العنزي، الؿ٩ُٓؾ

ٓ آلاحي:  َظٍ ألاؾباب ٖلى الىد

ٓامل اإلاازغة ٖلى الجىين ٢بل اإلاخعللت بالىزازتالعىامل -1.3 ْؤزغ الٗ ٓعاسي،  ٓامل الاؾخٗضاص ال : ٣ًهض بها ٖ

 ْ ْ اإلاسضعاث، ؤ ْ ال٨د٫ٓ ؤ ْجىا٫ْ ألام لل٣ٗا٢ير، ؤ ٝ الخٛظًت،  ْغ ْؤمغاى ألام، ْْ الصة،  ْال ٝ الخمل  ْغ الصجّ، ْْ

ْالخالت الىٟؿُت لؤلم،  ٓاصر، بياٞت بلى ؤزغ الخضزين،  ٍٓت حٗغيِا للخ ْحٗغى ألام (RH)ْالؼمغة الضم ْٖمغ ألام،   ،

الصة ...الخ،  ٓامل ال ْٖ  ألقٗت ب٦ـ، 

ْه٣و ألامً اطؼساب العالكت بين الؼـل والىالدًً-3-2 ب ٖلى ؤلازغاط،  ْالخضٍع : زانت ألام في ٖملُت الٛظاء 

ْايُغاب اإلاىار الاهٟٗالي في اإلانز٫  ٣ْٞغ  ْالخاظت بلى ال٣ب٫ٓ،  ْالخغمان،  ْالخٝٓ مً الاهٟها٫،  ٣ْٞضان الخب 

اجي ...الخ  ٓا٤ٞ الْؼ ت، ْؾٓء الخ ْالخالٞاث ألاؾٍغ ْالٛيرة،  ْاإلاكاخىاث  ْان  ٓ الٗض سان، ْؾُاصة ظ   (.470ص، 1997)َش

ت ؤن َىا٥ همُين للشخهُت َما )ؤ(  همؽ الشخصُت:-3.3 ٍغ ْالؿٍغ بُت  ٣ٞض بُيذ الضعاؾاث الخجٍغ

٢ٓذ،  ٓع الضاثم ب٤ًُ ال ْالكٗ ْٖضم الخىُٓم،  ٓح اإلاغجٟ٘  ْالُم ْالخىاٞـ  ْان  ْ)ب(.ٞالىمِ )ؤ( الظي ًخميز بالٗض

ا  ما٫ اإلاُلٓب بهجاَػ ٦ْثرة ألٖا َْكٗغ ب٣ٟضان الهبر، ٦ْإهّ ٌٗمل جدذ آزغ لخٓت،  ٢ْذ ٢هير، ٌؿإع الؼمً  في 
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ْعاهُت(.ؤما الىمِ )ب( ٞٗلى ال٨ٗـ، مٗخض٫  ْالض ٓماجُت )ْزانت ال٣لبُت  ؤمشا٫ َاالء ٖغيت لاليُغاباث الؿ٩ُٓؾ

٢ْخا للغاخت، بهّ ؤ٢ل ٖغيت لِظٍ الايُغاباث  ٍْرر٥  ْمىٓم،  ٓح   (.332ص، 2004)مدمد كاطم عبد هللا، الُم

لالصساع الا -4.3 ْال٨بذ الاهٟٗالي )ْزانت هـعالي الؼٍى ْبين الاؾخ٣ال٫،  خماص ٖلى الٛير  : مشل الهغإ بين الٖا

ٍٓل بالٓلم،  ٓع الُ ْالكٗ ْالُٛٔ،  ْازرزان الخ٣ض  ْان اإلا٨بٓث  ْالٗض ٓة(،  ْال٣ ٦بذ الًٛب اإلاغجبِ بى٣و ال٣ضعة 

ٍٓل  ٓجغ الىٟسخي، ْالاهٟٗا٫ الُ ْالخ ْاإلاؿخمغ  ٍٓلّ صازلُا ْالًِٛ الاهٟٗالي الكضًض  ْجد ٓجغ  ْاؾخضزا٫ الخ اإلاؼمً 

ؼ ؤْ الُال١،  ْٞاة ٍٖؼ ْالخؼن الٗم٤ُ ٖلى  ُٟخّ الٗاصًت،  ْحؿلُّ ٖلى ًٖٓ ي٠ُٗ ُٞدضر ايُغاب في ْْ

ْ ٚير اإلام٨ً جد٣ُ٣ِا  ٓا٢ُٗت ؤ سان، ْاإلاُامذ ٚير ال  (.470، 1997)خامد َش

ْالظهب الخجازب العاػـُت والجيظُت الصادمت-5.3 ْمٗاهاة مكاٖغ ؤلازم  ْالجيسخي،  : الخغمان الٗاَٟي 

ٓبت اإلاجخم٘  ْالخٝٓ مً ٣ٖ ؼي،  ْالخٝٓ اإلاغضخي مً ؤلاقبإ الٍٛغ ْالخب اإلادغم،  العج٩اب اإلاٗهُت ؤْ مدغم، 

ْاإلاٟاظئت مما لم ًتهُإ بلُّ  ٓاعر الجؿُمت  ٕٓ ال٩ ٢ْْ ب،  ٓا٠٢ ٖىُٟت ٦ما في خا٫ الخْغ ْحٗغى الٟغص إلا ْْالضًً، 

ْٖضم ٢ضعجّ ٖلى الخدمل ال َْظا ما ًاصي بلى اؾدىٟاص َا٢ت الٟغص   (.75ص، 2000)الصزاد، ٟغص، 

ٓجغا صاثمين في الشخو مشل آلالت ال٩اجبت  عىامل مهىُت:-6.3 ْج ْاإلاًِ التي جسل٤ يُٛا  ما٫  ِٞىا٥ بٌٗ ألٖا

ما٫، ِٞظٍ اإلاًِ ججٗل ناخبها ؤ٦ثر ٖ ْعظا٫ ألٖا ت  ْالؿ٨غجاٍع ت  ما٫ ؤلاصاٍع ٓماجُت ْألٖا غيت لؤلمغاى الؿ٩ُٓؾ

ْٖهاب ال٣لب    (.332ص، 2004)مدمد كاطم عبد هللا، ٧ال٣غخت ْيِٛ الضم 

ٓماجُت ٦ما ًلي:  ٍْلخو ؾٗض ظال٫ الدؿلؿل في خضْر الايُغاباث الؿ٩ُٓؾ

ٓعازُت.- ٓم ٖلى ال ٍٓجي ٣ً ٓص اؾخٗضاص ج٩  ْظ

ٓع ألا٫ْ - ْالخُ ٍٓجي ج٩ٓن هدُجت للخبراث ألاْلى  ٓص اؾخٗضاص ج٩ ٓص بالخبراث َىا الخبراث ْظ ْاإلا٣ه  ،

ْٞررة اإلاِض. ٍْضزل في طل٪ ٞررة الخمل  ْالىٟؿُت  ٓلٓظُت   الٟؿُ

ًاء. - ْالتي جازغ في هٓم ألٖا  حٛيراث الشخهُت في مغاخل الٗمغ اإلاخ٣ضمت 

-. ْ الٗضْٔ ًاء ٦ما في خاالث ؤلانابت ؤ ٓ مً ألٖا  ي٠ٗ ًٖ

ٓص الٗىهغ في خالت وكاٍ لخٓت ؤلاظِاص الىٟسخي - ٓعة الاهٟٗالُت.ْظ ْ الش  ؤ

ٓ في هٓام جخهُت الٟغص.-  اإلاٗجى الغمؼي للًٗ

اثّٟ - ٓع ْْ ٓ في جُ ٓص الًٗ ْبالخالي ظم ٓ الىٟسخي  ٠٢ٓ الىم  (.268ص، 1985)طعد حالٌ، ج

 الخعٍسف ؤلاحساجي إلاخؼيراث الدزاطت:-

ٓماجُت الايُغاباث  حّٗغٝ: الخعٍسف ؤلاحساجي لالطؼساباث الظُىىطىماجُت- الجؿمُت  الايُغاباث اهُبإ الؿ٩ُٓؾ

ٓٞت ُٟت في زلل ؤْ الجؿم ؤظؼاء مً ظؼء في جل٠ ابُ ًدضر ْالتي لؤلَباء اإلاإل  ايُغاباث ؤًٖاثّ هدُجت مً ًٖٓ ْْ

ٍٓل الٗالط ًٟلر ال ْالتي اإلاٍغٌ خُاة اليُغاب هًٓغا مؼمىت اهٟٗالُت  الؾخمغاع جاًما، قٟاءً  قٟائها في ْخضٍ الجؿمي الُ

 (.25ص، 1994)ؤبىالىُل،  الجؿمي الٗالط ظاهب  بلى ؤؾبابّ ٖالط ْٖضم الاهٟٗالي الايُغاب

ٕٓ الضعظاث الخانل ٖلحها في م٣ُاؽ الايُغاباث  َّْٗغٝ بظغاثُا في الضعاؾت الخالُت مً زال٫ مجم

ٓماجُت مً بٖضاص الباخض.  الؿ٩ُٓؾ

م الخعٍسف ؤلاحساجي للمدزطين:
ّ
ْحٗلُم الخالمُظ في مغخلت ن ْألاؾاجظة يه٣هض باإلاضعؾين اإلاٗل ٧ْلذ لِم جغبُت  الظًً ؤ

ْاإلاخٓؾِ.  الخٗلُم الابخضاجي 
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ْاإلاخٓؾِ، خُض ؤن مغخلت  الخعٍسف ؤلاحساجي للؼىز الخعلُمي:- ٓع الخٗلُمي مغخلتي الخٗلُم الابخضاجي  ه٣هض بالُ

ْال 6 الخٗلُم الابخضاجي هي اإلاغخلت التي ًلخد٤ بها الُٟل باإلاضعؾت ٖلى ؾً ٓاث،  ٓاث، 05تي جبلٜ مضتها زمـ)ؾى ( ؾى

ْحكخمل مً الؿىت ألاْلى ختى الؿىت الخامؿت  ْالخمُِضًت.  م الخلمُظ في َظٍ اإلاغخلت الخٗلُمُت اإلاباصت ألاؾاؾُت 
ّ
ًخٗل

ْهي اإلاضة الخٗلُمُت  ابخضاجي. ؤما مغخلت الخٗلُم اإلاخٓؾِ هي اإلاغخلت التي ًيخ٣ل بلحها الخلمُظ مً مغخلت الابخضاجي 

ٓاث جيخهي بامخدان قِاصة الخٗلُم اإلاخٓؾِ.04ؤعب٘ ) البالٛت  ( ؾى

ه٣هض في صعاؾدىا بالخبرة اإلاِىُت، اإلاضة الؼمىُت التي ٣ًًحها اإلاضعؽ في ؤصاء مِامّ الخعٍسف ؤلاحساجي للخبرة اإلاهىُت:  -

٘ الجؼاثغي ٌٗخ ُٟخّ، ٦ما هجض ؤن الدكَغ ُُٟت، باٖخباع ؤن مضة الخضمت ح٨ٗـ لىا زبرجّ بْٓ مض في الرر٢ُاث الْٓ

ُٟخّ. ٓاٞؼ ٖلى اإلاضة الؼمىُت التي ٣ًًحها الٗامل في ْْ  ْالخ

٢ام الباخض في َظٍ الضعاؾت بخهمُم م٣ُاؽ لاليُغاباث ملُاض الاطؼساباث الظُىىطىماجُت:  -

ٓماجُت  الظي ًخ٩ٓن مً   بىضا، بٗض اَإل الباخض ٖلى: 43الؿ٩ُٓؾ

ٓماجُت  - ْالؿ٩ُٓؾ ٓا ي الٗهابُت  ٓعهل للى  ٢اثمت ٧

ٓماجُت )بُاع ماعحي(. - ؿُت لاليُغاباث الؿ٩ُٓؾ  جهي٠ُ اإلاضعؾت الباَع

 ٍْدخٓي َظا اإلا٣ُاؽ اإلاٗض مً َٝغ الُالب ٖلى حؿٗت ؤبٗاص:

-ٗامالكغاَت في جىا٫ْ الُ-٣ٞضان الكُِت-آالم ألامٗاء-ٖؿغ الًِم-ؤلامؿا٥ -الجِاػ الًِمي: )٢غخت اإلاٗضة -

ْصًت(  ؤلانابت بالؼاثضة الض

ْاعجٟإ يِٛ الضم - ْعان: )اهسٟاى  ْالض ت-ظِاػ ال٣لب  ٓباث ٢لبُت-الظبدت الهضٍع هبًاث -ؤلانابت بى

 ال٣لب(

ٓباث الخىٟـ(-ؤلانابت بنزالث البرص-مغى الؿل -الجِاػ الخىٟسخي: )التهاب الغبٓ -  نٗ

ْاع-الجؿماعحٗاف ْزلجاث في -الهضإ الخاص -الجِاػ الٗهبي: )الك٣ُ٣ت - ماء(-خاالث الض  ؤلٚا

ماجيزمي -الجِاػ الخغ٧ي: )آالم الِٓغ - ْالؿا٢ين( -التهاب اإلاٟانل الْغ  آالم في الظعاٖين 

ٓػن( -ايُغاباث الٛضة الضع٢ُت -ايُغاباث الٛضص: )مغى الب٫ٓ الؿ٨غي  - اصة ال  ٍػ

ْ الخ٨ت - ما ؤ  الخٗغ١( -ؾ٣ٍٓ الكٗغ -ايُغاباث الجلض: )ؤلا٦ٍؼ

ٓاؽ:  - ْالخىجغة(ايُغاباث الخ ْالٗين   )ايُغاباث في ألاه٠ ْألاطن 

اعة الُبِب - َٓم اإلاغى: )٦ثرة ٍػ ٍْت -ج ا١(.-ال٣ل٤ ٖلى صخت الجؿم -جىا٫ْ ألاص ٓع الضاثم باإلَع  الكٗ

 ( الخالي ًىضح ؤبعاد اإلالُاض الدظعت وؤزكام ول عبازة في اإلالُاض1حدٌو زكم )
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( اإلا٣ابلت لالؾخجاباث )ؤبضا، هاصعا، 1،2،3،4ًخم ج٣ضًغ الضعظاث ٖلى اإلا٣ُاؽ بةُٖاء الضعظاث ) مـخاح الخصخُذ:-

ْح صعظت الٟغص ٖلى اإلا٣ُاؽ ُٞما بين  ْجررا صعظت ٦دض ؤ٢صخى. ٞالٟغص  172صعظت ٦دض ؤصوى، ْ 43ؤخُاها، صاثما(. 

ٓم ٓامل اإلا٣ُاؽ الدؿٗت، الظي ٌٗاوي مً الايُغاباث الؿ٩ُٓؾ اجُت َٓ الظي ًدهل ٖلى صعظاث مغجٟٗت في ٖ

ٕٓ صعظاث الٟغص ٖلى مٟغصاث اإلا٣ُاؽ )  ٖباعة(.  43ْبالخالي ٞةن الضعظت ال٩لُت ٖلى اإلا٣ُاؽ حؿاْي مجم

ت للملُاض :  -  الخصاثص الظُىىمتًر

 زباث اإلالُاض: 

٤ هٓام  ْطل٪ ًٖ ٍَغ هبار  ٣ت ؤلٟا ٦ْغ بار : جم ج٣ضًغ الشباث بٍُغ ٣ت ؤلٟا ٦ْغ ٓم  الاظخماُٖتٍَغ  .عػمت ؤلاخهاء للٗل

لت ؤلـا هسوهبار الاطؼساباث( ًبين معامل زباث ملُاض 2حدٌو زكم )  الظُىىطىماجُت بؼٍس

ْؤبٗاصٍ الدؿٗت ٞالجض٫ْ الخالي ًبين طل٪  ؤما باليؿبت لشباث اإلا٣ُاؽ 

لت ؤلـا هسوهبار ) ن= 03حدٌو زكم )  ( 79(: حدٌو  معامل زباث ملُاض الاطؼساباث الظُىىطىماجُت وؤبعادٍ ػٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

هبار  للم٣ُاؽ ٩٦ل ٌؿاْي ؤن مٗامل ( 03) هالخٔ مً زال٫ الجض٫ْ ع٢م مما ًض٫ ٖلى اإلا٣ُاؽ  ،0.90 الشباث ٦ْغ

َظٍ الىدُجت  ،0.50 ًدؿم٘ بضعظت ٖالُت مً الشباث، ٦ظل٪ ٞةن ؤٚلب ؤبٗاص اإلا٣ُاؽ الدؿٗت مٗامل زباتها ؤ٦بر مً

 جدُذ اؾخٗما٫ اإلا٣ُاؽ في َظٍ الضعاؾت.

 صدق اإلالُاض: 3-2

٢ْض جم خؿاب نض١ م٣ُاؽ ٣ًهض بهض١ الازخباع مض الصدق الخمُيزي:ؤ. ٔ نالخُخّ ل٣ُاؽ ما ْي٘ ل٣ُاؾّ، 

لى زم  ٣ت الهض١ الخمُيزي، خُض جم جغجِب صعظاث ألاٞغاص مً ألاصوى بلى ألٖا ٓماجُت بٍُغ الايُغاباث الؿ٩ُٓؾ

ٓػَ٘ ْ %( 27)ؤزظث ٧ْان ٖضص ألاٞغاص  في ٧ل   %( 27)مً الضعظاث ؤٖلى الخ ٓػَ٘،  ا ٞغص 21مجهمامً الضعظاث ؤصوى الخ

َْٓ مخاح ٖلى الىٓام ؤلاخهاجي ٖٓخين  ١ بين اإلاجم ت الْٟغ ْالجض٫ْ الخالي (   Spss) بٗض طل٪ جم خؿاب )ث( إلاٗٞغ

 ًٓضر الىخاثج :

 (: ًبين الـسوق بين اإلاجمىعت الدهُا و اإلاجمىعت العلُا في مخىطؽ دزحت ؤلاطساباث الظُىىطىماجُت04حدٌو زكم )

ني باطخعماٌ الاحظاق الدازلي -ب ٣ت الاحؿا١ الضازلي بين  :الصدق الخىٍى  باؾخسضام ٍَغ
ً
جم ج٣ضًغ الهض١ ؤًًا

ْالجض٫ْ ع٢م ) ْالضعظت ال٩لُت لؤلبٗاص اإلاىخمُت بلحها،   ( ًٓضر الىدُجت .05ال٣ٟغاث 
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 ( كُم معامالث الازجباغ بين ول ؿلسة مً ؿلساث اإلالُاض والدزحت اليلُت إلالُاض الاطؼساباث الظُىىطىماجُت05حدٌو )

ٔ ًخطر مً الجض٫ْ الؿاب٤ ؤن   ٖىض مؿخٓ
ً
 43ْ 27ما ٖضا ال٣ٟغجين  (،01,0)٧ل مٗامالث الاعجباٍ صالت بخهاثُا

 مما ًض٫ ٖلى ؤن ٣ٞغاث اإلا٣ُاؽ جخمخ٘ بضعظت ظُضة مً الهض١. (، 0.05)ٞهي صالت بخهاثُا ٖىض مؿخٔٓ صاللت

 الدزاطت ألاطاطُت -

ىت- ُّ ٓهذ :الدزاطت ع ىتج٩ ُّ ٓعتها الجهاثُت بٗض جُب٤ُ ظم ٖ ْاث الضعاؾت مً الضعاؾت في ن ْمضعؾت،  318ُ٘ ؤص مضعؽ 

ىتْالجض٫ الخالي ًٓضر زهاثو ال ُّ ٓع الخٗلُمي. ٗ ْالُ ْالخبرة اإلاِىُت   مً الجيـ 

( ىت( : زصاثص 06حدٌو ُّ  الدزاطت مً خُث الجيع و مدة الخبرة والؼىز الخعلُمي ع

ٓاٍ ْقـملذ : بحـساءاث الخؼبُـم - ـ ٓع اإلاخٓؾـِ بمضًىـت ألٚا ْالُـ ٓع الابخـضاجي  ـذ َـظٍ الضعاؾـت فـي الُـ مضعؾـا  450ؤظٍغ

ٓاثُت.  11ْماؾؿت ابخضاثُت،  24ْمضعؾت، خُض َب٣ذ َظٍ الٗملُت في  ٣ت ٖك  مخٓؾُت، ازخيرث بٍُغ

 ٓ ْمخ ٓماث جمذ الاؾخٗاهت ببٌٗ مضعاء اإلااؾؿاث الخٗلُمُت)ابخضاجي،  ٢ْض جم قغح ْجِؿيرا لٗملُت ظم٘ اإلاٗل ؾِ(، 

ْبٗض الخإ٦ض مً ِٞمِم لِضٝ الضعاؾت اإلا٣ُاؽ  ْاضخت،  ٓعة  ٣ْٞغاجّ ل٩ل مضعؽ به ٓص اإلا٣ُاؽ  ْبى َضٝ الضعاؾت 

ٓػَ٘، ٕ في ٖملُت الخ ٓالي قِغ. مٗا، جم الكْغ ْبٗض ظم٘ الاؾخماعاث جم  ٢ْض اؾخٛغ٢ذ ٖملُت ظم٘ الاؾخماعاث خ

ٓا اؾخماعاتهم.بٗض اؾدبٗاص الاؾخماعاث ٚير ال٩املت ٢318ب٫ٓ   ، ٦ما ؤن بٌٗ اإلاضعؾين لم ًغظٗ
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ٓم : ألاطــــالُب ؤلاخصــــاثُت اإلاظــــخسدمت فــــي الدزاطــــت- اؾــــخٗان الباخــــض فــــي َــــظٍ الضعاؾــــت بىٓــــام عػمــــت ؤلاخهــــاء للٗلــــ

ْاإلاٗالجــاث ؤلاخهــاثُت اإلاسخلٟــت فــي قــتى spssالاظخماُٖــت ) ٓ ؤ٦ثــر ألاهٓمــت ؤلاخهــاثُت اؾــخسضاما إلظــغاء الخدلــُالث  َْــ  )

ٓإ ا ٢ْـــض جـــم اؾـــخسضام وســـخت ؤلانـــضاعؤهـــ ٓٞغ ٖلُـــّ مـــً مميـــزاث ٚيـــر مخاخـــت فـــي ؤلانـــضاعاث ( 17.0) لبدـــٓر.  هٓـــغا إلاـــا جخـــ

ٟت مً زال٫ َظا البرهامج ٣ٞض جمشلذ ؤؾاؾا ُٞما ًلي :  الؿاب٣ت. ؤما ألاؾالُب ؤلاخهاثُت اإلآْ

  (   independent samples testللُٗىاث اإلاؿخ٣لت )   ازخباع"ث" -

  (  one way analysis of varianceالخباًً ألاخاصي )جدلُل  -

 (  test of homageneity of variance ازخباع ججاوـ الخباًً ) -

هبار ) -  ( Alpha-Cronbachمٗامل ؤلٟا ٦ْغ

 عسض ومىاكؼت هخاثج الدزاطت:-

للخد٤٣ : مخؼير الجيع الـسطُت ألاولى: ال جىحد ؿسوق دالت بخصاثُا في الاطؼساباث الظُىىطىماجُت حعصي بلى-

١ في مخٓؾِ  ٓص ْٞغ ْطل٪ للخد٤٣ مً ْظ مً صخت َظٍ الٟغيُت جم اؾخسضام ازخباع )ث( للُٗىاث اإلاؿخ٣لت، 

ٓماجُت حٗٔؼ بلى مخٛير الجيـ.   الايُغاباث الؿ٩ُٓؾ

 خظب الجيع )مجمىعت الرهىز ومجمىعت ؤلاهار(  (: ًبين الـسوق في مخىطؽ دزحت الاطؼساباث الظُىىطىماجُت07حدٌو زكم)

ــــ ًدبــــين مــــً زــــال٫ الجــــض٫ْ 
ّ
ٓماجُت، خُــــض ٧ــــان ؤه ١ بــــين اإلاخٓؾــــُين فــــي م٣ُــــاؽ الايــــُغاباث الؿ٩ُٓؾــــ ّ ال جٓظــــض ٞــــْغ

ٓع  ٓماجُت ٖىـــض اإلاضعؾـــين الـــظ٧ ْالٟـــغ١  ) 87.12)بِىمـــا بلـــٜ ٖىـــض ؤلاهـــار  ) 86.39)مخٓؾـــِ صعظـــاث الايـــُغاباث الؿ٩ُٓؾـــ

 .)0.05)ؤ٦بر مً  )٢ْض ٧اهذ ٢ُمت )ث  ) 0.749)بُجهما 

ت ألبعاد الاطؼساباث الظُىىطىماجُت(: ًبين الـسوق في 08حدٌو زكم) خظب الجيع   اإلاخىطؼاث والاهدساؿاث اإلاعُاٍز

 )مجمىعت الرهىز ومجمىعت ؤلاهار(
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ًٍٓــــت  ١ فــــي مخٓؾــــِ صعظــــت  1999ْجخٟـــ٤ هخــــاثج الضعاؾــــت الخالُــــت مــــ٘ صعاؾـــت ؾــــلُان ٖ ٓص ٞــــْغ التــــي ؤِْــــغث ٖـــضم ْظــــ

ْالضعاؾاث. ٓماجُت  بين اإلاضعؾين   الايُغاباث الؿ٩ُٓؾ

ٓع ْؤلاهــــار هــــي التــــي ٩ًــــٓن لِــــا  ٓلــــضة ٖجهــــا التــــي ًخٗــــغى لِــــا الــــظ٧ ٓة الًــــٍٛٓ ْالاهٟٗــــاالث اإلاخ ْجٟؿــــير طلــــ٪ ؤن ٢ــــ

ْلــِـ ال٩ــٓن الٟــغص ط٦ــغا  ٓماجُت،  ؤم ؤهثــى، خُــض َىــا٥ بٗــٌ ؤلاهــار ٨ًــً الؿــُاصة فــي ؤلانــابت بااليــُغاباث الؿ٩ُٓؾــ

ْال٨ٗـــ صــخُذ، ٞبالخــالي ًغظــ٘  ٓع،  ٓاظِــت الًــٍٛٓ ْالاهٟٗــاالث التــي ًخٗغيــً لِــا ٖــً الــظ٧ ْجدمــال فــي م ؤ٦ثــر ظلــضا 

ْمـــــا جمشلـــــّ َـــــظٍ  ٓاظِِم،  ٓة الًـــــٍٛٓ التـــــي جـــــ ْ ألاهثـــــى ب٣ـــــ ٓع الـــــظ٦غ ؤ ْمـــــضٔ قـــــٗ طلـــــ٪ بلـــــى َبُٗـــــت الشخهـــــُت هٟؿـــــِا 

ْ ازخٟاءَـا، ٩ٞـل طلـ٪ ٩ًـٓن لـّ الخـإزير ألا٦بـر فـي ؤلانـابت  الًٍٛٓ باليؿبت لِم ْخغنـِم ٖلـى ٓع َـظٍ الاهٟٗـاالث ؤ ِْـ

ٕٓ الٟغص ط٦غا ٧ان ؤم ؤهثى.  ْلِـ ه ٓماجُت   بااليُغاباث الؿ٩ُٓؾ

ٍٓـــض اإلاكـــٗان ْ  ٓع ْؤلاهـــار فـــي  1998ازخلٟـــذ الضعاؾـــت الخالُـــت مـــ٘ صعاؾـــت ٖ ـــت بـــين الـــظ٧ ٍَٓغ ١ ظ خُـــض ْظـــض ٞـــْغ

ٓماجُت، خُـــ ْجٓنـــل ؤلايـــغاباث الؿ٩ُٓؾـــ ٓع،  ض خهـــلذ ؤلاهـــار )مضعؾـــاث( ٖلـــى مخٓؾـــُاث ؤٖلـــى مـــً اإلاضعؾـــين الـــظ٧

ٓع ْؤلاهــار، خُـــض ْظـــض ؤن ؤلاهـــار ؤ٦ثـــر  2002هٟـــ الباخـــض فـــي صعاؾـــت ؤزــٔغ ؾـــىت  ـــت بـــين الـــظ٧ ٍَٓغ ١ ظ ٓص ٞــْغ بلـــى ْظـــ

ٓع. ْفــي هٟــــ الاججـــاٍ جٓنــل ًٓؾـــ٠ مدمـــض ٖبــض الٟخـــاح  ْايـــُغابا هٟؿـــُا ْظؿــضًا مـــً الـــظ٧ ْ  1997حكــائما  ٓص بلـــى  ظـــ

ٓع  ٓماجُت بدُـض جٓنـل الباخـض بلـى ؤن الـظ٧ ٓع ْؤلاهـار فـي الايـُغاباث الؿ٩ُٓؾـ ١ طاث صاللـت بخهـاثُت بـين الـظ٧ ٞـْغ

ٓباحي، ٦مـا ْظـض ؤن ؤلاهـار ؤ٦ثـر مٗاهـاة  اص، ٦ما ؤجهم ؤ٦ثر مُال بلى الؿل٥ٓ الؿ٩ُ ْال٣ل٤ ْؤلاٖع ؤ٦ثر مٗاهاة مً الٗهبُت 

ْالض ْايُغاباث الخىٟـ  ْالك٪  ٍٓت.مً الخؿاؾُت   ْعة الضم

 الـسطُت الشاهُت: ال جىحد ؿسوق دالت بخصاثُا في الاطؼساباث الظُىىطىماجُت خظب مخؼير الخبرة اإلاهىُت-

 ( ؤلاخصاءاث الىصـُت إلالُاض الاطؼساباث الظُىىطىماجُت عىد اإلاجمىعاث الشالر09حدٌو )

 ( : هخاثج جدلُل الخباًً ألاخادي إلاخىطؼاث الاطؼساباث الظُىىطىماجُت بين اإلاجمىعاث الشالر10حدٌو زكم )

 الاطؼساباث الظُىىطىماجُت بين اإلاجمىعاث الشالر( اإلالازهاث البعدًت إلاخىطؼاث 11حدٌو زكم )

ْبالخالي  0.01 ْهي ؤ٢ل مً 0.009ٖىض مؿخٔٓ صاللت ( 4.793)هالخٔ ؤن ٢ُمت الخباًً بلٛذ  (10) مً زال٫ الجض٫ْ ع٢م

ٓماجُت ٌٗٔؼ بلى مخٛير الخبرة اإلاِىُت   ْه٫ٓ٣ ؤهّ ًٓظض جباًً في ؤلانابت بااليُغاباث الؿ٩ُٓؾ ِٞٓ صا٫ بخهاثُا 

ْبين  10)ؤ٢ل مً  ٓاث،  ْؤ٦ثر مً  20ْ 11ؾى  ؾىت(. 21ؾىت 
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ٖٓاث الشالر اٖخماصا ٖلى  ١ ٢مىا بةظغاء م٣اعهاث بٗضًت بين اإلاجم ٓ   (  (Sheffeازخباعْختى وٗٝغ اججاٍ الْٟغ َْ

ٖٓاث الشالزت.  ؤخض الازخباعاث التي حكرٍر حؿاْي الخباًىاث في اإلاجم

ٖٓخين ألاْلى التي جررْاح مضة زبرتها ؤ٢ل مً 11ٍٓضر الجض٫ْ ع٢م )ْ  ٓاث  10( الٟغ١ بين مخٓؾُي اإلاجم ؾى

ْح مضة زبرتها ما بين  ْالتي جررا ٕٓ الشاهُت  بطن ِٞٓ صا٫  (،0.01)ٖىض مؿخٔٓ صاللت ( 9.433-) ؾىت َٓ 20ْ 11ْاإلاجم

ْح مضة زبرتها ما بين ) ٖٓت الشاهُت التي جررا ؾىت( هي ألا٦ثر بنابت بااليُغاباث  20ْ 11بخهاثُا. ؤي ؤن اإلاجم

ٓماجُت خُض مخٓؾِ خؿابها  ْح مضة زبرتها )ؤ٦ثر مً (90.20)الؿ٩ُٓؾ ٖٓت الشالشت التي جررا ؾىت( ٣ٞض  21، ؤما اإلاجم

ٖٓت ألاْلى (87.84)بلٜ مخٓؾِ الخؿاب  ْح مضة زبرتها )ؤ٢ل مً ( 80.77)، بِىما بلٜ ٖىض اإلاجم ٓاث(. 10ْالتي جررا  ؾى

ْمت ال٣ضعة مً ج٣لل اإلاؼمىت الًٍٛٓ ؤن البدٓر ؤْضخذ ٢ْض ض ألامغاى ٖلى م٣ا َْٗخمضجإزي مً ْجٍؼ  جإزير راتها. 

، ْب٣اء قضة ٖلى الًٍٛٓ  ٚالبا جاصٔ ؤن ًم٨ً اإلاؿخمغة الًٍٛٓ ؤن ٦ما الاؾتهضاٝ. لِا ْاخخما٫ الخٗغى الًٍٛٓ

ىتم بضهُت اؾخجابت بلى ُّ ٓص الخل٣ت ٖلُّ هُل٤ ؤن ًم٨ً ما ؤْ ال٠ًٗ ه٣ُت ٖلى مٗخمضة  ٗ ْاإلا٣ه  بالخل٣ت ألاي٠ٗ، 

 (.33ص، 2007)حمعت ًىطف، الخ(  ...الخىٟسخي، الجِاػ ألامٗاء، )اإلاٗضة، الجؿمي الجِاػ طل٪ َٓ َىا ألاي٠ٗ

ْبٌٗ ألامغاى ٦إمغاى  ٢ْStephen (1997)ض ْظضث صعاؾت ؾدًُٟ  ؤن َىا٥ ٖال٢ت مباقغة بين يٍٛٓ الٗمل 

ْػٍاصة وكاٍ الٛضة الضع٢ُت  ت ٖىض اليؿاء  ْعة الكٍِغ ْايُغاباث الض ٢ْغخت اإلاٗضة   ٓ ْالغب ْالهضإ الىهٟي  ال٣لب 

يبير ْؤمغاى الجلض. ٦ٍْغ ن  اعجٟإ يِٛ بلى ؤن Baron et Grenber (1990 ) ْحكير الٗضًض مً الضعاؾاث مجها صعاؾت باْع

ْمت ال٨شير مً ألامغاى الخُيرة  ٣ٍْلل مً ٢ضعجّ ٖلى م٣ا )عمس الٗمل ٢ض ٠ًًٗ ظِاػ اإلاىاٖت ٖىض ؤلاوؿان 

 (.62ص، 2008الىعاض، 

س ي-  الـسطُت الشالشت: ال جىحد ؿسوق دالت بخصاثُا في الاطؼساباث الظُىىطىماجُت خظب مخؼير الؼىز الخدَز

١ في للخد٤٣ مً صخت َظٍ الٟغيُت جم اؾخ ٓص ْٞغ ْطل٪ للخد٤٣ مً ْظ سضام ازخباع )ث( للُٗىاث اإلاؿخ٣لت، 

سخي.  ٓع الخضَع ٓماجُت حٗٔؼ بلى مخٛير الُ  مخٓؾِ الايُغاباث الؿ٩ُٓؾ

س ي   (: ًبين الـسوق في مخىطؽ دزحت الاطؼساباث الظُىىطىماجُت12حدٌو زكم ) خظب مخؼير الؼىز الخدَز

 )مجمىعت مدزس ي الؼىز الابخداجي  ومجمىعت الؼىز اإلاخىطؽ(

ت  لدزحت الاطؼساباث (: ًبين الـسوق خظب 13حدٌو زكم ) ألابعاد الدظعت في اإلاخىطؼاث والاهدساؿاث اإلاعُاٍز

س ي )مجمىعت مدزس ي الؼىز الابخداجي  ومجمىعت الؼىز اإلاخىطؽ(  الظُىىطىماجُت  خظب مخؼير الؼىز الخدَز
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ٓماجُت، خُض  (12ًدبين مً زال٫ الجض٫ْ ) ١ صالت بين اإلاخٓؾُين في م٣ُاؽ الايُغاباث الؿ٩ُٓؾ ٓص ْٞغ ٖضم ْظ

ٓع الابخضاجي ) ٓماجُت ٖىض مضعسخي الُ بِىما بلٜ مخٓؾِ صعظاث ( ٧85.75ان مخٓؾِ صعظاث الايُغاباث الؿ٩ُٓؾ

ٓع اإلاخٓؾِ  ٓماجُت ٖىض مضعسخي الُ َْظٍ ال٣ُمت ؤ٦بر مً ( 0.202)٢ْض ٧اهذ ٢ُمت )ث(  )88.69)الايُغاباث الؿ٩ُٓؾ

 بطن ٞهي ٚير صالت بخهاثُا.( 0.05)

١ في اإلاخٓؾُاث خؿب ألابٗاص الدؿٗت إلا٣ُاؽ الايُغاباث ٦13ما هالخٔ في الجض٫ْ ) ( الظي ًٓضر الْٟغ

 ٓ ٓع الؿ٩ُ ٖٓت الُ ْمجم ٓع الابخضاجي  ٖٓت مضعسخي الُ ١ في ظمُ٘ َظٍ ألابٗاص بين مجم ٓماجُت ؤهّ ال جٓظض ْٞغ ؾ

 اإلاخٓؾِ.

ًٍٓت ) ١ في مخٓؾِ صعظت 1999ْجسخل٠ هخاثج الضعاؾت الخالُت م٘ صعاؾت ؾلُان ٖ ٓص ْٞغ (  التي ؤِْغث ْظ

ٓع الابخض ٓماجُت بين اإلاضعؾين في الُ ٓع ؤلانابت بااليُغاباث الؿ٩ُٓؾ ْاإلاخٓؾِ لهالر اإلاضعؾين في الُ اجي 

ْاإلاخٓؾِ في  الابخضاجي. ٓعًٍ الابخضاجي  ١ بين اإلاضعؾين في الُ ٓص ْٞغ ٍْم٨ً جٟؿير َظٍ الىدُجت الخالُت بٗضم ْظ

ٓعًٍ ٢ض ًخٗغيٓن لئلناباث بهظٍ ؤلايغاباث  مين مً ٦ال الُ
ّ
ٓماجُت خُض ؤن اإلاٗل ؤلانابت بااليُغاباث الؿ٩ُٓؾ

ْل ِـ بؿبب اإلاغخلت الخٗلُمُت، خُض ؤن مِىت الخٗلُم في خض طاتها هي مِىت قا٢ت، ٞةهّ خؿب بؿبب اإلاِىت 

ْلُت حٗض ْطل٪  جهي٠ُ مىٓمت الٗمل الض ا ٞهي ؤ٦ثر اإلاًِ الًاُٚت، 
ً
مِىت الخضَعـ مً ؤ٦ثر مجاالث الٗمل يَٛٓ

ْ اإلاخٓؾ مً زال٫ ما ٓاء ٧اهذ في مغخلت الابخضاجي ؤ ِ مً مشيراث ياُٚت ًغظ٘ بًِٗا جؼزغ بّ البِئت الخٗلُمُت ؾ

م التي جدضص
ّ
ْما  بلى جخهُت اإلاٗل ْماؾؿاجّ  ْال٨بيرة في مجا٫ الخٗلُم  ٗت  ٢ضعجّ ٖلى الخ٠ُ٨ م٘ اإلاخٛيراث الؿَغ

ٍْغظ٘ البٌٗ آلازغ بلى البِئت الاظخماُٖت ٓاهين  ٢ْ ٓاثذ  ْل م  ٣ًُض ٖملِا مً ٢غاعاث 
ّ
الخاعظُت التي ٌِٗل ٞحها اإلاٗل

ا لض ْالخاعظُت الًٍٛٓ جاصي ْعٍ، بطْمضٔ ج٣ضًَغ م لِا ًخٗغى التي الضازلُت 
ّ
ْاهٟٗالي  ظؿمي اؾخنزاٝ بلى اإلاٗل

٢ْض ٩ًٓن ٖغيت  . الىٟسخي لالخررا١ ًاصي بلى ؤلانابت ببٌٗ ألامغاى الجؿمُت ٣٦غخت اإلاٗضة ْيِٛ الضم، 

ْم٣ُضة بمىهجِا الٓنٟي،  ملترخاث الدزاطت: ْصة،  ٕٓ الحٗخبر الضعاؾت الخالُت مدض ىتُْٖىتها الهٛيرة مً مجم ُّ ٗ 

ض مً الضعاؾاث، لظل٪  ال٩لُت، ْبىاء ٖلى َظا جبرػ الخاظت بلى اإلاٍؼ ْلُت.  ا صعاؾت ؤ ٣ررح ًْلظل٪ ًم٨ً اٖخباَع

 الباخض: 

ْاضخت ُٞما ًخٗل٤ بسل٤-1 ٓص ؾُاؾت مدضصة ألاَضاٝ طاث عئٍت مؿخ٣بلُت  عة ْظ اؾرراجُجُاث ظضًضة  يْغ

ٓمت ال م الظيلالعج٣اء باإلاىٓ
ّ
ٍٓت خٗلُمُت ْفي م٣ضمتها الاَخمام باإلاٗل ٓ الٗىهغ الٟاٖل خ٣ا في الٗملُت الررب َ.  

ْجهمُم-2  ـ التي ًخٗغى لِا  الٗمل ٖلى ْي٘  الظُت للخض مً يٍٛٓ مِىت الخضَع ٢ْاثُت ْٖ اؾرراجُجُاث 

م
ّ
ْبالخالي ٖلى اإلاٗل ْالجؿمُت  ٓا٢ب ْزُمت ألازغ ٖلى صخخّ الىٟؿُت   الٗملُت الخٗلُمُت بغمتها. إلاا جرر٦ّ مً ٖ

ْعٍت زانت-3 ْعف ٖمل ص ْجىُٟظ  ٘ مؿخٔٓ  بٖضاص  مين خ٫ٓ ٦ُُٟت الخٗامل م٘ الًٍٛٓ مً ؤظل ٞع
ّ
باإلاٗل

ُٟي الؿل٥ٓ الخ٨ُٟي لضًّ في ْالخ٠ُ٨ م٘ الٗبء الْٓ  . البِئت اإلاضعؾُت، ْزانت في مجا٫ الخٗامل م٘ الخالمُظ 
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م ٖلى جىمُت ٢ضعاجّ-4
ّ
ْاإلااصًت ؤلابض مؿاٖضة اإلاٗل ْالظاجُت  ت مً زال٫ بقبإ خاظاجّ الش٣اُٞت  اُٖت ْالابخ٩اٍع

ُٖٓت ألبىاء مجخمّٗ ْطل٪ ختى  .ًىجر في جد٤ُ٣ جغبُت مؿخ٣بلُت ه

ض مً الاَخمام-5 ً  بُٖاء اإلاٍؼ مين ٢اصٍع
ّ
ٓٞير بِئت ٖمل مىاؾبت ججٗل اإلاٗل ٝ الٗمل في اإلاضاعؽ مً زال٫ ج لْٓغ

ض مً ؤلاهجاػاث  ٖلى ُٟيج٣ضًم اإلاٍؼ ن بالغاخت الىٟؿُت ْالاؾخ٣غاع الْٓ  .َْكْٗغ

ٍٓغ-6 ْالخُ ْحشجُِٗم ْزل٤ ٞغم للرر٢ُت  مين 
ّ
ْاإلااصًت للمٗل ٍٓت  ٓاٞؼ اإلاٗى ٓٞير الخ ْالٗمل ٖلى  ج ُٟي لِم  الْٓ

٘ مؿخٔٓ الٗاثض اإلااصي الظي ٓالِم اإلاِٗكُت بٞغ ْاعجٟإ  جدؿين ؤخ ٓا٢٘  ا بما ًدىاؾب م٘ مخُلباث ال ٓهّ قٍِغ ًخ٣اي

 ٔ  .اإلاجخم٘ اإلاِٗكت صازل مؿخٓ

ٓة-7 ٓع للمكاع٦ت في بصاعة ْخل مك٨الث ؤبىائهم اإلاضعؾُت مً زال٫ ٣ٖض صٖ ْلُاء ألام ْالجلؿاث  ؤ الاظخماٖاث 

٫ٓ  اإلاؿخمغة إلاجالـ آلاباء ْألامِاث، لرزٍْضَم بإهج٘ الُغ١  ْبًجاص الخل ْألاؾالُب الٗلمُت الالػمت للخٗامل مِٗا 

 .اإلاىاؾبت لِا

 اإلاساحع

 ٓ ٓص. )ؤب  . بيرْث: صاع الجهًت الٗغبُت. لبىان.2.طألامساض الظُىىطىماجُت(. 1994الىُل، مدم

ىتمصادز الظؼىغ اإلاهىُت لدي مدزس ي الابخداجي دزاطت مُداهُت على (. "2008باهي، ؾالمي.) ُّ ت" ع . مً ؤزبع والًاث حصاثٍس

ٓاٍ. م. م 8. الٗضصمجلت دزاطاث  .70-43. ظامٗت ألٚا

ٓع  ٓعة، عالكت الاطؼساباث الظُىىطىماجُت بمصدز الظبؽ الصخي(. "2007الضًً. )ظبالي، ه ٓعاٍ ٚير ميك "، عؾالت ص٦خ

ٓم الرربُت. ْٖل ٓم ؤلاوؿاهُت، ٢ؿم ٖلم الىٟـ  ْالٗل  ظامٗت باجىت، ٧لُت آلاصاب 

. ال٣اَغة: صاع ألامساض الىـظُت والىـظُت والعللُت والاطؼساباث الظلىهُت-الصخت العللُت(. في 1985ظال٫، ؾٗض.)

 ال٨ٟغ الٗغبي. مهغ

ٍٓغ . ال٣اَغة: مغ٦ؼبدازة الظؼىغ(. 2007ظمٗت، ؾُض ًٓؾ٠. )  الِىضؾت. ٧لُت – ْالبدٓر الٗلُا الضعاؾاث جُ

 . بيرْث: صاع ال٨خب الٗلمُت.1. ٍالجظدًت-ألامساض الىـظُت(. 2000الؼعاص، ُٞهل مدمض زير. )

ذ، ؤقٝغ ٖبض الٛجي. ) ٟا٫.بلى الصخت الىـظُت اإلادزل(. 2001قٍغ اى ألَا ت. ٧لُت ٍع ت: ظامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع  . ؤلاؾ٨ىضٍع

ٓص. ) يب مدم ت.1(.1ٍ. اإلاجلض )حظدًت(-ألامساض الظُىىطىماجُت )الىـع(. 2002ق٣ير، ٍػ  . ال٣اَغة: م٨خبت الجهًت اإلاهٍغ
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 ملخم:

 ملُاض الاطؼساباث الظُىىطىماجُت
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 انكفبءح انزاتْخ انعبيخًحتسني  االزرتاق اننفسِخفط يستٌٍ فبعهْخ ثشَبيح إسشبد مجعِ اَتقبئِ يف 

 يٍ ؼهجخ خبيعخ َضًٍ عّْنخنذٍ   
 د. عبدالـخاح الخىاحه

ْالضعاؾاث ؤلاوؿاهُت ٔ -٢ؿم الرربُت   ظامٗت هْؼ

 ٔ  ؾلُىت ٖمان  -هْؼ

 اإلاـلخـص

ٍٓغ بغهامج          ْاؾخ٣هاء مضٔ ٞاٖلُخّ في زٌٟ مؿخٔٓ بعقاص ظمعي َضٞذ َظٍ الضعاؾت بلى جُ اهخ٣اجي، 

اجُت الٗامت لضٔ 
ّ
ْجدؿين ال٨ٟاءة الظ ىتالاخررا١ الىٟسخي  ُّ ٔمً  ٖ ىت. جإلٟذ َلبت ظامٗت هْؼ ُّ ( 22الضعاؾت مً ) ٖ

بّ ْيابُت( ج٩ٓن  ٖٓخين )ججٍغ ٓاثُا بلى مجم ٖٓت ٧11ل مجها مً )َالبا، ٢ؿمذ ٖك ( مكاع٦ين، خُض زًٗذ اإلاجم

بُت لبرهامج  ْاإلا٩ٓن مً )الاهخ٣اجيؤلاعقاص الجمعي الخجٍغ إلاضة 10،  ُٖٓا  ٓا٢٘ ظلؿخين ؤؾب ؤؾابُ٘  5( ظلؿاث ب

ب. مخخالُت ٖٓت الًابُت ؤي جضٍع  ، في خين لم جخل٤ّ اإلاجم

١ طاث صاللت بخهاثُت بين مخ     ٓص ْٞغ ٖٓت الًابُت ؤِْغث هخاثج الضعاؾت ْظ ْاإلاجم بُت  ٖٓت الخجٍغ ٓؾُاث اإلاجم

ْم٣ُاؽ ال٨ٟاءة الظاجُت الٗامت،  ٢ُْاؽ اإلاخابٗت ل٨ال اإلا٣ُاؾين؛ م٣ُاؽ ؤلاخررا١ الىٟسخي  ٖلى ال٣ُاؽ البٗضي 

الاهخ٣اجي في ؤلاعقاص الجمعي (. مما ٌكير بلى ٞاٖلُت البرهامج α ≤ 0.05ْْظض ؤن ٢ُم )ٝ( صالت بخهاثُا ٖىض مؿخٔٓ )

اجُت الٗامت لضٔ الُلبت. زٌٟ
ّ
ْجدؿين ال٨ٟاءة الظ  صعظت الاخررا١ الىٟسخي 

اجُت الٗامت، بغهامج بعقاص ظمعي اهخ٣اجي، الاخررا١ الىٟسخي: اليلماث اإلاـخاخُت
ّ
   َلبت الجامٗاث.، ال٨ٟاءة الظ

Abstract 

        This study aimed at developing eclectic group counseling program, and investigating the 

effectiveness of this program in reducing burn-out level and improving general self-efficacy among 

a sample of students at Nizwa University. 

      The sample of the study consisted of (22) students. It was randomly divided into two groups: 

experimental groups & control group, each consisted of (11) students. Participants in the treatment 

group attended the group counseling program that was held (10 sessions); 2 sessions per week for 5 

consecutive weeks, whereas participants in the control group received no treatment. 

         The results of study showed significant differences in Burn-out Level scale & General Self-

Efficacy scale in favor of the experimental group compared to the control group (α ≤ 0.05). These 

differences were also maintained through the follow-up test.  

The study concluded that the (Eclectic Counseling Program) was effective in reducing (Burn-out) & 

increasing (General Self-Efficacy). 

Key Words: Burnout level, General self-efficacy, Eclectic group counseling program & University 

Students. 

 ملدمت الدزاطت

ْان  ؤجهاالىٟسخي ٖلى  الاخررا١ْاَغة  بلىًم٨ً الىٓغ       ٓع الٟغص بإن خاظاجـّ ألاؾاؾـُت لـم جلّبـى،  خالت جىجم ًٖ قٗ

ٓم  ٢ٓٗاجــّ لــم جخد٣ــ٤، ٞخرــرا٦م لضًــّ مكــاٖغ مــً زُبــت ألامــل جغا٣ِٞــا ؤٖــغاى هٟؿــُت ْظؿــضًت، جـــاصي بلــى جــضوي مِٟــ ج

ً بكـ٩ل ٓ آلازٍغ ْهد ٓ هٟؿّ  ٓم بّ َ ٓ مـا ٣ً ْلـم  الظاث لضًّ، ألامغ الظي ًيخهي بّ بلى ا٦دؿاب ٖاصاث ؾلبُت هدـ ٖـام، 

ٔ حٗـض ج٣خهــغ َــظٍ الٓــاَغة ٖلــى الٗــاملين ٞدؿــب بــل لغبمــا ًم٨ـً صعاؾــتها ؤًًــا ٖلــى ُٖىــاث  مــً اإلاجخمــ٘ ٦ُلبــت  ؤزــغ

ٓما. ْالُلبت ٖم  الجامٗاث 
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( جخلــ٤ ّاَخمامــا ٦بيــرا مـً البدــض؛ ِٞىــا٥ ٖـضص َاثــل مــً الّضعاؾــاث Phenomenonال ػالـذ ْــاَغة ؤلاخرــرا١ الىٟسـخي )     

ىـــت ٖلـــى ْالبدـــٓر التـــي ؤظغ  ِّ ٓا٢بهـــا الب ْٖ ٓعة َـــظٍ الٓـــاَغة   ـــضث ٖلـــى زُـــ
ّ
ْالتـــي ؤ٦ ٍـــذ خـــ٫ٓ ْـــاَغة ؤلاخرـــرا١ الىٟســـخي، 

 .(Evers, 2005)مسخل٠ الٟئاث 

ٓامل عثِؿُت عبما جدؿبب في خضْر الاخررا١ الىٟسخي لـضٔ الُلبـت ؤزىاء جدهُلِم الضعاسخي في         َْىا٥ ٖ

هِب الُالب ؤزىاء الخٗلم جيخج ًٖ ٖضم ٢ضعة بٌٗ اإلاضعؾين ٖلى الجامٗاث؛ خُض ؤّن ٦شيرا مً ؤلاخباَاث التي ج

ْطل٪ ْاؾدشاعتهم صعاؾُا،  ْبين الُلبت، بلى ظاهب ج٣لُل   جدٟيز الُالب  بؿبب اهسٟاى مؿخٔٓ الخٟاٖل بين اإلاضعؽ 

ْج٣ُُض الُلبت باالؾ سخي ْزال٫ الازخباعاث،  خجاباث بٌٗ اإلاضعؾين مً ٢ُمت اؾخجاباث الُلبت زال٫ الى٣اف الخضَع

ْعبما ًاصي َظا بلى ٞكل الُلبت ْخغماجهم مً اإلاٗؼػاث لالؾـخمغاع في بظ٫  التي جُاب٤ ؤؾلٓب اإلاضعؾـين ٣ِٞ، 

ضي،   ْالٍؼ    (.٦٠٠٢الجِض للخه٫ٓ ٖلى صعظاث مغجٟٗت )٢اثض 

ال حهخم  بمٗ       ـت للُـالب،  ت زهـاثو ٦ما ؤّن ٖضم بإلاام بٌٗ ألاؾاجظة بالخهاثو الىٟؿُت للمغخلت الٗمٍغ ٞغ

ٟا٫  اث ألَا اث الُـالب ب٣ُاؾِا ٖلى جهٞغ ٦ُٓاث؛ ٞغبما ًٟؿغ جهـٞغ ْما ًهاخبها مً ؾل اإلاغخلت الجامُٗت، 

 ١ ْؤًًا ٖضم اإلاام بًِٗم بـالْٟغ ٌ مً ٢بلِم،  َْظا ما ًجٗلّ ًٓظّ اهخ٣اصاجّ للُالب، ُٟٞاظإ بالٞغ ْاإلاغا٣َين، 

ْازخالٝ ؤؾالُب الُالب  ٞمـً الُلبت مـً ًًٟـل ألاؾالُب الٟغصًت،  اإلاًٟلت في الخٗلم،الٟغصًـت بـين الُـالب، 

ْمجهم مً  ن ًًٟلٓن ألاؾلٓب اإلاباقغ في الكغح مً اإلادايغ،  ْآزْغ ْالبٌٗ مجهم ًًٟل ألاؾالُب الجماُٖت، 

ْهدٓ طل٪ )٢اثض،  ب الٗملي  ْالبٌٗ ًًٟل ؤؾـلٓب الخجٍغ  ّن ؤ٦ما   (.2012ًًٟل ؤؾلٓب اإلاىا٢كت ْالاؾخيخاط، 

َْـظا ًجٗـل اإلادايغة  بلىن ًمُلٓن يبٌٗ اإلاضعؾ ٍْى٣هِم الخجضًـض ْؤلابـضإ،  ـ،  ْاخض في الخضَع اؾخسضام ؤؾلٓب 

ْمما ج٣ضم عبما حؿاَم مشل َظٍ  َْؿاَم طل٪ في بٖا٢ت الخٗلم ٖىض بٌٗ الُالب.  ٣ت عجِبت مملت،  حؿير بٍُغ

ا في زٌٟ مؿخٔٓ الضاُٞٗت الخٗلُمُت لضٔ الُل ْٚيَر ٓامل  ٓعَم بال٨ٟاءة الٗ ٌ مً مؿخٔٓ قٗ ّٟ ْجس بت، 

غ في 
ّ
ٓمُت للُالب  مً الجامٗاث. الاوسخابالظاجُت، مما ًجٗل البٌٗ مً الُلبت ٨ًٟ ٦ما ؤن مك٨الث الخُاة الُ

٢ٓذ، ْيٍٛٓ الضعاؾت  ٓا٣ّٞ الىٟسخي؛ ٞالُالب الجامعي ٌكٗغ ب٣لت ال ْج الجامعي جازغ ٖلى ٦ٟاءجّ الظاجُت 

ٓاظ َْظا عبما اإلاؿخمغة، ْألابدار ال ٘ اإلاؿخ٣بل  ْالخ٨ٟير بمكاَع ؿُت،  ْٖغيِا ؤمام الُالب بال٣اٖت الخضَع ا  ب بهجاَػ

ْاإلاؿاهضة ؤلاعقاصًت اإلاخسههت.  ًاصي بلى الاخررا١ الىٟسخي لضٔ الُالب بن لم ٨ًض الضٖم 

ٍضببرظغ      ( مهُلر ؤلاخررا١ Phenomenonؤ٫ْ مً اَل٤ ٖلى َظٍ الٓاَغة الىٟؿُت ) (Freudenberger, 1974 (َْٗض ْٞغ

٣ْٞضان الُا٢ت، Burnoutالىٟسخي ) ٓع ؤٖغاى الخٗب  ِ ْْن٠ الٓاَغة باجها حٗبر ًٖ ؤلاجها٥ الىاظم ًٖ الٟكل، ْْ  )

ٓة ٖىض الٟغص.   ٣ْٞضان مهاصع ال٣

ْالظَىُت جاصي بلى ج٩ٓن Maslachٍْٔغ ماؾالف)        ٓا ي البضهُت  ( ؤّن الاخررا١ الىٟسخي بمشابت خالت بجها٥ للى

٦ْظل٪ م  ً ْالىاؽ ْآلازٍغ ْالخُاة  ًٍٓ اججاَاث ؾلبُت هدٓ الٗمل   ًٖ ج٩
ً
ٓم ؾلبي للشخو ًٖ طاجّ، ًٞال ِٟ

ٓع بالًٛب ) ْالكٗ  (. Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001الاٞخ٣اص بلى الضاُٞٗت 

ٓ خالــت مــً ؤلاظِــاص الٗــاَٟي )        ْالجؿــميMentalْال٣ٗلــي) (Emotionalْالاخرــرا١ الىٟســخي َــ  ) (Physical Exhaustion،) 

ْاإلاُـ٫ٓ) ٍْدـضر طلـ٪ ٖىـضما ٌكـٗغ الٟـغص (. (Excessive & Prolonged Stress) Maslach, 1999ْالىاظمـت ٖـً ؤلاظِـاص اإلاٟـٍغ 

ْالـضاٞ٘ الـظي ؤصٔ بـّ  ْالبـضء فـي ٣ٞـضان الاَخمـام  ْاهّ ٚير ٢اصع ٖلى جلبُت مُالب زابخت م٘ اؾـخمغاع الًـِٛ،  ا١  باإلَع

ْع  ُٟــــت م بلــــى ال٣ُــــام بــــض ْْ ْ ىــــتمٗــــين ا ُّ فــــي اإلا٣ــــام ألا٫ْ، بدُــــض جِٓــــغ ؤٖــــغاى مشــــل الاهسٟــــاى الخــــاص فــــي ؤلاهخاظُــــت  ٗ

ٓع بـالعجؼ اإلارزاًـض، ْخالـت مـً الُـإؽ ْالاؾـدُاء، ْفـي جهاًـت اإلاُـاٝ،  ٍْرـر٥ الٟـغص فـي خالـت مـً الكـٗ ْاؾـخنزاٝ الُا٢ـت، 
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ٓ ْالٟـغص اإلادرـر١ اخؿاؽ الٟغص بإهّ ٧ان لضًّ قـِئا ؤ٦ثـر ممـا ؤُٖـى.  ٓم فـي الٗمـل َـ هٟؿـُا فـي الٗمـل، ٌكـٗغ بـإن ٧ـل ًـ

ْٚير ؾاع ) ٓم سخيء  ًGold, 2001.) 

    ْ ْحُٛير في الشخهُت ؤ ٓهت مً الخٗب ْؤلاجها٥ الاهٟٗالي  ٝغ الاخررا١ الىٟسخي باهّ مخالػمت هٟؿُت م٩ ّٗ ٌُ ٍْم٨ً ؤن 

ٓعDepersonalizationٍجبضصَا) ْاهسٟاى في بإهّ لم ٌٗض َٓ هٟؿّ ( ؤي قٗ ْالظي ًدضر ٖىض ،  ؤلاهجاػ الشخصخي، 

ٓع )  (.Maslach, 1993ألاٞغاص الٗاملٓن في مًِ جخُلب الخٗامل م٘ الجمِ

ْالؿل٥ٓ الخام بالٟغص ٦غص ٞٗل َّْٗغٝ ؤًًا بإهّ       ْاَغة جخمشل في الخٛيراث الؿلبُت في الٗال٢اث ْالاججاَاث 

ا ٣ٞضان الاَخمام بالٗمُل  ْمً ؤَم مٓاََغ ْالى٣و في الضاُٞٗت، لًٍٛٓ الٗمل،  جُيُت،  ٣ت ْع ْؤصاء الٗمل بٍُغ

ت ) ٣ْٞضان الابخ٩اٍع ْمت الخُٛير  ْٖلُّ ًم٨ً ال٫ٓ٣ ؤن الاخررا١ الىٟسخي هي مغخلت ًهل  (.Maslach, & Jackson, 1986ْم٣ا

ا١ لضًّ، مم ا، بدُض جدؿّبب في خضْر الاجهُاع ْؤلاَع ا ٧ان مهضَع ًّ اصة الًٍٛٓ ٖلُّ ؤ ا ًاصي بلى بلحها الٟغص ٖىض ٍػ

. اجّ ْعجٍؼ ْجهٞغ  ّ٦ٓ    مٗاهاجّ مما ٌؿمى باالخررا١ الىٟسخي الظي ًِٓغ ٖلى ؾل

٢ٓـــذBurnoutؤٖـــغاى ؤلاخرـــرا١ الىٟســـخي )ْمـــً        ْالتـــي جِٓـــغ فـــي مٗٓـــم ال  ،)(Most of the time)ـــغاى الىٟؿـــُت؛  ؛ ألٖا

ٓع الُــــاب٘ الؿــــلبي  ِــــ ْاهٟٗاالجــــّ ْْ ْال٣لــــ٤ ْجخمشـــل بخُٛيــــراث ٖم٣ُــــت فــــي مكــــاٖغ الٟــــغص  ٖلحهــــا مشــــل ؤلاخؿــــاؽ بــــالخٝٓ 

ْالُــإؽ) ْمجهــا اهسٟــاى اهخاظُــت الٟــغص فــي الٗمــل (.Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001ْاليؿــُان  ٦ُٓت؛  ــغاى الؿــل  ْألٖا

(Reduces your productivity،)  ٢ْــض ْٖــضم الالرــزام بــّ،  ْامــّ  ٦ْثــرة الخُٛــب ٖــً ص ُٟي،  ٓاٍ الــْٓ ْٖــضم عيــا الٟــغص ٖــً مؿـخ

٠٢ٓ ُٖاءٍ )ًاصي ألام ْج ْجخمشل بٗـضم  (.Richardson & Rothstein,2008غ بلى ؤن ًرر٥ ٖملّ  ُت ؤلاصعا٦ُت؛  غاى اإلاٗٞغ ْألٖا

َْكــٗغ بإهــّ لــم  اجّ،  ْجهــٞغ ْمى٣ُُخــّ  ٍْــى٨ٗـ طلــ٪ ٖلــى جخهــِخّ  ْحُٛيــر فــي همــِ بصعا٥ الٟــغص،  ال٣ــضعة ٖلــى الرر٦يــز 

ــغاى(. Nothing more to giveٌٗــض َىــا٥ قــِئا ل٣ُضمــّ) ْحكــمل اعجٟــإ فــي  ْألٖا ٓلٓظُــت )الجؿــمُت(؛  ْالبُ ٓلٓظُت  الٟؿــُ

ْاَخماماجــّ) ْآالم فــي ؤهدــاء مسخلٟــت فــي الجؿــم، ْؤلاجهــا٥ الكــضًض بدُــض ٣ًٟــض الٟــغص صاُٞٗخــّ   & Interestيــِٛ الــضم 

Motivation،) ( ٓع بالخٗب ْؤلاجها٥ ْي٠ٗ ٖام في الجؿم  (.Kop, Euwema, & Schaufeli, 1999باإلياٞت بلى الكٗ

ٗخبر     
ُ
اجُت ْح

ّ
ْعا  (Self-Efficacy)ال٨ٟاءة الظ ت الخٗلم الاظخماعي اإلاٗغفي لباهض ت التي ٢امذ ٖلى هٍٓغ مً البىاءاث الىٍٓغ

((Bandura, 1977 ،في مجا٫ حٗضًل الؿل٥ٓ 
ً
ٓاث ألازيرة بإَمُت مرزاًضة زهٓنا ٓم في الؿى ، خُض خٓى َــظا اإلاِٟ

ْعا ) ت ال٣اثمت خ٫ٓ الــــــظاث الخـــي جدخٓي ( ؤن للBanduraٟ٨َْٗخبر باهـــض ٣ٍْهض بها اإلاٗٞغ ت،  اجُت ؤَمُت مغ٦ٍؼ
ّ
اءة الظ

ٓعة هاجخت  ْمِماث به ٓا٠٢  ٢ٓٗاث طاجُت ُٞما ًخٗل٤ ب٣ضعة الٟغص في الخٛلب ٖلى م  (.McLeod, 2011)ٖلى ج

٦ُٓت م      ٓم ٖلــى ٞغيُاث الٟغص خ٫ٓ بم٩اهُاجّ في جد٤ُ٣ زُاعاث ؾل ٢ٓٗاث ٦ٟاءة الظاث ج٣ــ ىتبن ج ُّ َْظا ٗ  ،

ْٖلُّ ٞةن  اجُت التي جم٨ىّ مً ال٣ُام بؿل٥ٓ مٗين بك٩ل هاجر، 
ّ
ْج٣ضًٍغ لدجم ٢ضعاجّ الظ ًخًمً بصعا٥ الٟغص 

٢ٓ٘ الٟغص بإهّ ٢اصع ٖلى ؤصا اجُت حٗبر ًٖ ج
ّ
٠٢ٓ مٗين ال٨ٟاءة الظ ٓبا ٞحها ٞــي ؤي م ء الؿل٥ٓ الظي ًد٤٣ هخاثج مٚغ

٢ٓ٘ ؤن  ْؤهّ ٌْٗؼ لىٟؿّ ال٣ضعة ٖلى ال٣ُام بهظا الؿل٥ٓ ؤْ الخل للمك٩لت ٢بل ؤن ًبضؤ بالؿل٥ٓ، ؤي ًخ ًٓظِّ، 

ٓصة ٖىض الٟغص ٖلى ؤؾاؽ مً  َْظٍ الاؾخُاٖت ؤْ ال٣ضعة ًجب ؤن ج٩ٓن مٓظ  ،٠٢ٓ ٓاظِت َظا اإلا باؾخُاٖخّ م

ْا٢ُٗتاإلاٗ ْ صْن ٢ىاٖت  ْلِـ بك٩ل زُالي ؤ ت الخ٣ُ٣ُت   (.Bandura, 1997) ٞغ

ْحٗجي ال٣ضعة في الخٛلب      اجُت هي ٖباعة ًٖ بٗض مً ؤبٗاص الشخهُت، 
ّ
ْفي اإلا٣ابل َىا٥ مً ٌٗخ٣ض بإن ال٨ٟـــاءة الظ

ْهي جــضٞ٘ الشخو الزخُاع اإلا ٓاظّ الٟغص،  ْاإلاــك٨الث الهٗبت التي ج ْال٣غاعاث اإلاخٗلـ٣ت ٖلــى اإلاِماث  خُلباث 

ْاإلاٗىٓي الظي ؾِبظلّ  ْمضٔ الاؾتهال٥ اإلااصي  باؾرراجُجُاث الخٛلب ٖلى اإلاك٨الث، ٦ظل٪ جازغ ٖلى الجِض اإلابظ٫ْ 

ٓاظِت مك٩لّ ما   (.Schwarzer,& Jerusalem, 1995)الٟغص إلا
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اجُت باجها ج٣ضًغ الٟغص إلاا ًمخل٨ّ مً ٢ضع     
ّ
ْبم٩اهاث ًٔغ ؤجها حؿاٖضٍ في خل ما ٍْم٨ً ؤن حٗٝغ ال٨ٟاءة الظ اث 

ً، ٦ما ؤن ٢ىاٖت الٟغص خ٫ٓ  خماص ٖلى آلازٍغ ْالخٛلب ٖلى ما ٌٗرريّ مً ٣ٖباث صْن الٖا ٓاظِّ مً مك٨الث  ً

٦ُٓاث الٟغص ) اجُت ال جىبئ بؿل
ّ
ْل٨ىّ ٌٗبر ّٖما ٦Behaviorٟاءجّ الظ ٓم ال ٌٗبر ٖما ًم٨ً للٟغص ؤن ًٟٗلّ،  (، ِٞظا اإلاِٟ

اجُت ٖىض الٟغص مً الخبراث  .(Maddux, 1999) ( بإهّ ٢اصٌع ٖلى ٞٗلBelieveٌّٗخ٣ض )
ّ
٢ٓٗاث ال٨ٟاءة الظ ْجخ٩ٓن مهاصع ج

ْالىخاثج التي خهل  ٓص التي بظلِا  ْبصعا٦ّ للٗال٢ت بين الجِ  ،٠٢ٓ اإلاباقغة؛ ٦ـ هجاخّ في الخٛلب ٖلى مك٩لت ؤْ م

ْا اجُت ٚير اإلاباقغة لضٔ الٟغص ٞهي حكمل الخٗلم باإلاالخٓت، 
ّ
٢ٓٗاث ال٨ٟاءة الظ ْؤما مهاصع ج ت ٖلحها.  لخبراث الغمٍؼ

ً ب٣ضعجّ ٖلى ال٣ُام بؿل٥ٓ مٗين، ٦ما جخإزغ ؤًًا بالخبراث الاهٟٗالُت لضٔ الٟغص  ٧اال٢خىإ مً زال٫ آلازٍغ

(Bandura, 1989  .) ْاإلاهاصع ٓامل  ّٖٓ مً الٗ خماص ٖلى مجم اجُت جدك٩ل بااٖل
ّ
٦ما ؤّن اٖخ٣اصاث الٟغص بال٨ٟاءة الظ

٣ت التي ًٟؿغ بها هخاثج ٓا٠٢ التي عبما ًمّغ بها، ٦ما ؤن  ؤبغػَا الٍُغ ٣ت ج٨ٟيٍر باإلا ٍغ ٦ّٓ ْزبراجّ الؿاب٣ت َْ ؾل

ْز٣خّ  ْالضاللت في خُاجّ،  ٓع ٖىض الٟغص مً زال٫ الخبراث اليكُت الؿـــاثضة طاث ألاَمُت  اجُت ًخُ
ّ
ٓم ال٨ٟاءة الظ مِٟ

ت بىٟؿّ بطا ٧اهذ لضً ٩ٍْٓن الٟغص ؤ٦ثر مٗٞغ ٓا٠٢ اإلاسخلٟت،   ,Bandura)ّ ال٣ضعة ٖلى جد٤ُ٣ الِضٝ ٖلى ألاصاء في اإلا

ْعا )(. 2011 ٍْخٛيران م٘ الؼمً ٢ْBanduraض اْضر باهض الن  ً ًخد ( ؤن بصعا٥ الظاث ْيبِ الظاث ٖباعة ًٖ مخٛيًر

٣ت ٧اهذ،  ت التي ٨ًدؿبها بإي ٍَغ ْالخجاعب التي ًمغ بها الٟغص ؤْ اإلاٗٞغ ٓا٠٢، ٞةصعا٥ الظاث جخٛير م٘ الؼمً  ْاإلا

ْم٘ الخبراث  ْبالخالي ٞةن اجُت الٗامت جخٛير م٘ الؼمً 
ّ
٢ٓٗاث ال٨ٟاءة الظ  (.Bandura, 1989)ج

ْالٗملُــاث      ْالتــي جخًــمً اليكــاَاث  ْالخــضماث ؤلاعقــاصًت؛  ٕٓ مــً ألاؾــالُب  َْٗــٝغ بغهــامج ؤلاعقــاص الجمعــي بإهــّ هــ

ٖٓــت ؤلاعقــاصًت ْالتــي جغمــي بلــى جد٣ُــ٤ ؤَــضٝ مُٗىــّ مــً زــال٫ اإلاجم ــض ٖــضصَا  ؤلاعقــاصًت اإلاسُُــت  ْالتــي ًًٟــل ؤال ًٍؼ

ٖٓت مً الُلبت اإلاؿررقضًً ٌٗـاهٓن مـً مكـ٩لت مكـرر٦ت مدكـابهت، بدُـض 14ًٖ ) ٓ ٖملُت جٟاٖل بين مجم َْ ( ٞغصا، 

٦ْكـــ٠  ْز٣ـــت،  ْؤمـــان  ـــت  ٓاٖـــض مدـــضصة، بٛـــغى مؿـــاٖضتهم فـــي الخٗبيـــر ٖـــً مكـــ٩لتهم بدٍغ ٢ْ ْٞـــ٤ مبـــاصت  ًـــخم ظمِٗـــم 

 بلى الخل٫ٓ اإلاىاؾبت لخ
ً
ال ٓاظت، ؤؾبابها ْن ٖٓت)الخ  (.2010د٤ُ٣ الخ٠ُ٨ ألٞغاص َظٍ اإلاجم

ٓم ؤلاعقاص الجمعي الاهخ٣اجي)     ٣ٍْEclectic Group Counseling Program)  ٖٓت مً اإلاباصت الغثِؿت ٦ما ؤقاع بلحها ٖلى مجم

ٍٓغ الخضزالث ؤلاعقاصًت اإلاىاؾبت  (،٢Gladding, 1992الصًىج ) ْجُ خُض ؤّن ؤلاعقاص الاهخ٣اجي ٌؿاٖض اإلاغقض في بىاء 

ْمً زهاثهّ: ٦ُٓت،  ْالؿل ُت  ْاإلاٗٞغ  إلخضار الخُٛير لضٔ ألاٞغاص في اإلاجاالث الاهٟٗالُت 

ٕٓ ألاؾالُب ؤلاعقا - ٍْجب جى ضة  ْل٩ل مؿررقض جخهُت ٍٞغ صًت جغ٦ؼ الىٓغة الاهخ٣الُت ٖلى الخٟغص الشخصخي 

 اإلاؿخسضمت في ؤلاعقاص.

ْاخضة هي ألاًٞل صاثما. - ٣ت  ال جٓظض ٍَغ ْالٟىُاث ؤلاعقاصًت التي ًم٨ً اؾخسضامِا   َىا٥ ٦شير مً الُغ١ 

ْمك٩لخّ.  - َْىا٥ بضاثل ٩ًٓن اؾخسضامِا ؤ٦ثر مالءمت للمؿررقض  ٖٓت مً البضاثل ؤلاعقاصًت،   ل٩ل مك٩لت مجم

ْاحؿا١  ًم٨ً الغبِ بين الٟىُاث ْالاؾرراجُجُاث - ٓمت ظضًضة ج٩ٓن طاث ٞٗالُت  ْصمجِا في مىٓ ٖٓت  ؤلاعقاصًت اإلاخى

 ْج٩امل.

خين بعقاصًخين ؤْ ؤ٦ثر ٩ًٓن اإلاغقض الىٟسخي ٖلى صعظت مً الٟاٖلُت  - ًخًمً الاججاٍ الاهخ٣اجي اؾخسضام هٍٓغ

 ْؤلاج٣ان الؾخسضامِا.

 مغاخل الٗملُت ؤلاعقاصًت في الاججاٍ الاهخ٣اجي:
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ٖلى ؤَم اإلاغاخل الغثِؿت لئلعقاص ( Gladding 1992؛  Patterson, 1986; Sharf, 2008) ٨شير مً اإلاالٟاث الٗلمُتجخ٤ٟ ال        

 في الاججاٍ الاهخ٣اجي ًم٨ً جلخُهِا ُٞما ًلي:

ٓلض للمؿررقض الش٣ت،  ًٍٓ الٗال٢ت ؤلاعقاصًت ؤلاًجابُت التي ج ْهي مغخلت ج٩ اإلاغخلت ألاْلى: مغخلت ا٦دكاٝ اإلاك٩لت: 

ت ًٖ مك٨الجّ، م٘ الاَخمام بالؿل٥ٓ  ْجضٖم اإلاؿررقض لُخدضر بدٍغ ْحٗؼػ  ْب٢بالّ ٖلى ؤلاعقاص،  بخّ  ض مً ٚع ْجٍؼ

ٓص مً  ٓ مٓظ اع الىٓغي في َظٍ اإلاغخلت ؤزظ ؤًٞل ما َ ْٚير اللٟٓي لُخم اؾخ٨كاٝ مٗالم اإلاك٩لت، ْؤلَا اللٟٓي 

ْْيّٗ في هٓام ظضًض )الٟاٖلُت، الاؾخمإ، الخ  (.(Prochaska & Norcross, 2006ٗا٠َ( ؤلاوؿاهُت 

ٓاهبها اإلاخٗضصة  ْجدضًض ظ ْٞحها ًخم الاجٟا١ ٖلى جدضًض اإلاك٩لت  ٠ اإلاك٩لت زىاثُت ألابٗاص:  اإلاغخلت الشاهُت: مغخلت حٍٗغ

ت ؤلاوؿاهُت. ظٍغ ٓط مً الْغ ْلخُٟٗل َظٍ اإلاغخلت ٞةن ألاؾاؽ الىٓغي مإز  باؾخسضام الٟىُاث اإلاىاؾبت 

ت: مغخلت جدضًض البضاثل: هي مغخلت مؿاٖضة اإلاؿررقض في ازخُاع ما ًغاٍ مىاؾبا مً البضاثل اإلاالثمت اإلاغخلت الشالش

٧ٓي. ْالؿل ْاإلاٗغفي ْؤلاوؿاوي  ْالخدلُلي  ٓا٢عي  ٓط مً ؤلاعقاص ال  لخل اإلاك٩لت ْألاؾاؽ الىٓغي َىا مإز

ْٞحها ًخم بٖضاص الخُت ماإلاغخلت الغابٗت:  ٧ٓي بوؿاوي،  ْا٢عي جدلُلي مٗغفي ؾل ْؤؾاؾِا الىٓغي  غخلت الخسُُِ: 

ْهي مغخلت ج٣ُُم للبضاثل  ْمالءمتها لّ  ْا٢ُٗتها  ؤلاعقاصًت ال٣ابلت للخىُٟظ ٖلى ؤن ج٩ٓن م٣ىٗت للمؿررقض مً خُض 

 التي جم جدضًضَا. 

ٓاث اإلاغخلت الخامؿت: مغخلت الٗمل ْالالرزام )مغخلت جى ٓا٢عي للخُ ْٞحها ًلرزم اإلاؿررقض بالخىُٟظ ال ُٟظًت(: 

ْجغابُِا مً زال٫ ٞىُاث بعقاصًت ٞٗالت ْألاؾاؽ  ْب٢ىاّٖ بإَمُتها  ْعا مِما في حشجُّٗ  ٍْلٗب اإلاغقض ص ؤلاعقاصًت 

٧ٓي مٗغفي بوؿاوي. ْا٢عي جدلُلي ؾل  الىٓغي 

ْٞحها جخ ْالخٛظًت الغاظٗت:  ْالخ٣ُُم إلاا جد٤٣ مً ؤَضاٝ ؤزىاء الٗملُت اإلاغخلت الؿاصؾت: مغخلت الخ٣ُُم  م اإلاغاظٗت 

ْجلخُو اإلاؿررقض للخ٣ضم الظي َغؤ ٖلى ما ٢ام بّ )  (.Gladding, 1992ؤلاعقاصًت 

  وفي مجاٌ الدزاطاث الظابلت: 

ٓعجغ)           (Psychoeducational)صعاؾت َضٞذ بلى ج٣ُُم ٞاٖلُت بغهامج هٟسخي جغبٓي ظمعي  (Porter 2000ؤظغث ب

ٓهذ  ٢ْض ج٩ ىتلخٌٟ ؤلاخررا١ الىٟسخي لضٔ مٗلمي اإلاضاعؽ الٗامت.  ُّ ٍٓت مً ؤعب٘  ٖ الضعاؾت مً مٗلمي اإلاضاعؽ الشاه

ٓمىج" ) ْاً الًت " بُت ْيابُت. Wyomingمىا٤َ حٗلُمُت في  ٖٓخين ججٍغ ٢ْض جم ج٣ؿُمِم بلى مجم ٓعي  ( ٖلى ؤؾاؽ جُ

٢ْض ؤِْغث هخاثج الضعاؾت ٖضم ٞاٖلُت البرهامج ؤلاعقاصي  ْاؾخسضمذ الضعاؾت م٣ُاؽ ماؾالف لالخررا١ الىٟسخي، 

ٍٓاث ؤلاخررا١ الىٟسخي لضٔ  ىتالجمعي في زٌٟ مؿخ ُّ ْجم بعظإ طل٪ بلى ؤن ؤٞغاص  ٖ ىتالضعاؾت،  ُّ ٓا الضعا ٖ ؾت ٧اه

ٍٓاث ٖالُت مً ؤلاخررا١ الىٟسخي لم ًازغ البرهامج ؤلاعقاصي الجماعي في زًِٟا.  ًخهٟٓن بمؿخ

( صعاؾت َضٞذ بلى الخٗٝغ ٖلى ٞاٖلُت اؾرراجُجُت ٢اثمت ٖلى الخٗلم اليكِ في زٌٟ ٦2010ما ؤظٔغ ال٣ظافي )   

ْجىمُت مِاعاث الخٟاٖل اللٟٓي إلاٗلمي ٖلم الىٟـ ٓهذ  ؤلاخررا١ الىٟسخي  ْج٩ ٍٓت.  ىتباإلاغخلت الشاه ُّ ( 30الضعاؾت مً ) ٖ

ٓاصي الجضًض مجهم ) ٍٓت بال ْمٗلمت باإلاغخلت الشاه  
ً
ٓع، ْ)15مٗلما ْؤِْغث بٌٗ هخاثج 15( مً الظ٧ ( مً ؤلاهار. 

الضعاؾت ٞاٖلُت اؾرراجُجُت ٢اثمت ٖلى الخٗلم اليكِ )اؾرراجُجُت الخ٨ٟير الجمعي( في جضَعـ ٖلم الىٟـ في زٌٟ 

 خررا١ الىٟسخي لضٔ اإلاٗلمين.ؤلا 

اجُت الٗامت لضٔ 2010ْؤظٔغ بجي زالض )  
ّ
ْٖال٢خّ بال٨ٟاءة الظ ( صعاؾت َضٞذ بلى بُان ؤزغ الخ٠ُ٨ الا٧اصًمي 

ٍٓت بجامٗت آ٫ البِذ، ٖلى  ٓم الررب ىتَلبت مً ٧لُت الٗل ُّ ٓهت مً ) ٖ ٓاثُت 200م٩ ٣ت الٗك البت بالٍُغ َْ 
ً
( َالبا
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ْال٨ٟاءة  الُب٣ُت، خُض ؤِْغث بٌٗ ٓص اعجباٍ مٓظب صا٫ بخهاثُا بين الخ٠ُ٨ ألا٧اصًمي  هخاثج الضعاؾت ْظ

اجُت الٗامت لضٔ ؤٞغاص الضعاؾت. 
ّ
 الظ

اجُت الٗامت ٦2011ما ؤظٔغ )اإلاؿاُٖض،    
ّ
ْٖال٢خّ بال٨ٟاءة الظ ( صعاؾت َضٞذ الخٗٝغ بلى مؿخٔٓ الخ٨ٟير الٗلمي 

ىتٖلى  ُّ ٓهت مً ) ٖ البت م225ًم٩ َْ 
ً
ٓص -َلبت مٗلم اله٠ بجامٗت آ٫ البِذ ( َالبا ْؤِْغث هخاثجِا ْظ ألاعصن، 

اجُت.
ّ
ْال٨ٟاءة الظ  ٖال٢ت اعجباَُت بًجابُت بين الخ٨ٟير الٗلمي 

( صعاؾت َضٞذ بلى اؾخ٨كاٝ مؿخٔٓ الاخررا١ الىٟسخي لضٔ َلبت ٧لُت الرربُـت ٖضن ؤزىاء 2012ْؤظٔغ )٢اثض،       

ْاإلانهي ْالخإَُل الرربٓي  ضاص  ْالخٗٝغ ٖلى ٖال٢تؤلٖا ْؤزٍغ ٖلى ج٨ُِٟم الاظخماعي الضعاؾـي،   ،   ٕٓ مخٛيراث الى

م، ٖلى  ْالخسهو الٗلمي للُلبت مً ْظِت هَٓغ ىتْاإلاؿخٔٓ الضعاسخي  ُّ البت( مً َلبت ٧لُـت  168مً ) ٖ َالبا َْ

ْؤِْغث بٌٗ هخاثج الضعاؾت جغجِب مجاالث الاخررا١ الىٟسخي ٧االحي: ؤلاظِاص الاه زم ه٣و  %،73ٟٗالي بيؿبت الرربُـت. 

ٓع باإلهجاػ الشخصخي بيؿبت  ٓع هدٓ ألاجخام بيؿبت  %،61الكٗ ٦ما ؤِْغث ؤّن مؿخٔٓ  %،47ْؤزيرا جبلض الكٗ

م ٖالي بك٩ل ٖام.  الاخررا١ الىٟسخي لضٔ الُلبت مً ْظِت هَٓغ

ٍْت،       ٓم 2012ْؤظغث )با ( صعاؾت َضٞذ الخٗٝغ بلى مؿخٔٓ الاخررا١ الىٟسخي لضٔ الُلبت الجامُٗين في ٧لُت الٗل

ٓع٢لت، خُض َب٣ذ م٣ُاؽ الاخررا١ الىٟسخي ٖلى  ىتالاظخماُٖت بجامٗت ٢انضي مغباح ب ُّ مً َلبت الؿىت الغابٗت  ٖ

ٓامِا ) ٓم الاظخماُٖت ٢ ٓم الرربُت ب٩لُت الٗل ْٖل ٣ت ( َالب 170َْب٣ؿم ٖلم الىٟـ  م بٍُغ البت جم ازخُاَع

ٓص  ْؤِْغث بٌٗ هخاثجِا ؤّن مؿخٔٓ الاخررا١ الىٟسخي لضٔ الُالب الجامعي مغجٟ٘. ٦ما ؤِْغث ٖضم ْظ ٓاثُت،  ٖك

١ صالت  ال جٓظض ْٞغ ٓع بهار(،  ١ صالت بخهاثُا بين مخٓؾُاث الُلبت الجامُٗين جبٗا إلاخٛير الجيـ ) ط٧ ْٞغ

 ن جبٗا إلاخٛير همِ ؤلا٢امت )الضازلُين الخاعظُين(.بخهاثُا بين مخٓؾُاث الُلبت الجامُٗي

ٓهميز ْظابغي        ب ٖلى  (Sönmez& Çapri, 2013)  ْؤظٔغ ٧ل مً ؾ بُت َضٞذ بلى اؾخ٣هاء ؤزغ الخضٍع صعاؾت ججٍغ

ىتبغهامج الخٗاٌل م٘ الًٍٛٓ الىٟؿُت في مؿخٔٓ الاخررا١ الىٟسخي لضٔ  ُّ البت مً َلبت 20مً ) ٖ ( َالبا َْ

بُت ْيابُت في ٧ل مجها )اإلاضاعؽ  ٖٓخين ججٍغ ٓاثُا بلى مجم ٢ْؿمذ ٖك ٖٓت 10الٗلُا،  ( ؤٞغاص، ْزًٗذ اإلاجم

ٖٓت الًابُت بلى ؤوكُت ) بُت بلى البرهامج ُٞدين زًٗذ اإلاجم ْجم ٢ُاؽ اإلاخابٗت ؤزغ البرهامج بٗض Placeboالخجٍغ  ،)

ْاِْغ جدلُل الخباًً اإلاكرر٥) ىتٌٟ الاخررا١ الىٟسخي لضٔ ال( ٞاٖلُت البرهامج في زANCOVAقِغ،  ُّ بُت. ٗ  الخجٍغ

ْالخغابكت،       ْالخُُب،  ْبضح،  ( صعاؾت َضٞذ الخٗٝغ بلى مؿخٔٓ الاخررا١ 2013ْؤظٔغ ٧ل مً )الجٗاٞغة، 

ْالخانت في ألاعصن ٖلى  ٓمُت  ْال٣اَىين في اإلاىاػ٫ الضازلُت مً الجامٗاث الخ٩ ىتالىٟسخي ٖىض الُلبت الجامُٗين  ُّ ٖ 

ْؤِْغث الىخاثج اعجٟإ مؿخٔٓ الاخررا١ الىٟسخي بك٩ل ٖام لضٔ ال( 329َمً ) البت.  ىتالبا َْ ُّ ٗ . 

ٓاظّ،        ( صعاؾت َضٞذ بلى اؾخ٣هاء مضٔ ٞاٖلُت بغهامج بعقاص ظمعي ٌؿدىض بلى الٗالط ٦2015ما ؤظٔغ )الخ

اجُت الٗامت لضٔ REBTال٣ٗالوي الاهٟٗالي )
ّ
ْجدؿين ال٨ٟاءة الظ ىت( في زٌٟ صعظت بصمان ؤلاهررهذ  ُّ مً الُالب  ٖ

ٓع في ظامٗت الؿلُان ٢ابٓؽ ىت، ٖلى الظ٧ ُّ بُت)24مً ) ٖ ٖٓت الخجٍغ َالبا( لبرهامج  12( َالبا، ْزًٗذ اإلاجم

ْؤِْغث هخاثREBTؤلاعقاص الجمعي ) ب.  ٖٓت الًابُت ؤي جضٍع ١ طاث (، في خين لم جخل٤ّ اإلاجم ٓص ْٞغ ج الضعاؾت ْظ

ٖٓت الًابُت ٖلى الازخباع البٗضي إلا٣ُاؽ بصمان ؤلاهررهذ  ْاإلاجم بُت  ٖٓت الخجٍغ صاللت بخهاثُت بين مخٓؾُاث اإلاجم

ْٞاٖلُت البرهامج ؤلاعقاصي اإلاُب٤ في زٌٟ صعظت  بُت،  ٖٓت الخجٍغ اجُت الٗامت لهالر اإلاجم
ّ
ْم٣ُاؽ ال٨ٟاءة الظ

ْجدؿين ال اجُت الٗامت لضٔ الُلبت. بصمان ؤلاهررهذ، 
ّ
 ٨ٟاءة الظ
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م مً الٟئاث ألازٔغ         ْمً زال٫ ما ج٣ضم مً صعاؾاث ؾاب٣ت، جبين لضٔ الباخض ؤّن َلبت الجامٗاث ٦ٛيَر

ٕٓ الُلبت جدذ  ٢ْ ا ٖلحهم عبما ٌؿِم في  ْان الجاهب الضعاسخي ٌك٩ل يَٛٓ ٌٗاهٓن مً ْاَغة الاخررا١ الىٟسخي، 

إة الاخررا١ الىٟسخي، ٦م بُت الٗغبُت التي اؾخسضمذ بغامج ؤلاعقاص الجمعي َْ ا ؤّن َىا٥ هضعة في الضعاؾاث الخجٍغ

ْال٨ٟاءة الظاجُت الٗامت لضٔ ٞئت  ْالٗالظُت للخٗامل م٘ ْاَغة الاخررا١ الىٟسخي  ٢ٓاثُت  الاهخ٣اجي ٦ةخضٔ الخضزالث ال

 َلبت الجامٗاث.

ٖٓت مً الًٍٛٓ ًخٗغى الُلبت الجامُٗٓن في ظممؼيلت الدزاطت واطئلتها:  ْال٩لُاث بلى مجم ُ٘ الخسههاث 

 ْ ْبالخالي جدهُلِم ألا٧اصًمي.  ْاإلاازغاث التي مً قإجها الخإزير ؾلبُا هٟؿُاتهم  بن ؤًٞل الُغ١ للخٗامل م٘ الىٟؿُت 

ْزّ. ٦ما  ْمىّٗ ٢بل خض ٢ٓاًت مىّ،  ٓاث الالػمت لل ْاجساط الخُ ْلت ٦كّٟ،  ٓ مدا الخٔ الباخض الاخررا١ الىٟسخي َ

٤ُٞٓ بين الضعاؾت مً  ٓبت الخ ٔ ٦ثرة ق٩ٔٓ الُالب مً نٗ ـ لُلبت اإلااظؿخير بجامٗت هْؼ زال٫ ٖملّ بالخضَع

ٓجغ الىٟسخي  ْالخ ْة ٖلى مكاٖغ ال٤ًُ  ْاإلاك٨الث التي ٌٗاهٓن مجها، ٖال ْاإلاِىُت،  ت ْالاظخماُٖت  ْْاظباتهم ألاؾٍغ

ْ مً زال ٓاء ؤزىاء اإلادايغاث ؤ ْاإلاالخٓت ٖلى بًِٗم، ؾ  ٫ الررصص  ٖلى الباخض زال٫ الؿاٖاث اإلا٨خبُت.ْال٣ل٤ 

ْالتي حٗض مً     ْاَمُت َظٍ الخضزالث الاعقاصًت  ؤ٦ثر الُغ١ الاعقاصًت  ْهٓغا ألَمُت بغامج ؤلاعقاص الجمعي، 

ْالظًً ٌكرر٧ٓن مٗا  ٓاخضة الالخ٣اء بٗضص ٦بير مً اإلاؿررقضًً  ٢ٓذ، خُض حؿخُُ٘ زال٫ الجلؿت ال ا٢خهاصا في ال

ٍض الٟغص باإلاِاعاث  في مك٩لت ٢ٓاًت، خُض جغ٦ؼ ٖلى جْؼ ْاخضة، ٦ما حٗض البرامج ؤلاعقاصًت مً ؤَم اؾرراججُاث ال

ْازخباع الظاث في ظٓ هٟسخي آمً. ب  ْبما ؤن الُلبت الجامُٗين مً ؤَم ٖىانغ َظا الىٓام الخٗلُمي في  ْالخضٍع

ْجد٤ُ٣ ؤ عي جٓخُض ٧ل اإلاجخمٗاث إلاا لِم مً ؤَمُت بالٛت في الجهٓى باإلاجخم٘  ْٚاًاجّ، باث مً الًْغ َضاّٞ 

ٝ اإلاالثمت لًمان هجاح الُلبت في مؿاعاتهم الضعاؾُت  ٓٞير ٧ل الْٓغ ْج ْاإلاؿاعي لالَخمام بهظٍ الٟئت  ٓص  الجِ

ْالتي ٢ض جى٨ٗـ ؾلبا ٖلى  ٓاظِِم زال٫ طل٪،  اث التي ٢ض ج ْالًَٛٓ ْلت خماًتهم مً اإلاكا٧ل  ْمدا اإلاسخلٟت 

٢ْض ج٩ٓن خاظ ْ ؤصائهم،  ٓانلت صعاؾتهم الجامُٗت ؤ ْعبما جمىِٗم ختى مً م ً مجهم،  اث٣ا ٦بيرا ؤمام ال٨شيًر ؼا ْٖ

ْؤًًا  الخ١ٟٓ ٞحها. ْهي مخالػمت الاخررا١ الىٟسخي،  ْمً َىا جإحي الضعاؾت الخالُت لئلؾِام في مٗالجت مك٩لت َامت 

ٍٓغ بغها ْاؾخ٣هاء جدؿين ال٨ٟاءة الظاجُت لضٔ ٞئت َلبت الجامٗاث؛ بط َضٞذ بلى جُ مج بعقاص ظمعي اهخ٣اجي 

ْجدؿين صعظت ال٨ٟاءة الظاجُت لضٔ ٞئت َلبت الجامٗت في زٌٟٞٗالُخّ  ْجخلخو  .مؿخٔٓ ؤلاخررا١ الىٟسخي 

مك٩لت الضعاؾت بالدؿائ٫ الغثِـ الخالي؛ ما ٞاٖلُت بغهامج ؤلاعقاص الجمعي ؤلاهخ٣اجي في زٌٟ مؿخٔٓ الاخررا١ 

اجُ الىٟسخي
ّ
ىتلضٔ  ت الٗامتْجدؿين ال٨ٟاءة الظ ُّ  ؟ مً َلبت الجامٗت ٖ

 جسخبر الضعاؾت الخالُت الٟغيُاث الخالُت:: ؿسوض الدزاطت

1-  ٔ ١ طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخٓ ٓا  (،α ≤ 0.05) ال جٓظض ْٞغ برهامج لبين مخٓؾِ صعظاث اإلاكاع٦ين الظًً حٗغي

ٓا  الاهخ٣اجيؤلاعقاص الجمعي  ْمخٓؾِ صعظاث اإلاكاع٦ين الظًً لم ًخٗغي بُت(  ٖٓت الخجٍغ برهامج ؤلاعقاص ل)اإلاجم

ٖٓت الًابُت( ٖلى م٣ُاؽ   في ال٣ُاؽ البٗضي. الاخررا١ الىٟسخيالجمعي )اإلاجم

2-  ٔ ١ طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخٓ ٓا  (،α ≤ 0.05) ال جٓظض ْٞغ برهامج لبين مخٓؾِ صعظاث اإلاكاع٦ين الظًً حٗغي

ٓا  الاهخ٣اجيالجمعي ؤلاعقاص  ْمخٓؾِ صعظاث اإلاكاع٦ين الظًً لم ًخٗغي بُت(  ٖٓت الخجٍغ ٖٓت  للبرهامج)اإلاجم )اإلاجم

عفي ٢ُاؽ اإلاخابٗت بٗض  الاخررا١ الىٟسخيالًابُت( ٖلى م٣ُاؽ   ٖلى اهتهاء جُب٤ُ البرهامج.  21مْغ
ً
ٓما ً 
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3-   ٔ ١ طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخٓ ٓا ، بين (α ≤ 0.05) ال جٓظض ْٞغ مخٓؾِ صعظاث اإلاكاع٦ين الظًً حٗغي

ٓا لبرهامج  ْمخٓؾِ صعظاث اإلاكاع٦ين الظًً لم ًخٗغي بُت(  ٖٓت الخجٍغ لبرهامج ؤلاعقاص الجمعي ؤلاهخ٣اجي )اإلاجم

ٖٓت الًابُت( ٖلى م٣ُاؽ ال٨ٟاءة الظاجُت الٗامت في ال٣ُاؽ البٗضي.  ؤلاعقاص الجمعي )اإلاجم

١ طاث صاللت بخهاثُت ٖىض -4 ٓا لبرهامج  (،α ≤ 0.05)مؿخٔٓ  ال جٓظض ْٞغ بين مخٓؾِ صعظاث اإلاكاع٦ين الظًً حٗغي

ٓا لبرهامج ؤلاعقاص  ْمخٓؾِ صعظاث اإلاكاع٦ين الظًً لم ًخٗغي بُت(  ٖٓت الخجٍغ ؤلاعقاص الجمعي ؤلاهخ٣اجي )اإلاجم

ٖٓت الًابُت( ٖلى م٣ُاؽ ال٨ٟاءة الظاجُت الٗامت في ٢ُاؽ اإلاخابٗت بٗض  عالجمعي )اإلاجم  ٖلى اهتهاء ً 21مْغ
ً
ٓما

 جُب٤ُ البرهامج.

ْاؾخ٣هاءؤَمُت الدزاطت:   ٞاٖلُخّ في زٌٟ مؿخٔٓ ؤلاخررا١  جيب٘ ؤَمُت الضعاؾت مً ؤَمُت ؤلاعقاص الاهخ٣اجي 

ْجدؿين صعظت ال٨ٟاءة الظاجُت لضٔ  ىتالىٟسخي  ُّ ْجدضًاث  ٖ مً َلبت الجامٗت، ٞاالخررا١ الىٟسخي ًدؿبب في ؤٖغاى 

َْكٍٗغ  ن بٗضم للٟغص،  الغيا ًٖ ؤلاهجاػ الشخصخي في اإلاجا٫ اإلانهي، ْألاٞغاص الظًً ًخٗغيٓن لالخررا١ الىٟسخي ًمْغ

ْالىماجي للُلبت  ٢ٓاجي  بمغاخل مخٗا٢بت، ْخغنا ٖلى ج٣ضًم الخضماث ؤلاعقاصًت الىٟؿُت اإلاخسههت في الجاهبين ال

ْٖلُّ ٞةن ؤَمُت الضعاؾت جيب٘  ْجدضًاث مسخلٟت؛  اث  ٍٓغ بغامج ؤلاعقاص الظي ًخٗغيٓن لًَٛٓ مً ؤَمُت جُ

ْجب٘ ؤَمُتها ؤًًا مً  الجمعي الاهخ٣اجي ْالىماثُت.  ٢ٓاثُت  ْالخضماث ؤلاعقاصًت ال ْاإلاؿاهضة الىٟؿُت  ْؤَمُت الضٖم 

ْلذ ٞاٖلُت بغامج  ْالتي جىا ْص ٖلم الباخض،  ت الضعاؾاث الٗغبُت في خض
ّ
الاهخ٣اجي في زٌٟ مؿخٔٓ ؤلاعقاص الجمعي ٢ل

ْجدؿين ال٨ٟاءة الظاجُت ْزانت لضٔ ٞئت َلبت الجامٗاث.ؤلاخررا١ الىٟ  سخي 

 خدود الدزاطت:

-ٔ اع اإلا٩اوي للبدض في ظامٗت هْؼ ْص اإلا٩اهُت: خُض جّدضص ؤلَا  ؾلُىت ٖمان. -الخض

ْص الّؼمىُت زال٫ الٟهل الضعاسخي ألا٫ْ زٍغ٠- ْص الؼمىُت: اعجبُذ الخض  .2015/2016-الخض

ت: جخدّضص َظٍ ال- ْص البكٍغ ْاث الضعاؾت ٖلحهم.الخض ْهخاثجِا بإٞغاص الضعاؾت الظًً جم جُب٤ُ ؤص  ضعاؾت 

ت لِا، ٦ظل٪ البرهامج الاعقاصي ٦ما - ٓمرًر ْالخهاثو الؿ٩ُ جخدضص هخاثج َظٍ الضعاؾت باإلا٣ُاؾين اإلاؿخسضمين 

 اإلاؿخسضم الظي جم جُب٣ُّ في َظٍ الضعاؾت. 

 مصؼلخاث الدزاطت:  

ْاؾدىٟاص  :Burnout الاختراق الىـس ي ٝغ الاخررا١ الىٟسخي بإهّ مخالػمت هٟؿُت ًهاخبها ؤٖغاى ؤلاظِاص الٗهبي  ّٗ ٌ

، ْؤلاخؿاؽ بٗضم الغيا ًٖ ؤلاهجاػ الشخصخي في اإلاجا٫ اإلانهي ْحُٛير في الشخهُت ؤْ جبضصَاالُا٢ت الاهٟٗالُت، 

ٖٓت ؤٖغاى ًم٨ً ؤن جدضر لضٔ ألاجخام الظًً ًا  ْهي مجم ما٫ التي الظي ًيخمي الحهم الٟغص،   مً ألٖا
ً
ٖٓا صْن ه

َّْٗغٝ بظغاثُا بالضعظت التي ًدهل ٖلحها اإلاؿخجُب ٖلى م٣ُاؽ  (.Maslach, 1993ج٣خطخي الخٗامل اإلاباقغ م٘ الىاؽ )

 الاخررا١ الىٟسخي اإلاؿخسضم في َظٍ الضعاؾت.

اجُت العامت:
ّ
اجُت بك٩ل ٖام ) الىـاءة الر

ّ
ا م (Self-Efficacyحٗٝغ ال٨ٟاءة الظ ٓم باٖخباَع ت التي ج٣ ً البىاءاث الىٍٓغ

٢ٓٗاث  ت ال٣اثمت خ٫ٓ الـــــظاث الخـــي جدخٓي ٖلى ج ٣ٍْهض بها اإلاٗٞغ ْعا ،  ت الخٗلم الاظخماعي اإلاٗغفي لباهض ٖلى هٍٓغ

ٓعة هاجخت  ْمِماث به ٓا٠٢  ٢ٓ٘ ْحٗٝغ ؤًًا بإجها   .Bandura, 1997))طاجُت ُٞما ًخٗل٤ ب٣ضعة الٟغص في الخٛلب ٖلى م ج

ٓب ٞحها  بإهّالٟغص  ْهي بمشابت ٢اصع ٖلى ؤصاء الؿل٥ٓ الظي ًد٤٣ هخاثج مٚغ ٠٢ٓ مٗين؛  خ٨م جخصخي  في ؤي م

ىتللٟغص خ٫ٓ ٢ضعاجّ في ؤصاء مِمت م ُّ   (.Schwarzer,1994بىجاح ) ٗ
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اجُت الٗامت 
ّ
ْحٗٝغ بظغاثُا في َظٍ الضعاؾت باإلاخٓؾُاث الخؿابُت لضعظاث اإلاؿخجُبين ٖلى م٣ُاؽ ال٨ٟاءة الظ

 ؿخسضم في َظٍ الضعاؾــت.اإلا

ْامخال٦ّ ل٩ل  ؤلازػاد الجمعي الاهخلاجي: ت اإلاغقض  ْبن مٗٞغ ٣ُُٞٓت بين َغ١ ؤلاعقاص اإلاسخلٟت،  ت ج ٣ت زُاٍع ٓ ٍَغ َ

ٓصة الخضماث ؤلاعقاصًت اإلا٣ضمت للُلبت، ْؤلاعقاص الاهخ٣اجي ٌؿاٖض  الُغ١ ْألاؾالُب ؤلاعقاصًت ٌؿاَم في جدؿين ظ

ْ ؤن اإلاغقض في ازخُاع  ٍْبض ٤ُٞٓ بُجها،  ْالخ ٍٓغ البرامج ؤلاعقاصًت،  ْجُ اث لبىاء  ْج٨ى٩ُاث الىٍٓغ اإلاىاؾب مً ؤؾالُب 

ْالجم٘ بُجها ُٞما ًسضم ٖملُت  ٤ُٞٓ بين ؤلاعقاص اإلاباقغ ْؤلاعقاص ٚير اإلاباقغ،  ؤلاعقاص الاهخ٣اجي ظاء ؤنال للخ

ٓػي ) ٍْىٓغ ٧اب َْظا ًخُلب مً اإلاغقض لِظا الاججاٍ بإهّ ً (Capuzzi, 2000ؤلاعقاص.  ت،  يخ٣ي ؤًٞل شخيء مً ٧ل هٍٓغ

ت  ْالىٍٓغ ت الٟٗالت،  ْٖىانغ بىاء الىٍٓغ ت  ٓة ْي٠ٗ ٧ل هٍٓغ ْمهضع ٢ اث ؤلاعقاصًت،  ت ص٣ُ٢ت بالىٍٓغ مٗٞغ

اث  ْؤخُاها مً الىٍٓغ ْالضمج للمالمذ اإلاخألٟت مً اإلاهاصع اإلاسخلٟت،  الاهخ٣اثُت هي بىاء هٓغي مىٓم؛ ٞهي الازخُاع 

ْصمجِا ْألاه اث  ْالىٍٓغ ٓع ٖلى ٖىانغ ناص٢ت في ظمُ٘ الخٗالُم  ْهي الجِض اإلابظ٫ْ مً ؤظل الٗش ٓمت ٚير اإلااجلٟت. 

ٓاٍ ألاؾاسخي ) ٓح للمغاظٗت الضاثمت بما في طل٪ مدخ ْالىٓام الىاجج ًٖ طل٪ مٟخ  ,Patterson, 1986; Sharfفي ٧ل مخىاٚم، 

َْٗٝغ بظغاثُا في َظٍ الضعاؾت بإهّ ٖباعة(2008 ٓعَا الباخض ٖلى  .  ْالتي َ ٖٓت مً الجلؿاث ؤلاعقاصًت،  ًٖ مجم

ْالظي جم ج٣ضًمّ لبٗض مغاظٗت ألاصب الؿاب٤ في َظا اإلاجا٫ ؤؾـ ؤلاعقاص الاهخ٣اجي ىت،  ُّ بُت،  ٗ الضعاؾت الخجٍغ

بُت.10ْاإلا٩ٓن مً )  ( ظلؿاث بعقاصًت جضٍع

 مىهجُت الدزاطت وبحساءاتها: 

 مىهج الدزاطت 

ٗض َظٍ الضعاؾت مً الضعاؾاث       
ُ
بي )ح ْالتي اؾخسضم ٞحها الخهمُم قبّ الخجٍغ بُت   Quasiexperimentalقبّ الخجٍغ

Design)  ْمً زم ْطل٪ ل٣ضعجّ ٖلى ازخباع ٞاٖلُت بغامج ؤلاعقاص الجمعي ،  ْبٗضي،  ٖٓخين مخ٩اٞئخين؛ ٢ُاؽ ٢بلي  إلاجم

ا للٓن٫ٓ بلى جد٤ُ٣ ألا  ْجٟؿيَر ٢ْض ظاء جهمُم الضعاؾت قبّ جدلُل الىخاثج  ٓة مً َظٍ الضعاؾت.  َضاٝ اإلاغظ

بي بهضٝ ٞدو  ٓ بغهامج ؤلاعقاص الجمعي الظي ٌؿدىض بلى الخجٍغ َْ الاهخ٣اجي ٖلى اإلاخٛير  ؤلاعقاصؤزغ اإلاخٛير اإلاؿخ٣ل 

ْم٣ُاؽ ال٨ٟاءة الظاجُت ٓ الضعظت ٖلى م٣ُاؽ الاخررا١ الىٟسخي  َْ  ( ًبين طل٪.1الجض٫ْ )و .الخاب٘ 

 (1حدٌو )

بي للدزاطت  الخصمُم ػبه الخجٍس

هذ   ؤؿساد الدزاطت: ّٓ ىتج٩ ُّ بُت )ؤٞغاص الضعاؾت( مً ٖ ( َالبا ممً ٧اهذ صعظاتهم مغجٟٗت ٖلى 22)الضعاؾت الخجٍغ

ْمىسًٟت ٖلى م٣ُاؽ الاخررا١ الىٟسخيم٣ُاؽ  ٖٓخين  ال٨ٟاءة الظاجُت خُض،  ٓاثت بلى مجم ٣ت ٖك ْػٖذ بٍُغ

ٖٓت يابُت( ج٩ٓن ٧ل مجها مً  ْمجم بُت  ٖٓت ججٍغ ٍْخين )مجم  َالبا. 11مدؿا

ْاإلآظّ بلى َلبت الجامٗت  ث الدزاطت:بحساءا ٕٓ الضعاؾت  ْاإلالخد٣ين ؤٖلً الباخض ًٖ بغامج ؤلاعقاص الجمعي مٓي

بٓن في زٌٟ مؿخٔٓ  م2015ٞهل عبُ٘/ زال٫ في الضعاؾت الجامُٗت  ْجدؿين ال٨ٟاءة  الاخررا١ْالظًً ًٚغ الىٟسخي 

ْجم ازخُاع الظاجُت لضحهم ىت،  ُّ ْم٣ُاؽ ال٨ٟاءة الظاجُت ٖلحهم،  الاخررا١ الىٟسخيالضعاؾت بٗض جُب٤ُ م٣ُاؽ  ٖ
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ٓهذ  ىتْج٩ ُّ ْمىسًٟت ٖلى ( َالبا ممً ٧اهذ صعظاتهم مغجٟٗت ٖلى م٣ُاؽ 22الضعاؾت مً ) ٖ الاخررا١ الىٟسخي 

ىتْػٖذ  زم، ال٨ٟاءة الظاجُتم٣ُاؽ  ُّ ٍْخين  ٖ ٖٓخين مدؿا ٣ت سخب ألاع٢ام بلى مجم ٓاثُا بٍُغ الضعاؾت ٖك

ْم بُت  ٖٓت ججٍغ ٖٓت يابُت(، في ٧ل مجها )مجم ْجم  11جم ٓامل الهض١ الضازلي، التي ًم٨ً ؤن جازغ َالبا،  يبِ ٖ

ٖٓاث، ٓػَ٘ ألاٞغاص ٖلى اإلاجم ٓاثُت في ج ٢ْض َّب٤ بغهامج ؤلاعقاص  ٖلى هخاثج البدض، مً زال٫ اؾخسضام الٗك

بُت( ٣ِٞ، ٖٓت )الخجٍغ ٕٓ الضعاؾت مً ٢بل الباخض ٖلى اإلاجم ٖٓت الًابُت ٞلم جسً٘ ألي  الجمعي مٓي ؤما اإلاجم

بي ؤزىاء ٞررة بظغاء الضعاؾت ً ٢ُاؽ ٢بلي. بغهامج جضٍع ْجُب٤ُ ٢ُاؽ  -٢بل جُب٤ُ البرهامج -ْجم جُب٤ُ الازخباٍع

ٖٓخين بٗض  ْٖلى اإلاجم ٖٓخين، ٦ما جم جُب٤ُ ٢ُاؽ مخابٗت للم٣ُاؾين  ٓما مً اهتهاء البرهامج.  21بٗضي ٖلى اإلاجم ً 

 ت:  ؤدواث الدزاط

 للبِئت الٗماهُت مً َلبت الجامٗاث، ملُاض ؤلاختراق الىـس ي: 
ً
 ل٩ُٓن مىاؾبا

َ
ع الباخض م٣ُاؾا ّٓ غاى الضعاؾت َ أٚل

 ٕٓ الىٟسخي في بٖضاص اإلا٣ُاؽ، ٦ما جم  الاخررا١خُض اؾخٟاص الباخض مً ؤ٩ٞاع الضعاؾاث طاث الٗال٢ت بمٓي

 ,Maslach & Jackson (Maslachم٣ُاؽ ماؾالف لالخررا١ الىٟسخي)اإلا٣اًِـ اإلاٗضة لِظا الٛغى؛ مشل  بٌٗالاؾخٟاصة مً 

ْٖلُّ ٣ٞض ازخيرث ال٣ٟغاث التي جم ؤلاقاعة بلحها في الٗضًض مً ْمً زال٫ ألاصب الىٟسخي في َظا اإلاجا٫، (، (1986

ا بضعظت م ٓاَٞغ ْاإلا٣اًِـ ٦ماقغاث لئلخررا١ الىٟسخي ٖىض ج ىتالضعاؾاث  ُّ ٓعجّ الجهاثُت مً ٗ ن اإلا٣ُاؽ في ن ّٓ ْج٩  ،

٣ْٞغاجّ مً  45) ٓػٖت ٖلى زالزت ؤبٗاص؛ )بٗض ؤلاظِاص الاهٟٗالي  ٣ْٞغاجّ مً 15-٣ٞ1غة( م ْبٗض جبلض اإلاكاٖغ   ،16-30 ،

٣ْٞغاجّ مً   . 45-31ْبٗض اهسٟاى ؤلاهجاػ الشخصخي 

ت للم٣ُـــــاؽ، خُـــــض  (:Reliabilityْزبــــــاجّ) (Instrument Validityنـــــض١ اإلا٣ُـــــاؽ) ٓمرًر جـــــم الخد٣ـــــ٤ مـــــً الخهـــــاثو الؿـــــ٩ُ

ذ صالالث نـــض١ مخٗـــضصة؛ خُـــض ٢ـــام الباخـــض باؾـــخسغاط نـــض١ اإلادخـــٔٓ للم٣ُـــاؽ، مـــً زـــال٫ ٖغيـــّ ٖلـــى ظاؾـــخسغ 

ٍٓم فـــي  ْالخ٣ـــ ْال٣ُـــاؽ  ْٖلـــم الـــىٟـ  ٖكـــغة مـــً اإلاد٨مـــين مـــً طْي الخبـــرة ْالازخهـــام فـــي مجـــاالث ؤلاعقـــاص الىٟســـخي 

ْطلــــ٪ إلبــــضاء آع  ْؤزــــظ الجامٗــــت،  ْمــــضٔ اهخمــــاء ال٣ٟــــغاث للم٣ُــــاؽ،  ٓح ال٣ٟــــغاث، ْؾــــالمت اللٛــــت،  ائهــــم مــــً خُــــض ْيــــ

ــذ الخٗــضًالث ٖلــى بٗــٌ  ْؤظٍغ ْؤب٣ُــذ ال٣ٟــغاث التــي اجٟــ٤ ٖلــى نــض٢ِا زماهُــت ٞمــا ٞــ١ٓ مــجهم،  بمالخٓــاث اإلاد٨مــين، 

ْطلــ٪ ب٣ُــاؽ الٗال٢ــ ت بــين ٣ٞــغاث اإلا٣ُــاؽ ال٣ٟــغاث بىــاء ٖلــى مالخٓــاتهم الٗلمُــت. ٦مــا جــم الخد٣ــ٤ مــً نــض١ البىــاء، 

 ال ٣ًـــل ٖـــً 
ً
ٓص اعجبـــاٍ صا٫ بخهـــاثُا ٢ْـــض اٖخمـــض الباخـــض ْظـــ ٢ْـــض ٧اهـــذ  (0.2)ْاإلا٣ُـــاؽ ٩٦ـــل،  ْاإلا٣ُـــاؽ،  بـــين ال٣ٟـــغة 

ُــت( للم٣ُــاؽ، خُــض  . ٦مــا جــم خؿــاب الهــض١ الخمُيــزي )اإلا٣اعهــت الُٞغ
ً
جــم جغجِــب صعظــاث ظمُــ٘ ٣ٞغاجــّ صالــت بخهــاثُا

ىتؤٞغاص ال ُّ ين خؿب ؤلاعباُٖاث؛ خُض ًمشل الُـٝغ الٗلـٓي ( جى59الاؾخُالُٖت ) ٗ ْجم ج٣ؿُم الضعظاث بلى َٞغ اػلُا، 

ٓا ٖلــى صعظــت  َْــم ألاٞــغاص الـظًً خهــل ٖٓــت طْي الــضعظاث الٗالُـت ٖلــى م٣ُــاؽ الاخرــرا١ الىٟسـخي(،  لى)مجم ؤلاعبـاعي ألٖا

ْ حؿــاْي اإلاخٓؾــِ ٖٓــت ط (،169.46) ؤ٦بــر مــً ؤ ْي الــضعظاث اإلاىسًٟــت ٖلــى ٍْمشــل الُــٝغ الؿــٟلي ؤلاعبــاعي ألاصوــى )مجم

ْ حؿــاْي اإلاخٓؾــِ  ٓا ٖلــى صعظــت ؤ٢ــل مــً ؤ َْــم الــظًً خهــل زــم بٗــض طلــ٪ خؿــب  (،55.73)م٣ُــاؽ الاخرــرا١ الىٟســخي(، 

ٖٓخين )طْي الـــــضعظاث الٗالُـــــت ٖلـــــى م٣ُـــــاؽ الاخرـــــرا١ الىٟســـــخي فـــــي م٣ابـــــل طْي  اإلاخٓؾـــــِ ْالاهدـــــغاٝ اإلاُٗـــــاعي للمجمـــــ

ين الضعظاث اإلاىسًٟـت ٖلـى م٣ُـاؽ الاخرـرا١ ا ٧ْاهـذ ٢ُمـت )ث( بـين الُـٞغ  ٖىـض (29.151)لىٟسـخي(، 
ً
ْهـي صالـت بخهـاثُا  ،

ْالجض٫ْ ع٢م )(≥0.01)الضاللت مؿخٔٓ  َْظا ٌكير بلى ٢ضعة اإلا٣ُاؽ ٖلى الهض١ الخمُيزي،   ( ًبين طل٪.1، 

 الصدق الخمُيزي إلالُاض ؤلاختراق الىـس ي:(1حدٌو )
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 (.≥0.01)الضاللت * صالت بخهاثُا ٖىض مؿخٔٓ الضاللت 

ىتاؾخسغط الباخض زباث اإلا٣ُاؽ ٖلى  زباث اإلالُاض:  ُّ ٓهـت مـً ) ٖ البـت، خُـض اؾـخسغط مٗامـل زبـاث 59م٩ ( َالبـا َْ

٢ْـض بلٛـذ ٢ُمـت مٗامـل الشبـاث الٟـا  هبـار الٟـا،   (،0.937)الاحؿا١ الضازلي )الخجاوـ( للم٣ُاؽ باؾـخسضام مٗاصلـت ٦ْغ

ْجمــذ ججؼثــت ْهــي ٢ُمــت مىاؾــبت لشبــاث اإلا٣ُــاؽ، ٦مــا اؾــخسغط مٗامــل زبــاث اإلا٣ُــاؽ با ٣ــت الىهــُٟت،  ؾــخسضام الٍُغ

ْالشــــاوي ٓ ال٣ٟــــغاث الٟغصًــــت،  ْاؾــــخسغط مٗامــــل الشبــــاث باؾــــخسضام  اإلا٣ُــــاؽ بلــــى ههــــٟين: ألا٫ْ َــــ ظُــــت،  ال٣ٟــــغاث الْؼ

ْبالخـــالي اٖخبـــر اإلا٣ُـــاؽ  (،0.901)مٗاصلـــت بيرؾـــٓن خُـــض ٧اهـــذ ٢ُمـــت مٗامـــل الشبـــاث اإلاصـــدر بمٗاصلـــت ؾـــبيرمان بـــغاْن 

غاى الضعا  ؾت.مىاؾبا أٚل

ج زماســـخي )بضعظـــت ٦بيـــرة ظـــضا     ٣ـــت الخصـــخُذ، ٞـــةن اإلا٣ُـــاؽ ًدخـــٓي ٖلـــى جـــضٍع  -مخٓؾـــُت -٦بيـــرة -ُْٞمـــا ًخٗلـــ٤ بٍُغ

ٓالي -٢لُلـــت ْبىـــاء ٖلـــى طلـــ٪ ٞـــةن اٖلـــى صعظـــت ًم٨ـــً ؤن (1, 2, 3, 4, 5)٢لُلـــت ظـــضا(. خُـــض جإزـــظ الـــضعظاث الخالُـــت ٖلـــى الخـــ  .

ْا٢ـــل صعظــت هــي )225ًدهــل ٖلحهــا اإلاٟدـــٓم هــي ) ْ حؿـــاْي (. 45(،  ٢ْـــض اٖخبــر ٧ـــل َالــب ًدهــل ٖلـــى صعظــت ؤ٦بـــر مــً ؤ

ْ حؿـاْي اإلاخٓؾـِ  (157.5اإلاخٓؾِ ) ٧ْل مً ًدهل ٖلى صعظت ؤ٢ـل مـً ؤ ال ( 67.5)ٞإٖلى ٌٗاوي مً ؤلاخررا١ الىٟسخي، 

 ٌٗاوي مً الاخررا١ الىٟسخي.

اجُت العامت
ّ
ٓاظّ، ال م٣ُاؽاؾخسضم الباخض في َظٍ الضعاؾت : زاهُا: ملُاض الىـاءة الر اجُت الٗامت )الخ

ّ
٨ٟاءة الظ

ٓاعػعفي الٗام 2015 لُم ْق ٍْػ  مً ظير
ًّ
ْالتي ْيِٗا ٦ال  ،)1986 (Jerusalem & Schwarzer,1986 )ْعص في  & Chemers, Hu) ٦ما 

Garcia, 2001)،  ،ٓان ْمً (، مً اللٛت ألاإلااهُت الى اللٛت الٗغبُت، خُض َب٣ِا ٖلى َلبت الجامٗاث 1997ْالتي ّٖغبها )عي

ت  ٢ْض جم الخإ٦ض مً نض١ اإلا٣ُاؽ بدؿاب الاحؿا١ الضازلي مً زال٫ مٗٞغ ٓعٍت،  ٧لُاث مسخلٟت ٖلى البِئت الؿ

ْالضعظت ال٩لُت لضٔ ال ىتمٗامل الاعجباٍ بين الضعظت ٖلى ٦ـــل ٖبــاعة مـــً الٗبــاعاث الـٗكغة  ُّ ، خُض بلٛذ ظمُ٘ ٢ُم ٗ

، ٦ما جم اؾخسغاط الشباث للم٣ُاؽ (0.85) ْبلٜ مٗامل الاعجباٍ الٗام( 0. 80)( ؤٖلى مً Alphaمٗامالث الاعجبــاٍ )

٣ت ؤلاٖاصة ٖلى  ىتبٍُغ ُّ ٓهذ مً ) ٖ ْبل37ٜج٩ ٓص ًُلب ٞحها مً (0.71) ( مٟدٓنا  ٍْخإل٠ َظٍ اإلا٣ُاؽ مً ٖكغة بى  .

ٕٓ الضعظ ْح مجم ٍْررا  )
ً
، صاثما

ً
، ٚالبا

ً
ج ًبضؤ مً )ال، هاصعا ٤ْٞ جضٍع خُض حكير ( 40-10)اث مً اإلاٟدٓم الاؾخجابت 

٢ٓٗاث ال٨ٟاءة  ْالضعظت اإلاخضهُت بلى اهسٟاى في ج اجُت الٗامت، 
ّ
٢ٓٗاث ال٨ٟاءة الظ الضعظــت الٗالُـــت بلى اعجٟإ في ج

ْح مضة جُب٣ُّ ما بين ْجررا اجُت الٗامت، 
ّ
 ص٢اث٤.( 10-5) الظ

ٓاظّ،      ت٦2015ما جد٤٣ )الخ ٓمرًر ٖلى البِئت الٗماهُت، خُض جد٤٣ مً  ( مً مىاؾبت زهاثو اإلا٣ُاؽ الؿ٩ُ

ْؤظم٘  (8)الهض١ الٓاَغي للم٣ُاؽ بٗغيّ ٖلى مً اإلاسخهين في ؤلاعقاص الىٟسخي بجامٗت الؿلُان ٢ابٓؽ، 

٧ْاهذ آعاء اإلاد٨مين بًجابُت مً خُض ؤن اإلا٣ُاؽ  ٓعتها اإلاٗغبت،  اإلاد٨مٓن ٖلى مىاؾبت ال٣ٟغاث ْؤلاب٣اء ٖلحها به

ْمىاؾب لُلبت ْْاضر  ٖٓان  ناص١  اصة بٟانل ػمجي مضجّ ؤؾب ٣ت ؤلٖا الجامٗت. ٦ما اؾخسغط زباث اإلا٣ُاؽ بٍُغ

ىتٖلى  ُّ ٓهت مً ) ٖ البت، خُض بلٜ مٗامل الشباث)41مً مجخم٘ الضعاؾت م٩ ْبما ؤّن اإلا٣ُاؽ مىاؾب (. 0.83( َالبا َْ

ْعصث في صعاؾت )ا ٓعجّ ٦ما  ٓاظّ، للبِئت الجامُٗت الٗماهُت ٣ٞض اٖخمض الباخض اإلا٣ُاؽ به  (.2015لخ

ْالظي ًخًمً   :بسهامج ؤلازػاد الجمعي ٓع الباخض بغهامج ؤلاعقاص الجمعي الاهخ٣اجي،   لٛاًاث َظٍ الضعاؾت َ
ً
با جضٍع

اث ؤلاعقاصًت  ْؤؾالُب مىخ٣اٍ مً الىٍٓغ  ( ظلؿاث مضة ٧ل مجها ؾاٖت. 10ْاإلا٩ٓن مً )ٖلى مِاعاث 

ْٖلم الىٟـ في ظامٗاث      ْللخد٤٣ مً نض١ البرهامج جم ٖغيّ ٖلى زماهُت ؤًٖاء مً اإلاسخهين في ؤلاعقاص 

ْا٢رراخاتهم جم  ْبىاء ٖلى مالخٓاتهم  ٔ، ْظامٗت صخاع(،  ؾلُىت ٖمان)ظامٗت الؿلُان ٢ابٓؽ، ْظامٗت هْؼ

ٓعجّ الخالُت. خُض  اهخ٣اثُت طاث ٞاثضة ٍبُت جخًمً مِاعاث ًدخٓي البرهامج ٖلى ظلؿاث جضع بزغاط البرهامج في ن
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ْجدضًاجّ الشخهُت  ٓاظِت مك٨الجّ  ْجدؿين مِاعاث الُالب الظاجُت في م للخٗامل م٘ الًٍٛٓ ألا٧اصًمُت، 

ا اإلاكاع٧ٓن في الجلؿاث ْألا٧اصًمُت ْالاظخماُٖت بُت التي ؾٝٓ ًىجَؼ ٕٓ في ألاوكُت الخضٍع ، ٦ما جًمً البرهامج  جى

بُت.  ًلي ْنٟا مٓظؼا لجلؿاث البرهامج الاعقاص الجمعي الاهخ٣اجي: ُْٞما   الخضٍع

بي  ٢ٓٗاتهم مً البرهامج الخضٍع ْمىا٢كت ج ْبىاء ألالٟت بين اإلاكاع٦ين  ْتهضٝ بلى الخٗاٝع   ْالاجٟا١الجلؿت الخمُِضًت: 

بي.  لُاث اإلاىاَت بهم زال٫ مكاع٦تهم في البرهامج الخضٍع ْاإلاؿْا  ٖلى الالرزاماث 

ْ الجلؿت  ْلخد٤ُ٣ طل٪ جم اؾخسضام ٞىُت  لٗب تهضٝ بلى ألاْلى؛  ْاتهم،  ْاخررامِم لظ ؼ ز٣ت الُالب بإهٟؿِم  حٍٗؼ

 مً ؤق٩ا٫ الٗالط الىٟسخي 
ً
 ق٨ال

ً
ْحٗض ؤًًا ب ٖلحها، خُض حٗخبر ٞىُت مً ألاؾالُب ؤلاؾ٣اَُت،  ْالخضٍع ْع  الض

ٓا٠٢ طاث مٛٔؼ في خُاجّ،  ُّْٞ ًُلب مً الٟغص ؤن ًمشل م ً ٦ما الجماعي،  ٓع ؤجخام آزٍغ ٍْخم طل٪ ٧لّ في خً

ُٟت  ْل٩ل ًٖٓ ْْ ٓع اإلاغقض،  ْاع مسخلٟت في خً ًاء بإص ٓم الٖا َٓ الخا٫ في بغهامج ؤلاعقاص الجمعي، خُض ٣ً

ٍْاصي بلى ؾُُغجّ  ٓعة جل٣اثُت مما ًِؿغ لّ ِٞم طاجّ،  ْعٍ به ْمهممت لدؿاٖض الٗمُل ٖلى ِٞم ص مدضصة اإلاٗالم، 

ٝ التي ٌِٗل ْع  ٖلى الْٓغ ٓا٣ٞي ، ٦ما ًمخاػ ؤؾلٓب لٗب الض ٦ّٓ الخ ٍْدؿً مً ؾل ْؤن ٠ُ٨ً هٟؿّ مِٗا،  ٞحها، 

ٍْىمي لضحهم مِاعة  ٍٓ مً مك٨الث في ظٓ هٟسخي آمً،  ْجيكُِ ٢ضعاث الخٗبير ٖىض َلبت الجامٗت ٖما ٌٗاه بدىمُت 

ً ْاخررام ػمالئهم آلازٍغ ت،  ْالخٗبير ًٖ آعائهم بدٍغ ْبصاعة اإلاىا٢كاث   (.Corey, 2009)الاجها٫ 

ٓا٠٢  ْاؾدبضالِا بإ٩ٞاع ٣ٖالهُت في م َْضٞذ بلى جٓيُذ مِاعة الخد٨م باأل٩ٞاع الال٣ٖالهُت،  الجلؿت الشاهُت؛ 

 ْ ْؤؾلٓب الخ٨ٟير الٗلمي، الخٟاٖل الاظخماعي، ْالاؾخٗاهت بإؾالُب الىمظظت،  الدشجُ٘ ٖلى حٗلم الخ٨ٟير ال٣ٗالوي 

ٓاع الجماعي. ْالخ ب اإلاكاع٦ين ٖلى ْطل٪ مً زال٫ الى٣اف  ، Emotive Techniques اهٟٗالُت ٞىُاث ٦ما َضٞذ بلى جضٍع

ْاإلاشيراث اإلاسخلٟت، ْزبرجّ الؿاب٣ت  ٓا٠٢  ْص ٞٗلّ ججاٍ اإلا ْعص ْؤخاؾِـ اإلاؿررقض  ْهى الٟىُاث التي جخهضٔ إلاكاٖغ 

ب  زانت ما ًخٗل٤ مجها بمك٨الجّ ٓم ٖلى اإلاخٗضصة؛ مً زال٫ الخضٍع ً الهج ٦ُٓاث ألاٞٗا٫ اإلاكِىت ٖلى جماٍع الؿل

(Attacking -Shame exercisesٓم بها اإلاؿررقض ْالتي ٣ً ْع، (الىاظمت ًٖ الخ٨ٟير الال٣ٖالوي  ْاؾخسضام ٞىُاث لٗب الض  ،

ٓماث اإلاٗبرة ًٖ الاهٟٗاالث اإلاسخلٟت ٦ما جم  ٍٓيذ لبٌٗ الغؾ ٓعب ْاؾخسضام ٖغى الب ْج٣ضًم الخٛظًت الغاظٗت، 

ٓطط  ٓ مABCً) مىا٢كت الُلبت بىم ٩ٍْٓن طل٪ في ظ ْاإلاكاٖغ.  ْبُان ازغ اإلاٗخ٣ضاث الال٣ٖالهُت في الؿل٥ٓ  الخ٣بل  ( 

ْمؿاٖضجّ ٖلى ؤن   ، ْعٌٞ ؤ٩ٞاٍع ، بل ؤهّ ًخم ج٣بل اإلاؿررقض  َْظا ال ٌٗجى ج٣بل ؤ٩ٞاٍع ٍ للمؿررقض،  ٚير اإلاكْغ

ْع ال٨ٗسخي )  لٗب الض
ً
ٌ جل٪ ألا٩ٞاع، ٦ما ٌؿخسضم ؤًًا ٓم َٓ آلازغ بٞغ ٣ًPlaying Role،)  ْؤؾلٓب الىمظظت

Modeling ْؤؾلٓب مِاظمت اإلاكاٖغ الؿلبُت بٓظّ ٖام ْاإلاغح،   .(Ellis, 2001 )، ؤؾلٓب ال٩ٟاَت 

َْضٞذ بلى بىاء مِاعة الًبِ الظاحي،  ْمىا٢كتهم في اإلاِاعاث ألاؾاؾُت الخالُت الشالشت؛  ًاء  ب الٖا مً زال٫ جضٍع

ٓا ْهي: مِاعاث الخد٨م بؿ ْال٨ُُٟت التي للًبِ الظاحي  ْمِاعاث مالخٓت الظاث  ٕٓ الًبِ.  ٓاب٘ الؿل٥ٓ مٓي ْج ب٤ 

٦ُُْٟت يبِ اإلاشيراث التي جاصي للؿل٥ٓ باؾخسضام الُغ١ الخالُت: )حُٛير البِئت، ج٤ًُِ مضٔ  جخم بها اإلاالخٓت. 

٦ُٓاث م ٍٓت الٗال٢ت بين ؾل ْج٣ ٓب،  ىتاإلاشيراث التي جاصي بلى الؿل٥ٓ ٚير اإلاٚغ ُّ ْؤن ٣ًغع ْالؿل٥ٓ اإلا ٗ ٓب(.  ٚغ

ْما الاؾخجاباث التي ًم٨ً ؤن جدل م٩ان الؿل٥ٓ  ٓب لًُِٟٗا،  اإلاؿررقض ما الاؾخجاباث التي ح٤ُٗ الؿل٥ٓ اإلاٚغ

ٓب في  ٦ُٓت التي جاصي بلى الؿل٥ٓ ٚير اإلاٚغ ٍٓتها. ٦ما ٌٗمل اإلاؿررقض ٖلى حُُٗل الؿلؿلت الؿل ٓب لخ٣ ٚير اإلاٚغ

بهم ٖلى ٦ُُٟت حٗؼ  ْجضٍع ْاتهم بٗض خضْر الاؾخجابت اإلاىاؾبت، م٘ الخإ٦ُض ٖلى اَم اإلاِاعاث َىا مغخلت مب٨غة.  ٍؼ ط

ْج٣ ٓاظْهي)مغا٢بت الظاث،  ؼ الظاث )الخ ْحٍٗؼ  (.2002، تُُم الظاث، 
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ْمىا٢كتهم في  ب ٖلى مِاعة الاؾررزاء،  ْالخامؿت؛ خُض ٧ان الِضٝ الغثِـ لِاجين الجلؿخين َٓ الخضٍع الغابٗت 

ْؤن الاؾررزاء بمٗىاٍ الٗلمي ال٨ٟغة ألاؾاؾُت في  ٓم ٖلى ؤؾاؽ ؤهّ زبرة مًاصة لل٣ل٤،  ٕٓ الاؾررزاء التي  ج٣ مٓي

ٓجغ. خُض بضاًت ًخم مىا٢كتهم بمِٟٓم  ْالخ٣لهاث الًٗلُت اإلاهاخبت للخ ٠٢ٓ ٧امل ل٩ل الاه٣باياث  َٓ ج

 ْ ٍٓت  ْجٓيُدّ، ْخض الُالب ٖلى مماعؾخّ، ْقغح ٨ٞغة الاؾررزاء ٧ٓؾُلت ًٖ ٓلٓظُت حٗمل ٖلى الاؾررزاء  بُ

ْبهىا  ، ٩ٞٓن الاؾررزاء زبرة مًاصة لل٣ل٤، 
ً
ٓجغا ٓجغ الجؿمي التي ٩ًٓن ٖلحها ؤلاوؿان ٖىضما ٩ًٓن مخ زٌٟ خالت الخ

ْبن  ٓجغ الىٟسخي،  ٓجغ الجؿمي، ٞةن طل٪ ٦ُٟل بسٌٟ خالت الخ باث الاؾررزاء جهضٝ بلى زٌٟ خالت الخ في جضٍع

ٓجغ الى ًاء ٖلى ٦ُُٟت ؤلاوؿان ال ٌؿخمغ ٖلى خالت الخ ب ألٖا َْٓ في خالت اؾررزاء ًٖلي، لظل٪ ًخم جضٍع ٟسخي 

ْؤن الاؾررزاء ال ٣ًخهغ ٖلى الًٗالث ٣ِٞ بل ًمخض بلى ال٣ٗل  ٍٓل ًٖالتهم مً خالت الكض بلى الاؾررزاء،  جد

ال ًخ ٓجغ ْالاؾررزاء،  ٤ ؾلؿلت مً خغ٧اث الخ ٓجغ ْالاؾررزاء، ًخم ًٖ ٍَغ ، ٞخٗلم الٟغ١ بين الخ
ً
د٤٣ ؤًًا

ْمً زم ٞةن   ،
ً
ٓجغا ٝ ًم٨ً ؤن جدضر ج الاؾررزاء الخام بال خين ٌؿخُُ٘ الٟغص بعزاء ًٖالجّ ختى جدذ ْْغ

، ْزٌٟ مؿخٔٓ ال٣ل٤،  ٓاظِت الًٍٛٓ ب ٖلى الاؾررزاء مً ؤًٞل الٟىُاث التي ًم٨ً اؾخسضامِا في م الخضٍع

ْجدؿً ال٨ٟاءة الظ ْبىاء الش٣ت بالىٟـ  ب ٖلحها حكمل ْبصاعة الاهٟٗاالث الؿلبُت،  ْاإلاِاعاث التي ًخم الخضٍع اجُت، 

الاؾررزاء الًٗلي الٗم٤ُ مً زال٫ الكض ْالاعزاء ل٩ل ظؼء مً ؤظؼاء الجؿم، زم الاؾررزاء مً زال٫ الخىٟـ 

 .(Richard, 2006) الٗم٤ُ، ْالاؾررزاء الخإملي

اجُت لضٔ اإلاكاع٦ين مً زال٫ جٓيُذ  الؿاصؾت؛
ّ
ٍ للظاث، َْضٞذ بلى جدؿين ال٨ٟاءة الظ مِٟٓم الخ٣بل ٚير اإلاكْغ

ٍ للظاث  ْؤن الخ٣بل ٚير اإلاكْغ هت  ْالخدلي باإلاْغ ْهي: ججىب ؤزُاء الخٗمُم،  ٓم،  ْجٓيُذ اإلاباصت الغثِؿت لِظا اإلاِٟ

٢ٓذ لُىاؾب عجلت الصخت الىٟؿُت  ْبصاعة ال  بىاءة مً زال٫ الرر٦يز ٖلى ؤلاًجابُاث في الخُاة، 
ً
ًدبجى ؤخضازا

ْالُا٢ت، ٦ظل٪ ًخمشل في ال٣ٗالهُت التي جخًمً مِٟٓم  الكاملت. ٦ما ؤن ٓة  ٍ للظاث ًخُلب ال٣ الخ٣بل ٚير اإلاكْغ

ٓمت ًٖ  اث ؤلاوؿان ٚير مٗه ْؤن جهٞغ ْجدؿين الىٓغة للظاث زانت  ْاهجاػاجّ مِما ٧اهذ نٛيرة،  ٢ُمت ؤلاوؿان 

ْبُٖا ٓاع  ْالخ ْالخٓيُذ  ْمً ألاؾالُب اإلاؿخسضمت َىا ؤؾلٓب الخٟؿير  ب اإلاكاع٦ين الخُإ،  ْؤًًا جضٍع ء ألامشلت، 

ٓاظّ،  ٍ للظاث في الخُاة بك٩ل ٖام)الخ  (.2015ٖلى جُب٤ُ مباصت الخ٣بل ٚير اإلاكْغ

ب ٖلى مِاعاث خل اإلاك٨الث؛  َْضٞذ بلى الخضٍع  الؿابٗت 

ٖٓين مً الي  ٓ خل مك٩لت بُٗجها م٘ ال٣ُام بى ٓ الخ٨ٟير اإلآظّ هد ٓم خل اإلاك٩لت ؛ ِٞ كاٍ خُض ًخم جٓيُذ مِٟ

ْمً زم ازخُاع الاؾخجابت اإلاالثمت مً بُجها لِظٍ اإلاك٩لت،  ال٣ٗلي َما الخٓنل بلى اؾخجاباث مدضصة ْنُاٚتها، 

ٓاث خل اإلاك٨الث: ؤ ب ٖلى زُ ْبصعا٦ِا. ب-ْالخضٍع رراٝ باإلاك٩لت  ْجدضًضَا. ط-الٖا ا٢رراح الخل٫ٓ -حٍٗغ٠ اإلاك٩لت 

ْمً زم ٌ-اإلام٨ىت. ص ْالٗه٠ 2008ظ )الخُُب، الخىُٟ-ازخُاع ؤخض الخل٫ٓ.  ْمً الٓؾاثل اإلاؿخسضمت الى٣اف   .)

ْمىا٢كتها. ٓصعاما لخمشُل اإلاك٨الث  ْالؿ٩  الظَجي، 

ْمىا٢كت مِٟٓم الخٗلُماث  ب ٖلى ٞىُاث الخٗلُماث الظاجُت، خُض ًخم قغح  َْضٞذ بلى الخضٍع الجلؿت الشامىت؛ 

ٓاع الضازلي م٘ ٣ٍْٓم  الظاجُت؛ خُض ًُل٤ ٖلى َظٍ الٟىُت ؤؾلٓب الخ ْ ألاخاصًض ال٣ٗالهُت م٘ الظاث،  الىٟـ، ؤ

ْال٣ل٤  ْالخ٨ٟير اإلاس٠ُ ًٖ الظاث مهضع للخٝٓ  َظا ألاؾلٓب ٖلى اٞرراى ؤن ألاخاصًض الؿلبُت ًٖ الظاث، 

ٓع  ٍْاصي بلى بخال٫ الكٗ  ، ْالخٝٓ ْؤن الخدضر ؤلاًجابي ًٖ الظاث َٓ اؾخجابت مًاصة لل٣ل٤  ْالايُغاب، 

َْظا ألاؾلٓب ًا٦ض بال٨ٟاءة ْالا٢خضاع م ْبن خضًض الىٟـ ًٖ طاتها مٓظّ للؿل٥ٓ   ، ْالخٝٓ دل مكاٖغ العجؼ 

ْالتي جرر٦ؼ ٖلى حٗلُم )اإلاؿررقضًً( ٦ُُٟت  ٤ ج٣ضًم الخٗلُماث للظاث   ًخم ًٖ ٍَغ
ً
ُا ٖلى ؤن حٗضًل الؿل٥ٓ مٗٞغ
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ً
ْالىٓغ ْالاؾخمإ ظُضا  ٠٢ٓ عة الخ ْحٗلُمِم يْغ ْالخسُُِ ٢بل الاؾخجابت  ْع ؤي اؾخجابت، الخ٨ٟير  ٢بل نض

ٓع، خُض جبين  ْج٣ضًم الخٗلُماث للظاث ٢بل الاهضٞإ ْؤلاؾغإ في ألام ٓاع الضازلي،  ْمؿاٖضتهم ٖلى اؾخسضام الخ

ْاؾدبضالّ بالخدضر بلى  ٣ت اجهؼامُت ْؾلبُت  ؤن الخسلو مً اإلاك٩لت ٌٗجي الخسلو مً الخدضر بلى الظاث بٍُغ

ٓ ؤؾٗض ٣ت ؤ٦ثر بًجابُت)ؤب  (.2008، ْخمضي، ْخؿين، الظاث بٍُغ

ب ٖلحها مً زال٫ ا بُت التي جم الخضٍع َْضٞذ بلى الخإ٦ُض مً الخُب٣ُاث الخضٍع ؾخٗغاى مٓظؼ إلاا صاع زال٫ الخاؾٗت؛ 

ٓاهبها  ْمضٔ او٩ٗاؽ جُب٤ُ البرهامج ؤلاعقاصي ٖلى خُاتهم مً ظ ْمىا٢كت زبراث اإلاكاع٦ين ُّٞ  بي،  البرهامج الخضٍع

ْمىا٢كتهم في ٓم بمماعؾت ما جضعب ٖلُّ  اإلاسخلٟت،  ْالتي تهضٝ بلى بُٖاء الٟغنت للمؿررقض ل٣ُ ٓاظباث اإلانزلُت  ال

ب ٖلى الاؾررزاء  ْال٣ٗاب، ؤؾلٓب الخضٍع ؼ  ٦ْظل٪ اؾخسضام ؤؾالُب مشل: الخٍٗؼ ْلٗب ْما حٗلمّ ؤزىاء الٗالط، 

ٓاظ ْالًبِ الظاحي)الخ ْع   (.2002، تالض

َْضٞذ بلى ج٣ُُم البرهامج مً  ْج٣ضًمّ الٗاقغة؛  ٓا٢ّٟ  ْمىا٢كتهم إلا ٖٓت  زال٫ ٖغى ٧ل مكاع٥ لخبراجّ ؤمام اإلاجم

ٖٓت، ٦ما ظٔغ جُب٤ُ اإلا٣ُاؽ في آزغ الجلؿت ْق٨غ اإلاكاع٦ين ٖلى  ؼ مً ٢بل ؤٞغاص اإلاجم ْمً زم جل٣ُّ الخٍٗؼ

تهم في البرهامج.  اؾخمغاٍع

ى الضعاؾت جم اؾألاطالُب ؤلاخصاثُت اإلاظخسدمت في الدزاطت: خسضام اإلاخٓؾُاث الخؿابُت الزخباع ْٞغ

 ْ ْاإلاخابٗت.  ْالبٗضي  ْالًابُت( ٖلى الازخباع ال٣بلي  بُت  ٖٓخين )الخجٍغ ت ألصاء اإلاجم بظغاء جدلُل ْالاهدغاٞاث اإلاُٗاٍع

 لل٨ك٠ ًٖ ٞٗالُت البرهامج ؤلاعقاصي في زٌٟ مؿخٔٓ ؤلاخررا١ الىٟسخي. (ANCOVA)الخباًً اإلاكرر٥ 

 هخاثج الدزاطت

 بـسوض الدزاطت ألاٌو والشاوي: الىخاثج اإلاخعللت

١ طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخٔٓ ألا٫ْ؛ ) ٓا (α ≤ 0.05)ال جٓظض ْٞغ ، بين مخٓؾِ صعظاث اإلاكاع٦ين الظًً حٗغي

ٓا ل ْمخٓؾِ صعظاث اإلاكاع٦ين الظًً لم ًخٗغي بُت(  ٖٓت الخجٍغ برهامج لبرهامج ؤلاعقاص الجمعي الاهخ٣اجي )اإلاجم

 ١ ْالشاوي؛ )ال جٓظض ْٞغ ٖٓت الًابُت( ٖلى م٣ُاؽ ؤلاخررا١ الىٟسخي في ال٣ُاؽ البٗضي(.  ؤلاعقاص الجمعي )اإلاجم

ٓا (α ≤ 0.05)طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخٔٓ  برهامج ؤلاعقاص الجمعي ل، بين مخٓؾِ صعظاث اإلاكاع٦ين الظًً حٗغي

ْمخٓؾِ صعظاث ا بُت(  ٖٓت الخجٍغ ٓا الاهخ٣اجي )اإلاجم ٖٓت الًابُت( ٖلى  للبرهامجإلاكاع٦ين الظًً لم ًخٗغي )اإلاجم

عفي ٢ُاؽ اإلاخابٗت بٗض  الاخررا١ الىٟسخيم٣ُاؽ   ٖلى اهتهاء جُب٤ُ البرهامج(.  21مْغ
ً
ٓما ً 

٢ُْاؽ اإلاخابٗت)م٣ُاؽ   ت لؤلصاء ٖلى ال٣ُاؽ البٗضي  جم خؿاب اإلاخٓؾُاث الخؿابُت ْالاهدغاٞاث اإلاُٗاٍع

ٓ مبين في الجض٫ْ )الاخررا١ الىٟسخي(   (: ٦2ما َ

( بُت والظابؼت على ملُاض :(2الجدٌو ت ألداء ؤؿساد اإلاجمىعخين الخجٍس اإلاخىطؼاث الخظابُت والاهدساؿاث اإلاعُاٍز

 ؤلاختراق الىـس ي.
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بُت 2ًدبين مً الجض٫ْ ) ٓص ٞغ١ ْاَغي بين اإلاخٓؾُاث الخؿابُت ألصاء ؤٞغاص اإلاجمٖٓخين الخجٍغ ْالًابُت ٖلى ( ْظ

٢ُْاؽ اإلاخابٗت(.  م٣ُاؽ ؤلاخررا١ الىٟسخي )ال٣ُاؽ البٗضي 

ت ُٞما بطا ٧ان َظا الٟغ١ بين اإلاخٓؾُاث الخؿابُت طا صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخٔٓ  ؛ ٣ٞض جم (α ≤ 0.05)إلاٗٞغ

خباع  (ANCOVA)خؿاب جدلُل الخباًً اإلاكرر٥  ْطل٪ بٗض ؤزظ مخٛير الخباًً )ألاصاء ٖلى ال٣ُاؽ ال٣بلي( بٗين الٖا

 ( ًٓضر طل٪: 3ْالجض٫ْ )
بُت والظابؼت على ملُاض ؤلاختراق الىـس ي اللُاض البعدي وكُاض :(3الجدٌو ) هخاثج جدلُل الخباًً اإلاؼترن ألداء ؤؿساد اإلاجمىعخين الخجٍس

 اإلاخابعت.

 ٖىض مؿخٔٓ 
ً
 (.α ≤ 0.05)*صا٫ بخهاثُا

ْالًابُت ٖلى 3ًالخٔ مً الجض٫ْ ) بُت  ٖٓخين الخجٍغ ( ؤن هخاثج جدلُل الخباًً اإلاكرر٥ لل٣ُاؽ البٗضي للمجم

ٓص ٞغ١ طي صاللت بخهاثُت  خباع جض٫ ٖلى ْظ ١ ٖلى ال٣ُاؽ ال٣بلي بٗين الٖا م٣ُاؽ ؤلاخررا١ الىٟسخي ٖىض ؤزظ الْٟغ

٢ُْاؽ اإلاخابٗ  ٖلى الٗالط بين اإلاخٓؾُاث الخؿابُت ٖلى ال٣ُاؽ البٗضي 
ً
با بُت التي جل٣ذ جضٍع ٖٓت الخجٍغ ت للمجم

َْظٍ ال٣ُم لل٣ُاؽ البٗضي ( 35.705؛ 53.702)ال٣ٗالوي الاهٟٗالي ٖلى م٣ُاؽ ؤلاخررا١ الىٟسخي. بط بلٛذ ٢ُم ٝ 

ْالٟغيُت (α ≤ 0.05)٢ُْاؽ اإلاخابٗت طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخٔٓ  ت ألاْلى  ٌ الٟغيُت الهٍٟغ ْٖلُّ ٣ٞض جم ٞع  ،

ت الشاهُت. ٓاعصة في الجض٫ْ )  الهٍٟغ َْظا 2ْبالىٓغ بلى اإلاخٓؾُاث ال بُت  ٖٓت الخجٍغ ( ٞةن َظا الٟغ١ لهالر اإلاجم

 في زٌٟ مؿخٔٓ ؤلاخررا١ الىٟسخي لضٔ ال
ً
ىتٌٗجي ؤن البرهامج ؤلاعقاصي اإلاؿخسضم في َظٍ الضعاؾت ٧ان ٞٗاال ُّ ٗ 

ْؤًًا بٗض اإلاخاب بُت )بٗض اإلاٗالجت مباقغة،  ع ٗتالخجٍغ  ٖلى اهتهاء جُب٤ُ البرهامج 21بٗض مْغ
ً
ٓما ً.) 

 الىخاثج اإلاخعللت بـسوض الدزاطت الشالث والسابع:

ٔ ألا٫ْ؛ ) ١ طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخٓ ٓا (α ≤ 0.05) ال جٓظض ْٞغ ، بين مخٓؾِ صعظاث اإلاكاع٦ين الظًً حٗغي

ٓا ل ْمخٓؾِ صعظاث اإلاكاع٦ين الظًً لم ًخٗغي بُت(  ٖٓت الخجٍغ برهامج لبرهامج ؤلاعقاص الجمعي الاهخ٣اجي )اإلاجم

ْالشاوي؛ )ال جٓظض  ٖٓت الًابُت( ٖلى م٣ُاؽ ال٨ٟاءة الظاجُت الٗامت في ال٣ُاؽ البٗضي(.  ؤلاعقاص الجمعي )اإلاجم

١ طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخٔٓ  ٓا ، بين مخ(α ≤ 0.05)ْٞغ برهامج ؤلاعقاص لٓؾِ صعظاث اإلاكاع٦ين الظًً حٗغي

ٓا  ْمخٓؾِ صعظاث اإلاكاع٦ين الظًً لم ًخٗغي بُت(  ٖٓت الخجٍغ ٖٓت الًابُت(  للبرهامجالجمعي الاهخ٣اجي )اإلاجم )اإلاجم

ع  ٖلى اهتهاء جُب٤ُ البرهامج(.  21ٖلى م٣ُاؽ ال٨ٟاءة الظاجُت الٗامت في ٢ُاؽ اإلاخابٗت بٗض مْغ
ً
ٓما ً 
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٢ُْاؽ اإلاخابٗت)جم  ت لؤلصاء ٖلى ال٣ُاؽ البٗضي  م٣ُاؽ ال٨ٟاءة خؿاب اإلاخٓؾُاث الخؿابُت ْالاهدغاٞاث اإلاُٗاٍع

ٓ مبين في الجض٫ْ )الظاجُت الٗامت  (: 4( ٦ما َ

( بُت والظابؼت على :(4الجدٌو ت ألداء ؤؿساد اإلاجمىعخين الخجٍس  .لظاجُتال٨ٟاءة ام٣ُاؽ اإلاخىطؼاث الخظابُت والاهدساؿاث اإلاعُاٍز

ْالًابُت ٖلى 4ًدبين مً الجض٫ْ ) بُت  ٓص ٞغ١ ْاَغي بين اإلاخٓؾُاث الخؿابُت ألصاء ؤٞغاص اإلاجمٖٓخين الخجٍغ ( ْظ

٢ُْاؽ اإلاخابٗت(. ال٨ٟاءة الظاجُتم٣ُاؽ   )ال٣ُاؽ البٗضي 

ت ُٞما بطا ٧ان َظا الٟغ١ بين اإلاخٓؾُاث الخؿابُت طا صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخٔٓ  ٣ٞض جم خؿاب  (؛α ≤ 0.05)إلاٗٞغ

ْالجض٫ْ  (ANCOVA)جدلُل الخباًً اإلاكرر٥  خباع  ْطل٪ بٗض ؤزظ مخٛير الخباًً )ألاصاء ٖلى ال٣ُاؽ ال٣بلي( بٗين الٖا

 ( ًٓضر طل٪: 3)

بُت والظابؼت على :(5الجدٌو )  ال٨ٟاءة الظاجُتم٣ُاؽ هخاثج جدلُل الخباًً اإلاؼترن ألداء ؤؿساد اإلاجمىعخين الخجٍس

 اللُاض البعدي وكُاض اإلاخابعت.

 ٖىض مؿخٔٓ 
ً
 (.α ≤ 0.05)*صا٫ بخهاثُا

ْالًابُت ٖلى  (5)ًالخٔ مً الجض٫ْ  بُت  ٖٓخين الخجٍغ ؤن هخاثج جدلُل الخباًً اإلاكرر٥ لل٣ُاؽ البٗضي للمجم

ٓص ٞغ١ طي صاللت بخهاثُت  خباع جض٫ ٖلى ْظ ١ ٖلى ال٣ُاؽ ال٣بلي بٗين الٖا م٣ُاؽ ؤلاخررا١ الىٟسخي ٖىض ؤزظ الْٟغ

بُ ٖٓت الخجٍغ ٢ُْاؽ اإلاخابٗت للمجم  ٖلى الٗالط بين اإلاخٓؾُاث الخؿابُت ٖلى ال٣ُاؽ البٗضي 
ً
با ت التي جل٣ذ جضٍع

٢ُْاؽ  (18.886؛ 22.246) . بط بلٛذ ٢ُم ٝال٨ٟاءة الظاجُتم٣ُاؽ ال٣ٗالوي الاهٟٗالي ٖلى  َْظٍ ال٣ُم لل٣ُاؽ البٗضي 

 ٔ ْالٟغيُت  (،α ≤ 0.05) اإلاخابٗت طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخٓ ت الشالشت  ٌ الٟغيُت الهٍٟغ لُّ ٣ٞض جم ٞع ْٖ

ت الغابٗت.  الهٍٟغ
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ٓاعصة في الجض٫ْ )ْ  َْظا ٌٗجي ؤن البرهامج 4بالىٓغ بلى اإلاخٓؾُاث ال بُت  ٖٓت الخجٍغ ( ٞةن َظا الٟغ١ لهالر اإلاجم

 في جدؿين مؿخٔٓ 
ً
ىتلضٔ ال ال٨ٟاءة الظاجُتؤلاعقاصي اإلاؿخسضم في َظٍ الضعاؾت ٧ان ٞٗاال ُّ بُت )بٗض  ٗ الخجٍغ

ْؤًًا بٗض اإلاخابٗت ع اإلاٗالجت مباقغة،   ٖلى اهتهاء جُب٤ُ البرهامج 21بٗض مْغ
ً
ٓما ً.) 

 مىاكؼت الىخاثج:

ٖٓت       ٓص ٞغ١ طي صاللت بخهاثُت بين اإلاخٓؾُاث الخؿابُت ٖلى ال٣ُاؽ البٗضي للمجم ؤِْغث الىخاثج ْظ

 ٖلى 
ً
با بُت التي جل٣ذ جضٍع لبٗضي ٖلى م٣ُاؽ ؤلاخررا١ الىٟسخي) ال٣ُاؽ ا بغهامج ؤلاعقاص الجمعي الاهخ٣اجيالخجٍغ

 في زٌٟ مؿخٔٓ ؤلاخررا١ 
ً
٢ُْاؽ اإلاخابٗت(، مما ٌٗجي ؤن البرهامج ؤلاعقاصي اإلاؿخسضم في َظٍ الضعاؾت ٧ان ٞٗاال

ىتالىٟسخي لضٔ ال ُّ بُت.  ٗ  الخجٍغ

ٍٓاث الاخررا١ الىٟسخي لضٔ َلبت الجامٗاث؛  ْمً زال٫ ما حكير بلُّ الضعاؾاث مً اعجٟإ في مؿخ ْبهظٍ الىدُجت 

ٍْت،  ْصعاؾت 2012صعاؾت )با ْالتي ؤِْغث بٌٗ هخاثجِا ؤّن مؿخٔٓ الاخررا١ الىٟسخي لضٔ الُالب الجامعي مغجٟ٘،   )

ْالخغابكت،  ْالخُُب،  ْبضح،  ( ؤِْغث الىخاثج اعجٟإ مؿخٔٓ الاخررا١ الىٟسخي بك٩ل ٖام ٧2013ل مً )الجٗاٞغة، 

ْصعاؾت )٢اثض،  ْال٣اَىين في اإلاىاػ٫ الضازلُت،  ذ ٖلى َلبت ٧لُت الرربُـت في 2012لضٔ الُلبت الجامُٗين  ( التي ؤظٍغ

ْٖلُّ ال  م ٖالي بك٩ل ٖام،  ْؤِْغث بٌٗ هخاثجِا ؤّن مؿخٔٓ الاخررا١ الىٟسخي لضٔ الُلبت مً ْظِت هَٓغ ٖضن، 

ْالخضماث ؤلاعقاصًت،  ْمؿاهضة َلبت الجامٗاث؛ مً زال٫ الخضزالث ؤلاعقاصًت الىٟؿُت اإلاخسههت،  بض مً صٖم 

ٓا٣ٞ ٍٓاث الاخررا١ الىٟسخي لضحهم، زانت بهضٝ جدؿين ج ْج٨ُِٟم لالؾخمغاع في عخلتهم الضعاؾُت ْزٌٟ مؿخ ِم 

ْلظا ظاءث  صا بمِاعاث الخٗامل مِٗا،  ْعبما ال ٩ًٓن مْؼ ْجدضًاث ؤ٧اصًمُت،  ٓباث  ٓاظِّ نٗ ْان الُالب الجامعي ج

ْجبين ٞاٖلُت بغهامج ؤلاعقاص الجمعي اإلاُب٤ زاللِا ٖلى َظٍ الٟئت في زٌٟ مؿخٔٓ الاخررا١  الضعاؾت الخالُت 

 مً خُض اؾخمغاع جإزيٍر بٗض الاهتهاء مً اإلاٗالجت في الىٟسخي لضحهم. 
ً
ْمً الىخاثج هدبين ؤن البرهامج الاعقاصي ٧ان ٞٗاال

ٖٓت  بي في اإلاجم بُت. ٞاؾخمغاع جإزير البرهامج الخضٍع ٖٓت الخجٍغ زٌٟ مؿخٔٓ ؤلاخررا١ الىٟسخي لضٔ ؤٞغاص اإلاجم

بُت او ْاهسٟاى في ؤٖغاى الاخررا١ الىٟسخي لضحهم،الخجٍغ  ً خُض  ٨ٗـ ٖلى جدؿً في مؿخٔٓ الخٟاٖالث م٘ آلازٍغ

 ،ً ْالبضء بالخٟاٖل ؤلاًجابي م٘ آلازٍغ ً مً هاخُت اإلاباصعة  بياٞت بلى الٗىاًت او٨ٗؿذ ٖلى جٟاٖالتهم م٘ آلازٍغ

٢ْلت ؤٖغاى الاخررا١ الىٟسخي. بُت بٗض  بالظاث  ٖٓت الخجٍغ بي في اإلاجم ٓاضر للبرهامج الخضٍع َْظا ٌكير بلى ألازغ ال

ْمً زال٫ هخاثج الضعاؾت ؤّن الخدؿً في مؿخٔٓ ؤلاخررا١ الىٟسخي الىاجج مً البرهامج اإلاٗالجت مباقغة.  ٦ما هدبين 

ْالخدؿً في مِاعاث اإلا ٣ت الخ٨ٟير التي ٧ان ًخبىاَا الٟغص،  ْالخٗامل م٘ الخدضًاث ٧ان بؿبب الخُٛير في ٍَغ ٓاظِت 

بّ ٖلحها.  ْالتي جم جضٍع  ألا٧اصًمُت 

ْالتي ؤِْغث بٌٗ هخاثجِا ٞاٖلُت اؾرراجُجُت 2010صعاؾت ال٣ظافي )ْجخ٤ٟ هخاثج الضعاؾت َىا م٘ بٌٗ هخاثج      )

ي لضٔ ٢اثمت ٖلى الخٗلم اليكِ )اؾرراجُجُت الخ٨ٟير الجمعي( في جضَعـ ٖلم الىٟـ في زٌٟ ؤلاخررا١ الىٟسخ

ْاًًا جخ٤ٟ م٘  ٓهميز ْظابغي اإلاٗلمين.  بُت التي َضٞذ بلى اؾخ٣هاء ( Sönmez& Çapri, 2013)  صعاؾت ٧ل مً ؾ الخجٍغ

ب ٖلى بغهامج الخٗاٌل م٘ الًٍٛٓ الىٟؿُت في مؿخٔٓ الاخررا١ الىٟسخي لضٔ َلبت اإلاضاعؽ الٗلُا  ؤزغ الخضٍع

ىترا١ الىٟسخي لضٔ الْاِْغث بٌٗ هخاثجِا ٞاٖلُت البرهامج في زٌٟ الاخر ُّ بُت. ٗ  الخجٍغ

ٓعجغ)  ْجسخل٠ م٘ هخاثج صعاؾت م٘      ؤِْغث هخاثجِا ٖضم ٞاٖلُت بغهامج هٟسخي جغبٓي  ْالتي( Porter 2000صعاؾت ب

ىتفي زٌٟ مؿخٔٓ الاخررا١ الىٟسخي لضٔ ( Psycho-educational)ظمعي  ُّ ٍٓاث  ٖ ٍٓاث مغجٟٗت ظضا مً مؿخ طاث مؿخ

ْجم بعظإ طل٪ بلى ؤن ؤٞغاص  ىتؤلاخررا١ الىٟسخي،  ُّ ٍٓاث ٖالُت مً ؤلاخررا١ الىٟسخي  ٖ ٓا ًخهٟٓن بمؿخ الضعاؾت ٧اه
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لم ًازغ البرهامج ؤلاعقاصي الجماعي في زًِٟا. في خين جا٦ض هخاثج الضعاؾت الخالُت ٖلى ٞاٖلُت البرهامج ؤلاعقاصي 

 إلاؿخٔٓ الاخررا١ الىٟسخي. الاهخ٣اجي

ْٞاٖلُت في ب٦ؿاب اإلاخضعبين للمِاعاث اإلاخسههت للخٗامل م٘       ٍْم٨ً ال٫ٓ٣ بإن الخضزالث ؤلاعقاصًت طاث ؤزغ 

جىبّ الٓن٫ٓ بلى خالت الاؾدىٟاط ْالاخررا١ 
ُ
ْبالخالي ج ْ في الخُاة الجامُٗت للُالب،  ٓاء في بِئت الٗمل ا ٓا٠٢ ؾ اإلا

ْاو٩ٗاؽ طل ٓا٠٢ الخٗلُمُت ْألاصاء في الضعاؾت. الىٟسخي،    ٪ بًجابُا ٖلى اإلا

٢ُْاؽ       ٓص ٞغ١ طي صاللت بخهاثُت بين اإلاخٓؾُاث الخؿابُت ٖلى ال٣ُاؽ البٗضي  ٦ما ؤِْغث الىخاثج ْظ

 ٖلى 
ً
با بُت التي جل٣ذ جضٍع ٖٓت الخجٍغ ْؤن ٖلى م٣ُاؽ ال٨ٟاءة الظاجُت الٗامت. بغهامج ؤلاعقاص الجمعي اإلاخابٗت للمجم

 في 
ً
بُت مما ٌٗجي ؤن البرهامج ؤلاعقاصي اإلاؿخسضم في َظٍ الضعاؾت ٧ان ٞٗاال ٖٓت الخجٍغ َظا الٟغ١ لهالر اإلاجم

ىتزٌٟ جدؿين ال٨ٟاءة الظاجُت لضٔ ال ُّ ت  ٗ  في اؾخمغاٍع
ً
ْاًًا ٧ان ٞاٖال بُت )بٗض اإلاٗالجت مباقغة(.  الخجٍغ

بُت بٗض  ٖٓت الخجٍغ ب في مجا٫ الخدؿً في ال٨ٟاءة الظاجُت الٗامت لضٔ اإلاجم ٖٓت الًابُت بإزغ الخضٍع اخخٟاّ اإلاجم

ْجخ٤ٟ الىدُجت َىا م٘ بٌٗ هخاثج  21 ٓما مً جُب٤ُ البرهامج.  ٓاظت، ً ِغث هخاثجِا ٞاٖلُت ( التي ؤ2015ْصعاؾت )الخ

اجُت الٗامت لضٔ 
ّ
البرهامج ؤلاعقاصي الجمعي الظي ٌؿدىض بلى الاججاٍ الاهٟٗالي ال٣ٗالوي في جدؿين مؿخٔٓ ال٨ٟاءة الظ

ٍٓاث ال٨ٟاءة الظاجُت لضٔ َلبت  َلبت الجامٗت، مما ًا٦ض ؤَمُت البرامج ؤلاعقاصًت الجمُٗت في جدؿين مؿخ

ْبالىٓغ بلى هخاثج بٗ ٓص اعجباٍ مٓظب 2010ٌ الضعاؾاث الؿاب٣ت ٦ضعاؾت بجي زالض )الجامٗاث،  ْالتي ؤِْغث ْظ  )

اجُت الٗامت لضٔ ؤٞغاص الضعاؾت، ٞةن البرهامج ؾٝٓ ٌؿاَم في 
ّ
ْال٨ٟاءة الظ صا٫ بخهاثُا بين الخ٠ُ٨ ألا٧اصًمي 

ْالتي عبما جى٨ٗـ جدؿً الخ٠ُ٨ الا٧اصًمي ؤًًا، بٗض ؤن ًخدغع مً الُا٢ت الؿلبُت اإلاغا٣ٞت الخررا٢ّ الىٟسخ ي، 

ْؤًًا عبما جدؿً مً مؿخٔٓ الخ٨ٟير الٗلمي للُالب هٓغا العجباٍ ال٨ٟاءة الظاجُت  ؾلبُا ٖلى الاصاء الا٧اصًمي لّ. 

ٓص ٖال٢ت اعجباَُت بًجابُت 2011بالخ٨ٟير الٗلمي ٦ما ؤِْغجّ بٌٗ هخاثج صعاؾت )اإلاؿاُٖض،  ( التي ؤِْغث هخاثجِا ْظ

ْال اجُت لضٔ الُالب الجامعي.بين الخ٨ٟير الٗلمي 
ّ
 ٨ٟاءة الظ

 مً زال٫ ما ؤؾٟغث ٖىّ هخاثج الضعاؾت ٞةهّ ًم٨ً ا٢رراح الخٓنُاث الخالُت: :الخىصُاث

بُت الىماثُت  - ْبظغاء الضعاؾاث الخجٍغ ٕٓ الاخررا١ الىٟسخي لضٔ الُالب الجامعي الاَخمام ال٩افي،  بُٖاء مٓي

ٍضٍ  ْجْؼ ْالٗالظُت في َظا اإلاجا٫  ٢ٓاثُت  ْالخٗاٌل م٘ الخدضًاث اإلاسخلٟت، ْال ٓا٤ٞ  باالؾرراجُجُاث الٟاٖلت للخ

ْالتي عبما جازغ ٖلى هٟؿِخّ بك٩ل ٖام  ٓباث زال٫ صعاؾخّ الجامُٗت  ٓاظّ ال٨شير مً الهٗ ْان الُالب ً زانت 

ْمؿخٔٓ جدهُلّ ا ْٖلى ٦ٟاءجّ الظاجُت  ْؤًًا جازغ ٖلى ؤَضاّٞ الضعاؾُت   لٗام. ْجاصي بّ بلى الاخررا١ الىٟسخي، 

في جدؿين مؿخٔٓ ال٨ٟاءة  ؤلاعقاص الجمعي الاهخ٣اجيبظغاء صعاؾاث تهضٝ بلى اؾخ٣هاء ٞاٖلُت بغامج حؿدىض بلى  -

 الظاجُت ْزٌٟ خضة الاخررا١ الىٟسخي لٟئاث ؤزٔغ مً َلبت الجامٗاث.

 اإلاساحع العسبُت:

ٓص ُٖا ) ّ، ْخؿين، مدم ذ، ْخمضي، مدمض هٍؼ بغهامج بعقاصي ٢اثم ٖلى الىمظظت (. ٞاٖلُت 2008ؤبٓ ؤؾٗض، ميٞر

ظاث اإلاٗىٟاث في  ْزٌٟ الٗى٠ لضٔ الْؼ ْبصاعة الًٛب  ْالخٗلُماث الظاجُت في جىمُت مِاعاث خل اإلاك٨الث  ُت  اإلاٗٞغ

 .100-71(، 2)12، البصاثس مجلت علمُت مدىمتألاعصن، 

ٍْت، هبُلت ) ىتهُت ٖلى مؿخٔٓ الاخررا١ الىٟسخي لضٔ الُالب الجامعي صعاؾت مُضا (.2012با ُّ مً َلبت الؿىت الغابٗت ٢ؿم  ٖ

ْع٢لت.  ٓم الرربُت بجامٗت ٢انضي مغباح  ْٖل -حامعت كاصدي مسباح-مجلت العلىم ؤلاوظاهُت والاحخماعُتٖلم الىٟـ 

 .334-315(، 8، )الجصاثس
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اجُت الٗامت لضٔ َلبت مً ٧لُت 2010بجي زالض، مدمض.)
ّ
ْٖال٢خّ بال٨ٟاءة الظ ٍٓت بجامٗت آ٫ (. الخ٠ُ٨ الا٧اصًمي  ٓم الررب الٗل

ٓم ؤلاوؿاهُت(،  ٖلى الغابِ  1/12/2015جم اؾررظاّٖ في  .432-413( 2)24البِذ. مجلت ظامٗت الىجاح لؤلبدار)الٗل

article-http://scholar.najah.edu/ar/publication/journal  

س الدزاطاث العلُا والبدىر -بدازة طؼىغ العمل(. 2004ظمٗت، ؾُض ًٓؾ٠) . ال٣اَغة: ٧لُت الِىضؾت، ظامٗت مسهص جؼٍى

 ال٣اَغة.

 (. حٗضًل الؿل٥ٓ ؤلاوؿاوي. ٖمان: صاع ال٨ٟغ.2008الخُُب، ظما٫ )

ٓاظا، ٖبض الٟخاح ) ْاإلا2002ٗالخ لمين ْآلاباء". ٖمان: صاع اإلاؿخ٣بل (. م٣ضمت في ؤؾالُب ؤلاعقاص الىٟسخي" صلُل للمغقضًً 

ٓػَ٘. ْالخ  لليكغ 

ٓاظّ، ٖبضالٟخاح ) ٓن.بسامج ؤلازػاد والعالج الجماعي (.2010الخ ٓػٖ ْم ن   . ألاعصن: صاع البضاًت هاقْغ

ٓاظّ، ٖبضالٟخاح ) ْجدؿين ال٨ٟاءة 2015الخ ٧ٓي في زٌٟ صعظت بصمان ؤلاهررهذ  (. ٞاٖلُت الٗالط ال٣ٗالوي الاهٟٗالي الؿل

٫ٓ لليكغ  اجُت الٗاّمت لضٔ الُلبت في ظامٗت الؿلُان ٢ابٓؽ. بدض م٣ب
ّ
مجلت حامعت اللدض اإلاـخىخت  31/10/2015الظ

ت والىـظُت.  لألبدار والدزاطاث التربٍى

ٓا ْال٣ُـاؽ. 1997ن، ؾامغ.)عي اجُت الٗامت: البىـاء الىٓـغي 
ّ
٢ٓٗاث ال٨ٟاءة الظ ( 14)25، مجلـت ػـاون احخماعُـت الؼـازكت(. ج

25-51. 

ضي، عيُت ) ْالٍؼ ْالخدهُل ألا٧اصًمي لضٔ َلبت ٢٦٠٠٢اثض، ٖبضالباؾِ  (.الٗال٢ت بين مؿخٔٓ صاُٞٗت الخٗلم ألا٦ـاصًمي 

 .٨٠١ -٨٨(،٨) حامعت عدن،-مجلت ولُت التربُتٖضن، -٧لُت الرربُت

ْؤزٍغ ٖلى ج٨ُِٟم الاظخماعي الضعاسخي. -(. مؿخٔٓ الاخررا١ الىٟسخي لضٔ َلبت ٧لُت الرربُت٢2012اثض، ٖبضالباؾِ. ) ٖضن 

 .116-93(، 12، )الُمً–مجلت ولُت التربُت 

َٓاب مدمض )  ع ؤلاختراق الىـس ي،ؿاعلُت اطتراجُجُت كاثمت على الخعلم اليؼؽ في زـ(. 2010ال٣ظافي زل٠ ٖبض ال

ٍٓت، ظامٗت  ٍٓت. عؾالت ماظؿخير، مِٗض الضعاؾاث الررب ْجىمُت مِاعاث الخٟاٖل اللٟٓي إلاٗلمي ٖلم الىٟـ باإلاغخلت الشاه

 ال٣اَغة.

اجُـــت الٗامـــت فـــي يـــٓء بٗـــٌ اإلاخٛيـــراث. 2011اإلاؿـــاُٖض، ؤنـــالن.)
ّ
ْٖال٢خـــّ بال٨ٟـــاءة الظ (. الخ٨ٟيـــر الٗلمـــي ٖىـــض َلبـــت الجامٗـــت 

ـــررظاّٖ فـــــي  .707-679(، 1)19. الجامعـــــت ؤلاطـــــالمُت: طلظـــــلت الدزاطـــــاث ؤلاوظـــــاهُتمجلـــــت  ـــم اؾــ ٖلـــــى الـــــغابِ  1/12/2015جــ

http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=38415 
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 االكتئبة اننفسِ نذٍ ادلشأح ادلؽهّقخ

–دساسخ يْذاَْخ –
 صخسي مدمد  -د 

 حـامعت عماز زلُجي الاػىاغ

  اإلالخص

ٓاٞــ٤ ْالخ ْاؾــخمغاٍع ٖلــى مــضٔ الخٟــاَم  اط  ٢ٓــ٠ زبــاث الــْؼ ظين ،ًخ لــم ًدــضر َــظا  اْبط ،ْمــضٔ الخ٨ُــ٠ بــين الــْؼ

ٓا٤ٞ  ت.ْ  ،الُال١الخ٠ُ٨ ٩ُٞٓن ْ الخ ٓ الخل٣ت ألازيرة في ؾلؿلت اإلاك٨الث ألاؾٍغ َ 

ْل٨ً ٖىضما ٌؿخدُل  ْباٖخباع ؤّن ألاؾغة ؤ٫ْ ماؾؿت اظخماُٖت جىُل٤ مجها الصخت الىٟؿُت الجُضة في الخُاة، 

ْباألزو اإلاغؤة  ٟا٫  ٦ْظل٪ ألَا الاؾخمغاع صازل َظٍ اإلااؾؿت َىا ًغظ٘ َظا الُال١ باألزغ الؿلبي ٖلى ألاؾغة 

م مً جإ٦ُض ال٨شير مً الضعاؾاث الٛغبُت لآلزاع الؿلبُت للُال١ا ْبالٚغ ٣ت، 
ّ
مً َظا اإلاىُل٤ ظاءث َظٍ الضعاؾت  ،إلاُل

١ في الا٦خئاب الىٟسخي لضٔ  ىتلخدا٫ْ ال٨ك٠ ًٖ الْٟغ ُّ ٖ  ْ ٣اث 
ّ
ىتمً اإلاُل ُّ ٓم  ٖ ٣اث. ٦ظل٪ ؾخ٣

ّ
مً ٚير اإلاُل

٣اث ؤهٟؿًِ جبٗا لبٌٗ اإلا
ّ
١ بين اإلاُل ْحٗغيِا بضعاؾت الْٟغ ٣ت بٓظّ زام 

ّ
خّٛيراث طاث الٗال٢ت ٖلى اإلاُل

ْالًٍٛٓ الىٟؿُت ٧ال٣ل٤ ْالا٦خئاب.  لاليُغاباث 
Abstract 

 Evidence of marriage and its continuation depends on the understanding and agreement, and the 

extent of adjustment between spouses Taking this compatibility and lack of adjustment shall not 

happen here divorce is the latest in a series of family problems. 

     Considering that the family is the first social institution from which mental health good in life, 

but when it is impossible to continue in this institution here because this divorce negative impact on 

the family as well as children, particularly divorced women, and despite the confirmation of many 

Western studies of the negative effects of divorce in this sense came this study is trying to detect 

differences in depression in a sample of a sample of divorced and non-divorced. Also will study the 

differences between divorced themselves according to some relevant absolute variables are 

particularly exposed to disturbances, psychological distress, such as anxiety and depression. 

 بػيالُت الدزاطت:

ّ ًؼصاص اهدكاعا في 
ّ
ٍْبضْ ؤه َْٓ ْاَغة ٖاّمت في ظمُ٘ اإلاجخمٗاث  ٌٗخبر الُال١  مك٩لت اظخماُٖت هٟؿُت 

ْاػصًاص  ْالُال١ َٓ "ؤبٌٛ الخال٫" إلاا ًررجب ٖلُّ مً آزاع ؾلبُت في ج٨ٟ٪ ألاؾغة  مجخمٗاجىا في ألاػمىت الخضًشت 

ْمً زم الا  ٟا٫  ْالبًٛاء ْآلازاع الؿلبُت ٖلى ألَا ْة  يُغاباث الىٟؿُت ٧ال٣ل٤ ْالا٦خئاب ٖلى اإلاغؤة .)خؿً الٗضا

 (222: 1997اإلاالر، 

٣ت خُض جمغ بمغاخل ما بٗض 
ّ
ْل٣ض ؤقاع ٖاص٫ ناص١ في نضص الخضًض ًٖ الايُغاباث الىٟؿُت للمغؤة اإلاُل

ْبٗض ْٖضم الخهض٤ً  ٨َْظا ٩ًٓن ؤلاوؿان م٘ هٟؿّ في مغخلت ؤلاه٩اع  ع  الُال١ بضاًت مً مغخلت الهضمت.  اإلاْغ

ْهي ؤ٢غب بلى خالت  ْهي مغخلت الخؼن  ٖٓين ؤْ زالزت ًضزل ؤلاوؿان اإلاغخلت الشالشت  ْبٗض ؤؾب بمغخلت الهضمت 

٣ت جضزل في خالت الا٦خئاب جماما.)ٖاص٫ ناص١، بضْن ؾىّ،
ّ
 (78الا٦خئاب بدُض وؿخُُ٘ ؤن ه٫ٓ٣ ؤّن اإلاُل

ٓلٓظُت لآلزاع الؿلبُت للُال١ خ ٣اث ٌٗاهٓن مً ٦ْما حكير الضعاؾاث الؿ٩ُ
ّ
ُض جُٟض بإن وؿبت ٦بيرة مً اإلاُل

ٓع بال٣ل٤ ْالا٦خئاب.  ْمجها الكٗ ٕٓ مخباًً مً الايُغاباث الاهٟٗالُت الخاصة ْألامغاى الىٟؿُت الكضًضة   جى
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٣ين ٌٗاهٓن ؤ٦ثر مً اإلارزْظين: ال٣ل٤، ( Ambrose, 1983;Lynch:1997)٦ْما ؤقاعث صعاؾت ٧ل مً 
ّ
. ٖلى ؤّن اإلاُل

ٓاصر.ْألاع١  ٕٓ في الخ ٢ٓ ْال ٓلُاث  ْال٨د  ، ْالا٦خئاب، ْالايُغاب ال٣ٗلي ْؤلاصمان ًٖ اإلاسضعاث 

ْما ًغبِ  ْلذ الضعاؾت حؿلُِ الًٓء ٖلى بٌٗ الايُغاباث الىٟؿُت اإلاغجبُت بالُال١  ْاهُال٢ا مً َظا خا

ْ ما ًررجب ٖلُّ مً مك٨الث مً زال٫ ؤلاظابت ٖلى الدؿائ٫ الخالي:   بّ ؤ

٣اث؟َل جٓظض ٞغ  –
ّ
ْٚير اإلاُل ٣اث 

ّ
 ١ْ في صعظت الا٦خئاب الىٟسخي بين اإلاُل

٣اث جبٗا ل٣غاع الُال١؟ –
ّ
١ في صعظت الا٦خئاب بين اإلاُل  َل َىا٥ ْٞغ

لُت ًٖ ؤبىا – ْاإلاؿْا ٓمت  ٣اث جبٗا لؤلم
ّ
١ في صعظت الا٦خئاب بين اإلاُل  هً؟ئَل َىا٥ ْٞغ

 ؿسطُاث الدزاطت: – 2

 ْالدؿائالث التي َغخذ، جمذ نُاٚت الٟغيُاث الخالُت:ْبىاء ٖلى بق٩الُت الضعاؾت 

٣اث في الا٦خئاب الىٟسخي. 1
ّ
ْٚير اإلاُل ٣اث 

ّ
١ طاث صاللت بخهاثُت بين اإلاُل  جٓظض ْٞغ

٣اث خؿب مخّٛير ٢غاع الُال١. 2
ّ
١ طاث صاللت بخهاثُت في صعظت الا٦خئاب بين اإلاُل  جٓظض ْٞغ

١ طاث صاللت بخهاثُت في صعظت الا٦خئاب  3 لُت ًٖ جٓظض ْٞغ ْاإلاؿْا ٓمت  ٣اث خؿب مخّٛير ألام
ّ
بين اإلاُل

 ألابىاء.

 ؤَـداؾ الدزاطت: – 3

ْهي ٦ما ًلي:  جخمشل ؤَضاٝ الضعاؾت الخالُت في ه٣اٍ مدضصة 

ىتصعاؾت الا٦خئاب الىٟسخي لضٔ  1 ُّ ٣اث. ٖ
ّ
 مً اإلاُل

٣اث ؤهٟؿًِ خؿب مخّٛير ٢غاع الُال١. 2
ّ
 صعاؾت الا٦خئاب الىٟسخي لضٔ اإلاُل

لُت ًٖ م٩ان ب٢امت ألابىاء.  صعاؾت الا٦خئاب 3 ْاإلاؿْا ٓمت  ٣اث ؤهٟؿًِ خؿب مخّٛير ألام
ّ
 الىٟسخي لضٔ اإلاُل

٣ت. 4
ّ
 الخٗٝغ ٖلى الجاهب الاهٟٗالي ْالاظخماعي ٖىض اإلاغؤة اإلاُل

ْللخس٠ُٟ مً الًٍٛٓ  5 ٣اث لخد٤ُ٣ الضٖم الاظخماعي 
ّ
ٓعي ْؤلاصعا٥ لضٔ ؤؾغ اإلاُل اإلاؿاَمت في جىمُت ال

ٓص ْج٨ُِٟا ْٖ  تها لخُاتها الُبُُٗت.الىٟؿُت 

 ؤَمُت الدزاطت: – 4

ٓجها حؿلِ الًٓء ٖلى:  حؿخمض َظٍ الضعاؾت ؤَمُتها مً ٧

٣ت. 1
ّ
 مؿاَمت هخاثج الضعاؾت في ج٣ضًم ؤًٞل لآلزاع الىٟؿُت اإلاى٨ٗؿت ٖلى اإلاُل

ٍٓت بعقاصًت في  2 مجا٫ ؤما ٖلى اإلاؿخٔٓ الٗلمي ٞةن هخاثج الضعاؾت ًم٨ً ؤن ج٩ٓن ٢اٖضة لبىاء بغامج جغب

اجي. ٓا٤ٞ الْؼ ْطل٪ لخد٤ُ٣ الخ اط ٖلى الازخُاع ألامشل   الْؼ

ٓصة للخُاة الُبُُٗت. 3 ْالٗ ٣اث ٖلى جد٤ُ٣ الخ٠ُ٨ 
ّ
 مؿاٖضة اإلاُل

 خدود الدزاطت:  – 5

ْص الضعاؾت الخالُت في ما ًلي:  جمشلذ خض

الًت الجلٟت . الخدود اإلاياهُت:  جمذ الضعاؾت ٖلى مؿخٔٓ  

ت: ىتاقخملذ َظٍ الضعاؾت ٖلى  الخدود البؼٍس ُّ ً ما بين  ٖ ْح ؤٖماَع ٓاحي جررا ْالل ٣اث، 
ّ
ْٚير اإلاُل ٣اث 

ّ
مً اإلاُل

 ؾىت. 50بلى  24

ٓٞمبر  الخدود الصمىُت:  .2015قِغ ه
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 الخعٍسف ؤلاحساجي إلاصؼلخاث الدزاطت: - 6

ْالتي جخطرالاهخئاب الىـس ي:  6-1 ْاإلادؼهت التي ٌكٗغ بها الشخو،  غاى اإلااإلات  مً زال٫ ْنّٟ  َٓ ظملت ألٖا

ال ًخ٣بل ق٩لّ، ٣ٞض مخٗت  ٨ٍٍْغ طاجّ  ْبإهّ جخو سخيء ٦شير الخُإ  ْالٟكل،  ْالدكائم  خالخّ اإلاؼاظُت بالخؼن 

ٍْخطر طل٪ مً زال٫ الضعظت التي  ٓمُت،  ما٫ الُ ْؤنبذ ؤ٦ثر عجؼا ًٖ بهجاػ ألٖا ٣ْٞض قُِخّ للُٗام  ْلظتها  الخُاة، 

 ال٦خئاب.ًخدهل ٖلحها اإلاٟدٓنين ٖلى م٣ُاؽ بُ٪ ل

ُتالؼالق:  6-2 ظين ج٣ٍغ الؿلُاث الكٖغ ّ اهٟها٫ بين الْؼ
ّ
ْٖلُّ  ،ًدضص الُال١ بظغاثُا في َظٍ الضعاؾت ٖلى ؤه

ُت.  ْاإلاهاص١ ٖلى اهٟهالِا مً بخضٔ اإلادا٦م الكٖغ ظِا  ٣ت هي اإلاىٟهلت ًٖ ْػ
ّ
 ٞةن اإلاُل

ْج٣ؿم الضعاؾت َظا البٗض بلى جسظ ٢غاع اٌكير اإلاهُلر بلى الُٝغ الظي مخؼّير مصدز كساز الؼالق:  6-3 الُال١، 

غاٝ". ط، باجٟا١ ظمُ٘ ألَا ظت، مً الْؼ  زالزت ؤهماٍ حكمل: "٢غاع الُال١ مً الْؼ

لُت ًٖ ألابىاء مً زال٫ جهيُّٟ بلى  ألامىمت واإلاظاولُت عً ألابىاء: 6-4 ْاإلاؿْا ٓمت  جدضص الضعاؾت الخالُت ألام

 الٟئخين الخالُخين: "م٘ ألام، م٘ ألاب".

 الاهخئاب الىـس ي:ؤوال: 

َْكير َظا الٟٗل ؤًًا بلى اؾم حعٍسف الاهخئاب: -1 ٌكخ٤ اؾم الا٦خئاب في اللٛت الٗغبُت مً الٟٗل الشالسي ٦إب 

ت ًدمل الا٦خئاب مهُلر  ْهي حٗجي ؾٓء الخا٫ ْالاه٨ؿاع مً الخؼن  ْفي ؤلاهجليًز ٓ ًخ٩ٓن مً   Dépressionال٨أبت  َْ

.)مضخذ Deprinereالظي اقخ٤ مً  Depressusٞل٣ض اقخ٤ مً   Depressؤما الٟٗل ٨ًخئب  (de  -presh  -un)زالزت م٣اَ٘ 

ض،  ٓ ٍػ  (21، 2001ؤب

٢ْبل الخُغ١ بلى اإلاٗجى الانُال ي ؾىظ٦غ ألانىاٝ الشالز التي ًىضعط  تَظا ًٖ اإلاٗجى اللٛٓي ل٩لمت ا٦خئاب 

ْهي:  جدتها َظا اإلاهُلر 

ْالٟكل.ٌٗبر بّ ًٖ اإلاؼاط اإلاًُغب الالؾٓي  -  الظي ًمشل حٗغى اإلاٍغٌ لؿلؿلت مخالخ٣ت مً ؤلاخباَاث 

ُُٟت اإلاهاخبت لّ.- ْالْٓ غاى البضهُت   ٌؿخسضم ٦ؼملت ؤٖغاى جدخٓي ٖلى ايُغاب اإلاؼاط بياٞت بلى ظمُ٘ ألٖا

ْؤٖمالّ - ْاظباجّ  غاى اإلاهاخبت بياٞت بلى عجؼ ًهاب بّ اإلاٍغٌ ُٞمىّٗ مً ؤصاء   الا٦خئاب ٦مغى بما ُّٞ ألٖا

ْ ظؼثُا. ٓمُت ٧لُا ؤ  الُ

ٓمُت للٟغص  ْالخإزير ٖلى اليكاَاث الُ ٓما ٖىضما هخمًٗ في اإلاٗاوي الشالر هجض ؤّجها جسخل٠ مً خُض الكضة  ْٖم

ُْٞما ًلي  ٖٓت مً الٗلماء بازخالٝ اَخماماتهم الٗلمُت بالخُغ١ بلى َظا اإلاهُلر  ْمً َظا اإلاى٤ُ ٢ام مجم

ٟاث التي حؿمذ بخ ٖٓت مً الخٍٗغ ٓم.مجم  ٓيُذ َظا اإلاِٟ

ٓع  حىن بير ؤولي- ّ جضَ
ّ
ّ ٖلى ؤه َْٓ اؾخٗضاص ًس٫ٓ الخُاة لٖٞغ ٓاػن الجؿمي ًِٓغ بؿبب الى٣و ْالاجهُاع  لخ

ت. ٍؼ ْالٍٛغ َْظا الخٛير ٌكٓف ٖلى ٧ل الخُاة الظَىُت الٗاَُٟت  ْ ؾحىء   ال٣ٗلُت جىاٚم ظُض ؤ

 (Jean pierr  olie, 1983: p910. ) 

ْالدكائم  خظً علي الـاًدؤما  ّ )ٌكير بلى زبرة ْظضاهُت طاجُت جدبضٔ في ؤٖغاى الخؼن 
ّ
ٞئر الا٦خئاب ٖلى ؤه

ٓعة  ْحٛير ن ْجغصص  ْبًظائها ْالاوسخاب الاظخماعي(  ْٖضم خب الظاث  ٓع بالظهب  ْٖضم الغيا الكٗ ٓع بالٟكل  ْالكٗ

ْؤزيرا ٣ٞضان الكُِت. )خؿً ٖلي ٞاًض،  ْالخٗب  ٓم  ٓبت الى    ( 85: 2001الظاث ْنٗ
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ّ ْاخض مً اإلآاَغ ؤْ ألاق٩ا٫ الٗاّمت لاليُغاب الاهٟٗالي الظي ٢ض   STATT - Dداؿُد طخاث   ٦ما ٖٞغ بإهّ 

ٓمُت بلى الخالت ال٣ٗلُت للُإؽ الخام ْال٨أبت  ،جسخل٠ ٦شاٞخّ مً مجغص ؤػماث َضم الخُاة الُ َْٓ ًخه٠ بال٣ل٤ 

ض،  ٓ ٍػ   (  23: 2001ْاهسٟاى في اليكاٍ الٗام. )مضخذ ٖبض الخمُض، ؤب

ْلُت للٗلٓم الاظخماُٖت مً ؤّن الا٦خئاب ًسخل٠ جبٗا  ْعصجّ صاثغة اإلاٗاٝع الض ْما ؤ  ٠ ْزمت حكابّ بين َظا الخٍٗغ

ْؤخُاها ؤزٔغ ٌكير بلى ٦ُان ؤ٧لُجي. )مضخذ ٖبض  ْؤخُاها بلى ٖغى  بُعي  ٌكير بلُّ ٞإخُاها ٌكير بلى اهٟٗا٫ قاٌ٘ َْ

ض،  ٓ ٍػ  ( 24: 2001الخمُض، ؤب

ْهٟسخي اإلايكبن  ٓباث الا٦خئاب خؿب ؤلٟذ خ٣ي جخٟاْث بين اإلادغى  ٣ٍْ٘ جدذ  إه َْىا٥ ؤًًا اإلآؾمي 

ْالظَاوي لخدبِٗا الايُغاباث الٓظضاهُت الٗٓمى. )ؤلٟذ خ٣ي،   (83: 2000الخهي٠ُ الضازلي 

اث اإلاـظسة لالهخئاب: -2 الاججاٍ هجض ٖضة اججاَاث حُٗي جٟؿيراث مسخلٟت لال٦خئاب، َظا خؿب الىـٍس

ْمً بُجها هجض: ٤ْٞ ظاهب مٗين زام بّ،  ٓع ٌٗض٫   الظي جيخمي بلُّ، ٞىجضَا مسخلٟت ًٖ بًِٗا ألن ٧ل مىٓ

ت البُىلىحُت: 2-1 اثُت لل٣غن الخاؾ٘ ٖكغ، التي جبدض ًٖ ألاؾباب  الىـٍس ت الٟيًز ْالتي اهبش٣ذ مً النٖز

ٓلٓظُت لاليُغاب الاهٟٗالي ٦إن ج٩ٓن َىا٥ حٛيراث ٦ُمُاثُت  ْبالخالي هي حؿخٗين البُ ؤْ ٖهبُت ٢ض ؤصث بلُّ، 

ا لئلػالت الايُغاب. )بُ٪ جغط، ٖاص٫،  ْٚيَر ٍْت   .(14: 2000بالٓؾاثل الُبُت مً ألاص

ْعا ٦بيرا باليؿبت لظَان  ٓعازت جلٗب ص ٓعاسي خُض ؤّن ال َْٓ الخٟؿير ال ٓلٓظُت، ألا٫ْ  ت البُ ْجًم الىٍٓغ

، ؤما الاججاٍ الشاوي َٓ الخٟؿير  الا٦خئاب، ؤما ٖهاب الا٦خئاب ٞةن الخإزير  ٓامل البُئُت ألازٔغ ألا٦بر ٩ًٓن للٗ

ْالٛضة الضع٢ُت.  ْالجيؿُت  ت  ٓجي خُض ًغجبِ الا٦خئاب بايُغاب الٛضص ْزاّنت الٛضة ال٨ًٍغ ٓل  الٟؿُ

 (57: 2007)ٖبض الُٗٓم خؿين، 

ٓلٓظ thaseٍْظ٦غ جِـ  ٓامل البُ ْع الٗ ٖٓت مً ألاصلت ٚير اإلاباقغة ٖلى ص  ُت في الا٦خئاب هي:مجم

ٓباث صلُل  .1 ْالِٓؽ، َظٍ الى ٓباث مً الا٦خئاب  ْالتي جخه٠ بٟرراث جدؿً جباصلُا م٘ ه ْع اإلاغضخى الغؤؾُت،  ص

ٓجي. ٓل  ٖلى الايُغاب اإلاغضخي طي ألاؾاؽ البُ

ْالكُِت،  .2 ٓم  ٍٓت مشل: ايُغاب الى ٓص ايُغاب في الٗملُاث الخُ ٓ ي بٓظ ْالتي ج غاى  ٖٓت مً ألٖا ٓص مجم ْظ

ٓمي في اإلاؼاط، ايُغاباث في الخغ٧اث الىٟؿُت الخغ٦ُت. جباًً ً 

ْعازُت. .3 ٓامل  ٓص ٖ  ؤصلت ٖلى ْظ

ٍٓت. .4 ٍْت الٗالظُت، زاّنت ٖىض ألاٞغاص الظًً ٌٗاهٓن مً الايُغاباث الخُ  اؾخجابت خبؿُت لؤلص

ٍٓل،    (28: 2007)نم

ت العجص اإلاخعلم: 2-2 ٣ت الْٟغ الخاَئت لضٔ الٟغص هـٍس ت التي جٟررى ؤّن ٍَغ ٌٗخبر ؾُلجمان ناخب َظٍ الىٍٓغ

ْالٟكل في خُاجّ. خُض ٌٗخ٣ض ؾُلجمان ؤ الا٦خئاب ًدضر ٖاصة بٗض ج٩ٓن ٢ىاٖت لضٔ الٟغص بإهّ ال  إلاهاصع الىجاح 

ٓع ال ْالُإؽ. )ه ٓع اإلاؿخمغ بالعجؼ  ْالكٗ ٓمُت   (. 274: ٣2007مل، اإلاٗاًُت، ٌؿخُُ٘ الخ٠ُ٨ م٘ مك٨الث الخُاة الُ

ت الىـظُت الخدلُلُت: 2-3 اث خ٫ٓ ؤؾباب ؤلانابت باال٦خئاب، الىـٍس ل٣ض َغح مدللٓن هٟؿاهُين ٦شيرْن ٖضة هٍٓغ

ْجازغ في همِ خُاجّ،  ٢ْض اج٤ٟ مٗٓمِم ٖلى ؤّن الا٦خئاب خالت مغيُت، حٗبر ًٖ خالت هٟؿُت ٌِٗكِا اإلا٨خئب، 

ٍ ٓهض ْٞغ ٓ بال جٟاٖل ٢اثم 1857ض )خُض هجض ٖالم الىٟـ ؾُجم ُم اإلاضعؾت الخدلُلُت ًٔغ بإن الا٦خئاب ما َ (. ٖػ

 ٕٓ ْبين الا٦خئاب اإلاُالهسٓلي ٖاّمت بلى ٣ٞضان اهٟٗالي، عاظ٘ بلى الٟكل في اؾررظإ اإلآي ٓا٠َ،  ْالٗ ْاٞ٘  بين الض

ٓلُا، ٞاٞررى ؤّن الا٦خئ ْاإلاُالهس ٓ ًميز بين مهُلخين الخؼن  َْ ٓامل مدكابهت،  ٖ ْ ٓص ؤ ٓ ٣ٞضان لؤلها ٖلى اإلا٣ٟ اب َ
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ٍض  ٓهض ْٞغ ْمً زم هجض ؾُجم ٓعٍا ْألاها ؾلُمت  ٓع. بِىما الخؼن ٩ًٓن قٗ في بدشّ  Sigmund( 1917)مؿخٔٓ الالقٗ

ٓلُا"اإلاؿمى  ْاإلاالهس ٕٓ الخب  "الخضاص  ٨ًك٠ الٗضًض مً ؤْظّ الكبّ بين الخؼن الٗاصي ٖىض ٣ٞضان مٓي

ْالخؿاعة.  ْالا٦خئاب اإلاغضخي، ٞاال٦خئاب ٖاصة ما ًدضر ٖٓاث خُىا، ؤْ ٖىض ٣ٞضان بالهجغ  ْٞاة مٓي َْكخض بزغ 

ٕٓ خُىا، هي مً ْظِت هٓغ الخدلُل الىٟسخي  ْ ٣ٞضان اإلآي ْٞاة ؤ ْحكخض بٗض  ٓباث مً الا٦خئاب التي جٟجغ  َْظٍ الى

ٓٞاة  ٓعٍت هي التي حؿببذ في ال ٦ْإن ٦غاَُدىا الالقٗ ٓع بالظهب الكضًض،  ْ هدُجت ؤؾاؾُت لئلخؿاؽ بالكٗ ؤ

ْاهخ٣ام الظاث.)ٖبض الؿخاع،  ْالًٛب الضازلي،  ْعٍ مكاٖغ الا٦خئاب   (.274: 1998ال٣ٟضان، ما ًًا٠ٖ بض

ت الظلىهُت: 2-4 ٓ بال او٩ٗاؾاث البعاصًت، ٢اثمت ٖلى اقرراَاث الىـٍس ت ؤّن الايُغاب الىٟسخي ما َ جٔغ َظٍ الىٍٓغ

٢ْٗذ ٖلى اإلاٍغٌ في ؾال٠ ؤًامّ. )بُ٪ جغط، ٖاص٫،  (. 14 :2000 ٢ضًمت 

ْهي ؤّن الؿل٥ٓ هدُجت جىمُت إلاا ؾب٣ّ مً ؤخضار،  ٩ٞلما ج٨غع الؿبب  ٦ُٓت ٖلى مؿلمت،  ت الؿل ٓم الىٍٓغ ْج٣

ٍْم٨ً حُٛير طل٪ الؿل٥ٓ  ٕٓ الخبراث التي ؾب٤ لّ ؤن مغ بها،  ٍْغجبِ ؾل٥ٓ ؤلاوؿان بمجم ِْغث هدُجخّ، 

 م.باألؾالُب الىٟؿُت، اٖخماصا بالضعظت ألاْلى ٖلى ٖملُت الخٗل

ْع ؤؾاسخي في ٖملُت حك٨ُل الؿل٥ٓ ؤْ اهُٟاءٍ، ٦ما ؤّن  بن الخبراث الخُاجُت التي ًخٗغى لِا الٟغص، لِا ص

٤ بَمالّ، ؤْ اؾخسضام  ؼ طل٪ الؿل٥ٓ اًجابُا، ـمذ اهُٟاءٍ ٩ُٞٓن ًٖ ٍَغ ٖملُت حك٨ُل الؿل٥ٓ ج٩ٓن بخٍٗؼ

ؼ الؿلبي لّ. )ال٣ظافي،  (.187: 1997ؤؾالُب الخٍٗؼ

ٓعٍ للؿـل٥ٓ  اإلاغضخي، جخمشل في حٗضًل ْٖلُّ ٞةن ال ٦ٓـي في جهـ ٓطط الؿل ٓم ٖلحها الىم ٣اٖـضة ألاؾاؾُت التي ٣ً

ؼ. ْالخٍٗؼ ٓاهين الاقرراٍ  ٓاؾُت جُب٤ُ ٢  َظا الؿل٥ٓ ب

ٓ الخالي: ٧ٓي لال٦خئاب ٖلى الىد  ًم٨ً جٓيُذ الخٟؿير الؿل

 اإلاشير                                        الاؾخجابت                  

ٍ لالؾخجابت(       الا٦خئاب                      ؼ اإلاكْغ  )٣ٞضان الخٍٗؼ

ت اإلاعسؿُت:  2-5 ْالٗالم بىٓغة الىـٍس ْاإلاؿخ٣بل  ت ؤّن الا٦خئاب ًيخج ًٖ مُل الٟغص للىٓغ بلى هٟؿّ  جٔغ َظٍ الىٍٓغ

ت حكائمُت  ْالٗالم ًُل٤ ٖلحها الشالٓر الؿلبي، ٞالىٍٓغ ْاإلاؿخ٣بل  َٓت للىٟـ  َْظٍ الىٓغة اإلاك ٓلت،  ٚير م٣ٗ

ْؤن َىا٥  ْ ؤلاًجاب،  ٦ِٓم بالؿلب ؤ م ْؾل ُت في جٟؿير الا٦خئاب حؿدىض بلى ؤّن ؤ٩ٞاع ألاٞغاص جازغ في مكاَٖغ اإلاٗٞغ

ْهدُجت ل ْالؿل٥ٓ،  ت ْالاهٟٗا٫  ٓعاث جٟاٖل صاثم الخضْر بين اإلاٗٞغ ْالخه ِظا الخٟاٖل ٞةن اإلاٗاٝع الخاَئت 

٦ُٓاث مٗٓظت ؤْ مًُغبت، َظٍ اإلاٗاٝع الخاَئت جاصي بلى  الخاَئت مً قإجها ؤن حؿبب اهٟٗاالث ؾالبت ْؾل

ٍٓل،  ٫ ألا٫ْ ًٖ خضْر الا٦خئاب. )نم ٓ اإلاؿْا ُين َ ٍّٓ اإلاٗغفي الظي ٌٗض في هٓغ اإلاٗٞغ  (25: 2007الدك

ت بًُ في جـظير الاهخ 2-6 ْعا ٦بيرا في وكإة الا٦خئاب خُض ئاب:هـٍس ْاإلاٗخ٣ضاث جلٗب ص ًٔغ بُ٪ ؤّن ألا٩ٞاع 

 ْ ا لؿٗاصجّ ؤ ٍع ّ زؿغ قِئا ًغاٍ يْغ
ّ
ًرر٦ؼ اإلاًمٓن ال٨ٟغي اإلاغضخي لال٦خئاب ٖلى ٨ٞغة ٣ٞضان ٦بير، ِٞكٗغ ؤه

لّ ل ْ ًٔغ هٟؿّ مٗخ٣ضا للهٟاث التي جَا ٕ َام هخاثج ؾلبُت ؤ ٢ٓ٘ مً ؤي مكْغ ٍْخ خد٤ُ٣ ؤَضاٝ طاث َمإهُيخّ، 

ت  Beckْاهُال٢ا مما ؾب٤ خضص بُ٪  (.15: 2000قإن. )بُ٪ جغط، ٖاص٫،  ٓع اإلاٗٞغ لت ًٖ ِْ ُت اإلاؿْا الشالزُت اإلاٗٞغ

 الا٦خئابُت بالك٩ل الخالي: 

 ( ًىضح مىىهاث الشالسي اإلاعسفي وألاعساض اإلاصاخبت لها.01حدٌو زكم )
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 (70: 2007)ٖبض الُٗٓم خؿين،    

ْجدُِ بّ مدضصاث م:الاهخئاب ؤطباب -3 ىتبن الا٦خئاب ٦إي ايُغاب آزغ جخد٨م ُّٞ ؤؾباب  ُّ  هظ٦غ مجها. ٗ

ْجٟؿير عىامل احخماعُت: 3-1 ٣ْٞضان ألامل ْألامان  ْما ًهاخبها مً ًإؽ  ْالٓخضة  ْظض ؤّن الٗضالت الاظخماُٖت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  بٌٗ خاالث الا٦خئاب اإلاؼمً مً التي ال حؿخجُب اؾخجابت خؿىت.                                                                    

ىتبن جىا٫ْ ٣ٖا٢ير مالعلاكير: 3-2 ُّ َْٓ ما ٌٗٝغ باال٦خئاب  ٗ ٍٓلت ًم٨ً ؤن حؿبب مغى الا٦خئاب  لٟررة َ

ْمً َظٍ  chemical depressionال٨ُمُاجي ٓهّ هدُجت مباقغة لخإزير َظٍ ال٣ٗا٢ير بالجؿم  ال٣ٗا٢ير الؿيرباؾُل ل٩

réserpine serpasil  ْاإلاُشاًلmechyl dopa    ْباألزو التي جدخٓي ٖلى وؿبت ٦بيرة مً البرْظؿخـٓن ْخبٓب مى٘ الخمل 

٣ْٖـاع ْمكخ٣اجّ  ٓعجيزْن  غاى الباع٦يؿٓن  Artane آزجين٦ْـظل٪ ال٨ـ )بضعي خؿً  .Anti- Parkinsonanاإلاًاص أٖل

    (160 - 159: 1986ٖؼث، 

ٓع :Biokemical theonyعىامل بُىهُمُاثُت   3-3 ْالىـ ىالين  ْمِا ألاصٍع ٍٓـت  ًدضر ايُغاب ٦مي في ألامُىاث الخُ

ا في اإلاش. )ٖبض اإلاىٗم اإلاُالوي، ٍْى٣و جغ٦يَز ْبامين  ْالض ٓهين  ْالؿيرْجـ ىالين   (67: 2004ؤصٍع

ْالخبراث ألاعىامل هـظُت: 3-4 ٝ اإلادؼهت  ْالْٓغ ٓجغ الاهٟٗالي  ٓاعر ال٣اؾُت ْالاجهؼام ؤمام ْهظ٦غ مجها الخ ْال٩ لُمت 

ٓعٍت ْؤلاخباٍ  ْالهغاٖاث الالقٗ ْ م٩اهت اظخماُٖت  ْ مىهب ؤ ة ؤ ْ زْغ ؼ ؤ الكضاثض ٦ظل٪ الخغمان الٗاَٟي ب٣ٟض ٍٖؼ

ْالرربُت الخاَئت. ٧لِا  ْالخبراث الهاصمت  ٓع بالظهب زهٓنا الُإؽ  ْالكٗ لى  ْال٣ل٤، ْي٠ٗ ألاها ألٖا ْالٟكل 

ْؤؾباب ٢ض  ٓامل   (.137: 2001 جضٞ٘ الشخو بلى ؤلانابت باال٦خئاب )ٖبض الخمُض الكاطي،ٖ

 زاهُا: الؼالق 

ْٞالن َل٤ الُضًً لؼــت: حعٍسف الؼالق: -1 ْالرر٥،  ٓزا١ مكخ٤ مً الُال١ ؤْ ؤلاعؾا٫  ٘ ال٣ُض، َٓ خل ال ٞع

 (99: 1999بالخير، ؤي ٦شير البظ٫ ْؤلاعؾا٫ لِا بظل٪. )ٖبض ال٣اصع ال٣هير، 

٘ػسعـا:  ٘ ٢ُض الى٩اح في الخا٫ ٩ًٓن أ٢ُض الى٩اح في الخا٫ ؤْ في اإلا ٞع ذ ؤْ ٦ىاًت. ٞٞغ ٫ بلٟٔ مسهٓم نٍغ

ظُت.                                      أبالُال١ الباثً، في اإلا ْبجهاء الٗال٢ت الْؼ اط،  ٓ خل عابُت الْؼ َْ  ٫ ٩ًٓن الُال١ الغظعي، 

 ( .8: 2001)عمًان الكغهباَي، 

ظينَاصؼالخا:  ْ  ٓ خل الٗهمت اإلاى٣ٗضة بين الْؼ   (10: ٨2001ت، ب)ؤخمض ؤ

ط بلٟٔ مسهٓم.)ًحي ال٩ٗ٨ي،  اط الصخُدت مً ظاهب الْؼ ٓ خل عابُت الْؼ َْ2003 :160) 

ْال٣اهٓن. )ٖبض ال٣اصع ال٣هير، كاهىهُا:  ظُت بد٨م الكٕغ  ٓ بجهاء الٗال٢اث الْؼ  (99: 1999الُال١ َ

ظين".)الخٓلي، "َ  :William Goodeالُال١ خؿب   (253: 1999ٓ اهدال٫ ألاؾغة جدذ جإزير الغخُل ؤلاعاصي ألخض الْؼ

 ّ ت ْألازال٢ُت ".  :Hillَُـل َْٗٞغ ٓخضة ألاؾٍغ  "ؤخض هخاثج الاجهُاع الخل٣ي الظي ٌكير بلى ٣ٞضان ال

( 257: 1999اإلاغظ٘ الؿاب٤،  ) 

٠ ما ؤَل٣ّ "ابً عقض" في اإلا٣ضماث  ٓلّ: بمً ؤخؿً الخٗاٍع ظين٣   .""الُال١ خل الٗهمت اإلاى٣ٗضة بين الْؼ

 الجاهب اإلاُداوي للدزاطت:

ْٚير مىهج الدزاطت: -1 ٣اث 
ّ
١ اإلادخملت بين اإلاُل ٖلى اٖخباع ؤّن الضعاؾت الخالُت تهضٝ بلى صعاؾت الْٟغ

ْحكمل م ُين  ً الٟٖغ ٣اث جبٗا للمخّٛيًر
ّ
١ اإلادخملت بين اإلاُل ْؤًًا الْٟغ ٣اث في صعظت الا٦خئاب 

ّ
هضع ٢غاع اإلاُل

لُت الا٢خهاصًت ًٖ ألابىاء ْاإلاؿْا ٓإ ا٣ٞض اعجإًىا  الُال١  جبإ اإلاىهج الٓنٟي الؿببي اإلا٣اعن الظي ٌٗض ؤخض ؤه

 اإلاىهج الٓنٟي .
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ىت -2 ُّ ذ الضعاؾت ٖلى الدزاطت: ع ىتؤظٍغ ُّ ٓهت مً  ٖ ٣ت ْ  20م٩
ّ
٣ت ٦ 20ؾُضة مُل

ّ
ىتؾُضة ٚير مُل ُّ يابُت،  ٗ

ىتْلخدضًض  ُّ ٓاثُت جلي طل٪ جُب٤ُ  ٖ ٣ت ٖك ْبٍُغ ٖٓاث مً مسخل٠ البلضًاث  البدض جم ازخُاع بٌٗ اإلاجم

ْٚير الٗامالث جم الخه٫ٓ ٖلى  ٣اث مً ٖامالث 
ّ
ىتالاؾخماعة الٗاّمت لخدضًض اإلاُل ُّ ْاٖخماصا ٖلى  ٖ ٣اث، 

ّ
اإلاُل

ىتزهاثهِا جم ازخُاع ال ُّ خباع مً  ٗ ىتٖالًابُت مً اإلارزْظاث م٘ ألازظ بٗين الٖا  ؾىت(. 50 -24الضعاؾت مً ) ُّ

ٓة مجها  ؤدواث البدث: -3 ْٞغيُاتها ْألاَضاٝ اإلاغظ ْاث ظم٘ البُاهاث بازخالٝ َبُٗت مك٩لت الضعاؾت  جسخل٠ ؤص

 ".  ٢ْBDIض اقخملذ الضعاؾت ٖلى م٣ُاؽ بُ٪ الظي ٌٗٝغ بازخهاع" 

 :Beck's Dépression inventory (B.D.I)ملُاض بًُ لالهخئاب  3-1

َظا اإلا٣ُاؽ نمم ؤنال ٦م٣ُاؽ ًخم ج٣ضًمّ مً َٝغ الُٗاصي،   ؤّن  Bellack & Herson  (1988)َْغؾًًا٦ض بُال٥ 

ص اإلاٗالج بخ٣ضًغ  ٍْْؼ غ الظاحي،  ّ ٌؿخسضم آلان ٦إصاة للخ٣ٍغ
ّ
ٓعة ٦مُت لؤلخ٩ام الُٗاصًت، ٚير ؤه ٍْم٨ىّ مً ْي٘ ن

٘ ْناص١ إلاؿخٔٓ ٖم٤ ال٦خئاب لضٔ اإلاٟدٓم.  ؾَغ

ٓعة ألا  ٓز٣ُت  21نلُت للم٣ُاؽ مً ْجخ٩ٓن اله بىضا، جدخٓي ٖلى ؾلؿلت مً الٗباعاث اإلاىٓمت طاث الٗال٢ت ال

ٍُْلب مً ألاٞغاص الخإقير ٖلى الٗباعة التي جه٠ خالتهم الغاَىت ٖلى م٣ُاؽ مخضعط ًخ٩ٓن مً  بإٖغاى الا٦خئاب، 

ْح بين  ُاؽ بلى صعاؾاث ٖم٣ُت زاّنت باال٦خئاب، اؾدىض في بىاء َظا اإلا٣ Beckٖلما ؤّن بُ٪ ، (3) ْ(0) زالر ه٣اٍ جررا

ُٖٓت مى٣ُُت. ْمٓي  ْبلى مسخل٠ اإلا٣اًِـ التي ْيٗذ ل٣ُاؾّ، مٗخمضا في َظا ٖلى ؤؾـ ٖلمُت 

ٓعة اإلاسخهغة ٢ْض جغ٦ؼ َضٝ بُ٪ مً بىاء اإلا٣ُاؽ في ْي٘ ؤصاة حُٛي  (13)للم٣ُاؽ مً  ْجخ٩ٓن اله بىضا، 

ْجغج٨ؼ  ٓعة قاملت،  ٢ٓذ هٟؿّ ٖلى اإلادخٔٓ اإلاٗغفي.ظمُ٘ ؤٖغاى الا٦خئاب به  في ال

ت للم٣ُاؽ الجُض، خُض ججمٗذ بُاهاث ٖضًضة خ٫ٓ نض٢ّ  ٓمرًر ٍْخميز اإلا٣ُاؽ بجمُ٘ الخهاثو الؿ٩ُ

ّ ؤصاة ٢هيرة ْؾِلت الخُب٤ُ. 
ّ
٢ْضعجّ ٖلى الخمُيز، ٦ما ؤه  (BELLACH&HERSEN1988,P320-321) ْزباجّ 

ْوكغ أل٫ْ مغة ؾىت  وصف اإلالُاض: 3-1-1 ن  ْآزْغ ٩ي اْع هبُ٪  اٖض َظا اإلا٣ُاؽ في ألانل الُبِب الىٟسخي ألامٍغ

ٓعة ألانلُت للم٣ُاؽ مً 1961 ْجخ٩ٓن اله بىضا، جدخٓي ٖلى ؾلؿلت مً الٗباعاث اإلاىٓمت طاث الٗال٢ت  21، 

ٍُْلب مً ألاٞغاص الخإقير ٖلى الٗباعة التي جه٠ خالتهم ٓز٣ُت بإٖغاى الا٦خئاب،  الغاَىت ٖلى م٣ُاؽ مخضعط  ال

ْح بين  اؾدىض في بىاء َظا اإلا٣ُاؽ بلى صعاؾاث ٖم٣ُت زاّنت  Beck ، ٖلما ؤّن بُ٪ (3) ْ(0) ًخ٩ٓن مً زالر ه٣اٍ جررا

ُٖٓت مى٣ُُت. ْمٓي ْبلى مسخل٠ اإلا٣اًِـ التي ْيٗذ ل٣ُاؾّ، مٗخمضا في َظا ٖلى ؤؾـ ٖلمُت   باال٦خئاب، 

ٓعة اإلاسخهغة  ٢ْض جغ٦ؼ َضٝ بُ٪ مً بىاء اإلا٣ُاؽ في ْي٘ ؤصاة حُٛي   (13)ُاؽ مً للم٣ ْجخ٩ٓن اله بىضا، 

ٍْخميز اإلا٣ُاؽ بجمُ٘  ٢ٓذ هٟؿّ ٖلى اإلادخٔٓ اإلاٗغفي. ْجغج٨ؼ في ال ٓعة قاملت،  ظمُ٘ ؤٖغاى الا٦خئاب به

٢ْضعجّ ٖلى الخمُيز ْزباجّ  ت للم٣ُاؽ الجُض، خُض ججمٗذ بُاهاث ٖضًضة خ٫ٓ نض٢ّ  ٓمرًر ، ٦ما الخهاثو الؿ٩ُ

ّ ؤصاة ٢هيرة ْؾِلت الخُب٤ُ.         
ّ
 .(BELLACH&HERSEN1988,P320-321)ؤه

لت جؼبُم اإلالُاض: 3-1-2 ْ ظماُٖت، ٞةطا ما  ػٍس ٣ت ٞغصًت ؤ ٣ت جُب٤ُ اإلا٣ُاؽ، ُُٞب٤ بما بٍُغ ُٞما ًسو ٍَغ

ٓاعصة في ٦غاؾت ألاؾئلت، زم البضء با ْطل٪ بٗض َب٤ ٞغصًا ٨ًٟي ؤن هُلب مً اإلاٟدٓم ٢غاءة الخٗلُماث ال إلظابت، 

ٍُْلب مىّ  ٓػٕ ٦غاؾت ألاؾئلت ٖلى ٧ل مٟدٓم،  الخإ٦ض مً ِٞم اإلاٟدٓم لِا، ؤما بطا َب٤ ظماُٖا، ُٞم٨ً ؤن ج

ش ؤلاظابت. ْجاٍع ٓاٍ الخٗلُمي  ْمؿخ ْٖمٍغ   ٦خابت ؤؾمّ 

٢ٓذ الظي ًخٓلى الٟاخو ٢غاءة  ٦ما ًُلب مً اإلاٟدٓم ٢غاءة الخٗلُماث بىٟؿّ )٢غاءة نامخت( في ال

ْج٩ٓن حٗلُمت اإلا٣ُاؽ ٦ما ًلي:ا ْ الخباؽ،  ل ٧ل ٚمٓى ؤ  لخٗلُماث بهٓث مغجٟ٘ ختى ًٍؼ
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ٖٓت ٖلى خضٔ، زم ٢م بٓي٘ صاثغة  ٖٓت مً الٗباعاث، الغظاء ؤن ج٣غؤ ٧ل مجم الخٗلُمت في َظٍ ال٨غاؾت مجم

ٓم، جإ٦ض مً ٢غاءة 3ؤ2ْؤ1ْخ٫ٓ ع٢م الٗباعة ) ٕٓ ما في طل٪ الُ ٖٓت ( التي جه٠ خالخ٪ زال٫ ؤؾب ٖباعاث ٧ل مجم

ب،  ٖٓاث. )ٍٚغ ٪ ؤظبذ ًٖ ٧ل اإلاجم
ّ
ْجإ٦ض ؤه ْاخضة مجها،   (7 - 6: ٢1985بل ؤن جسخاع 

لت جصخُذ اإلالُاض: 3-1-3 ْح الضعظت ال٩لُت للم٣ُاؽ ما بين  ػٍس ٣ت الخصخُذ ٖلى ظم٘ ( 39 – 0)جررا ٓم ٍَغ ْج٣

ٍٓل الضعظاث الخا ٖٓاث صْن جد ت، خُض ؤّن الضعظاث التي ًدهل ٖلحها اإلاٟدٓم في اإلاجم م بلى صعظاث مُٗاٍع

ٓص الا٦خئاب ْقضجّ َٓ ؤؾلٓب الضعظاث الٟانلت  ْحكير الضعظت اإلاغجٟٗت cut of scoresألاؾلٓب اإلاخب٘ لخ٣ضًغ ْظ  ،

ْمً زم حكير الضعظاث  ٓصٍ،  ٓص الا٦خئاب قضًض، بِىما حكير الضعظت اإلاىسًٟت ظضا بلى ٖضم ْظ للم٣ُاؽ بلى ْظ

 اإلاخدهل ٖلحها بلى ما ًلي: 

اث جلدًس الاهخئاب باطخسدام ملُاض ب03ًُالجدٌو زكم )  :( ًىضح مظخٍى

ٓعجّ الخالُت مً  ٓعة اإلاسخهغة للم٣ُاؽ ألانلي،  13ْٖلُّ ًخ٩ٓن اإلا٣ُاؽ في ن ْبٗض اله بىضا مً الٗباعاث ٣ِٞ، 

ْاي٘ اإلا٣ُاؽ هٟؿّ بُ٪   ٓعة الجضًضة مً َٝغ  ٓعة اإلاٗاصلت ٢ْBeckض ؤٖضث اله ، خُض جبجى اعجباٍ َظٍ اله

 .0.96باإلا٣ُاؽ ألانلي بمٗامل اعجباٍ ٢ضع ب 

ٓعجّ الخالُت ُٞما ًلي:      ْجخمشل الٗباعاث اإلاضعظت في اإلا٣ُاؽ في ن

 * الدكائم       * بًظاء الظاث * ٖضم الغيا           * الخؼن                

ٓع بالظهب     * الررصص ٓع بالٟكل    * الكٗ  * ٖضم خب الظاث            * الكٗ

ٓع الظاث      * الاوسخاب الاظخماعي ٓبت الٗمل              * حٛير جه  * نٗ

 * ٣ٞضان الكُِت  * الخٗب

٢ٓ٘ الظي جدخلّ، ُٞما ًخٗل٤ باإلاُل  ٦ما ًد٤٣ اإلا٣ُاؽ ٚغيين عثِؿُين، ِٞٓ ٨ًك٠ لىا مً هاخُت ٖلى اإلا

ْال٨ضع باليؿب ُٖٓت التي حٗبر بها ًٖ لال٦خئاب  ٓاهب الى ْالج ٣ت الخاّنت  ْمً هاخُت ؤزٔغ الٍُغ ت للٗالم الخاعجي، 

، َل ًِٓغ الا٦خئاب ٖلى ق٩ل ق٩اْي ظؿمُت؟ ؤْ ؤخاؾِـ بالظهب؟ ؤْ مُل بلى  َظا الايُغاب، بٗباعة ؤزٔغ

ٓ ٌٗخبر طا ٞاثضة حشخُهُت، لِا ٢ضع ٦بير مً ألاَمُت. )ٖبض الؿخاع، ْلِظا ِٞ  .(83، 1998 الخؼن؟، 

ْاؾ٘ الاؾخٗما٫ في مجا٫ الٗالط الىٟسخي، بط جم اؾخسضامّ في ؤٚلب الضعاؾاث الؿاب٣ت، التي  َْٓ م٣ُاؽ 

غاى الىٟؿُت  َضٞذ بلى ج٣ُُم ٞٗالُت الٗالط باليؿبت لؤلٞغاص الظًً ٌٗاهٓن مً الا٦خئاب،بهضٝ جدضًض مؿخٔٓ ألٖا

ْمضٔ اعجباَِا بٟٗالُت الٗالط.  الا٦خئابُت، 

 ًٖ ٚيٍر مً الازخباعاث ألازٔغ ُٞما ًلي: Beckبُ٪ما جخمشل مميزاث م٣ُاؽ ٦    

ٓ م٣ُاؽ ؤٖض زهُها ل٣ُاؽ الا٦خئاب. - َ 

ْهي  - ت الٗلمُت التي اهدضع مجها،  ٍْغجبِ بالىٍٓغ َٓ اإلا٣ُاؽ ألا٦ثر اجهاال بالخٍٗغ٠ الُٗاصي لال٦خئاب، 

ُت. ت اإلاٗٞغ  الىٍٓغ

ٓٞغ صعظاث ٖضصًت في ٢ُاؽ الا٦خئاب، ؤي - ٓٞغ ج٣ضًغا ٦مُا ًضٖم الخ٣ضًغ الُٗاصي. ً ً 



    6102   خٌاٌ     – 34عذد   -رلهّخ دساسبد جلبيعخ األغٌاغ 
 

148 

 ًم٨ً ؤن ٌؿخسضم في الضعاؾاث الؿاب٣ت. -

 ًم٨ً اؾخسضامّ بٌٛ الىٓغ ًٖ الخٓظّ الىٓغي الُٗاصي اإلاماعؽ. -

ٓٞغ ٖلى نض١ ٖا٫ - ٓلّ. ًخ ْطل٪ بةظمإ الضعاؾاث اإلاسخلٟت التي ؤ٢ُمذ خ  ْٖلى زباث ٦بير، 

 الط.ٌؿخسضم في ج٣ضًغ ْفي ازخُاع مضٔ ٞٗالُت الٗ -

ب،  -  (.7 - 6 - 5: 1985ال ًخُلب مِاعاث ٦بيرة مً الٟاخهين. )ٍٚغ

خماص ٖلى اإلا٣ابلت اإلاباقغة في بظغاء الضعاؾت الخالُت .اإلالابلت:  3-2  جم الٖا

ت للملُاض: -4  الخصاثص الظُىىمتًر

ت إلالُاض بًُ لالهخئاب على  ىتالخصاثص الظُىىمتًر ُّ  الدزاطت الخالُت: ع

 الشباث: 4-1

٣ت الخجؼثت الىهُٟت.لخؿاب زباث  خماص ٖلى ٍَغ  اإلا٣ُاؽ الخالي جم الٖا

لت الخجصثت الىصـُت: ٖٓت ألاٞغاص زم ج٣ؿم بٗض طل٪  ػٍس في َظٍ الخ٣ىُت ًُب٤ الغاثؼ ٧امال ٖلى هٟـ مجم

ؤلاظاباث ٖلى الغاثؼ بلى ٢ؿمين، زم هدهل ٖلى صعظاث ٧ل ٢ؿم خُض ًهبذ ل٩ل ظؼء صعظاث زاّنت بّ، زم ه٣ٓم 

٣ت ج٣ؿُم بدؿاب مٗام ٓم بٍُغ ٢ْض ه٣ ل الاعجباٍ بين الضعظاث ٖلى ظؼجي الغاثؼ لىدهل ٖلى صعظت زباث الازخباع، 

ظُت. )ٖباؽ،   (.24: 1996الغاثؼ بلى ههٟين:ظؼء ًدخٓي ٖلى ألاؾئلت الٟغصًت ْألازغ ٖلى ألاؾئلت الْؼ

خماص ٖلى مٗامل الاعجباٍ بيرؾٓن )ع(، خُض بٗ ٌٍٓ في اإلاٗاصلت " ع " خُض جم خؿاب مٗامل الشباث بااٖل ض الخٗ

ٓم بخصخُدّ  .0.87= ْظضها ع ْللخه٫ٓ ٖلى زباث الازخباع ٩٦ل ه٣ َْظا اإلاٗامل ٌٗبر ًٖ زباث ظؼجي لالزخباع، 

 بمٗاصلت ؾبيرمان بغاْن.

ْحٗبر ًٖ صعظت زباث ظُضة.0.93ْبٗض الخصخُذ بمٗاصلت ؾبيرمان ْظضها: ع=  ْهي ٢ُمت طاث صاللت بخهاثُت   . 

لت الخجصثت الىصـُت إلالُاض بًُ لالهخئاب:4)حدٌو زكم   (: ًىضح معامل الشباث بؼٍس

 الصدق: 4-2

 الصدق الراحي:

ْبالجظع الرربُعي لل٣ُمت  ٤ مٗامل الاعجباٍ ؾبيرمان بغاْن   .                                                    0.80هجضٍ ٢ض بلٜ  0.93الهض١ الظاحي ًٖ ٍَغ

ىت -5 ُّ  الدزاطت: ع

ىت( ًىضح جىشَع ؤؿساد ال5حدٌو زكم ) ُّ لاث( خظب مخؼّير كساز الؼالق. ع
ّ
 )مؼل

ٓػَ٘ ؤٞغاص ال ىتًٓضر الجض٫ْ  ج ُّ ٣اث( خؿب مخّٛير الُال١. ٗ
ّ
 )مُل

ط ٖضصَم  - ٣اث خؿب ٢غاع الْؼ
ّ
٣ت  بيؿبت  20مً ؤنل  13ٖضص اإلاُل

ّ
 .% 65مُل

ظت ٖضصَم  - ٣اث خؿب ٢غاع الْؼ
ّ
٣ت بيؿبت  20مً ؤنل  07ٖضص اإلاُل

ّ
 .% 35مُل

ىت( ًىضح جىشَع ؤؿساد ال6حدٌو زكم ) ُّ  خظب مخؼّير ألامىمت واإلاظاولُت عً ألابىاء. ع
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ٓػَ٘ ؤٞغاص ال ىتًٓضر الجض٫ْ  ج ُّ لُت ًٖ ألابىاء. ٗ ْ اإلاؿْا ٓمت  ٣اث( خؿب مخّٛير ألام
ّ
 )مُل

لُت ؤبىا - ٣ـاث الالحي ًخدملً مؿْا
ّ
٣اث مً ؤنل  09هً ئٖضص اإلاُل

ّ
٣ت بيؿبت  20مُل

ّ
 .% 45مُل

٣اث ٚير  -
ّ
الث ًٖ ؤبىااإلاٖضص اإلاُل ٣ت مً ؤنل  11هً ئؿْا

ّ
٣ت بيؿبت  20مُل

ّ
 .% 65مُل

 ىخاثج:العسض وجدلُل  -6

١ طاث صاللت بخهاثُت بين العاّمت:عسض هخاثج الـسطُت  6-1 ّ ال ًٓظض ْٞغ
ّ
جىو الٟغيُت الٗاّمت ٖلى ؤه

٣اث في الا٦خئاب الىٟسخي.
ّ
ْٚير اإلاُل ٣اث 

ّ
 اإلاُل

لاث7الجدٌو زكم )
ّ
لاث وػير اإلاؼل

ّ
 ( ًىضح كُمت ث للـسق بين اإلاؼل

ٓبت التي حؿاْي 7ًدبين مً الجض٫ْ ع٢م ) مما ًض٫  ،0.05ْهي صالت بخهاثُا ٖىض مؿخٔٓ  2.53( ؤّن ٢ُمت ث اإلادؿ

١ خ٣ُ٣ُت. ٣اث في الا٦خئاب الىٟسخي هي ْٞغ
ّ
ْٚير اإلاُل ٣اث 

ّ
١ بين اإلاُل  ٖلى ؤّن الْٟغ

١ طاث صاللت بخهاثُت في صعظت الا٦خئاب الىٟسخي عسض هخاثج الـسطُت الجصثُت ألاولى:  6-2 ٓص ْٞغ ْجىو ٖلى ْظ

٣اث خؿب مخّٛير ٢غاع الُال١.
ّ
 بين اإلاُل

لاث خظب مخؼّير كساز الؼالق8الجدٌو زكم )
ّ
 ( ًبين كُمت ث للـسق بين اإلاؼل

ٓبت اإلا٣ضعة بـ 8ًِٓغ مً زال٫ الجض٫ْ ع٢م ) ، ألامغ 0.05ْهي صالت بخهاثُا ٖىض مؿخٔٓ  1.91( ؤّن ٢ُمت ث اإلادؿ

٣اث خؿب 
ّ
١ بين اإلاُل ١ خ٣ُ٣ُت.الظي ًض٫ ٖلى ؤّن الْٟغ  مخّٛير ٢غاع الُال١ في الا٦خئاب الىٟسخي هي ْٞغ

١ طاث صاللت بخهاثُت في صعظت الا٦خئاب عسض هخاثج الـسطُت الجصثُت الشاهُت:  6-3 ٓص ْٞغ التي جىو ٖلى ْظ

لُت ًٖ ألابىاء. ْاإلاؿْا ٓمت  ٣اث خؿب مخّٛير ألام
ّ
 الىٟسخي بين اإلاُل

لاث9الجدٌو زكم )
ّ
 خظب مخؼّير ألامىمت واإلاظاولُت عً ألابىاء ( ًبين كُمت ث للـسق بين اإلاؼل

 

ٓبت التي حؿاْي ( 9)جٓضر الىخاثج اإلالخهت في الجض٫ْ ع٢م  ْهي صالت بخهاثُا ٖىض مؿخٔٓ  2.09ؤّن ٢ُمت ث اإلادؿ

ْٖلُّ ٞةّن 0.05  ،  ١ لُت ًٖ ألابىاء في الا٦خئاب الىٟسخي هي ْٞغ ْاإلاؿْا ٓمت  ٣اث خؿب مخّٛير ألام
ّ
١ بين اإلاُل الْٟغ

ت. ٍَٓغ  ظ
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 مىاكؼت الىخاثج: -7

ّ مىاكؼت هخاثج الـسطُت العاّمت: 7-1
ّ
١ طاث صاللت بخهاثُت بين بٗض ازخُاع الٟغيُت جٓنلذ بلى ؤه جٓظض ْٞغ

٢ْض ظاءث َظٍ الضعاؾت ممازلت للىخاثج التي جٓنل بلحها  ٣اث في الا٦خئاب الىٟسخي، 
ّ
ْٚير اإلاُل ٣اث 

ّ
 Cartwright et alاإلاُل

٣اث ٧ان ؤ٦بر مىّ لضٔ 1997ٖام  Richardsْصعاؾت  1984ٖام 
ّ
. خُض جٓنال ٖلى ؤّن صعظت الا٦خئاب الىٟسخي لضٔ اإلاُل

٣اث.ٚير ا
ّ
٣اث  إلاُل

ّ
٣اث مً َظا الايُغاب م٣اعهت بٛير اإلاُل

ّ
ٍْم٨ً جٟؿير طل٪ ٖلى ؤّن الىدُجت اإلاا٦ضة إلاٗاهاة اإلاُل

ٓامل التي خضزّ هٓم ال٣ٗاثضًت  ْاخض مً الٗ ْلٗل طل٪  حٗجي ؤّن الُال١ ٖامل ٧افي في بخضار َظا الا٦خئاب 

. ْخضر مً مساٍَغ  ْالاظخماُٖت 

ْبإجها ضخُت، باإلياٞت بلى طل٪ ؤّن الًٍٛٓ ألازٔغ اإلاغجبُت بالُال١ ْزاّنت  ّ زُغ ٖلى اإلاغؤة زاّنت 
ّ
بط ؤه

ض مً خضة  ٓامل مً اإلام٨ً ؤن جٍؼ ٣ت ٞهي ٖ
ّ
ت اإلابالٜ ٞحها ججاٍ اإلاُل ٓص ألاؾٍغ ْال٣ُ ٓم  جل٪ الاظخماُٖت ٦ىٓغاث الل

ْالتي ٣ت 
ّ
ْمً مكاٖغ ألالم لضٔ اإلاُل اصة صعظت الا٦خئاب )خؿً اإلاالر،  َظٍ الايُغاباث   (.67: 1997جيخهي بها بلى ٍػ

ط اإلاغؤة مً ججغبت  ٓعة لُلى ٖبض الٟٛاع ؤزهاثُت ألامغاى الىٟؿُت ؤّن زْغ ٦ما ؤقاعث صعاؾاث ؤزٔغ للض٦خ

ٝ هٟؿُت  ٦ْظل٪ مً ْْغ ٣ت ٌٗض ْيٗا ٚير َبُعي في ْل اإلاجخم٘ الكغقي الظي ٌِٗل ُّٞ، 
ّ
اط ٦مُل الْؼ

ْبل٣اء ْاظخماُٖت  ْٖضم الغيا  ٓاء اإلاًُغبت بخإهِب الًمير،  ٣ت في ْل َظٍ ألاظ
ّ
نٗبت ٞهي حٗاوي.خُض حكٗغ اإلاُل

ض مً خضة الهغإ الىٟسخي لضحها. ظُت. مما ًٍؼ ْ بإزٔغ ٖلى هٟؿِا في ٞكل خُاتها الْؼ ٓعة ؤ ٓم به  الل

ْٖلى اإلا ٟا٫  ْمً زم آلازاع ٦ظل٪ ًازغ الُال١ ٖلى ٦ؿغ ٢لب اإلاغؤة ْآلازاع الؿلبُت ٖلى ألَا غؤة زاّنت، 

 ً ٣اث ًَ ؤ٦ثر ٞئاث اإلاجخم٘ ؤإلاا، ألجهً في هَٓغ
ّ
ْػٍاصة الايُغاباث الىٟؿُت ٞاإلاُل ْالىٟؿُت الٗضًضة.  الاظخماُٖت 

ٓان،  اصة الايُغاباث الىٟؿُت لضحها. )خؿين ؤخمض عق ْما ٣ًغع ٍػ ظُت  الث ًٖ ٞكل الٗال٢ت الْؼ  (102: 1997اإلاؿْا

ٓعة بظمالُت ٖلى الصخت الىٟؿُت ٦ما حكير هخاثج الٗضً ض مً الضعاؾاث الٛغبُت بلى ؤّن الُال١ آزاٍع الىٟؿُت به

٘ صعظت الا٦خئاب بهٟت زاّنت. ْفي َظا الؿُا١ ما ؤظغاٍ ٧ل مً  ْٖلى ٞع ٣ت، 
ّ
 1983ٖام  Tcheng, Princeللمُل

ىتصعاؾتهما ٖلى  ُّ ٖ  ْ ٣اث 
ّ
ىتمً ؤّمِاث مُل ُّ ٢ْض جبين م ٖ ٣اث يابُت مً اإلارزْظاث. 

ّ
ً الضعاؾت ؤّن ألاّمِاث اإلاُل

٣اث ًِٓغن ؤٖلى صعظت مً الا٦خئاب 
ّ
ْؤ٦ثر جل٣ُا للٗالط ٨ٖـ اإلارزْظاث، خُض اإلاُل ؤ٦ثر حٗغيا للًٍٛٓ الصخُت 

َْظا ما الخّٓ مً زال٫ بٌٗ ؤٞغاص  ىتالىٟسخي.  ُّ ٣اث ؤ٦ثر ٖغيت لضعظت الا٦خئاب  ٖ
ّ
الضعاؾت الخالُت ؤّن اإلاُل

 ٓ َْظا إلاا ٌٗاه َْظا الىٟسخي  ْ اإلاجخم٘ ٖاّمت،  ٓاء مً ْؾِ ألاؾغة زاّنت ؤ ْالىٟؿُت ؾ هّ مً الًٍٛٓ الاظخماُٖت 

ْٖلُّ في يٓء َظٍ الىخاثج ما ًخجؿض لضحهم مً زال٫ الا  َْظا ما ال ٌٗاهُّ اإلارزْظاث.  يُغاباث الىٟؿُت لضحهً 

٢ ٣اث في الا٦خئاب الىٟسخي. االؿاب٣ت ٞةن َىا٥ ْٞغ
ّ
ْٚير اإلاُل ٣اث 

ّ
 طاث صاللت بخهاثُت بين اإلاُل

١ طاث  مىاكؼت هخاثج الـسطُت الجصثُت ألاولى: 7-2 ّ جٓظض ْٞغ
ّ
بٗض ازخُاع الٟغيُت الجؼثُت ألاْلى جٓنلذ بلى ؤه

٣اث خؿب مخّٛير ٢غاع الُال١.صاللت 
ّ
 بخهاثُت بين اإلاُل

 هٓغا لىضعة صعاؾاث لىبين اإلا٣اعهت بها
ّ
ٓامل مجها ٖلى ؾبُل  ّ، بال ؤه ًم٨ً جٟؿير َظٍ الىدُجت بغبُِا بٗضص مً الٗ

ٍٓلت  ْعا ٦بيرا في َظا الجاهب، خُض ؤّن مٗٓم خاالث الُال١ جإحي بٗض ؾلؿلت َ اإلاشا٫ ٖىهغ اإلاٟاظإة الظي ًلٗب ص

ٓاث، ٞةط ْؤخُاها ؾى ٓعا  ظين ؤًاما ْقِ ٢ْض ٌؿخمغ الهغإ بين الْؼ ظُت.  ا ما هٟظث ٨ٞغة الُال١ مً الٗال٢اث الْؼ

بت مً  ٣ت ٖلى اؾخمغاع لخ٣بلِا ْؾ٩ُٓن ألامغ ؤ٢ل مما لٓ ٧ان مٟاظئا. ِٞىا ؾ٩ُٓن الُال١ بٚغ
ّ
ٞخ٩ٓن اإلاغؤة اإلاُل

ط،  ْاإلاداٞٓت ٖلى الْؼ التها في اؾدب٣اء ألاؾغة  م مدا ظت ٚع ْٖضم ج٣بلِا ٦ْؼ  ٌ ط ٞالبض ؤن حكٗغ بمكاٖغ الٞغ الْؼ

ٓلض لضحها بٗضم ألا  ط. َْظا ما ً ٢ْذ ٌكاء ُّٞ الْؼ ْؤي  ا شخيء مً اإلام٨ً الخسلو مىّ  ْاٖخباَع َمُت ؤْ ال٣ُمت، 
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 .ً ْباآلزٍغ ْاوٗضام الش٣ت بىٟؿِا  ا بهضم ألامان  ٓلِا مما ٌكَٗغ ٓلض لضحها حٗمم اإلاكاٖغ ٖلى ٧ل مً خ َْظا ما ًخ

ض مً خضة الا٦خئاب  ٍٍْؼ ض مً خضة الايُغاباث الىٟؿُت لضحها   لضحها.ْبالخالي َظا ما ًٍؼ

ْجغسخذ  ْبالخالي جمرزط بالٓظضان ٞؿاص الؿل٥ٓ ؤ٦ثر ٞإ٦ثر. اط  ْجدغ٥ ٨ٞغة الُال١ ٨ٟ٦غة في ؤطَان ألاْػ

ض مً خضة الايُغاباث الىٟؿُت  َْىا ًٍؼ ٍْى٨ٗـ َظا ال٣غاع ٖلى اإلاغؤة   ٠٢ٓ ْجدب٘ بها الٓظضان ْخضر اإلا ال٨ٟغة 

َْظا ما الخٓخّ مً زال٫ (77: 1993لضحها.)ٖاص٫ ناص١،  ىت.  ُّ ْٖلى ألاؾاؽ ًم٨ىىا ٢ب٫ٓ  ٖ الضعاؾت الخالُت، 

٣اث خؿب مخّٛير ٢غاع الُال١ في الا٦خئاب الىٟسخي.
ّ
١ طاث صاللت بين اإلاُل ٓص ْٞغ  الٟغيُت التي جشبذ ْظ

١ طاث صاللت  مىاكؼت هخاثج الـسطُت الجصثُت الشاهُت: 7-3 ّ جٓظض ْٞغ
ّ
بٗض ازخُاع الٟغيُت جٓنلذ بلى ؤه

٣اث 
ّ
ً بخهاثُت بين اإلاُل لُت ًٖ ألابىاء، جا٦ض َظٍ الىدُجت ؤّن ألاّمِاث الالحي ًهٞغ ْاإلاؿْا ٓمت  خؿب مخّٛير ألام

م مً جدملِا  ٣ت، ٞبٚر
ّ
ٓص ألابىاء م٘ ألام ًس٠ٟ مً اإلاٗاهاة الىٟؿُت للمُل َْظا ٌٗجي ؤّن ْظ ٖلى ؤبىائهً ؤ٢ل ٢ل٣ا 

ّ ؤًٞل ب٨شير مً الخغمان مجهم. َظا بياٞت 
ّ
بلى اخخما٫ جل٣ي ألاّمِاث مؿاٖضاث زاعظُت الخ٩ال٠ُ اإلااصًت بال ؤه

َْظا ًض٫ ٖلى ؤّن ألازغ الؿلبي  ٣ت )٦إن ج٩ٓن ٖاملت(. 
ّ
ٓص صزل زام للمُل ، ؤْ ْظ ٓاء مً ألاب ؤْ ظِت ؤزٔغ ؾ

َْظا ما صلذ ٖلُّ صعاؾت الخالت ؤّن ألاّمِاث التي ٣ً ْعٖاًت ؤبىائها،  ٓمتها  ٣ت مً مماعؾت ؤم
ّ
م ٓ ٦دغمان اإلاغؤة اإلاُل

ً ماث مً ؤبىا ًّ ٦ ًمِٗ ؤبىاَئ اث اإلادْغ ٣ت ئؤ٢ل ا٦خئابا مً ألازٍغ
ّ
هً، ًِٞ ؤ٦ثر حٗغيا لال٦خئاب ألن جل٪ اإلاغؤة اإلاُل

ٓص ألابىاء م٘ ألام ًب٣ى مىاعا لؿٗاصتها ختى  ْجدً بلحهم. بط ؤّن مجغص ْظ ْج٣ٟضَم  بُٗضة ٖجهم ٞهي ٢ل٣ت مً ؤظلِم 

ٟا٫ ٌٗخبرْ (62: 1999ير، م٘ جدملِا ؤٖباء الى٣ٟت ٖلحهم. )ٖبض ال٣اصع ال٣ه ْؾاصة جغج٨ؼ ٖلحها ألام  نؤي ؤّن ألَا

ٓبت جإحي ٖلى  ٓعة م٣ل ْهي بال ق٪ ن ٓمي ججاٍ ألام،  ْع ؤم ٓم الُٟل بض ًْٚبها ْفي َظٍ الخاالث ٣ً المخهام خؼجها 

ْاخخُاظاجّ الٗاَُٟت. )صالُت مامً،  ٓلخّ  ىتَْظا ما الخٓخّ مً زال٫  (47: 2004خؿاب َٟ ُّ الضعاؾت الخالُت مً  ٖ

ْٖلُّ ج٣بل الٟغيُت ال٣اثلت "  َْظا ما ػاص مً خضة الا٦خئاب لضحهم.  ْطل٪ لخغماجهم مً ؤبىائهم  ٓاَم  زال٫ ق٩

لُت ًٖ ألابىاء في الا٦خئاب الىٟسخي. ْاإلاؿْا ٓمت  ٣اث خؿب مخّٛير ألام
ّ
١ طاث صاللت بخهاثُت بين اإلاُل ٓص ْٞغ  بٓظ

ْ  زالصت عاّمت لىخاثج الدزاطت: خت الخالُت:خا  لذ في َظا البدض ؤلاظابت ًٖ الدؿائالث اإلاُْغ

٢ْض صلذ هخاثج  ٣اث في الا٦خئاب الىٟسخي. 
ّ
ْٚير اإلاُل ٣اث 

ّ
١ طاث صاللت بخهاثُت بين اإلاُل ْلِما َل جٓظض ْٞغ ؤ

َْظا ٌ ٣اث في الا٦خئاب الىٟسخي. 
ّ
ْٚير اإلاُل ٣اث 

ّ
١ طاث صاللت بخهاثُت بين اإلاُل ّ جٓظض ْٞغ

ّ
ٗجي ؤّن َظٍ الضعاؾت ؤه

 ٍٝ ٓعة بظمالُت ٖلى  الُال١ في خض طاجّ ٌؿبب الا٦خئاب الىٟسخي ْؾبب ٧ا ْآزاٍع الىٟؿُت به إلخضازّ ألن الُال١ 

٘ صعظت الا٦خئاب لضحها بهٟت زاّنت. ٣ت، ْل ٞع
ّ
 الصخت الىٟؿُت للمُل

٣اث خؿب مخّٛير ٢غاع الُ
ّ
١ طاث صاللت بخهاثُت بين اإلاُل ت َل جٓظض ْٞغ ال١. خُض زم اهخ٣لذ بلى مٗٞغ

َْظا عاظ٘ ؤّن ٖضم مكاع٦ت  ٣اث خؿب مخّٛير ٢غاع الُال١ 
ّ
١ طاث صاللت بخهاثُت بين اإلاُل ٓص ْٞغ جٓنلذ بلى ْظ

 ٌ ٓعَا بمكاٖغ الٞغ ظت ًسخل٠ لضحها قٗ ضم ج٣بلِا ٦ْؼ ط بهظا ال٣غاع ْٖ ْمٟاظئت الْؼ ٢ْغاع َال٢ِا  ٣ت 
ّ
اإلاغؤة اإلاُل

ْاو ا بٗضم ألامان  َْظا ما ٌكَٗغ ض َظا ال٣غاع مً صعظت ْٖضم الخ٣بل  ْبالخالي ًٍؼ  ً ْباآلزٍغ ٗضام الش٣ت بىٟؿِا 

لُت ٖلى ألابىاء في الا٦خئاب الىٟسخي. ٣ٞض  ْاإلاؿْا ٓمت  ٣اث خؿب مخّٛير ألام
ّ
١ بين اإلاُل ا٦خئابها.ؤما باليؿبت للْٟغ

٣اث خؿب مخّٛير ألا 
ّ
١ طاث صاللت بخهاثُت بين اإلاُل ّ جٓظض ْٞغ

ّ
لُت ؤْضخذ الىخاثج اإلاخدهل ٖلحها ؤه ْاإلاؿْا ٓمت  م

ْطل٪ ؾبب خغمان ألاّمِاث مً ؤبىائهً ض مً خضة الايُغاب ألن  ،ٖلى ألابىاء.  ٓمتهم، جٍؼ َْظا ٌٗجي خغماجهً مً ؤم

ٓص ألابىاء لضٔ ألام ًس٠ٟ مً  م مً الخ٩ال٠ُ اإلااصًت بال ؤّجها ؤًٞل ب٨شير مً  اإلاٗاهاةْظ ٣ت، ٞبالٚغ
ّ
الىٟؿُت للمُل
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ْمً زال٫ ما ؾب٤ ًِٓغ لي ؤّن الٟغيُاث ٧املت  الخغمان مجهم. ألن الخغمان ض مً صعظت ا٦خئابها،  ٓمتها جٍؼ مً ؤم

 جد٣٣ذ.
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 انتفكري اإلجيبثِ ًعالقتو ثبسرتاتْدْخ يٌاخيخ انعغٌغ اننفسْخ

 يٍ ؼهجخ خبيعخ عًبس ثهْدِ األغٌاغ عّْنخنذٍ  

 ؤ.د. خمُداث مُلىد -ؤ.دعماغ زدًجت  

 حامعت ألاػىاغ

 ملخص الدزاطت

ٓاظِت الًٍٛٓ  ْاؾرراجُجُاث م تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى َبُٗت الٗال٢ت بين الخ٨ٟير ؤلاًجابي 

ىتالىٟؿُت لضٔ  ُّ ْلخد٤ُ٣ ؤَضاٝ الضعاؾت جم جُب٤ُ م٣ُاؽ الخ٨ٟير ؤلاًجابي) ٖ ٓاٍ،  ( 2010مً َلبت ظامٗت ألٚا

ٓاظِت الًٍٛٓ الىٟؿُت ج٠ُُ٨ الباخشت ٖلى البِئت  ببغاَُملٗبض الؿخاع  ْم٣ُاؽ اؾرراجُجُت م ْحٗضًل الباخشت، 

ت ٖلى  ىتالجؼاثٍغ ُّ ٓامِا ) ٖ ْجٓنلذ الضعاؾت بلى الىخاثج الخالُت: ؤن مؿخٔٓ الخ٨ٟير ؤلاًجابي ٢100 ( َالب ظامعي، 

ىتلضٔ  ُّ ْاؾ ٖ ٓص ٖال٢ت مٓظبت بين الخ٨ٟير ؤلاًجابي  ْْظ ٓاظِت الًٍٛٓ ال٣اثمت ٖلى الضعاؾت مغجٟ٘،  رراجُجُت م

ٓاظِت ال٣اثمت ٖلى الاهٟٗا٫، ْفي  ْاؾرراجُجُت اإلا ٓص ٖال٢ت ٨ٖؿُت ؾالبت بين الخ٨ٟير ؤلاًجابي  ٦ْظا ْظ اإلاك٩ل، 

ٓاظِت ال٣اثمت ٖلى الخجىب. ْاؾرراجُجُت اإلا ٓص ٖال٢ت بين الخ٨ٟير ؤلاًجابي   ألازير زبذ ٖضم ْظ
Summary      

This study aims identify the relation between the Positive Thinking and Facing Psychological 

Pressures Strategy to a certain sample from Laghouat University Students and to achieve the 

purpose of the study, we applied The Positive Thinking Scale (2010) of Abdelsattar Ibrahim and 

modify the researcher and Facing Psychological Pressures Scale and conditioning the researcher on 

the Algerian Environment on a sample of (100) college students. The study found the following 

results: 

- High level of positive thinking; Positive thinking and Facing Strategy based on the problem 

are correlated positively. 

- And the Positive thinking and Facing Strategy based on excitement are correlated negatively. 

- There is no relation between the Positive thinking and Facing Strategy based on avoidance. 

 ملدمت

ْحشخُها  ٓص ٖضًضة، جغ٦ؼ اَخمام ٖلم الىٟـ خ٫ٓ اإلاك٨الث ْالايُغاباث الىٟؿُت صعاؾت  ٖلى مضٔ ٣ٖ

ْمُل٘ الالُٟت   ً ٓاهب ؤلاًجابُت في جخهُت الٟغص بلى خض ٦بير، ْفي جهاًت ال٣غن الٗكٍغ ْٖالظا، في خين ؤَملذ الج

ْٖلى عؤؾِم "ؾل٣ُمان ٓة ال ال٠ًٗ  Sligman.M (1998)"الشالشت بضؤ اَخمام ٖلماء الىٟـ  ٓاًَ ال٣ ٓ م بخٓظّ ظضًض هد

ْطل٪ في بَاع ما ٌٗٝغ بٗلم الىٟـ ؤلاًجابي،  ْجىمُت اإلاجخمٗاث،  ٓصة خُاة الٟغص  ا لهالر ظ في الشخهُت الؾدشماَع

ْلِا في الضعاؾاث الخضًشت لٗلم الىٟـ،  ْؤنبدذ ؾماث الشخهُت ؤلاًجابُت مً ؤَم اإلآيٖٓاث التي ًخم جىا

ٓم مً ؤَمُت ٦بيرة إلاا ما ًخًمىّ ْا ٓم الخ٨ٟير ؤلاًجابي مغ٦ؼ الهضاعة في ٖلم الىٟـ ؤلاًجابي، إلاا لِظا اإلاِٟ خخل مِٟ

ا مً الهٟاث ؤلاًجابُت  ْٚيَر مً مخٛيراث ٖضًضة مشل الخٟائ٫، ؤلاهجاػ، الابضإ الظ٧اء الاهٟٗالي، الدؿامذ، الغيا، 

ُب الخُ ٓص للؿٗاصة َْ اة التي ًهبٓ بلحها ٧ل ٞغص، ْزانت في َظا الٗهغ الظي ؤنبذ ٌعج التي مً قإجها ؤن ج٣

ٍْجٗلّ ًسبر ًٖ ٖضم ج٠ُ٨ م٘ الٓيُٗاث  باإلاكا٧ل الاظخماُٖت ْيٍٛٓ الخُاة مما ًىٛو ٖلى الٟغص مِٗكخّ 

ٓاظِت الًٍٛٓ الىٟؿُت لُهل بلى  الًاُٚت، ْفي ًٚٓن َظٍ اإلاكا٧ل الاظخماُٖت ًلجإ الٟغص الزخُاع ؤؾالُب إلا

 ٓ ُٖٓت َظٍ الاؾرراجُجُاث بلى همِ ج ٓص ه ْحٗ ْ ٚير ٞٗالت،  ٢ْض ج٩ٓن َظٍ الاؾرراجُجُاث ٞٗالت ؤ ْاظخماعي،  ا٤ٞ هٟسخي 

ْٞٗالُتها.     ُٖٓت َظٍ الاؾالُب  ْ ؾلبُا، ٞىمِ الخ٨ٟير ْخضٍ ًدضص ه  ج٨ٟير الٟغص، بًجابُا ؤ
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ٖٓاث الجضأل ْهٓغا  ٕٓ مً الخ٨ٟير ؤلاًجابي مً اَم اإلآي ٍٓتَمُت َظا الى  ًضة التي ِْغث ٖلى الؿاخت الررب

٦ُٓاث الاٞغاص  ٖٓا للضعاؾاث الخضًشت زانت في البلضان الٛغبُت للخٗٝغ ٖلى جإزيٍر في ؾل ْالىٟؿُت ل٩ُٓن مٓي

ْالبدض ًٖ اؾرراجُجُاث ٞاٖلت لخىمُخّ .  ،  ْمضٔ اعجباَّ بمخٛيراث ازٔغ

ْاإلاجخمٗاث ٖلى :(اػيالُت الدزاطت1 في ٖهغ ؤ٢ل ما ٣ًا٫ ٖىّ ٖهغ الًٍٛٓ الىٟؿُت التي ؤزغث في خُاة ألاٞغاص 

ٓا٣ٞا  ٓا٠٢ مسخلٟت جخُلب مىّ ج ْم ٢ْاث  ا الاوؿان في ؤ َْظٍ الٓاَغة ًسبَر ْالىٟؿُت،  ٍٓت  مؿخٔٓ الصخت الًٗ

ْالُالب الجامعي ٦ٛيٍر مً ؤٞغاص اإلاجخم٘ ال ٌِٗل بم ٓا٤ٞ م٘ البِئت،  ْلٗل ؤْ بٖاصة ج ىإٔ ًٖ َظٍ اإلاازغاث، 

ال ًٖ  ، خُض ًهبذ الُالب الجامعي مؿْا ض مً الًٍٛٓ الىٟؿُت ؤ٦ثر مً ؤي ماؾؿت حٗلُمُت ؤزٔغ الجامٗت جٍؼ

٢ْض ٌٗرريّ ال٨شير مً ال٣ٗباث جد٫ٓ صْن  ْعٍ ًدضص مؿاٍع اإلانهي في اإلاؿخ٣بل،  ازخُاع مؿاٍع الخٗلُمي، الظي بض

ٓ بلُّ مما ًجٗ ْ ال ًغيُّ،  الٓن٫ٓ بلى ما ًهب لّ ٌُٗض الخسُُِ مغاث ٦شيرة، لِؿخ٣غ في الجهاًت ٖلى ؤمغ ًغيُّ ؤ

ْبهما جخٗضاَا بلى يٍٛٓ الامخداهاث  ال ج٣خهغ ٖلى الخسُُِ الجُض  ْجخٗضص مهاصع الًِٛ في َظٍ اإلاغخلت 

ٓا٤ٞ م٘ الدجم ا ْالدجم اإلااصة الخٗلُمُت الظي ال ًخ ٓاظباث اإلاضعؾُت،  ْال لؿاعي، ي٠ بلى طل٪ ْمٗاملت الاؾاجظة 

ٓامل جدضر يُٛا هٟؿُا ٖلى الُالب  ْص الضعاسخي الجُض، ٧ل َظٍ الٗ ت التي جُالب الُالب باإلاغص الًٍٛٓ الاؾٍغ

٣ت حؿمذ لّ بالخ٠ُ٨ الهحي ْالاؾخمغاع،  ٓاظِت ٞاٖلت للخٗامل م٘ الًٍٛٓ بٍُغ مما ًجٗلّ ًسخاع اؾرراجُجُاث م

ت لخدضًض اؾخج ٍع ٓاظِت يْغ ْ ج٣بل الٓيُٗت اإلااإلات، ٞاؾرراجُجُت اإلا اباث التي ٌؿخٗملِا الشخو بُٛت الؿُُغة ؤ

ِا  ٓاظِت ٦ما ٖٞغ ٦ُٓت الضاثمت  Lazarus & Folkman (1984)ٞاإلا ٓص الؿل ْ الجِ ت الخٗاملُت بإجها الؿعي ؤ مً زال٫ الىٍٓغ

ْالخاعظُت مٗا التي حؿخنٝز ُٖٓت الضازلُت  ْ  الخُٛير، للخٗامل م٘ اإلاُالب ؤْ اإلا٣خًُاث الى اخخُاَاث الٟغص ؤ

ْػَا ٢ْض ؤزبدذ ال٨شير مً الضعاؾاث ؤن الًٍٛٓ هٟؿِا ال حك٩ل اإلاك٩لت   (165، ص2002. ) طامس زطىان، جخجا

، ْفي َظا الهضص ؤقاع " ٣ت التي جٟؿغ بها َظٍ الًٍٛٓ ( بإن ألاخضار الًاُٚت ال 1994" )Smith "ْ " Caisْبهما الٍُغ

ْبهما جغجبِ حؿمذ بالخيبا بااليُغاباث التي ؾُ ٗاوي مجها ألاٞغاص، ألن الاؾخجابت الٓظضاهُت ال جغجبِ بدضر مٗين 

ٓع بةخؿاؾاث مؼعجت ؤْ ؤلانابت باإلاغى، في خين َىا٥  بٟغص ما، ؤن َىا٥ ؤجخام ٌؿخجُبٓن للًِٛ بالكٗ

٣ت الخ٨ٟير ه بُا ؤن ٍَغ ٢ْض زبذ ججٍغ ٍْخمخٗٓن بصخت ظُضة،  ْالًٍٛٓ  ن ألاػماث  ي اإلآظّ ال٨شير مجهم ًجخاْػ

ْ ايُغابّ، بن الخ٨ٟير  ْ ؾلبُا ٌٗخبر مهضعا لصخت الٟغص ؤ ٓاء ٧ان بًجابُا ؤ الغثِسخي لخُاة الٟغص، ٞىمِ الخ٨ٟير ؾ

ْجدضًاتها  ٓاهب ال٣ضعة ؤلاوؿاهُت، بط ؤهّ بال ق٪ ألاصاة ألا٦ثر ٞاٖلُت في الخٗامل م٘ اإلاك٨الث  ؤلاًجابي ًمشل ؤبغػ ظ

ٓباث ٖلى ازخالِٞ ْالهٗ .  (38ص، 2012)مصؼـى حجاشي،  ا ال جدل بال ٖملُا مً زال٫ الخ٨ٟير ؤلاًجابيٞال٣ٗباث 

ْجدضًاتها  ٓ ألاصاة ألا٦ثر ٞٗالُت في الخٗامل م٘ مك٨الث الخُاة  ٠ًٍُْ ٖبض الؿخاع ببغاَُم ؤّن الخ٨ٟير ؤلاًجابي َ

ْمىّ ظاءث َظٍ الضعاؾت جبدض في ٖال٢ت(284ص، 2011ابساَُم،  .)عبد الظخازْمِامِا  باؾرراجُجُت الخ٨ٟير ؤلاًجابي ، 

ٓاظِت الًٍٛٓ الىٟؿُت لضٔ  ىتم ُّ ٓاٍ؟ ٖ  مً َلبت ظامٗت ألٚا

ٖٓت مً ألاؾئلت هي:  ْجٟٕغ ًٖ َظا الؿاا٫ الغثِسخي مجم

ىتما مؿخٔٓ الخ٨ٟير ؤلاًجابي لضٔ - ُّ  الضعاؾت؟ ٖ

ٓاظِت الًٍٛٓ الىٟؿُت ال٣اثمت ٖلى اإلاك٩لت لضٔ - ْاؾرراجُجُت م ىتما َبُٗت الٗال٢ت بين الخ٨ٟير ؤلاًجابي  ُّ ٖ 

 الضعاؾت؟

ٓاظِت ال٣اثمت ٖلى الاهٟٗا٫ لضٔ - ْاؾرراجُجُت اإلا ىتما َبُٗت الٗال٢ت بين الخ٨ٟير ؤلاًجابي  ُّ  الضعاؾت؟ ٖ

ْاؾرر - ٓاظِت ال٣اثمت ٖلى الخجىب لضٔ ما َبُٗت الٗال٢ت بين الخ٨ٟير ؤلاًجابي  ىتاجُجُت اإلا ُّ  الضعاؾت؟ ٖ
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ٕٓ( إلاا للخ٨ٟير : ( ؤَمُت الدزاطت2 ٕٓ الضعاؾت في خض طاجّ )الاقاعة بلى ظضة اإلآي ج٨مً ؤَمُت َظٍ الضعاؾت في مٓي

ْما للًٍٛٓ الىٟؿُت مً ز ٓعة ؤلاًجابي مً ؤَمُت ٦بٔر في خُاة ألاٞغاص ٖامت ْخُاة الُلبت الجامُٗين زانت  ُ

ْالخدٟيز لضعاؾاث ؤزٔغ في َظا  ٍٓت، ٢ض حؿِم َظٍ الضعاؾت في ازغاء الجاهب اإلاٗغفي  ْالًٗ ٖلى الخُاة الىٟؿُت 

ْػ  ْحؿاٖض الُالب في ججا ٕٓ ؤي الخ٨ٟير ؤلاًجابي، ٦ما ٢ض حؿاٖض في بىاء بغامج بعقاصًت جىمي الخ٨ٟير ؤلاًجابي  اإلآي

 الًٍٛٓ الىٟؿُت.

ٓاظِت :( ؤَداؾ الدزاطت3 ْاؾرراجُجُت م تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى الٗال٢ت بين الخ٨ٟير ؤلاًجابي 

ىتالًٍٛٓ الىٟؿُت لضٔ  ُّ ٓاث الخالُت: ٖ ْطل٪ مً زال٫ الخُ ٓاٍ،   مً َلبت ظامٗت ٖماع الشلُجي باأٚل

ٓاظِت الًٍٛٓ الىٟؿ- ٧ْل مً اؾرراجُجُت م ُت ال٣اثمت ٖلى الخٗٝغ ٖلت َبُٗت الٗال٢ت بين الخ٨ٟير ؤلاًجابي 

ْالخجىب لضٔ  ىتاإلاك٩لت، الاهٟٗا٫،  ُّ  الضعاؾت. ٖ

ىتالخٗٝغ ٖلى مؿخٔٓ الخ٨ٟير ؤلاًجابي لضٔ - ُّ  الضعاؾت. ٖ

ى الخالُت:: الدزاطت ( ؿسطُاث4 ْالضعاؾاث الؿاب٣ت ؤم٨ً للباخشين نُاٚت الْٟغ اع الىٓغي   اٖخماصا ٖلى الَا

٢ٓ٘ ؤن ٩ًٓن مؿخٔٓ الخ٨ٟير ؤلاًجابي مغجٟ- ىتٗا لضٔ هخ ُّ  الضعاؾت. ٖ

ٓاظِت الًٍٛٓ الىٟؿُت ال٣اثمت ٖلى اإلاك٩لت - ْاؾرراجُجُت م جٓظض ٖال٢ت َغصًت مٓظبت بين الخ٨ٟير ؤلاًجابي 

ىتلضٔ  ُّ  الضعاؾت. ٖ

ٓاظِت الًٍٛٓ الىٟؿُت ال٣اثمت ٖلى الاهٟٗا٫ - ْاؾرراجُجُت م جٓظض ٖال٢ت ٨ٖؿُت ؾالبت بين الخ٨ٟير ؤلاًجابي 

ىتلضٔ  ُّ  ت.الضعاؾ ٖ

ٓاظِت الًٍٛٓ الىٟؿُت ال٣اثمت ٖلى الخجىب - ْاؾرراجُجُت م جٓظض ٖال٢ت ٨ٖؿُت ؾالبت بين الخ٨ٟير ؤلاًجابي 

ىتلضٔ  ُّ  الضعاؾت. ٖ

ٕٓ : الظابلت ( الدزاطاث5 ا٢خهغ الباخشان في َظٍ الضعاؾت ٖلى الضعاؾاث الؿاب٣ت التي لِا ٖال٢ت مباقغة بمٓي

 الضعاؾت:

ْهمِ ألا٩ٞاع  :Coodhart( 1985دزاطت هىدَازث) َضٞذ َظٍ الضعاؾت بلى صعاؾت ؤخضار الخُاة الًاُٚت 

ىتؤلاًجابُت ٖلى  ُّ ٓامِا ) ٖ ْصا٫ بين الصخت الىٟؿُت اظامُٗ ا( َالب٢173 ٓص اعجباٍ مٓظب  ْاهتهذ الضعاؾت بٓظ  ،

ْالغيا(، ٦ما ج ْصا٫ ْالخ٨ٟير ؤلاًجابي) الخٟائ٫  ٓص اعجباٍ ؾالب  ن ج٣ُُم يٍٛٓ الخُاة خهاثُا بيبٓنلذ ٚلى ْظ

اد بسواث، ْالخ٨ٟير الؿلبي  (91ص، 2006.)ٍش

ت ٖال٢ت بٌٗ اإلاخٛيراث بىمُي الخ٨ٟير  :Edmeads(2004دزاطت بدمِظدض) َضٞذ َظٍ الضعاؾت الى مٗٞغ

ْالؿلبي لضٔ َلبت الجامٗت، َب٣ذ بظغاءاث الضعاؾت ٖلى  ىتؤلاًجابي  ُّ ٓامِا ) ٖ ْاهتهذ ٢180 ( َالبا ظامُٗا، 

ا مُال للخ٨ٟير ؤلاًجابي، ٦ما ؤِْغث الىخاثج ؤن الُالب طْي الخدهُل اإلاغجٟ٘ ؤ٦ثر  55ؤن وؿبت  الضعاؾت باإلائت اِْْغ

ٓ الخ٨ٟير ؤلاًجابي.  مُال هد

( ً َْضٞذ بلى  :Seligman & al( 2004دزاطت طلُلمان وآزٍس ٓة الشخهُت ْألاصاء الجُض،  ٓان الضعاؾت ٢ ٖى

٧ْاهذ الخٗٝغ ًٖ الٗال٢ت بين الغيا ًٖ ال ٓاهب الشخهُت،  ْمسخل٠ ظ ىتخُاة  ُّ ( مً البالٛين 5299الضعاؾت ) ٖ

ْالغيا ًٖ الخُاة. ٓاهب الخ٨ٟير ؤلاًجابي  ٓص اعجباٍ بًجابي بين بٌٗ ظ ْؤِْغث الىخاثج بلى ْظ ٩ان،   الامٍغ
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اد بسواث ) ْالؿلبي لضٔ َلبت (:2005دزاطت ٍش  َضٞذ َظٍ الضعاؾت الخٗٝغ ٖلى مؿخٔٓ الخ٨ٟير ؤلاًجابي 

ْلِظا الٛغى ازخاع الباخض ) ٍٓت،  ْالررب بجامٗت  اظامُٗ ا( َالب200الجامٗت في يٓء بٌٗ اإلاخٛيراث الضًمٛغاُٞت 

٢ْض ٦كٟذ الىخاثج ؤن وؿبت  ا همُا مً الخ٨ٟير ؤلاًجابي  50ال٣ضؽ،  ٓع  40باإلائت ؤِْْغ  مً ؤلاهار. 59ْمً الظ٧

٧ْل  :Peterson &al( 2007دزاطت بترطىن ) ٓاهب الخ٨ٟير ؤلاًجابي  َضٞذ َظٍ الضعاؾت ال٨ك٠ ًٖ الٗال٢ت بين ظ

ذ ٖلى  ْاظٍغ ْالغيا،  ىتمً الؿٗاصة  ُّ ٓامِا ) ٖ ٢13439 ْ ٨ُين  ىت( مً البالٛين ألامٍغ ُّ ين  ٖ َٓؿٍغ ؤزٔغ مً الؿ

ٓاهب الخ٨ٟير ؤلا 445البالٛين ٖضصَم ) ٓص اعجباٍ بًجابي صا٫ بخهاثُا بين ظ ْجٓنلذ الىخاثج بلى ْظ ْالغيا (  ًجابي 

 (66ص، 2013.)بًمان زاؿع، ْالؿٗاصة

ىتاج٣ٟذ َظٍ الضعاؾت م٘ الضعاؾاث الؿاب٣ت في :( حعلُم على الدزاطاث الظابلت5-1 ُّ الضعاؾت بال اجها ازخلٟذ  ٖ

با م٘ ؤصاة الضعاؾت الخالُت ْزلهذ َظٍ  ْاث الؿاب٣ت جخ٩ٓن مً هٟـ الابٗاص ج٣ٍغ في الاصاة، ٦ما مدخٔٓ ٧ل الاص

 الضعاؾاث بلى ما ًلي:

ل٣ض ؤِْغث ٧ل الضعاؾاث ؤن مؿخٔٓ الخ٨ٟير ؤلاًجابي ٖىض الُلبت الجامُٗين مغجٟ٘ م٣اعهت بالخ٨ٟير الؿلبي، 

ٓص اعجباٍ  ٦ما ؤِْغث ْْظ ْالخ٣ُُم ؤلاًجابي للًٍٛٓ الىٟؿُت،  ٓص اعجباٍ بًجابي بين الخ٨ٟير ؤلاًجابي  ٖلى ْظ

ْالغيا ًض٫ ٖلى ؤن طْي  ْالؿٗاصة، ٞاعجباٍ الخ٨ٟير ؤلاًجابي بالؿٗاصة  ٧ْل مً الغيا  مٓظب بين الخ٨ٟير ؤلاًجابي 

ٓاهب ؤلاًجابُت ف ْالىٓغ بلى الجاهب اإلاكغ١ مجها، ؤي ال٣ضعة في الخ٨ٟير ؤلاًجابي لضحهم ال٣ضعة ٖلى ج٣ُُم الج ي الخُاة 

ٓصَاعث". َْظا ما ؤِْغجّ صعاؾت "٧ ِا،  ٣ْٖباث الخُاة ْيَٛٓ  الخد٨م في مكا٧ل 

 زاهُا( الجصء الىـسي 

ف الخـىير ؤلاًجابي: 1 ٟاث  ( حعٍس ٓا حٍٗغ ْالباخشين خ٫ٓ الخٍٗغ٠ الٗام للخ٨ٟير، بط ٢ضم جباًيذ ْظِاث هٓغ الٗلماء 

ن مسخلٟ ْآزْغ ٦ُٓت زاعظُت،  ّ ٖلى ؤهّ ٖملُت ؾل ت مخٗضصة، ٞمجهم مً ٌٗٞغ ْاججاَاث هٍٓغ ت اؾدىاصا بلى ؤؾـ 

ْمجاالجّ. ٟاث التي اَخمذ بضعاؾت الخ٨ٟير  ُت، ْؾِخم ٖغى ؤَم الخٍٗغ ن ؤهّ ٖملُت مٗٞغ  ًْغ

ف الخـىير لؼت: 1-1 ْعجب بٌٗ ما ٌٗل  ( حعٍس ٫ٓ ٨ٞغ في الامغ، ٨ًٟغ، ٨ٞغا، ؤٖمل ٣ٖلّ ُّٞ  م لُهل بّ بلى اإلاجِ

 ٓ َْ ٓاّٖ،  ٕٓ مً اه َْظا ٢هغ للخ٨ٟير ٖلى ه ْالخ٨ٟير بٖما٫ ال٣ٗل في مك٩لت للخٓنل بلى خلِا  ٨ْٞغ مبالٛت ٨ٞغ، 

 (705ص، 1989)مدمد بً اطماعُل البسازي،  .خل اإلاك٨الث

ف الخـىير اصؼالخا1-2 ٓهٓ :( حعٍس ٓ   Debono (1985)  "حٍٗغ٠ "صًب ٖملُت التي ًماعؽ الظ٧اء مً ًٔغ ؤن الخ٨ٟير َ

ٓا٢٘، مشلما  ْبزغاظّ بلى ؤعى ال ٓعْر،  زاللِا وكاَّ ٖلى الخبرة، ؤي ؤهّ ًخًمً ال٣ضعة ٖلى اؾخسضام الظ٧اء اإلا

ْ مخإن للخبرة مً ؤظل الٓن٫ٓ بلى الِضٝ  . ٌكير بلى ا٦دكاٝ مخبهغ ؤ

ٍٓلّ بلى ؤ٩ٞاع بىاثُت ًٔغ ؤن الخ٨ٟير وكاٍ ٣ٖلي مخٟاٖل م٘ ا :Costa  (1985) حٍٗغ٠ ٧ٓؾخا إلاضع٧اث الخؿُت زم جد

ٓع  ٓاػن  بلىؤلاًجابي: وؿبت  (3، م 2003)٢اؾم اإلاهغي، .لُخم مً زاللِا اصعا٥ ألام ْهي : اإلاداٞٓت ٖلى الخ ؤلاًجابُت 

َْٗجي الرر٦يز ٖلى ؤلاًجابُاث في  ْهي اؾلٓب مخ٩امل في الخُاة،  ٠٢ٓ بضال  ؤيالؿلُم في بصعا٥ مسخل٠ اإلاك٨الث،  م

ْؤن جدبجي الاؾلٓب الامشل في   ،ً ْان جًٓ زيرا في آلازٍغ مً الرر٦يز ٖلى الؿلبُاث، بهّ ٌٗجي ان جدؿً ْى٪ بظاج٪، 

  (56ص، 2000)علي الخمادي، الخُاة .

يخمِالي: ( الخـىير ؤلاًجابي اصؼالخا1-3 ّ ٧ل مً "ؾل٣ُمان ْؾ٨ٍؼ بإهّ  seligman & csikz-enthmihalyi .2000 ْٖٞغ

ْالغيا  ْالظ٧اء الٓظضاوي  ْجت ٖىض البكغ، مجها الخٟائ٫  ٖٓت مً الاؾرراجُجُاث في الشخهُت جٓظض بضعظاث مخٟا مجم

ْال٨ٟاءة الشخهُت  ٍ ْالدشجُ٘  ْج٣بل الظاث ٚير اإلاكْغ ْالُٗاء  ْاإلاكاع٦ت الٓظضاهُت  ْجد٤ُ٣ الظاث،  ْالاهجاػ 
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ٓصة ْال ٖلى اإلا ْالخٟخذ ْالاهٟخاح ٖلى الخبرة،  ْالخب  ْمِاعاث الخٟاٖل الاظخماعي، ْؤلاخؿاؽ ،  خ٨م ألازالقي، 

ْالتي مً قإجها ان ججٗل الٟغص  ْالخل٣اثُت... ٓ اإلاؿخ٣بل  ْالخُل٘ هد ْالخ٨مت،  ْاإلاشابغة ْالابضإ  ْالدؿامذ  بالجما٫، 

ْبزاعة لُت   (                   ( seligman & csikz-enthmihalyi .2000,p55ْجدًغا.         ا٦ثر مؿْا

ٍْغلي ) - ت  yearley 1990ٌٗٝغ  ْالنٖز بت  ّ اإلاُل للٚغ
ّ
ْؤه ( الخ٨ٟير ؤلاًجابي بإهّ اؾرراجُجُاث بًجابُت في الشخهُت، 

ٓصٍ بلى ؤن ٩ًٓن بوؿاها بًجابُا. ْج٣ اث ججٗل خُاة الٟغص هاجخت  ْ جهٞغ ٦ُٓاث ا  ( ,p13)   yearley, 1990إلاماعؾت ؾل

٠ (: بن 2005ْاياٝ ٖبض اإلاىٗم اإلاخالصي ) ٍْْٓ َْام،  الخ٨ٟير ؤلاًجابي َٓ الازخُاع الظي ًميز الخ٣اث٤ ًٖ ألا

ْاججاَاجىا لخهبذ ؤ٦ثر ٞاٖلُت ٓا٢ٟىا  ْم  (136، ص 2005)عبد اإلاىعم اإلاخالدي، ْهجاخا.  لخىمُت ٢ضعجىا 

ٓم الخ٨ٟير ؤلاًجابي اؾخ٣ى مً ٖضص مً اإلاٟاَُم اإلاسخلٟت مجها الخ٨ٟير البىاجي الظي ٢ضمخّ الىٍٓغ ت ْمِٟ

ٓاظِت مكا٧ل الخُاة َْٓ ًغ٦ؼ ٖل ا٦دؿاب اإلاِاعاث هٟؿُت إلا ْمجها الخ٨ٟير الٟغنت الظي ٢ضمّ   البىاثُت، 

ٓاهب التي جاصي بلى جدضًض  ْالج ْج٨ٟيٍر في ابٗاص الىجاح في مك٩لت  اصة اهدباٍ الٟغص  ْالظي ًغ٦ؼ ٖلى ٍػ ٓلُٟان"،  "ؾ

ٓاهب الٟكل.  ْلِـ الرر٦يز ٖلى ظ اد اإلاك٩لت ْخلِا                               (4 ، ص2006بسواث، )ٍش

ْجت ٖىض  ت جٓظض بضعظاث مخٟا ٟاث الؿاب٣ت، حٗٝغ الباخشت الخ٨ٟير ؤلاًجابي اهّ ٢ضعة ٍُٞغ مً زال٫ الخٍٗغ

 ٙٓ ْبل ْالخد٨م ٞحها لخد٤ُ٣ الظاث  ٓاهب ؤلاًجابُت  ٓ اؾخسضام الج َْ ْا٦دؿابها،  البكغ، ٦ما اجها مِاعة ًم٨ً حٗلمِا 

ٖٓت مً الاؾرراجُجُاث ؤلاًجابُت في ْالؿٗاصة  الاَضاٝ، ٦ما اهّ مجم ٓص الى الىجاح  الشخهُت التي مً قاجها ان ج٣

ُب الخُاة.  َْ 

سُت عً جـىير ؤلاًجابي2 ت  لِظا : ( هبرة جاٍز ٓاهب الخ٨ٟير ؤلاًجابُت في الشخهُت ْألاؾـ الىٍٓغ ٓم ظ ًْٖ مِٟ

ٓعاتهم ًٖ ًٞاثل الاوؿا ٓهاهُٓن جه ٓ بال مدهلت لليكاٍ ال٨ٟغي مىظ بضؤ الٟالؾٟت الُ ٓم ما َ ص اإلاِٟ ن التي جْؼ

ٓهّ  )الخُاة الُُبت(. ْا ما ٌؿم  البكغ بما ٌؿاٖضَم ٖلى ان ًجض

ٓصا ٣ٖلُا  399 – 470ٞالُٟلؿٝٓ ؾ٣غاٍ )  ْالظي متى بظ٫ مجِ ١.م ( عؤٔ ؤن الًُٟلت ج٨مً في الاوؿان الخير  

٤ الًُٟلت ًدىا ٍغ ٓا٠٢ اؾخُإ ؤن ًضع٥ الخير َْ ٠٢ٓ مً اإلا َٓغ في ازخُاع الؿل٥ٓ  الاًٞل في اي م ؾب م٘ ظ

 . الاوؿان

َٓغ الاوؿان لضًّ هٟـ ٖا٢لت  347 – ٢ْ427ض جإزغ ؤٞالَٓن)   ١.م ( بإؾخاطٍ ؾ٣غاٍ بلى خض ٦بير في هٓغجّ، ٞج

ٕٓ مً  ٓاهُت ختى ًدضر ه ْالكِ ُْْْٟتها هي الؿُُغة ٖلى الىٟـ الًٛبُت  ْالشجاٖت،  جخدلى بًُٟلت الخ٨مت 

ٓاػن    ( 95، ص 1998.) شكصوق، الخ

ٓاوي ٞاإلوؿان  322 -384)ؤما ؤعؾُٓ ١.م( ٞئر ان لئلوؿان ظاهبا ٖا٢ال ٌؿخُُ٘ بّ الؿُُغة ٖلى مُلّ الكِ

ْهي الؿبُل للخُاة الُُبت.  ْاهٟٗاالجّ  ٓ ١ٓٞ ٚغاثٍؼ  َْؿم  ّ٦ٓ خّ بالًُٟلت التي بها ًخدؿً ؾل الٟايل ًخميز بمٗٞغ

 ( 7، ص2005مازجً طلُجمان، )

ْالخاؾ٘ ٖكغ هجض إلقاعاث  الخ٨ٟير ؤلاًجابي في  بلىْبطا اهخ٣لىا الى خ٣ل ٖلم الىٟـ في ال٣غهين الشامً ٖكغ 

ْالبىاثُت ٦ُٓت  ت ٧الؿل اص مسخل٠ الخٓظِاث الىٍٓغ ْالخدلُلُت ْؤلاوؿاهُت، جمشلذ في  الشخهُت لضٔ ْع ٓصًت  ْالٓظ

ٓاهب ؤلاًجابُت في ؤلاوؿان ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ ْلِم للج ْلُام ظُمـ ًٖ الصخت ال٣ٗلُت ٖام  جىا هجض ان ٦خاباث 

ٓع اَخمامِا.  ) 1902   Gable &Haidt, 2005, p104) ٧اهذ اإلاالمذ ؤلاًجابُت لئلوؿان مد

ٓهج" ْط٦غ "ً ٓجغ  ْالخ ْججىب الالم ْالاهٟٗا٫  بت في جد٣ُ٣ِا  ْالٚغ ٍض" ًٖ مبضؤ اللظة لضٔ الاوؿان   ٦ْخب "ْٞغ

(1955 ٓ ْالْغ ي( ؤ٩ٞاعا خ٫ٓ الؿم   .ْال٨ما٫ الشخصخي 
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ٓ ٖلُّ آلان مً  1979ؤما "ؤصلغ" )  - ْؤخؿً مما َ ٍٓت جٔغ ان الاوؿان لضًّ الخٓظّ لُهبذ ؤًٞل  ( ٞلّ ؤعاء ٢

 ٔ ْاإلا٩اهت التي لِا ؤ٦ثر مً مٛؼ ٓة  ْاٞ٘ ال٣ ٢ْض هٓغ "ؤصلغ" بلى اججاَاث الخ١ٟٓ  زال٫ ما لضًّ مً ص ْؤَمُت للؿل٥ٓ، 

ٌٍٓ ًٖ بصعا ٓع مً الخٗ ٍْا٦ض "ؤصلغ" ٖلى الاَخمام الاظخماعي.٦ه ، ْظضًغ بالظ٦غ ( (seligman , 2002 , p5 ٥ الى٣و 

(، ًا٦ضْن ٖلى ان الُبُُٗت ؤلاوؿاهُت َبُُٗت بًجابُت زال٢ت 1958ان مىٓغي الخُاع الاوؿاوي مً امشا٫ "ماؾلٓ" )

ٓ الشخصخي بضال مً صعاؾت ا ٓ بما لِا مً  بم٩اهاث َاثلت ٖلى الىم ( 1970إلاغى، مً َىا ْي٘ "ماؾلٓ" )حؿعي للىم

ٓة. ْال٣ ت بًجابُت ًٖ الضاُٞٗت جًم ؤٖلى ال٣ضعاث ٖلى الصخت       ( Jeffrey ,2004 p18 ) هٍٓغ

َْٓ ما ؤؾماٍ الٗملُاث الىٟؿُت    ٢ْض اههب اَخمام "ماؾلٓ" ألاؾاسخي ٖلى الخ٨ٟير ؤلاًجابي اإلاد٤٣ للظاث 

Psychological process ٦ُٓض التي ًم٨ً لؤلٞغاص ٣ِا ج ْمً زم الخٓنل بلى ؤٖلى صعظاث مً  ًٖ ٍَغ ْاتهم  ؤْ جد٤ُ٣ ط

ٓاَم الىٟؿُت .  ٢ ْ ٓاَبهم ْزهالِم الشخهُت ؤ  جىمُت م

ْال٣ٔٓ الىٟؿُت ٖلى اجهما الؿماث الشخهُت للٟغص الظي اؾخُإ بهما  ٓاَب  ام ماؾلٓ" الى َظٍ اإلا ٍْىٓغ "ابَغ

  (28، ص 2008) الصبىة، جد٤ُ٣ طاجّ .

صا بالخب ْاقاع  ٓلض مْؼ عة الاَخمام بضعاؾت الُبُُٗت الاوؿاهُت ْزيرتها ٞاإلوؿان ً ظغػ" اًًا الى يْغ "ْع

ْالؿٗاصة ْال٣ضعة ٖلى جد٤ُ٣ الامل  ٓة لخٓظُّ خُاجّ  ْلضًّ ٢       (Jeffrey ,2004, p18) ْالاعج٣اء 

ظغػ" اهبش٤ مً اٖخ٣اصٍ ٓعٍ "٧اع٫ ْع ٓة  ٦ما ان الٗالط اإلاخمغ٦ؼ خ٫ٓ الظاث الظي َ بإن الاٞغاص لضحهم ال٣

ْاتهم الخ٣ُ٣ُت  ٓا ا٦دكاٝ ط ْجيكُِ ؤهٟؿِم هدٓ الاهخاط ْألاصاء اإلاخ٣ً بطا ما اؾخُاٖ لالهُال١ مً ؤلاًجابي 

ٓا الخٗبير ٖجها. ْاؾخُاٖ   ( 23، ص2008)اإلاسحع الظابم،  ألانلُت 

اث ٖلم الىٟـ ؤلاًجابي، ُٞٗخبر  ْم٩اهخّ في هٍٓغ ْػمالثّ اما ًٖ اَمُت َظا اإلآِٟم    ٧ل مً ؾلُجمان 

(seligman et al., 2004 )  لالؾرراجُجُاث ؤلاًجابُت في الشخهُت، ٣ٞض ْي٘ ٢اثمت جًم ؤعبٗت ً ْاثل اإلاىٍٓغ مً ؤ

َْظٍ الًٟاثل  ٓػٖت ٖلى ؾذ ًٞاثل، حك٩ل اؾرراجُجُاث الخ٨ٟير ؤلاًجابي في الشخهُت  ً ٖىهغا م ْٖكٍغ

ت، الشجاٖت، ؤلاوؿاهُت ْاإلاٗٞغ ْالخضًً.هي)الخ٨مت  خاهُت  خضا٫ الىٟسخي، الْغ   ، الٗض٫، الٖا

ن ْآزْغ بدبجي جل٪ الهٟاث، بط ًا٦ض باإلخهاءاث ؤجها حؿاٖض الٟغص  (seligman et al., 2004) ٍْىصر ؾُلجمان 

ْالخدضًاث اإلاسخلٟت )   seligman et al., 2004 ; p 604 ;p606) ٖلى جسُي الٟكل 

ىتمً ججاعبّ ان َىا٥ ٞئت م٦ما ًا٦ض ؾلُجمان مً زال٫ ما اؾخيخجّ  ُّ َْم  ٗ لضحها الاؾخٗضاص الضازلي للعجؼ 

ال ٨ًدؿبٓن  ٓباث  ال ٌؿدؿلمٓن للهٗ ْم حٗلم العجؼ،  ٞئت اإلادكاثمين ْفي الجاهب الازغ ْظض ان اٞغاصا ج٣ا

ا م ٓاظِٓن يَٛٓ ْلت ٖىضما ً ىتاؾخجابت ٖضم اإلادا ُّ َْم اإلاخٟاثلٓن . ٗ ب مجها  ْ يٓياء ال ًم٨ً الِْغ لُجمان، )طا

  (10، ص 2009

ْالظي جخمشل في بلى ٍْسلو "الباخشان" مما ؾب٤ ط٦ٍغ  ْلّ  ال٣ضعة ٖلى الخٓظّ هدٓ الخُاة  ٓلض  ان الاوؿان ً

ْبزباتها، مً  ٍْهإع مً ؤظل طل٪، ٦ما ٌؿعى للخد٤ُ٣ طاجّ  الصجّ  ٌؿعى  للب٣اء  الخ٨ٟير ؤلاًجابي، ٞاإلوؿان مىظ 

٧ْلما خ٤٣ طل٪ ٌكٗغ بالؿٗاصة ْالاهخماء بلى الجماٖت، َظا ما ؤزبدخّ زال٫ الاهخاط ْالاعج٣اء بلى ما  ٓ ؤًٞل صاثما،  َ

َْٓ ٖلم الىٟـ  ت الاوؿاهُت التي مِضث لبزْٙ الخٓظّ الجضًض  ْهسو بالظ٦غ الىٍٓغ اث بضْن اؾخصىاء  ٧ل الىٍٓغ

ٕٓ مً الخ٨ٟير حٗؼػٍ البِئت ؤْ جُُّٟ، ٞا اث، ان َظا الى ٍٓت جغسخ الا٩ٞاع ؤلاًجابي. خؿب َظٍ الىٍٓغ لبِئت الؿ

ٕٓ مً الخ٨ٟير  ْجغقى بالٟغص بلى الؿٗاصة، ٦ما ؤن َظا الى ٓ بًجابي  ٧ْل ما َ ْالش٣ت بالىٟـ  ْجؼعٕ الخٟائ٫  ال٣ٗالهُت 

ٍٓا  ْمِا بإؾالُب بًجابُت حؿاٖض الٟغص ٖلى الب٣اء ؾ ْؤٖباء الخُاة بل ٣ًا ٓاظِت الًٍٛٓ  ًاصي بالٟغص الى م



    6102   خٌاٌ     – 34عذد   -رلهّخ دساسبد جلبيعخ األغٌاغ 
 

159 

ٓٙ ؤَضاّٞ، ٦ما ان البِئت ٚير ْجداٞٔ ٖلى صخخّ الىٟؿُ ْبل ٍٓت، ل٩ُٓن ا٦ثر ٢ضعة ٖلى الاصاء اإلاخميز  ْالًٗ ت 

٣ت ال ٣ٖالهُت، مما ًاصي بلى ايُغاب الٟغص  ٓا٢٘  ُٟٞؿغ ألاخضار بٍُغ ٍٓ ال ْحك ٍٓت  جدض مً بًجابُت الٟغص  الؿ

ٍٓا ًْٖ ُت التي جٔغ ؤن ؤؾاؽ ؤي ؾل٥ٓ َٓ الخٟ هٟؿُا  ت اإلاٗٞغ ٨ير ؤي ٠ُ٦ ٌٗالج الٟغص َْظٍ مىُل٣اث الىٍٓغ

ال١ مً ال ًخمخ٘ بهظٍ  ٢ْض زبذ مً زال٫ ما جُغ٢ذ لّ الباخشت في َظا الٗىهغ ؤهّ ال ًٓظض ٖلى الَا ٓماث،  اإلاٗل

ْل٨ً الازخالٝ ٨ًمً في صعظت َظٍ ال٣ضعة ٖىض الاٞغاص، ٞاوٗضامِا ٌٗجي ؤن الٟغص ٣ٞض  ال٣ضعة )الخ٨ٟير ؤلاًجابي( 

  مٗجى الخُاة.

ْالخ٨ٟير ؤلاًجابي  :الىـع ؤلاًجابي بالخـىير ؤلاًجابي ( عالكت علم3 ٍٓت بين ٖلم الىٟـ ؤلاًجابي  َىا٥ ٖال٢ت ٢

َْظا ما ؤ٦ضجّ ؤعاء الٗلماء الظًً ًاصْن َظٍ الٗال٢ت ؤمشا٫ "مهُٟي حجاػي" ْ"ٖبض الؿخاع ببغاَُم" بما ؤجهم 

ٕٓ مً الخ٨ٟير ٓا ٦شير بهظا الى ٓص بلى الخ٨ٟير ْ .اَخم ْع ٖلم الىٟـ ؤلاًجابي حٗ ٍٔغ "مهُٟى حجاػي" ؤن ؤنل ْظظ

ٓلّ في ٦خابّ " اَال١ َا٢اث الخُاة  ْطل٪ في ٢ ُت،  ت اإلاٗٞغ ْبلى الىٍٓغ ٢غاءاث في ٖلم الىٟـ ؤلاًجابي":  –ؤلاًجابي 

ٓ الابً اإلاباقغ ٖل الهُٗض الٗملي للٗالط اإلاٗغفي.    (23، ص2012جاشي، )مصؼـى حبن ٖلم الىٟـ ؤلاًجابي َ

ْال٨بٔر التي ًغج٨ؼ ٖلحها َظا الخُاع الجضًض هي ْع الٗامت   : ْ ٠ًًُ "حجاػي" ؤن اإلادا

ْآلُاجّ - ٓماجّ  ْم٣  .الخ٨ٟير ؤلاًجابي 

ٓصي - ْالٓظ  .خؿً الخا٫ الىٟسخي 

ْاإلااؾسخي -  .بىاء الا٢خضاع الشخصخي 

٧ٓي اإلاٗغفي الخضًض ")ؤما "ٖبض الؿخاع ابغاَُم" ٌكير في ٦خابّ " الٗالط الىٟسخي  ( بلى ؤن ٖلم الىٟـ 2011الؿل

ْعٍ ألاْلى مً الخ٨ٟير ؤلاًجابي. ٠ًٍُْ ؤن الخ٨ٟير ؤلاًجابي جى٨ٗـ ؤَمُخّ في خُاة الٟغص   ؤلاًجابي اهُل٣ذ بظ

ْالصخت ال٩لُت لئلوؿان  ْال٨ٟاءة  ُُٟت  ْالجماٖت بك٩ل مباقغ ٞاإلاٗالج ؤلاًجابي حهضٝ بلى جيكُِ الٟاٖلُت الْٓ

ْٖلى الٟغم اإلاخاخت بضال مً ألازُاع ْم ٓع،  ٓة ٖىض ؤلاوؿان بضال مً ألازُاع ال٣ه ً زم ججضٍ ًغ٦ؼ ٖلى ؤْظّ ال٣

  (384، ص 2011)عبد الظخاز ببساَُم، اإلادض٢ت

ٓماث الخ٨ٟير ؤلاًجابي في الى٣اٍ الخالُت : ؤلاًجابي الخـىير ملىماث( 4  : ًدضص "مهُٟى حجاػي" م٣

ٓعي باإلم٩اهاث - ْالٟغمال   ْال٣ضعاث 

 ٞاٖلُت الٟغص الظاجُت -

 جٓؾ٘ ال٣ُٓت الظَىُت  -

ْالخالئمُت  - هت   اإلاْغ

 (90، ص 2012) مصؼـى حجاشي، البضاثلُت البىاءة. -

ٓ الخ٨ٟير ؤلاًجابي : ( ؤبعاد الخـىير ؤلاًجابي5 َْ ٌٗخبر" ابغاَُم ٖبض الؿخاع" مً اإلاِخمين في َظا اإلاجا٫ مً الضعاؾت 

ْبٗض الضعاؾت اإلاؿخًُٟت التي  َغخِا في الٗضًض مً ٦خبّ، ؤم٨ً ْالٗالط اإلاٗ ٦ْظا ٖلم الىٟـ ؤلاًجابي  ٧ٓي  غفي الؿل

ٓم ؤي الخ٨ٟير ؤلاًجابي ْخضصَا في ٖكغة ؤبٗاص هي:   لّ ؤن ًً٘ ؤبٗاصا لِظا اإلاِٟ

ٌ  ؤلاًجابُت الخىكعاث ٓاهب خُاة ا: والخـائ ٢ٓٗاث ؤلاًجابُت بخد٤ُ٣ م٩اؾب في مسخل٠ ظ لشخو، ًٞال ؤي الخ

٢ّٓٗ مً هخاثج بًجابُت في خُاجّ الصخُت، الشخهُت، الاظخماُٖت ْما ًخ اصة مؿخٔٓ الخٟائ٫    ْاإلاِىُت. ًٖ ٍػ
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٢ْضعاجّ ٖلى : الظبؽ الاهـعالي والخدىم في العلمُاث العللُت العلُا  اجّ  ْط٦ٍغ مِاعاث الشخو في جٓظُّ اهدباَّ 

ْجىمُت عنُضٍ اإلاٗغفي اإلاالثم لٗملُاث ْمُٟضة جخالءم م٘  الخسُل في اججاَاث ؾلُمت مخُلباث الصخت الىٟؿُت 

ٓا٤ٞ الىٟسخي ْالاظخماعي.  الخ

ٓ بم٩اهُاث الخٛير بما في طل٪ مً اَخمام خب الخعلم والخـخذ اإلاعسفي الصخي : اي ما ًميٍز مً اججاَاث بًجابُت هد

ْمالثم لخد٤ُ٣ الصخت الىٟ ت بما َٓ ظضًض  ْاإلاٗٞغ ت ْخب الخٗلم  ٍْدؿم ؤصخاب َظا الىمِ ؤًًا باإلاٗٞغ ؿُت، 

ْجٓظحهاث. ْالش٣ت ُٞما ٣ًضمّ اإلاٗالج مً ههاثذ   بالىٓغة ؤلاًجابُت ألَمُت الٗالط الىٟسخي 

ْالؿٗاصة بخد٤ُ٣ الاَضاٝ الٗامت في الخُاة بما في طل٪ الؼعىز العام بالسطا:  ٓع الٗام بالغيا ًٖ الىٟـ  الكٗ

ْالخٗلُم.   مؿخٓي اإلاِٗكت ْالاهجاػ 

ً: الخل ٦ُٓاث اظخماُٖت جض٫ ٖلى جِٟم الازخالٝ بين الىاؽ خ٣ُ٣ت، بل ؤلاًجابي لالزخالؾ عً آلازٍس جبجي ا٩ٞاع ْؾل

ْجٟخذ ٓع بًجابي  ْالىٓغ لّ بمىٓ  .ْؤهىا مُالبين بدشجُ٘ الازخالٝ 

دُت: ضار اي جبجي مٗخ٣ضاث مدؿامدت ٖما مغ بىا مً زبراث مايُت اْ ؤالم  هٟؿُت اعجبُذ بإخ الظماخت وألاٍز

ْمً اإلااؾ٠ ان  ْاه٣طخى  ٦ُٓاث جىٓغ للماضخي الظي ٖكىاٍ بهٟخّ ؤمغ مطخى  مايُت، بٗباعة ؤزغي جبجي ؤ٩ٞاع ْؾل

 جٓل م٣ُضا بّ .

ْالٓظضاهُت التي الرواء الىحداوي:  ْاإلاِاعاث الاظخماُٖت  ٖٓت مً الهٟاث الشخهُت  ٓم الى مجم ٌكير َظا اإلاِٟ

ْاهٟٗاالث آلازغ  ْمً زم ٩ًٓن ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى جغقُض خُاجّ الىٟؿُت جم٨ً الشخو مً جِٟم مكاٖغ   ،ًٍ

 ْالاظخماُٖت اهُال٢ا مً َظٍ اإلاِاعاث. 

ْج٣بل الظاث ٌٗجى الغيا بما جمل٪ مً بم٩اهُاثجلبل ػير مؼسوغ للراث:  ْحٗٝغ ٢ُمتها.   ؤي ؤن جخ٣بل طاج٪ 

 ْ ْ ُِٖٟم ا ً بهضٝ الخه٫ٓ ٖلى اهدباَِم ا ْج٣بل  ْججىب ٖضم جد٣ير الظاث ؤمام آلازٍغ ختى مجغص لٟذ الاهٓاع. 

 الظاث ًخًمً ظاهبا ٦بيرا مً ال٣ٗالهُت

ْلضحهم جلبل اإلاظاولُت الشخصُت:  م  ظاع ٖلى ٚيَر ال ًل٣ٓن ألٖا ٢ٓذ  ؤلاًجابُٓن مً الىاؽ ال ًخذججٓن ب٣لت ال

ْبالخالي ٞمشل َاالء، َم الىماطط الجم ٓلُتهم بال جغصص  ٓا مؿئ ُلت التي جىجر مً الشجاٖت ما ًجيز لِم ؤن ًخدمل

ٓلِا. إلاً خ ٓػ لِا  ْجد٤٣ الٟ ً ٖلى الىجاح،    ْحؿاٖض آلازٍغ

ْج٣بل  اإلاجاشؿت ؤلاًجابُت: بت في ا٦دكاٝ اإلاج٫ِٓ  ْالٚغ ؤلاًجابُٓن ًدؿمٓن ب٣ضعاث ؤٖلى مً خُض خب الاؾخُإل 

ت اإلادؿ ٓا ؤ٦ثرا ٢ضعة ٖلى اجساط ال٣غاعاث ؤلاًجابُت الٟٗالت اإلاجاٞػ ٓه عبد الظخاز . )ٓبت الٛمٓى ، مً زم ٩ً

 (400-392، ص 2011ابساَُم،

 : ( حعٍسف اطتراجُجُت اإلاىاحهت6

ٓهاهُت اؾرراجُجٓؽ: ( حعٍسف اطتراجُجُت6-1 ْالتي حٗجي: ٞىٓن الخغب   Strategosجغظ٘ ٧لمت اؾرراجُجُت بلى ال٩لمت الُ

ِا ٢امٓؽ " َْٗٞغ ت "Webstersٍْبؿرر ْبصاعة اإلاٗاع٥،  ْجٓظُّ الٗملُاث الٗؿ٨ٍغ   الاؾرراجُجُت ٖلى اجها ٖلم الخسُُِ 

 (17، ص 1999)عبد الخمُد عبد الـخاح اإلاؼسبي، "

ف6-2 ٓاظِت ٖلى ؤجها  Coping Strategy ٖٝغ معجم ٖم الىٟـ في ٖلم الىٟـ الُبي: اإلاىاحهت ( حعٍس اؾرراجُجُت اإلا

ٓاظِت  ْٖملُت الخ٨ٟير حؿخسضم إلا ٠٢ٓ ياِٚ ؤْ ٚير ؾاعؾلؿلت مً ألاٞٗا٫  ؤْ في حٗضًل اؾخجاباث الٟغص في  م

ٓعي إلاٗالجت اإلاك٨الث في م٣ابل اؾخسضام الخُل  ْالكٗ ْاللٟٔ ٖاصة ًخًمً ألاؾلٓب اإلاباقغ   ،٠٢ٓ مشل َظا اإلا

 (763ص، 1989) حابس عبد الخمُد، هـافي، الضٞاُٖت.
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ٓاظّ بها ْيُٗت نٗبت، ِْغ  ٣ت التي ه ٓم بلى الٍُغ ٖٓت 1996ؾىت ) ٌكير َظا اإلاِٟ ؽ" بلى مجم ْؤقاع بّ "الػاْع  ،)

ْ الاخضار الًاُٚت. ٓاظِت الٓيُٗاث الهٗبت ؤ   (Fischer, Tarquinio ,2006 ,p 117)   الاؾرراجُجُاث اإلاؿخٗملت إلا

ٓل٨مان" ْٞ ؽ  ْ الخ٣لُل Lazarus & Folkman (1984حٍٗغ٠ "لؼاْع ٦ُٓت للؿُُغة ؤ ْالؿل ُت  ٓص اإلاٗٞغ ٕٓ الجِ ( هي مجم

 ْ ْ جخٗضٔ  ٢ضعاث الٟغص.ؤ ْ الخاعظُت التي تهضص ؤ  (Didier truchot ,2004 , p 50)     ج٣بل اإلاخُلباث الضازلُت ؤ

٦ُٓت ْالاهٟٗالُت التي ًلجإ لِا الٟغص  ْالؿل ُت  ٓاظِت ٖلى ؤجها جلل٪ ألاؾالُب اإلاٗٞغ ْحٗٝغ الباخشت اؾرراجُجُت اإلا

ْطل٪ بالخس٠ُٟ مى ٠٢ٓ الًاِٚ للخ٠ُ٨ مّٗ،  ٓا٤ٞ الىٟسخي في اإلا ّ ؤْ ج٣بلّ، لُهل في الجهاًت بلى خالت مً الخ

 ْالاظخماعي.                                  

اث اطتراجُجُت اإلاىاحهت7 ٓاظِتها، : ( هـٍس ْم ازخلٟذ ْظِاث هٓغ ٖلماء الىٟـ خ٫ٓ ٦ُُٟت الخٗامل م٘ الًٍٛٓ 

ْالجؿمُت ٍْٔغ ٖلماء الىٟـ ؤن الًٍٛٓ ال ًم٨ً الخض إلاا للًٍٛٓ الىٟؿُت مً زُغ ٖلى صخت الٟغص الىٟؿُت   ،

ْلظا ظاءث  ٓا٤ٞ م٘ البِئت،  ٓاظِتها بُغ١ بًجابُت للخس٠ُٟ مجها ؤْ الخد٨م ٞحها لُدضر الخ ْل٨ً ًم٨ً م مجها 

اث في  ٣ت مسخلٟت، ْؾخٗغى الباخشت ؤَم الىٍٓغ ْلتها بٍُغ ت جىا الضعاؾاث الىٟؿُت للًٍٛٓ مسخلٟت، ٩ٞل هٍٓغ

ٓاظِت . اؾرراجُجُت م  الًٍٛٓ

ٍْٔغ  ( الىمىذج الظلىوي7-2 ٦ُُْٟت حٗضًلّ،  ٦ُٓت مً خُض حٗلمّ  ت الؿل ٓع الغثِسخي للىٍٓغ ٌٗخبر الؿل٥ٓ اإلاد

٦ُٓاث  ٍٓت ؤْ قاطة ٞهي ؾل ٓاء ٧اهذ ؾ اث الٟغص ؾ ٝ البُئُت، ٞخهٞغ ٦ُٓٓن ؤن ؾل٥ٓ الٟغص زاي٘ للْٓغ الؿل

 (53ص، 1994)مدمد مدسوض الؼىاوي، مخٗلمت. 

 ُ٦ٓ اثُت ْالاظخماُٖت التي ٌِٗل  ٓن ٍْٔغ الؿل ْ م٘ البِئت الٟيًز ْْا٢ّٗ ؤ ؤن الخٟاٖالث اإلاخباصلت لضٔ الاوؿان 

ٓعة طاث  ٠٢ٓ اإلادضص ٩ًٓن به ْا ؤن ج٠ُ٨ ؾل٥ٓ الٟغص خؿب مخُلباث اإلا ْعؤ  ّٖٓ ٢ْ ٞحها ٌٗخبر مخيبإ للؿل٥ٓ ٢بل 

 ْ ٓ ٞٗا٫ ٌؿعى ألن ًخ٠ُ٨  ْؤن ظؿم الاوؿان لِـ ؾلبُا بل َ  ، ْمٛٔؼ ال جٟؿغ جٟاٖالث الجؿم ْخضَا بل ؤن مٗجى 

ْمدُُّ الاظخماعي ًٟؿغان م  ٗا ما ٌٗاهُّ الٟغص مً ايُغاباث ظؿم ؤلاوؿان 

ٍض" ):( الىمىذج  الظُىىدًىامي7-3 ٓعٍت التي 1933جىا٫ْ "ْٞغ ْالٗملُاث الالقٗ ٓم م٩ُاهيزماث الضٞإ  ( مِٟ

ْال٣ل٤ٌؿخسضمِا ال ٓاظِت التهضًضاث  ٓع الخدلُل الىٟسخي مً ؤَم اؾرراجُجُاث  ٟغص في م ْحٗض آلُاث الضٞإ مً مىٓ

ْحؿاٖضَم ٖلى  ن بلحها لخماًت ؤهٟؿِم،  ٍض" ؤن الىاؽ ًلجْا ْمت الًٍٛٓ الىٟؿُت خُض ًٔغ "ْٞغ ْم٣ا الخٗامل 

٠ُ ألا٩ٞاع  ْجٍؼ ٍّٓ الخبراث  ٓم بدك ٓعٍت ج٣ ْبالخالي هي ؤؾالُب ٣ٖلُت القٗ مٗالجت الهغاٖاث ْالاخباَاث، 

ْحكمل ٖملُت  . ٓاظِت الًٍٛٓ ْال٣ل٤ خين م ٓجغ   ْالهغاٖاث التي جمشل تهضًضا، ٦ما ؤجها حؿاٖض ٖلى زٌٟ الخ

ْلُت ٚير  ٓع اهُال٢ا مً م٩ُاهيزماث ؤ ت الخدلُلُت ٖلى ؾلؿلت مً الاؾرراجُجُاث التي جخُ ٓاظِت خؿب الىٍٓغ اإلا

    ( Chabert ,1983 ,p24)  .هاضجت بلى م٩ُاهيزماث هاضجت 

ٓاظِت في : الىمىذج الخـاعلي (7-4 ٓصًىامي الظي اؾخمغ في صعاؾت اإلا ِْغ َظا اإلاضزل ٦غص ٞٗل ٖلى اإلاضزل الؿ٩ُ

ْؤجها جم٨ً الٟغص مً  بُُٗت  ٓاظِت ٖملُت صخُت َْ ؾُا١ اإلاغى الىٟسخي لُدل مدلّ، خُض ًٔغ َظا اإلاضزل ؤن اإلا

ْؤن م٩ُاهيزماث الخ٠ُ٨ م٘ البِئت جؼصاص لضٔ الٟغص ٧ ٓعٍت خل مكا٧لّ  ٓعٍت بضال مً ؤن ج٩ٓن القٗ اهذ ٣ٖالهُت ْقٗ

ٓصًىامي. ٓاظِت مدل اإلاضزل الؿ٩ُ ْلظل٪ خل َظا اإلاضزل الجضًض ًٖ اإلا  (89ص، 2006)ػه عبد العـُم ،البعاصًت، 

ٓل٨مان"  ْٞ ؽ"  ٓم"  1977ْ"مٓؽ"  1984اعجبِ َظا اإلاضزل بإٖما٫ ٧ل مً "الػاْع ، خُض ٌٗخبر 1977ْ"مُدكيب

ت ٍع الث يْغ ٓطط حهخم بالخٟاٖالث  ٦مدا ْاإلاضع٦ت مً البِئت، ِٞظا الىم ٓا٢ُٗت  اث ال ٓاظِت الًَٛٓ للشخو إلا

ٓاظِت  ْلت مً ٢بل ألاجخام إلا ٦ُٓت اإلابظ ْالؿل ُت ْالاهٟٗالُت  ٓص اإلاٗٞغ ْالبِئت، بين الجِ الخالُت بين الشخو 
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ْالظي ٣ًُم مً ٢بل ألاجخام ْالبِئت  ٓا٠٢ اإلااإلات، ٞالًِٛ جٟاٖل بين الشخو  ْالظي ٢ض  اإلا ْػ إلم٩اهاجّ،  ٦خجا

ْل٩ٓن الٗال٢ت بين الشخو ْمخٛيرة ٞةجها حؿدىض بلى اججاَين:  ًاصي بلى زُغ ٖلى خالخّ الصخُت،  ْالبِئت صًىامُت 

ٓاظِت(. ) ْالؿُا١ الخ٨ُٟي )اؾرراجُجُاث اإلا   (Gustave, 2002 ,p 263الؿُا١ الخ٣ُُمي اإلاٗغفي 

ٍْى٣ؿم ؤ(الظُاق الخلُُمي اإلاعسفي َْما:  ْالخ٣ضًغ اإلاٗغفي الشاهٓي   : بلى الخ٣ضًغ اإلاٗغفي ألاْلي 

ٓم بخدضًض مؿخٔٓ التهضًض الظي  ألاولي الخلدًس ْلت الخٗٝغ ٖلى الخضر زم ٣ً ٓم الٟغص بمدا : في َظٍ اإلاغخلت ٣ً

ٓبّ اإلاٗغفي ْزبراجّ ت ٖلى ؤؾل َْٗخمض الٟغص في َظٍ الٗملُت الخ٣ضًٍغ الشخهُت.  ًمشلّ َظا الخضر باليؿبت للٟغص، 

 (52ص، 2001)عشمان ًسلف، 

٠٢ٓ الًاِٚالشاهىي  الخلدًس ٓاظِت اإلا ْ م ٍٓم ام٩اهاث الخٗامل ؤ ٣ٍْهض بها ج٣ ، 2000، الظُد عبد السخمً) : 

 ( 313ص

ْ ب( الظُاق الخىُـي )اطتراجُجُت اإلاىاحهت(: ُت ؤ في َظٍ اإلاغخلت ًلجإ الٟغص بلى اؾخٗما٫ اؾرراجُجُاث مٗٞغ

ٓاظِت اإلا ٦ُٓت إلا ٖٓين ؤؾاؾُين، ج٨مً ألاْلى ُٞما ٌؿمى ؾل ٓاظِت في ه ْل٣ض نىٟذ اؾرراجُجُاث اإلا ٠٢ٓ الًاِٚ، 

٦ُٓت حٗخمض  ْجدؿم بُبُٗت ؾل ٠٢ٓ الًاِٚ  َْكمل اجساط اظغاءاث ٖملُت مباقغة لخُٛير اإلا بالٟٗل اإلاباقغ، 

 ٓ َْ ٞٗل ٚير مباقغ طْ َبُٗت  اؾلٓب خل اإلاك٨الث، ْالاؾرراجُجُت الشاهُت جخمشل في  ما ٌؿمى بالٟٗل اإلاس٠ٟ 

ٓاظِت ٞٗالت 1999ْفي ٖام ) اهٟٗالُت. ؽ" بلى ؤهّ ال ًٓظض بظمإ ٖالمي ٖلى ؤن َىا٥ اؾرراجُجُاث م ( ؤقاع "الػاْع

ٓاظِت اإلاًٟلت لضٔ  ٓاظِت ٌٗخمض ٖلى صعظت الخىاٚم بين اؾرراجُجُت اإلا ْٖلى َظا ٞةن هجاح اإلا ْؤزٔغ ٚير ٞٗالت، 

 ٝ ْبين الْٓغ ت بُئُتالٟغص  ت ٖلى حٗضصًت حٛيًر ْجىو َظٍ الىٍٓغ ٢ُٟٓت.  ٓامل اإلا  ْبين جخهُت  intra individuelle ْالٗ

inter-individuelle  ،ّبما ؤجها جدضص بالخ٣ُُم اإلاٗغفي ْؤلام٩اهاث التي ًًِٗا الشخو ٖلى ازخالٝ مغاخل خُاج

ٓا٠٢، هي التي ججبر الشخو ازخُاع  ْ اإلا ت جٔغ بإن الٓيُٗاث ؤ ْلِـ ال٨ٗـ.  ْالىٍٓغ ٓاظِت  )ػه عبد اؾخجاباث م

                                                                         (90ص، 2006العـُم، 

ٓامل  انٔغ الباخشٍْ  ٓع ٖ ٓاظِت الًٍٛٓ الىٟؿُت ؤصث بلى ِْ ؤن الضعاؾاث الىٟؿُت اإلاخٗا٢بت في اؾرراجُجُت م

ٓاظِت الًٍٛٓ الىٟؿُت، ٞةصعا٥ الٟغص للًِٛ ال ٨ًٟي ل٨ُُٟت ازخُاع الاؾرراجُجُت اإلاشلى  ؤزٔغ في ٦ُُٟت م

٠٢ٓ ًمشالن ٖامال اؾاؾُا في ازخُاع اؾر ْاإلا ، ٞمهضع الًِٛ  ٓاظِت، ٦ما ؤن للخٗامل م٘ الًٍٛٓ راجُجُت اإلا

 اإلاؿاهضة الاظخماُٖت جخٟاٖل مٗا.

ْاهُال٢ا مً : ( ؤهىاع اطتراجُجُت اإلاىاحهت8  ٓاظِت خؿب ْظِت هٓغ ٧ل ٖالم  حٗضصث جهيُٟاث اؾرراجُجُت اإلا

ْػَا خت ن ججا ْآزْغ ْمجهم مً خضصَا بشالزت ؤبٗاص،  ى الىماطط التي ٢ضمِا َاالء الٗلماء ٞمجهم مً خضصَا ببٗضًً 

٠٢ٓ الًاِٚ. 28بلى  ٓاظِت اإلا ٓامل لخيخهي في الازير بلى ؤؾلٓب مٗين في م  بٗضا. َظٍ الٗ

ٓل٨مان"  ؽ" ْ"ٞ ٖٓا جهي٠ُ "الػاْع ا قُ ْؤ٦ثَر ٓاظِت  ْؾُٗغى الباخشان ؤَم الخهيُٟاث لالؾرراجُجُاث اإلا

ٓاظِت:  ْطل٪ ألهّ ؤَم اؾرراجُجُت اإلا

ٓاظِت بلى :) 1984 – 1980جصيُف "الشازوض" و" ؿىلىمان" ) ٓل٨مان" اؾرراجُجُاث اإلا ؽ" ْ"ٞ نى٠ ٧ل مً "الػاْع

 نىٟين َما:

ٓم بجم٘ :  Le coping centré sur le problème اإلاىاحهت اإلاخمسهصة خٌى اإلاؼيلت- ٓاظِت ٣ً ٕٓ مً اإلا بن الٟغص في َظا الى

٤ْٞ مخُلباث اإلاك٩ل للخس٠ُٟ مً قضة  ْاجساط ؤلاظغاءاث اإلاىاؾبت مً زال٫ ْي٘ زُت لالؾخجابت  ٓماث  اإلاٗل

ْ ب٣ًاّٞ.  ْ الخدغع مىّ ؤ ٠٢ٓ الًاِٚ ؤ  (     (Pierluigi & Swendsen , 2005, p85اإلا
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ٓاظِت اإلاخمغ٦ؼة خ٫ٓ الاهٟٗا٫ ٖلى ؤجها :  Le coping centré sur l’émotion اإلاىاحهت اإلاخمسهصة خٌى الاهـعاٌ- حٗٝغ اإلا

٠٢ٓ الًاِٚ .  ٓص التي ًبظلِا الٟغص لخىُٓم الاهٟٗاالث الىاججت ًٖ اإلا . )433ص، 2008)ػُلي جاًلىز، جل٪ الجِ

ْٖاصة ْحهضٝ َظا الاؾلٓب بلى الخٗامل م٘ الاهٟٗاالث الىاججت ًٖ مهاصع الًٍٛٓ ْالاخخٟاّ با الجؼان الٓظضاوي، 

ْمً زم ال  ْالخد٨م ٞحها،  ْػ ٢ضعة الٟغص ٖلى يبُِا  ٓا٠٢ التي جخجا ٓاظِت مُٟض في اإلا ٕٓ مً اإلا ما ٩ًٓن َظا الى

ا مً زال٫ اؾالُب مىاؾبت لخل اإلاك٩لت   (316ص، 2000. ) الظُد عبد السخمً، ًم٨ً حُٛيَر

 زالشا( الجصء الخؼبُلي

ٓايُ٘ هي التي جٟغى ٖلى  ( مىهج الدزاطت:1 ٓايُ٘ ألن َبُٗت اإلا ٝ البدض بازخالٝ اإلا ْغ جسخل٠ اإلاىاهج ْْ

ٓم  ٖلى جٟؿير الٓي٘ ال٣اثم  ْٖلى َظا الاؾاؽ ازخاع الباخشان اإلاىهج الٓنٟي، الظي ٣ً الباخض مىهجا مُٗىا، 

٠ُ الٗال٢اث بُجهما. ْجْٓ ْؤبٗاصَا،  ِٞا  ْ اإلاك٩لت مً زال٫ جدضًض ْْغ  (52، ص  2000للخلح،)ا للٓاَغة ا

 ( خدود الدزاطت:2

ٓاٍ.الخدود اإلاياهُت:  الًت ألٚا ٓم الاظخماُٖت ظامٗت ٖماع الشلُجي ب  جمذ َظٍ الضعاؾت في ٧لُت الٗل

ل بلى ٚاًت مىخه٠ قِغ ماي للؿىت الجامُٗت الخدود الصمىُت:  قٕغ في َظا البدض في الٟررة الؼمىُت مً قِغ ؤٍٞغ

(2015 – 2016.) 

 اٖخمض الباخشان ٖلى م٣ُاؾين لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ الضعاؾت َما:لدزاطت: ( ؤداة ا3

ْحٗضًل الباخشت، ج٩ٓن اإلا٣ُاؽ مً ) (2010(ملُاض الخـىير ؤلاًجابي )3-1 ٓع ٖبض الؿخاع ابغاَُم  ( 10لؤلؾخاط الض٦خ

ٓػٕ ٖلى ) ٓص ْالاظابت ج٩ٓن ٖلى بضًلين ) وٗم 110ابٗاص جخ ْبٗض صعاؾت اؾخُالُٖت  –( بى ْٖغى ال (،  ْزاهُت،  ؤْلى 

ٓص بلى ) ْج٣لُو البى ٖٓت مً اإلاد٨مين في مجا٫ الازخهام، جم بب٣اء ألابٗاص  ( بىضا ٖلى م٣ُاؽ 51اإلا٣ُاؽ إلاجم

ْللخإ٦ض مً نالخُت اإلا٣ُاؽ اٖخمض الباخشان ٖلى  ىتمخضعط بسمؿت بضاثل.  ُّ ٓامِا ) ٖ ( َالبا ظامُٗا 50اؾخُالُٖت ٢

٣ت الهض١ الخمُيزي )اإلا٣اعهت مً ٧لُت الٗلٓم الاظخماُٖت مؿخٔٓ  زالشت لِؿاوـ، خُض جم خؿاب الهض١ بٍُغ

ُت(، خُض ٢ضعث ٢ُمت "ث" بـ  ت ) 0.001ْهي صالت ٖىض مؿخٔٓ صاللت  13.59الُٞغ (: ٦ما ؤياٝ الباخشان 28ْصعظت خٍغ

٢ْض ْم٣ُاؽ الا٦خئاب لـ "بُ٪"  ْطل٪ بدؿاب الٗال٢ت بين م٣ُاؽ الخ٨ٟير ؤلاًجابي   -0.22عث "ع" بـ الهض١ الخباٖضي 

ت 0.05ْهي ٚير صالت اخهاثُا ٖىض مؿخٔٓ صاللت  َْظا ًض٫ ٖلى ؤن م٣ُاؽ الخ٨ٟير ؤلاًجابي ًخمخ٘ 48ْصعظت خٍغ  ،

ْح مٗامالث الاعجباٍ  ٍٓجي)الاحؿا١ الضازلي( ؤن َظا اإلا٣ُاؽ ناص١ خُض جررا بالهض١، ٦ما صلذ هخاثج الهض١ الخ٩

٣خين، الشباث بخُب٤ُ ٍبُغ  ؤما خؿاب الشباث ٞخّم ، 0.05مؿخٔٓ صاللت  ٧ْلِا صالت بخهاثُا ٖىض 0.65ْ 0.28بين 

هبار، خُض ٢ضع مٗامل الشباث بـ  ٤ ؤلٟا ٦ْغ ْالشباث ًٖ ٍَغ ٣ت الخجؼثت الىهُٟت،  ْطل٪ بٍُغ ْاخضة  اإلا٣ُاؽ مغة 

هبار ٢ضع بـ  ،0.001ٖىض مؿخٔٓ صاللت  0.98 اؽ ًخمخ٘ بصباث ْٖلُّ وؿخيخج ؤن اإلا٣ُ 0.86اما مٗامل الشباث الٟا ٦ْغ

 ٖا٫.

( بىضا 48ًخ٩ٓن َظا اإلا٣ُاؽ مً ) :Jean pierre Rolland (1998)ـ ٌ CISS( ملُاض اطتراجُجُت مىاحهت الظؼىغ 3-2

ٓػٖت ٖلى بضاثل ٖلى م٣ُاؽ مخضعط زماسخي باللٛت الٟغوؿُت، ٢ام الباخشان بخ٠ُُ٨ اإلا٣ُاؽ ٖلى البِئت  (5) م

٧ْاهذ  ىتالٗغبُت،  ُّ ْاإلاضعؾت الٗلُا لؤلؾاجظة، 225الخ٣ىين ) ٖ البت ظامُٗين مً ظامٗت ٖماع الشلُجي  ( َالبا َْ

ٖٓت مً اؾاجظة  ْبٗض ٖغى اإلا٣ُاؽ ٖلى مجم ْعابٗت ْزامؿت لِؿاوـ جسهو لٛت ٞغوؿُت،  مؿخٔٓ زالشت 

ْالخإ٦ض مً نالخُخّ، ٦ما ٢مىا بضعاؾت الٗال٢ت بين اإلا٣ُاؽ اإلا ٠ُ٨ اإلاضعؾت الٗلُا جسهو لٛت ٞغوؿُت لخد٨ُمّ 

٢ْضع "ع" بـ  ٧ْان مٗامل الاعجباٍ جام  ْؤما صعاؾت الخهاثو 0.0000ٖىض مؿخٔٓ صاللت ٖا٫  1ْاإلا٣ُاؽ ألانلي   ،
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ت للم٣ُاؽ ٩ٞاهذ ٖلى  ٓمرًر ىتالؿ٩ُ ُّ ٓامِا ) ٖ ٧ْلِا ٧اهذ صالت ٖىض مؿخٔٓ ٖا٫، خُض ٢ضع ٢50 ( َالبا ظامُٗا،  

ت ْ  0.0001ٖىض مؿخٔٓ صاللت  13.81الهض١ الخمُيزي بـ  ، ؤما نض١ الاحؿا١ الضازلي جغاْخذ مٗامالث 26صعظت خٍغ

٣ت الخجؼثت الىهُٟت ٢ضع بـ  ،0.001بضاللت اخهاثُت  0.62ْ 0.16الاعجباٍ بين  َظا في ما ًسو الهض١ ؤما الشباث بٍُغ

ت  0.0001ٖىض مؿخٔٓ صاللت  0.82 هبار 48ْصعظت خٍغ ٣ت الٟا ٦ْغ ْبلٜ مٗامل الشباث  بٍُغ  ،0.84. 

ىت( 4 ُّ ىتجدضصث الدزاطت:  ع ُّ ْ 100الضعاؾت بـ ) ٖ البت مً  ا( َالب248بـ ) ثَالبت مً مجخم٘ انلي ٢ضع ( َالب  َْ

ْجم ازخُاع ال ٓم الاظخماُٖت ْقملذ ٧ل الخسههاث،  ىتظامٗت ٖماع الشلُجي، ٧لُت الٗل ُّ ٓاثُت  ٗ ٣ت الٗك بالٍُغ

ْالجض٫ْ الخالي ًبين زهاثو اإلاجخم٘ الظي ازخيرث مىّ  ُّ الُب٣ُت،    الضعاؾت: ىتٖ

 (: ًبين زصاثص مجخمع الدزاطت خظب الخسصص والجيع. 01الجدٌو ) 

 ( عسض وجـظير الىخاثج5

٢ٓ٘ ؤن ٩ًٓن مؿخٔٓ الخ٨ٟير ؤلاًجابي مغجٟٗا لضٔ ( عسض وجـظير الـسطُت ألاولي: هص الـسطُت: 5-1 ىتهخ ُّ ٖ 

 الضعاؾت.

 ( : ًىضح مظخىي الخـىير ؤلاًجابي لدي الجيظين. 02الجدٌو ) 

ْالظي بلٜ بـ 02هالخٔ مً زال٫ الجض٫ْ) ٓع ْ 171.21( ؤن اإلاخٓؾِ الخؿابي ل٨ال الجيؿين  لئلهار  174.41للظ٧

ىتَْظا ًض٫ ٖلى ؤن مؿخٔٓ الخ٨ٟير ؤلاًجابي لضٔ  153ؤ٦بر مً اإلاخٓؾِ الٟغضخي الظي ٢ضع بـ  ُّ الضعاؾت مغجٟ٘،  ٖ

ْبطا ٧اهذ الضعاؾاث  ْالضعاؾاث الؿاب٣ت،  ٓا٣ٞت لالَاع الىٓغي  ْجغظ٘ َظٍ الىدُجت م ْٖلُّ الٟغيُت ألاْلى جد٣٣ذ 

اع الٗام ألٞغاص اإلاجخم٘ ًخمخٗٓن بمؿخٔٓ البإؽ بّ مً الخ٨ٟير ؤلاًجابي َْظا جٟؿير مى٣ُي الٛغبُت ج٫ٓ٣ ؤن الَا  ،

م  ٍٓت للمجخم٘ ٚع ْالًٗ ٕٓ مً الخ٨ٟير ماقغ زُغ ٖلى الصخت الىٟؿُت  ٓص مؿخٔٓ مىسٌٟ مً َظا الى ألن ْظ

ْالظاث، َظا ٖلى اإلاؿخٔٓ الٛغبي ٞما بال٪ في اإلاؿخٔٓ الٗغبي  ٓص ؤٞغاص ٌٗخ٣ضْن ؤ٩ٞاع ؾلبُت اججاٍ اإلاجخم٘  ْظ

ٓها للخٟ ٕٓ مً ْؤلاؾالمي خُض ؤن صًيىا الخى٠ُ ًضٖ ائ٫ ْخؿً الًٓ باهلل، ٦ما ؤن الخ٩اٞل الاظخماعي ٌٗؼػ َظا الى

ٓن  ْالؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت هجض ؤن ؤٞغاص اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي ًخمخٗ ٝ الاظخماُٖت  ْلظا مِما ٧اهذ الْٓغ الخ٨ٟير 

اص بغ٧اث ٖلى اإلاجخم٘ الٟلؿُُجي. ْالضلُل ٖل طل٪ صعاؾت ٍػ  بخ٨ٟير بًجابي مغجٟ٘  

ْاؾرراجُجُت الـسطُت الشاهُت: هص الـسطُت:  ( عسض وجـظير 5-2 ٓظض ٖال٢ت َغصًت مٓظبت بين الخ٨ٟير ؤلاًجابي  ج

ٓاظِت ال٣اثمت ٖلى اإلاك٩ل لضٔ  ىتاإلا ُّ  الضعاؾت. ٖ

 ًبين العالكت بين الخـىير ؤلاًجابي واطتراجُجُت اإلاىاحهت اللاثمت على اإلاؼيلت  (: 03الجدٌو ) 
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ٓاظِت ال٣اثمت ٖلى 03مً زال٫ الجض٫ْ ) ْاؾرراجُجُت اإلا ٓص ٖال٢ت َغصًت مٓظبت بين الخ٨ٟير ؤلاًجابي  ( ًخً٘ ْظ

ٓاظِت ال٣اثمت ٖلى اإلاك٩ل، خُض بلٛذ "ع"   0.85اإلاك٩لت بمٗجى ؤن ٧لما اعجٟ٘ الخ٨ٟير ؤلاًجابي جغجٟ٘ اؾرراجُجُت اإلا

ت  0.0001 ٖىض مؿخٔٓ صاللت ت، ْظاءث هخاثج َظٍ الٟغيُت مُاب٣ت ْٖلُّ جد٣٣ذ الٟغيُت الشاهُ 98ْصعظت خٍغ

ْالخهضي  ن ٖلى خل اإلاك٩لت  ْالضعاؾاث الؿاب٣ت التي ج٫ٓ٣ ؤن طْي الخ٨ٟير ؤلاًجابي اإلاغجٟ٘  ًغ٦ْؼ لالَاع الىٓغي 

ٓا٤ٞ الىٟسخي  ْعٍ ًاصي بلى الخ ٓاظِت الًٍٛٓ  مً ؤظل الخ٠ُ٨ الهحي الظي بض ْالبدض ًٖ الخل٫ٓ اإلاىاؾبت إلا لِا 

ال  ْ الخجىب.ْالاظخماعي،  ب ؤ  ًغ٦ىٓن بلى الِْغ

ْاؾرراجُجُت (عسض وهخاثج الـسطُت الشالشت: هص الـسطُت : 5-3 جٓظض ٖال٢ت ٨ٖؿُت ؾالبت بين الخ٨ٟير ؤلاًجابي 

ٓاظِت ال٣اثمت ٖلى الاهٟٗا٫.  اإلا

 (: ًبين العالكت بين الخـىير ؤلاًجابي واطتراجُجُت اإلاىاحهت اللاثمت على الاهـعا04ٌالجدٌو )

ٓاظِت ال٣اثمت 04ًخطر مً زال٫ الجض٫ْ ) ْاؾرراجُجُت اإلا ٓص ٖال٢ت ٨ٖؿُت ؾالبت بين الخ٨ٟير ؤلاًجابي  ( بٓظ

ت  0.001ٖىض مؿخٔٓ صاللت  -0.706ٖلى الاهٟٗا٫ خُض بلٛذ "ع"  ْٖلُّ جد٣٣ذ الٟغيُت الشالشت، 98ْصعظت خٍغ  ،

 ْ ن ٖلحها،  َْؿُُْغ  ْهٟؿغ َظٍ الىخاثج ؤن طْي الخ٨ٟير ؤلاًجابي ًخد٨مٓن في اهٟٗاالتهم 
ً
ؤن ٩ًٓن الٟغص طْ ج٨ٟيرا

 ٌٗجي بًجابُ
ً
 مً الخؼن  ّن ؤا

ً
 بضال

ً
ٍْسخاع ؤن ٩ًٓن ؾُٗضا ْؤن ًىٓغ للجاهب اإلاطخيء،  َْؿخمخ٘ ؤ٦ثر،  ٣ًل٤ بك٩ل ؤ٢ل، 

 .
ً
ٓعٍ الضازلي َُبا ، الخ٨ٟير ؤلاًجابي ٌؿاٖض ٖلى اجساط ال٣غاعاث (14، ص 2003)ؿيرا بُـس ْْاظبّ ألا٫ْ ؤن ٩ًٓن قٗ

ْٚير طل٪ مً اإلاكاٖغ الؿلبُت ألازٔغ .  ْال٣ل٤  ْالخٝٓ ْالاعجبا٥  ؽ ألهّ ًسلو اإلاغء مً الررصص  ) شاًد بك٩ل مضْع

َْظا ما ؤزبدخّ هخاثج َظٍ الٟغيُت.(16 – 15، ص 2006، جىؿُم  ، 

جٓظض ٖال٢ت ٨ٖؿُت ؾالبت بين الخ٨ٟير  ت السابعت:( عسض وجـظير هخاثج الـسطُت السابعت: هص الـسط5-4ُ

ٓاظِت ال٣اثمت ٖلى الخجىب. ْاؾرراجُجُت اإلا  ؤلاًجابي 

 ( : ًىضح العالكت بين الخـىير ؤلاًجابي واطتراجُجُت اإلاىاحهت اللاثمت على الخجىب05الجدٌو )    

ٓاظِت ال٣اثمت ٖلى 05ًخطر مً زال٫ الجض٫ْ) ْاؾرراجُجُت اإلا ٓص ٖال٢ت بين الخ٨ٟير ؤلاًجابي  ( ٖضم ْظ

ْبن ٧اهذ الىدُجت ْٖلُّ ٖضم جد٤٣ الٟغيُت  0.05ٖىض مؿخٔٓ صاللت  0.098الخجىب، خُض بلٛذ "ع"  الغابٗت، 

ًِا جماما ألن طْي الخ٨ٟير  ٓص ٖال٢ت ؾالبت ال ٌٗجي ٞع ْ ٖضم ْظ خت ٞٗضم جد٣٣ِا ؤ لِؿذ ٨ٖـ الٟغيُت اإلاُْغ

ٓص  ْ الضعاؾاث الؿاب٣ت، ٦ما ٢ض حٗ اع الىٓغي ؤ َْظا ال ًىافي الَا ؤلاًجابي ٢ض ال ٌؿخٗملٓن َظٍ الاؾرراجُجُت ؤؾاؾا، 

ُّ َظٍ الىخاثج لُبُٗت ال ْاإلاجخم٘ التي حِٗل ُّٞ، خُض ؤن ظل الضعاؾاث اإلاٗخمضة ٖلحها في َظٍ الضعاؾت هي  ىتٗ

ن  ب ألجهم ال ًجضْن اإلاؿاهضة  بلىصعاؾاث ؤظىبُت، التي ج٫ٓ٣ ؤن مىسٟطخي الخ٨ٟير ؤلاًجابي ًلجْا ْالِْغ الخجىب 

الشالشت(، ٌٛلب ٖلُّ َاب٘ الخٗاْن  الاظخماُٖت، ؤما في مجخمٗىا الٗغبي الاؾالمي )٦ما ؾب٤ الظ٦غ في جٟؿير الٟغيُت
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ْل٨ً البِئت اإلادُُت جمض ًض الٗٓن صْن  ٢ْض ال ًُلب الٟغص اإلاؿاهضة الاظخماُٖت ؤْ الىصر  ْالخ٨ٟل الاظخماعي، 

ْؤن  ٓص ٖال٢ت بين الخ٨ٟير ؤلاًجابي ْؾل٥ٓ الخجىب  َْظا ما جم ال٨ك٠ ٖلُّ في هخاثج َظٍ الٟغيُت بٗضم ْظ َلب، 

ْ ججىبّ. طْي الخ٨ٟير ؤلاًج ب مىّ ؤ ٓاظِت الٟٗالت التي جاصي لخل اإلاك٩ل ال الِْغ ن اإلا  ابي ًسخاْع

 الخاجمت 

ْالضعاؾاث  اع الىٓغي  ا في يٓء ؤلَا ٖٓت مً الىخاثج التي جم جٟؿيَر ْفي زخام َظٍ الضعاؾت زلهىا بلى مجم

٢ْض صلذ ٖلى ؤن مؿخٔٓ الخ٨ٟير ؤلاًجابي لضٔ  الؿاب٣ت اإلاخاخت، خُض جد٣٣ذ ٧ل الٟغيُاث بال الٟغيُت الغابٗت، 

ىت ُّ ٓاظِٓن الًٛ ٖ ْؤن طْي الخ٨ٟير ؤلاًجابي ً ٍْبدشٓن ًٖ الخل٫ٓ الضعاؾت مغجٟ٘،  ْمك٨الث الخُاة،  ٍٓ الىٟؿُت 

ْاظخماعي ٌؿمذ لِم بالخُاة الُُبت، ٦ما ؤن طْي الخ٨ٟير ؤلاًجابي لضحهم  ٓا٤ٞ هٟسخي  ٓا في الجهاًت بلى ج اإلاىاؾبت لُهل

ٓا٠٢ الًاُٚت، ؤما هخاثج الٟغيُت لم جإث  ْالؿُُغة ٖلى اإلا ْال٣ضعة في الخد٨م  ال٣ضعة ٖلى الًبِ الاهٟٗالي 

ٓص ٖال٢ت ؾلبُت ٨ٖؿُت ٧لِا جض٫ ٖلى ؤن طْي م ٓص الٗال٢ت ؤْ ْظ ْاهما اخخمالُت ٖضم الٓظ ىاُٞت لئلَاع الىٓغي 

ب، ؤْ ٖىضما ًغجٟ٘ مؿخٔٓ الخ٨ٟير ؤلاًجابي جىسٌٟ  ْالِْغ الخ٨ٟير ؤلاًجابي ال ٌؿخٗملٓن اؾرراجُجُت الخجىب 

 ٓ ْمىّ وؿخُُ٘ ال٣ ٓاظِت ال٣اثمت ٖلى الخجىب،  ْاؾخُاٖذ اؾرراجُجُت اإلا ٫ ؤن الضعاؾت الخالُت خ٣٣ذ ؤَضاِٞا 

خت.  الاظابت ٖلى حؿائالث اإلاُْغ

 اكتراخاث

 اؾدىاصا بلى الىخاثج التي جٓنلذ بلحها َظٍ الضعاؾت ًم٨ً ج٣ضًم بٌٗ اإلا٣ررخاث التي ًم٨ً جُب٣ُِا في اإلاُضان.

ْالىٟسخي إلاؿاٖضة الُالب الجامعي - ٓٞغ الجامٗت مغا٦ؼ لئلقغاٝ الرربٓي   لو مً مك٨الجّٖلى الخسؤن ج

ٓاث الخسغط. ٓاظِت الًٍٛٓ الىٟؿُت، اإلاخمشلت في ألاؾخاط اإلاغا٤ٞ ْزانت في ؾى ْم  الىٟؿُت 

-  ٓ ْج٩ ٍٓت  ْعاث جغب ٓإ الخ٨ٟير ألازٔغ مً ج٨ٟير ٍؤن جبرمج الجامٗت ص ٦ْظا ؤه يُت لخىمُت مِاعة الخ٨ٟير ؤلاًجابي، 

ما٫ اإلا ْطل٪ مً زال٫ ألٖا ْج٨ٟير ابضاعي   ٓظِت،ها٢ض، 

ؾت زانت للُالب - ٘ مً مؿخٔٓ الخ٨ٟير ؤلاًجابي مً زال٫ ٖملُت مضْع بىاء بغامج بعقاصًت مخسههت للٞغ

. ٓطط الهحي للُالب الجامُٗين في مسخل٠ الخسههاث ألازٔغ  اإلاخسههين في ٖلم الىٟـ، ألجهم الىم
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 يعٌقبد انتفبعم انصفِ ًعالقتيب ثجعط ادلتغرياد

 انالصيخ يف انعًهْخ انتعهًْْخ 

 مدمد علي بىاي  .ؤ -ًاطين محجس.د

 حامعت كاصدي مسباح وزكلت

 الدزاطتملخص 

ت ْؤلانالخاث ، َض للٗملُت الخٗلُمُت في الجؼاثغبن اإلاكا ٘ الظي قِضجّ اإلاضعؾت الجؼاثٍغ ٓع الؿَغ ًالخٔ الخُ

ْالظي ًهبٓ  بلى ظٗل الٟغص اإلاخٗلم ؤ٦ثر الجضًضة اإلاخمشلت في حُٛير اإلاىاهج الضعاؾُت، )مىهج اإلا٣اعبت بال٨ٟاءاث( 

ٍٓ َْظا مً ز ت،خُ ْالخلمُظ،  ْهدُض ًٖ  ت،ال٫ ظٗل َغ١ الخٗلم ؤ٦ثر جٟاٖلُْؤنبذ اإلاٗلم ٧ٓؾُِ بين اإلاجهاط 

٢ٓاث الخٟاٖل ؤزىاء بصاعة اله٠ ْ  الُغ١ ال٣ضًمت، ْال٨ك٠ ًٖ مٗ ٕٓ الخٟاٖل الهٟي  لِظا الؿبب ظٗل مٓي

ْتهضٝ َظٍ الضعاؾ ٖٓا ؤزاع خُٟٓت اإلاِخمين باإلاجا٫ الرربٓي في بالصها،  ٢ٓاث مٓي ت بلى البدض ًٖ الٗال٢ت بين مٗ

ٓع الشالض)الؿىت الخامؿت(، مً الخٗلُم الابخضاجي ؤزىاء جىُٟظ الٟٗل  ٓ ٟاٖل الهٟي التي ٌٗاوي مجها مضعؾالخ الُ

ْمً ظِت ؤزٔغ بٌٗ اإلاخٛيراث الالػمت ؤزىاء الٗملُت الخٗلُمُت   الخٗلُمي مً ظِت 

Study summary : 
The scientific and education scenes in algeria note the rapid evolution of algerian schools and 

new reforms in changing curriculum methods (curriculum approach competencies) which aspires to 

make the individual learner more cognizant and the teacher became as a mediator between the 

curriculum and the student, and this is by making learning more interactive and deflected from the 

old methods, and thats why the subject of classroom interaction and detecting the obstacles of 

interaction during classroom management issue raised the ire of those interested in the education 

sphere in our country, this study aims to find the teachers of the third phase ( fifth year) in primary 

education during the implementation of the educational act on one hand and on the other hand, 

some of the necessary variables during the educational process 

 جددًد مؼيلت الدزاطت: 1

ٓاهب اإلاِٗكُت ألي ٞغص مً ؤٞغاص اإلاجخم٘ الظي ًيخمي بلُّ ًجضَا جخميز بالهٟت ؤلاوؿاهُت  اإلاخإمل في الج

ٓعٍ  َْٗل٤ جُ ٓانل مؿخمغ م٘ ؤجخام مً اإلاجخم٘،  اإلاٗغفي ْالخٟاٖلُت، خُض ؤن الٟغص ٌِٗل بضء خُاجّ في ج

ْاإلاجخم٘، بط ًخم٨ً َظا الٟغص مً  ْالخغ٧ي ْالاظخماعي بمضٔ جىاٚم الٟغص م٘ ألاؾغة  ٓجي ْالاهٟٗالي  ٓل ْالبُ

ْالخ٣الُض ْؾبل ِٖكّ . ْالٗاصاث   الخدهُل اللٛٓي 

ٓم بّ اإلاضعؽ مً  ٠٢ٓ ٖلى ما ٣ً ٦ُٓاثبن حٗلم اللٛت في اله٠ الضعاسخي ًخ ُٖٓت ال٩لماث التي ًسخاع في  ؾل ْه

ْجدؿين  ْؤن الخٟاٖل الهٟي ؤلاًجابي ًاصي بلى الِٟم الٗم٤ُ  ْاإلاخٗلم،  ٓانل، ألهّ الغابِ الٓخُض بين اإلاضعؽ  الخ

ض مً ز٣ت اإلاخٗلم بىٟؿّ ٕٓ ٦ما ًٍؼ ٓ اإلآي ٍٓت حؿعى بلى ال٨ك٠ ًٖ الاججاَاث هد ْلِظا ٞةن مٗٓم الضعاؾاث الررب .

ٓامل اإلاؿاٖضة ٖ ٓامل التي ح٤ُٗ الٗ ْالٗ ْاإلاخمضعؾين في الٛٝغ الهُٟت،  ْالخٟاٖل الاًجابي بين اإلاضعؽ  ٓانل  لى الخ

بي،) م مدمض ناًل الٚؼ ْمً ؤظل جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاؿُغة، ْفي َظا الهضص ٌكير ٍع ْالخٟاٖل،  ٓانل  (: " 2011الخ

ٓاظّ ؤن اإلاٗلمين ٌٗاهٓن مً مك٨الث جغجبِ بةصاعة اله٠، ْيبِ الخٟاٖل بين اإلاٗ ْهي مك٩لت ج ْاإلاخٗلم،  لم 

اإلاٗلمين، في ال٨شير مً ص٫ْ الٗالم، بط ؤن يبِ اله٠ ٌٗخبر زاوي مك٩لت ٌٗاوي مجها اإلاضعؾٓن، بٗض جىا٫ْ اإلاسضعاث 

٩ا   (12، ص2011)الصػبي، ". في ؤمٍغ
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ٓص ٣ٖباث في الهٟٝٓ الضعاؾُت، طاث اإلا هاصع ْاؾدىاصا إلاا ؾب٤ ط٦ٍغ هجض بإن ؤٚلب الضعاؾاث ج٣غ بٓظ

ْطل٪ مً  ٍٓت  ْا٢٘ بصاعة الهٟٝٓ في الجؼاثغ، هجض بإجها حؿعى بلى بهجاح الٗملُت الررب ْبطا ما هٓغها بلى  اإلاسخلٟت 

ٓصة ٖبر الٗالم ٢امذ الجؼاثغ بٗضة  ٍٓت اإلآظ ْٖلى ٚغاع ألاهٓمت الررب ٓصاث التي جبظلِا في ؤلانالخاث،  زال٫ اإلاجِ

ْعٍت، مً ؤظل بهجاح ال ْص ْآزغ حٗضًل ؾىت )بنالخاث مؿخمغة  ٍٓت،  ( )مجهاط اإلا٣اعبت بال٨ٟاءاث( 2003ٗملُت الررب

٣ت زُُت ظامضة  ـ بٍُغ ٓ اإلاضعؾين بلى جغ٥ الخضَع ٍْضٖ ْاإلاخٗلمين،  ٓ هٓام جغبٓي ٌٗخمض ٖلى الخٟاٖل بين اإلاضعؽ  َْ

٘ ججؼت  ْبهجاػ مكاَع ٓا٠٢ حٗلُمُت مٓظِت هدٓ خل مك٨الث  ٓع م ْجدثهم ٖلى جه ْاإلاِاعاث  )مدمد بً  اإلاٗاٝع 

 ْمً زال٫ ما ؾب٤ ًم٨ً ؤن هُغح الدؿائالث آلاجُت:(.48ص، 2010صالح، 

ٓع الشالض مً الخٗلُم  -01  ١ طاث صاللت بخهاثُت في م٣ُٗاث الخٟاٖل الهٟي لضٔ مضعسخي الُ َل جٓظض ْٞغ

 الابخضاجي، حٗٔؼ بلى ٖامل الخبرة اإلاِىُت؟

١ طاث صاللت بخهاثُت في م٣ُٗاث  -02 ٓع الشالض مً الخٗلُم َل جٓظض ْٞغ الخٟاٖل الهٟي لضٔ مضعسخي الُ

 الابخضاجي، حٗٔؼ بلى ٖامل الخسهو )ٖغبُت، ٞغوؿُت(؟

ٓع الشالض مً الخٗلُم  -03 ١ طاث صاللت بخهاثُت في م٣ُٗاث الخٟاٖل الهٟي، لضٔ مضعسخي الُ َل جٓظض ْٞغ

 الابخضاجي، حٗٔؼ بلى ٖامل الا٦خٓاّ؟

١ طاث صاللت بخه -04 ٓع الشالض مً الخٗلُم َل جٓظض ْٞغ اثُت في م٣ُٗاث الخٟاٖل الهٟي لضٔ مضعسخي الُ

 الابخضاجي، حٗٔؼ بلى ٖامل ظيـ اإلاضعؽ )ط٦غ،ؤهثى(؟

ٓع الشالض مً الخٗلُم  -05 ١ طاث صاللت بخهاثُت في م٣ُٗاث الخٟاٖل الهٟي لضٔ مضعسخي الُ َل جٓظض ْٞغ

ج اإلاِٗض  ًٍٓ )زٍغ ج الجامٗت(؟الابخضاجي، حٗٔؼ بلى ٖامل هُٖٓت الخ٩ ٓجي، ْزٍغ ٓل  الخ٨ى

ٓع الشالض مً الخٗلُم -06 ١ طاث صاللت بخهاثُت في م٣ُٗاث الخٟاٖل الهٟي، لضٔ مضعسخي الُ َل جٓظض ْٞغ

ُٟت(؟ ْ الٍغ ت ؤ  الابخضاجي، حٗٔؼ بلى ٖامل البِئت الجٛغاُٞت )مى٣ُت الٗمل الخًٍغ

١ صاللت بخهاثُت في م٣ُٗاث الخٟاٖل الهٟي، لضٔ -07 ٓع الشالض مً الخٗلُم  َل جٓظض ْٞغ مضعسخي الُ

ْ الغجبت )مٗلم، ؤؾخاط، ؤؾخاط عثِسخي، ؤؾخاط م٩ٓن(؟  الابخضاجي، حٗٔؼ بلى ٖامل الخهي٠ُ ؤ

 ؿسطُاث الدزاطت  2

ٓع الشالض مً الخٗلُم الابخضاجي، -1 ١ طاث صاللت بخهاثُت م٣ُٗاث الخٟاٖل الهٟي لضٔ مضعسخي الُ جٓظض ْٞغ

 .حٗٔؼ بلى ٖامل الخبرة اإلاِىُت

ٓع الشالض مً الخٗلُم  -02 ١ طاث صاللت بخهاثُت في م٣ُٗاث الخٟاٖل الهٟي لضٔ مضعسخي الُ جٓظض ْٞغ

 الابخضاجي، حٗٔؼ بلى ٖامل الخسهو )ٖغبُت، ٞغوؿُت(.

ٓع الشالض مً الخٗلُم  -03 ١ طاث صاللت بخهاثُت في م٣ُٗاث الخٟاٖل الهٟي لضٔ مضعسخي الُ جٓظض ْٞغ

 الا٦خٓاّ في ال٣ؿم. الابخضاجي، حٗٔؼ بلى ٖامل 

ٓع الشالض مً الخٗلُم  -04 ١ طاث صاللت بخهاثُت في م٣ُٗاث الخٟاٖل الهٟي لضٔ مضعسخي الُ جٓظض ْٞغ

 الابخضاجي، حٗٔؼ بلى ٖامل الجيـ)ط٦غ،ؤهثى(. 

ٓع الشالض مً الخٗلُم  -05 ١ طاث صاللت بخهاثُت في م٣ُٗاث الخٟاٖل الهٟي، لضٔ مضعسخي الُ جٓظض ْٞغ

ج الجامٗت(.الابخضاجي حٗ ٓجي ْزٍغ ٓل ج اإلاِٗض الخ٨ى ًٍٓ )زٍغ ُٖٓت الخ٩  ٔؼ بلى ٖامل ه
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ٓع الشالض مً الخٗلُم  -06 ١ طاث صاللت بخهاثُت في م٣ُٗاث الخٟاٖل الهٟي، لضٔ مضعسخي الُ جٓظض ْٞغ

ُٟت(. ْ ٍع ت،ؤ  الابخضاجي حٗٔؼ بلى ٖامل مى٣ُت الٗمل)خًٍغ

١ طاث صاللت بخهاثُت في م٣ُٗاث الخٟ -07 ٓع الشالض مً الخٗلُم جٓظض ْٞغ اٖل الهٟي، لضٔ مضعسخي الُ

 الابخضاجي حٗٔؼ بلى الخهي٠ُ)مٗلم ؤؾخاط، ؤؾخاط عثِسخي، ؤؾخاط م٩ٓن(.

 :ما ًليبن َظٍ الضعاؾت حؿعى بلى جد٤ُ٣ ؤَداؾ الدزاطت: 4

ت جإزير ٖامل الخبرة اإلاِىُت، لضٔ اإلاضعؾين في ٖالط م٣ُٗاث الخٟاٖل الهٟي.-   مٗٞغ

جي الجامٗت.جدضًض ٞئت - جي اإلاٗاَض اإلاخسههت ْزٍغ ٍٓجهم، بين زٍغ  اإلاضعؾين، ألا٦ثر جإزغا باإلا٣ُٗاث خؿب ج٩

ٓع - ٢ٓاث الخٟاٖل الهٟي لضٔ مضعسخي الُ ُٟت( التي جىدكغ ٞحها مٗ ت، الٍغ جدضًض اإلاىا٤َ، )اإلاىا٤َ الخًٍغ

 الشالض، مً الخٗلُم الابخضاجي.

ْا- ١ بين مضعسخي اللٛت الٗغبُت،  ت الْٟغ ٓع مٗٞغ للٛت الٟغوؿُت، في جل٣حهم إلا٣ُٗاث الخٟاٖل الهٟي في الُ

 الشالض مً الخٗلُم الابخضاجي.

ٓع م٣ُٗاث الخٟاٖل - ٓ الؿاثض، في ؤ٢ؿام اإلاغخلت الجهاثُت، مً الخٗلُم الابخضاجي، في ِْ ت مضٔ مؿاَمت الج مٗٞغ

 الهٟي.

ىُت ؾىت الخٗٝغ ٖلى مضٔ مؿاَمت اإلاىاهج اإلاؿخدضزت،)ؤلانالخاث التي ؤظغت- ْػاعة الرربُت الَٓ ( في 2003ها 

٢ٓاث الخٟاٖل الهٟي ٖىض اإلاضعؾين. ٓع مٗ ِْ 

ٓع م٣ُٗاث الخٟاٖل - ٓع الشالض مً الخٗلُم الابخضاجي في ِْ ال٨ك٠ ًٖ مضٔ مؿاَمت ؤؾغ اإلاخٗلمين في الُ

 الهٟي.

ت مضٔ مؿاَمت الخهيُٟاث اإلاؿخدضزت في - ٓان  03مٗٞغ ٓع م٣ُٗاث الخٗلُم الابخض ضعسخي، إلا2012ظ اجي في ِْ

 الخٟاٖل الهٟي.

 الخعاٍزف ؤلاحساثُت إلاـاَُم الدزاطت 5 

ٖٓت اإلاهضع التي جمى٘ اإلاٗلم مً ٣ٖض نلت ؾلُمت، معىكاث الخـاعل الصـي:  5-1 ْالخٗثراث مخى هي جل٪ ال٣ٗباث 

ْج٠٣ خاظؼا للخٓنل بلى ألاَضاٝ اإلاؿُغة في اإلاى ـ،  ْبين اإلاخٗلم ؤزىاء ٖملُت الخضَع اهج الضعاؾُت مما ًى٨ٗـ بِىّ 

 ؾلبا ٖلى هخاثج الخالمُظ.

ْبين اإلاخٗلمين الخـاعل الصـي:  5-2 ْاإلاخٗلم(  ٓ طل٪ الخجاْب الظي ًدضر بين َغفي الٗملُت الخٗلُمُت، )اإلاٗلم  َ

ٖٓت لظل٪؛ حٍٗغ٠  ٓص اإلآي ٓ ما ج٣ِؿّ البى ْجباص٫ ألا٩ٞاع. َ ٓانل  ُٞما بُجهم صازل الدجغة الضعاؾُت، بهضٝ الخ

٢ٓاث الخٟاٖل الهٟي.خ  ؿب ؤصاة ال٣ُاؽ ما ج٣ِؿّ ؤصاة مٗ

 اؾخٗملىا في َظٍ الضعاؾت اإلاىهج الٓنٟي اإلا٣اعن مىهج الدزاطت:   -6

ىت -7  ىتالدزاطت:الجدٌو الخالي ًىضح  عُّ  الدزاطت عُّ

ىت( ًىضح 1حدٌو ) ُّ  للدزاطت ع
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ْع٢لت  (01) ًبين الجض٫ْ ع٢م الًت  ت للضعاؾت، بدُض ٣ًضع الٗضص ؤلاظمالي إلاضعسخي الؿىت الخامؿت، في  ْص البكٍغ الخض

ىت٦ 224 مهٖغبُت ازررها مج(467( ٞغوؿُت، ْ)155مضعؾا، مجهم ) (622) ُّ ٍٓت ج٣ضع  ٗ  (.%36.01بـ)للضعاؾت بيؿبت مئ

ت للملُاض: دزاطت الخصاثص -8  الظُىىمتًر

 : صدق اإلالُاض 8-1

ْٖلٓم  للخإ٦ض مً نض١ ألاصاةؤوال: صدق اإلادىمين:    ٖٓت مً ألاؾاجظة في جسهو ٖلم الىٟـ  ٖغيذ ٖلى مجم

ْع٢لت،  (7( مً ؤظل ج٣ضًم مالخٓتهم خ٫ٓ اإلا٣ُاؽ، مً بُجهم )13)الرربُت، البالٜ ٖضصَم  مً ظامٗت ٢انضي مغباح 

ٓاٍ، بدُض اخخٓث اؾخماعة الخد٨ُم ٖلى 03صخلب البلُضة، ْ)مً ظامٗت ؾٗض ( 3ْ) ( مً ظامٗت ٖماع زلُجي باأٚل

اع الىٓغي الظي جم ٖلى ؤؾاؾّ بىاء اإلا٣ُاؽ، ٦ما ٖغيذ ٞحها الاٞرراياث التي ْيٗذ لِظٍ  مهاصع بىاء ألاصاة ْؤلَا

ْل٣ض ؤقاع اإلا ٓص اإلاهاٚت في اإلا٣ُاؽ،  ت مضٔ جغابُِا م٘ البى ْحٗضًالث ٓ د٨مالضعاؾت إلاٗٞغ ن بلى ٖضة مالخٓاث 

ْهي ٧اآلحي:  للم٣ُاؽ 

ٓص آلاجُت:  ٍٓت للبى ْالٗباعاث ؤلاًداثُت. 14،12،08،07،06،03،02،01حٗضًل الهُاٚت اللٛ  م٘ خظٝ ال٩لماث 

ٓص لٗضم مالثمتها للبٗض:   30،26،21،18،10خظٝ ؾخت بى

ْ الازخباع ٖلى  زاهُا : صدق اإلالازهت الؼسؿُت: َْٓ ٢ضعة الاؾخبُان ؤ ٣ت ٖلى ؤخض مٟاَُم الهض١  ٓم َظٍ الٍُغ ج٣

 الخمُيز بين َغفي الخانُت التي ٣ًِؿِا.

ىتَب٤ الاؾخبُان ٖلى  ُّ ْاؾخسغاط صعظاث ٧ل ٞغص في  (60)اؾخُالُٖت حجمِا  ٖ ْبٗض خؿاب بظاباتهم  ٞغصا، 

 (%33) مً الضعظاث الٗلُا ْ %)33)لى ؤنٛغ صعظت، ٢مىا بسخب الاؾخبُان جم جغجِب صعظاتهم جىاػلُا مً ؤ٦بر صعظت ب

ْبدؿاب ٢ُمت)ث( لُٗيخين  (19)ٞغص مً الضعظاث الٗلُا ْ( 19)مً الضعظاث الضهُا ؤي بمٗض٫ مً الضعظاث الضهُا 

ْهت في الجض٫ْ آلاحي (15)ع٢م  SPSSمؿخ٣لخين باؾخسضام بغهامج الخؼمت ؤلاخهاثُت   جدهلىا ٖلى الىخاثج اإلاض

 ( ًىضح صدق اإلالازهت الؼسؿُت الطخبُان معىكاث الخـاعل الصـي لدي مدزس ي الؼىز الشالث.2حدٌو )

  

 

 

 

ْاإلا٣ضعة  ْاإلا٣ضعة ْ ،(19بـ)مً زال٫ الجض٫ْ ًخطر ٖضص ألاٞغاص في ال٣ُم الٗلُا  ْاإلاخٓؾِ الخؿابي (19بـ)الضهُا   ،

ٖٓخين خُض ٣ًضع اإلاخٓؾِ الخؿابي للٟئت ألاْلى  ٖٓت الشاهُت  (،218.84بـ) للمجم ْاإلاخٓؾِ الخؿابي للمجم

َْظا ما ًض٫ ٦ظل٪ ٖلى  (0.01)زابخت ٖىض مؿخٔٓ الضاللت ثن ٢ُمت ؤمما ًض٫ ( 14.95خُض بلٛذ ٢ُمت ث )(،144بـ)

 نض١ الازخباع.

٣خين ل٣ُاؽ مٗامل الشباثزباث الازخباز: 8-2 ٣ت اٖخمضها في َظٍ الضعاؾت ٖلى ٍَغ الخجؼثت الىهُٟت،  َْما: ٍَغ

هبار.  ْمٗامل الشباث الٟا ٦ْغ

ْٞغصي(، جم خؿاب : ؤوال : الخجصثت الىصـُت  جي  ٣ت الخجؼثت الىهُٟت ٖلى ٞهل الازخباع بلى ههٟين)ْػ ٓم ٍَغ ج٣

ْبٗضَا هدهل ٖلى  ن  ٍْخم الخٗضًل بمٗاصلت ؾبيرمان بْغ مٗامل الاعجباٍ بين الىهٟين باؾخٗما٫ مٗاصلت بيرؾٓن 

 (306ص، 2008)حمعت ؤخمد الخظُني وآزسون،مٗامل زباث الازخباع.  
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ىتْلخؿاب مٗامل الشباث في َظٍ ألاصاة َب٣ذ ٖلى     ُّ ْبٗض الخه٫ٓ ٖلى  (60)اؾخُالُٖت ٖضصَا  ٖ ٞغصا،  

ْبٗض بصزا٫ البُاهاث باؾخٗما٫ ج٣ىُت  جم خؿاب مٗامل اعجباٍ بيرؾٓن بين ال٣ؿمين  spssؤلاظاباث صدر الازخباع، 

ْهت في الجض٫ْ آلاحي ن الخصخُدُت جٓنلىا بلى الىخاثج اإلاض جي، جم الخٗضًل بمٗاصلت ؾبيرمان بْغ ْالْؼ  الٟغصي 

 ( ًىضح زباث الخجصثت الىصـُت.03حدٌو زكم ) 

 

ْاإلا٣ضعة ب (11) بين لىا مً زال٫ الجض٫ْ ع٢مدً ْبٗض الخٗضًل بمٗاصلت  (0.54ـ)٢ُمت مٗامل الاعجباٍ بيرؾٓن 

ْصالت ٖىض مؿخٔٓ الضاللت (0.70)ؾبيرمان بغاْن الخصخُدُت اعجٟٗذ بلى  ٍٓت   مما ًجٗل الازخباع زابذ.( 0.01) ْهي ٢

ْاؾ٘ الاؾخسضام: معادلت الـا هسوهبار: زاهُا ٓ م٣ُاؽ  هبار، َ ْهي ٢ُمت مغجٟٗت  (0.90)بـ٢ضع مٗامل اعجباٍ الٟا ٦ْغ

ٓع الشالض مً الخٗلُم ٍٓت مما ًض٫ ٖلى زباث ازخباع م٣ُٗاث الخٟاٖل الهٟي لضٔ مضعسخي الُ  الابخضاجي. ٢ْ

جدخٓي ؤصاة ظم٘ البُاهاث ٖلى ج٣ضًم مسخهغ وصف ملُاض معُلاث الخـاعل الصـي :  ؤدواث حمع البُاهاث: -9

ْٖضص  الاؾدباهتًٓضر الِضٝ مً  ْاإلااؾؿت  ْهي بلضًت الٗمل،  ٓماث مخٗل٣ت باإلاضعؽ  ْمٗل ْمجا٫ اؾخٗمالِا 

ٓن  ْهي مغجبُت بٟغيُاث الضعاؾت، ًخ٩ ْٖضص الخالمُظ في ال٣ؿم اإلاخسهو،  ْالغجبت الخالُت،  الخالمُظ في ال٣ؿم، 

ٓػٖت ٖلى ؤعبٗت ؤبٗاص؛ بٗض مخٗل٤ بم٣ُٗاث مخٗل٣ت با (56) اإلا٣ُاؽ اإلاهمم مً ْهي م ْبٗض بم٣ُٗاث بىضا  لخلمُظ، 

ْبٗض بم٣ُٗاث مخٗل٣ت باإلصاعة. ْبٗض بم٣ُٗاث مخٗل٣ت باإلاىاهج،   مخٗل٣ت باإلاضعؽ، 

ٓم الاظخماُٖت ذجم ألاطالُب ؤلاخصاثُت:-10 ٤ بغهامج الخؼمت ؤلاخهاثُت للٗل  مٗالجت َظٍ البُاهاث ًٖ ٍَغ
(spss)statistical package for social sciences  

 هخاثج ؿسطُاث الدزاطتجدلُل و  عسض -11

١ طاث صاللت بخهاثُت في م٣ُٗاث الخٟاٖل الهٟي لضٔ عسض وجدلُل هخاثج الـسطُت ألاولى 2-2 : جٓظض ْٞغ

ٓع الشالض مً الخٗلُم الابخضاجي، حٗٔؼ بلى ٖامل الخبرة اإلاِىُت.  مضعسخي الُ

 ( ًىضح هخاثج ازخباز )ث( للـسوق خظب عامل الخبرة اإلاهىُت04حدٌو زكم )

ٓا ا٢ل مً) (04)ًبين لىا الجض٫ْ ع٢م  ١ بين اإلاضعؾين الظًً ٢ًـ ٓا ؤ٦ثر مً 14الٟـْغ ْالظًً ٢ً ـ  ( ؾىت في الخضَع

ٖٓت 14) ٢ْض اٖخمض َظا الخ٣ؿُم باؾخسضام الٓؾُِ خُض ج٣ضع ٢ُمت اإلاخٓؾِ الخؿابي للمجم ـ،  ( ؾىت في الخضَع

ٖٓت الشاهُت  ،(189.54)ألاْلى ٖٓت ألاْلى٦ما ج٣ــضع ٢ــُمت الاهدغاٝ اإلاُٗاعي (194.20)ْاإلاجم بِىما جبلٜ ( 25.42)في اإلاجمـ

ٖٓت الشاهُــت  ْاإلا٣ضعة بـ (،28.78)٢ُمت الاهدغاٝ اإلاٗـُاعي في اإلاجم ٓبت  جبين ؤجها ٚير صالت  (1.28)ْبدؿاب ٢ُمت ث اإلادؿ

ٓا ؤ٦ثر مً ( 0.05)ٖىض مؿخٔٓ الضاللت  ١ بين اإلاضعؾين الـظًً ٢ً ٓص ْٞغ ـ 14)مما ًشبذ ٖضم ْظ ( ؾىت في الخضَع

ٓا ا٢ل مً )ْا ٓوـ مسامغة" في صاعؾخّ 14لـظًً ٢ً ضٍ "ً َْظا ما ًٍا ـ في مٗـ٣ُاث الخٟاٖل الهٟي،  ( ؾىت في الخضَع
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٢ا طاث صاللت بخهاثُت في اإلاك٨الث الهُٟت حٗـٔؼ بلى 2012إلاك٨الث ؤلاصاعة الهـُٟت ؾىت  ، بدُض لم ًجض ْٞغ

ْل٣ض ْضخذ صعاؾت "ٖاٝع مُغ اإلا٣ُض" ؾىت  ٓاث الٗمــل،  ١ طاث صاللت بخهاثُت بين  2009ؾى ظض ٞـْغ ؤهّ ال جٓـ

ٓاث الٗمل ، مخٓؾُاث صعظاث ج٣ــضًغ مك٨الث يبِ اله٠ لـضٔ مٗلمي اإلاغخلت الابخضاثُت حٗـٔؼ بلى مخٛير ٖضص ؾى

َٓا في الخٗلُم  ًخل٣ٓن م٣ُٗاث  ٓاث التي ٢ً ٓع الشالض مــً الخٗلُم الابخضاجي بازخالٝ الؿى ْٖـلُّ ٞةن مضعسخي الُ

ت ظمُ٘ ح٤ُٗ  ـ بإهّ ٖمل ظماعي ًخُلب مـً اإلاضعؽ مٗٞغ ْطل٪ هدُجت لُبُٗت مِىت الخضَع جٟاٖلِم م٘ الخالمُظ 

ٓا٤ٞ م٘ صعاؾت ٖاٝع "مُغ اإلا٣ُض" ؾىت  َْظا ما ًخ  2009زهاثو اإلاخٗلمين، مً ؤظل ج٣ضًم ما ًىاؾب ٧ل مخٗلم، 

ٓوـ مسامغة ؾىت  ْصعاؾت ً ذ ٖلى  2012في صعاؾخّ للمك٨الث ؤلاصاعة الهُٟت،  إلاك٨الث ؤلاصاعة الهُٟت التي ؤظٍغ

ىت ُّ ْمك٨الث مخــٗل٣ت باألؾغة  ٖ مضعؾين في الخٗلُم الشاهٓي ْنى٠ اإلاك٨الث بلى مك٨الث مخٗل٣ت بالخالمُظ، 

َٓا  ٓاث التي ٢ًـ ْاإلاٗـلم، ْزلهذ الضعاؾت ؤن اإلاضعؾين بازخالٝ الؿى ْاإلاـضعؾت  ْمك٨الث مخٗل٣ت باإلاضًغ  ْاإلاجهاط، 

١ بـين في الٗمل ٞ ٓص ْٞغ ٢ْض زلهذ الضاعؾخين بلى ٖضم ْظ إجهم ٌٗاهٓن مً م٣ُٗاث صازل الدجغة الضعاؾُت 

 ٫ َْظا ما ًض٫ ٖلى ؤن مك٨الث الخٟاٖل الهٟي ال جْؼ ْالجـضص في حٗغيِم للمك٨الث الهُٟت،  اإلاضعؾين ال٣ضماء 

ٓاظِت َــظ ٫ بمضٔ ا٦دؿاب اإلاضعؽ مِاعاث م ْبهما جْؼ ْجٔغ "هاصًت بٓيُاٝ" ب٣ضم اإلاٗلم في اإلاِىت،  ٍ اإلاك٨الث، 

َْـظا ما ًخُلب ٞخذ ههج ٨ٞـغي زام م٘ الرر٦يز ٖلى  2012ؾىت  ٖلى ؤن الخضَعـ مً اإلاًِ التي جخهل باإلوؿان، 

ْالتي ًجض ٞحها اإلامتهً هٟؿـّ في ْيُٗاث ظض نٗبت،  ؤزال٢ُاث اإلاِىت، ٦ما ؤن مِىت الخضَعـ مً اإلاـًِ الًاُٚت 

 ٓ ١ الٟغصًت.خُض ًٓظّ جغ٦يٍز هد  (166ص، 2012بىطُاؾ، ) الْٟغ

١ طاث صاللت بخهاثُت في م٣ُٗاث الخٟاٖل الهٟي لضٔ عسض وجدلُل هخاثج الـسطُت الشاهُت2-3 : جٓظض ْٞغ

ٓع الشالض مً الخٗلُم الابخضاجي، حٗٔؼ بلى ٖامل الخسهو )ٖغبُت، ٞغوؿُت(.  مضعؾـي الُ
ىت( ًىضح جىشَع ال05الجدٌو ) ُّ  الخسصص .خظب  ع

ْمضعسخي اللٛت الٟغوؿُت في م٣ُٗاث الخٟاٖل الهٟي، ( الٟغ١ بين مضعسخي اللٛت الٗغبُت، 05ًبين لىا الجض٫ْ ع٢م )

ْاللٛت الٟغوؿُت 165خُض بلٜ ٖضص مٗلمي اللٛت الٗغبُت ) ْاإلاخٓؾِ الخؿابي إلاضعسخي اللٛت الٗغبُت 59)(،   )(191.35،) 

 (28.88)وباليؿبت إلاضعؽ اللٛت الٗغبُت  (26.66)٢ُْمت ؤلاهدغاٝ اإلاُٗاعي ( 193.38)م٣ابل مخٓؾِ مضعسخي للٛت لٟغوؿُت

ْبدؿاب ٢ُمتباليؿبت إلا ْ ضعؽ اللٛت الٟغوؿُت  ٓبت ١ بين ُٖيخين جٓنلىا بلى ؤن ٢ُمت)ث( التي ج٣ِـ الٟغ )ث( اإلادؿ

ت )(0.49)حؿاْي  ١ طاث  (0.05) في مؿخٔٓ الضاللت( 222،  ٖىض صعظت الخٍغ ٓص ْٞغ َْظا ما ًشبذ ٖضم ْظ ٞهي ٚير صالت 

 ٔ ْٖلُّ ٞةن اإلاضعؾين في الخسههين  صاللت بخهاثُت في م٣ُٗاث الخٟاٖل الهٟي، حٗؼ بلى ٖامل الخسهو، 

ْمً زال٫ الىخاثج اإلاخدهل ٖلحها ًخطر لىا ؤن مضعؽ الٟغوؿُت  ن بم٣ُٗاث الخٟاٖل الهٟي بإبٗاصٍ ألاعبٗت  ًخإزْغ

ٓامل هظ٦غ مً ، ؤ٦ثر جإزغا بم٣ُٗاث الخٟاٖل الهٟي م٣اعهت بمضعسخي اللٛت الٗغبُت ٍْم٨ىىا ؤن هغظ٘ طل٪ بلى ٖضة ٖ

ًٍٓ اإلاضعؾين ُضة بالخٗلماث ؤلالخ٣ت، ج٩ ْالتي لِا نلت َْ ْهٓغة ، بُجها،الخٗلماجال٣بلُت للخالمُظ  اإلادُِ الاظخماعي، 

ْٖضم الا٦خٟاء اإلااصي ـ،  ْٖلُّ ًخٗين ٖلى اإلاضعؾين في الخسههين ؤن ًخمخ٘ بمٗاٝع ٧اُٞت ، اإلاجخم٘ بلى الخضَع

ٓا ي ؤلاصعا٦ُت  ت الى ٍٓم طاحي للُغ١ اإلاؿخسضمت ْ  اإلاسخلٟت ل٩ل جلمُظ،خ٫ٓ اإلااصة، م٘ مٗٞغ ٍخُلب ٖمل اإلاضعؽ ج٣

ـ . ٣خّ في الخضَع َْظا ما ٌؿاٖضٍ ٖلى جصخُذ ٍَغ ٍٓم،  غ١ الخ٣ ْجل٣ي ألاؾئلت َْ ٓاع ٦خٓظُّ ألاؾئلت   في الخ
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١ طاث صاللت بخهاثُت في م٣ُٗاث الخٟاٖل الهٟي لضٔ عسض وجدلُل هخاثج الـسطُت الشالشت: 2-4  جٓظض ْٞغ

ٓع الشالض مً الخٗلُم الابخضاجي، حٗٔؼ بلى ٖامل الا٦خٓاّ في ال٣ؿم.    مضعسخي الُ

 ( ًىضح هخاثج ؿسطُت الـسوق في الاهخـاؾ.06حدٌو زكم )

١ بين اإلاضعؾين الظًً ًضعؾٓن ؤ٦ثر مً  (06)ًبين لىا الجض٫ْ ع٢م  ْاإلاضعؾين الظًً  35الْٟغ جلمُظا في ال٣ؿم 

ٓاخض، خُض ٣ًضع ٖضص ؤٞغاص ال35ًضعؾٓن ؤ٢ل مً) ىت( جلمُظا في اله٠ ال ُّ ْٖضص  ،(78ـ)جلمُظا ب( 35ألا٦ثر مً ) ٗ

ىتؤٞغاص ال ُّ ٖٓت ألاْلى ( 146)ٌؿاْي  (35)ألا٢ل مً ٗ ٖٓت  (،193.84)ْجبلٜ ٢ُمت اإلاخٓؾِ الخؿابي باليؿبت للمجم ْاإلاجم

ٖٓت ألاْلى ألا٦ثر مً)( 190.82)الشاهُت  ْالاهدغاٝ  (،28.97)جلمُظا  (35في خين بلٛذ ٢ُمت ؤلاهدغاٝ اإلاُٗاعي للمجم

ٖٓت ألا ٖٓخين ( 26.26)جلمُظا ب (35) ٢ل مًاإلاُٗاعي للمجم ١ بين مخٓؾُي اإلاجم ْبدؿاب ٢ُمت ث لخؿاب الْٟغ

ت )( 0.79)جدهلىا ٖلى ٢ُمت ث اإلا٣ضعة بـ ١ ( 0.05)في مؿخٔٓ الضاللت  (222ٖىض صعظت الخٍغ ْٖلُّ ال جٓظض ْٞغ ٚير صالت 

ٓن ٖلى ألا٢ؿام اإلا٨خٓٓت التي جدخٓي ٖلى ؤ٦ثر مً ٓن  35 بين اإلاضعؾين الظًً ٌكٞغ ْاإلاضعؾٓن الظًً ٌكٞغ جلمُظا 

ْالتي جدخٓي ٖلى ؤ٢ل  ٓامل التي جسل٤ الٟٓضخى في  جلمُظا. 35مًٖلى ؤ٢ؿام ٚير اإلا٨خٓٓت  ٌٗض الا٦خٓاّ اخض الٗ

ٓماث بلى ْ  اله٠ الضعاسخي، ػٍاصة ٖضص الخالمُظ في اله٠ ًخُلب مً اإلاضعؽ بض٫ ظِضا بيافي مً اظل بًها٫ اإلاٗل

ْاليكاَاث الهُٟت ظمُ٘ اإلاخمضعؾين صْن  ٓاعاث   ٍْخُلب ظِضا في بقغا٥ ظمُ٘ الخالمُظ، في ظمُ٘ الخ جميز 

٢ْض  ٓح للمضعؽ ٢ض ال ٩ًٓن ٧اُٞا  إلاغا٢بت ظمُ٘ الخالمُظ،  ٢ٓذ اإلامى ْال ْاله٠ اإلا٨خٔ ًخُلب ظِضا في الخىُٓم، 

ْمكاَضة ٓلّ اإلاضعؽ  ٍٓت ْالاؾخمإ إلاا ٣ً ٓعة ًازغ ٖلى الخالمُظ ؤهٟؿِم، مً هاخُت الته ٓبت الخدغ٥ صزل ، الؿب ْنٗ

 الدجغة الضعاؾُت .

ٓاث٤ الخٟاٖل الهٟي لضٔ عسض وجدلُل هخاثج الـسطُت السابعت:  2-5 ١ طاث صاللت بخهاثُت في ٖ جٓظض ْٞغ

ٓع الشالض مً الخٗلُم الابخضاجي، حٗٔؼ بلى ٖامل الجيـ)ط٦غ،ؤهثى(.  مضعسخي الُ

( ًىضح ؿسطُت الـسوق بين ؤلاهار والرهىز.07حدٌو زكم )  

 

 

 

 

 

 

ٓاث٤ الخٟاٖل الهٟي خُض بلٜ  (07)بين لىا مً زال٫ ٢غاءة الجض٫ْ ع٢م دً ٓع ْؤلاهار في ٖ ١ بين الظ٧ ٢ُاؽ الْٟغ

ٓع ) ْٖضص ؤلاهار 85ٖضص الظ٧ ٓع  (139)(،  ْباليؿبت لئلهار(192.35)٢ُْمت اإلاخٓؾِ الخؿابي باليؿبت للظ٧  ، (191.35) 

ٓع ْ( 24.31)٦ما جبلٜ ٢ُمت ؤلاهدغاٝ اإلاُٗاعي  ْبدؿاب (28.91)باليؿبت للظ٧  (0.44) ٢ُمت )ث( بلٛذباليؿبت لئلهار 

ت ) ْٖلُّ ، (0.05)( في مؿخٔٓ 222ٖىض صعظت الخٍغ ْلت  ٓبت ألانٛغ مً اإلاجض جبين ؤجها ٚير صالت هٓغا ل٣ُمت ث اإلادؿ
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َْظا ما ال  ٢ٓاث الخٟاٖل الهٟي،  ٓع ْؤلاهار في مٗ ١ طاث صاللت بخهاثُت بين الظ٧ ٓص ْٞغ ًم٨ً ؤن ه٣غ بٗضم ْظ

ٓاظّ مٗلمي اإلاغخلت الابخضاثُت، خُض ْظض   2009ًخ٤ٟ م٘ صعاؾت ٖاٝع مُغ اإلا٣ُض  إلاك٨الث ؤلاصاعة الهُٟت التي ج

ْجٓضر الضاعؾت ؤن  م إلاك٨الث ؤلاصاعة الهُٟت،  ٓع ْؤلاهار في ج٣ضًَغ ١ طاث صاللت بخهاثُت بين الظ٧ اهّ جٓظض ْٞغ

ْحكي ٓصة" ؤلاهار ؤ٦ثر جإزغا بمك٨الث ؤلاصاعة الهُٟت زانت في الٗامل اإلاخٗل٤ بالخالمُظ،  ٞٓ ر صاعؾت "اخمض ؾُٗض اب

ٓمُت، بلى بن ؤلاهار ؤ٦ثر جإزغا باإلاك٨الث، ٦ما جإزغ  2008ؾىت  إلاك٨الث ؤلاصاعة الهُٟت إلاٗلمي اله٠ في اإلاضعؽ الخ٩

َْظٍ  ْٖلُّ ًم٨ً ؤن هغظ٘ الازخالٝ بين صعاؾدىا  ْاؾخجابت اإلاضعؾين لِظٍ اإلاك٨الث،  اإلاك٨الث بٗامل اإلاى٣ُت 

ًٍٓ اإلاضعؾين .الضعاؾاث بلى ٖضة ٖ ْاإلاىاهج الضعاؾُت، ٦ظل٪ ج٩ ٝ الاظخماُٖت،   ٓامل مجها: الازخالٝ في الْٓغ

ٓاث٤ الخٟاٖل الهٟي، عسض وجدلُل هخاثج الـسطُت الخامظت 2-6 ١ طاث صاللت بخهاثُت في ٖ : جٓظض ْٞغ

ج  ًٍٓ )زٍغ ُٖٓت الخ٩ ٓع الشالض مً الخٗلُم الابخضاجي حٗٔؼ بلى ٖامل ه ج لضٔ مضعسخي الُ ٓجي، ْزٍغ ٓل اإلاِٗض الخ٨ى

جي اإلاعهد والجامعت.08حدٌو زكم )           الجامٗت(.  ( ًىضح هخاثج ؿسطُت الـسوق بين زٍس

      

جي الجامٗاث في م٣ُٗاث 08ٌٗغى الجض٫ْ ع٢م ) ٓلٓظُت ْزٍغ جي اإلاٗاَض الخ٨ى ١ بين زٍغ ( ٞغيُت الْٟغ

جي اإلاٗاَض) جي الجامٗت ) (106الخٟاٖل الهٟي خُض بلٜ ٖضص زٍغ ٖٓت (118ْزٍغ ٢ُْمت اإلاخٓؾِ الخؿابي للمجم ،

جي اإلاِٗض(هي جي الجامٗت( هي ( 195.38)ألاْلى )زٍغ ٖٓت الشاهُت )زٍغ ٦ـما ج٣ضع ( 188.72)٢ُْمت اإلاخٓؾِ الخؿابي للمجم

ٖٓت ألاْلى ٖٓت الشاهُت ( 25.86) ٢ُمت الاهدغاٝ اإلاُٗاعي للمجم ْبدؿاب ٢ُمت ( 28.07)٢ُْمت الاهدغاٝ اإلاُٗاعي للمجم

ْاإلا ٖٓخين  ١ بين اإلاجم ت ) (1.84ـ)٣ضعة بث التي جضعؽ الٟــْغ ٓٔ 222جبين ؤجها ٚـير صالت ٖىض صعظت الخٍغ ( في مؿخ

٢ٓاث الخٟاٖل الهٟي، ْفي َظا  (،0.05)الضاللت  جي الجامٗت في مٗ جي اإلاٗاَض ْزٍغ ١ بين زٍغ ْٖلُّ ال ًٓظض ْٞغ

ْبيري،  ٓهض،  ن  hammond- beeryالهضص ًغي ٧ل مً َام ،" ؤن اإلاضعؾين اإلاٗضًً بك٩ل ٧امل ْخاملي الكِاصاث ًازْغ

ْ اإلاضعؾٓن اإلاٗخمضْن لٟررة م ىتبك٩ل ا٦بر في حٗلم الخلمُظ ؤ٦ثر مً اإلاضعؾين الظًً ال ًدملٓن قِاصاث ؤ ُّ " ؤي ؤن  ٗ

ًٍٓ ٓا َظا الخ٩ ٍٓىا مخسهها ٩ًٓن ؤًٞل في ؤصاثّ، م٣اعهت بٛيٍر ممً لم ًخل٣ )حاًمع  اإلاضعؽ الظي جل٣ى ج٩

ٓامل م٣ُٗاث  الخٟاٖل الهٟي، هٓغا لخإزغ  (.28،ص 2008، طترووؽ ًٍٓ اخض ٖ ْٖلُّ ال ًم٨ىىا ان وٗخبر الخ٩

ٓامل ؤزٔغ حٗمل ٖل  ٓص ٖ ٓ ما ًٟؿغ ْظ َْ ٓلٓظُت ( بم٣ُٗاث الخٟاٖل الهٟي،  جي اإلاٗاَض الخ٨ى اإلاخسههين  )زٍغ

 زل٤ َظٍ اإلا٣ُٗاث لضٔ اإلاضعؽ.

١ طاث صاللت بخهاثُت في م٣ُٗاث الخٟاٖل الهٟي، لضٔ عسض وجدلُل هخاثج الـسطُت الظادطت:  2-7 جٓظض ْٞغ

ُٟت( ْ ٍع تؤ ٓع الشالض مً الخٗلُم الابخضاجي حٗٔؼ بلى ٖامل مى٣ُت الٗمل)خًٍغ  مضعسخي الُ

ـُت09حدٌو زكم ) ت والٍس  ( ًىضح هخاثج الـسوق بين اإلاىاػم الخظٍس
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ُٟت ( هخاثج الٟغيُت الؿابٗت 09ًبين لىا الجض٫ْ) ْالٍغ ت  ١ بين مضعسخي اإلاىا٤َ الخًٍغ ْاإلاخمشل في صعاؾت الْٟغ

ىتفي م٣ُٗاث الخٟاٖل الهٟي خُض بلٜ ٖضص ؤٞغاص ال ُّ ت ) ٗ ْٖضص ؤٞغاص ال147الٗاملين في اإلاىا٤َ الخًٍغ ىت(،  ُّ ٗ 

ُٟت ) ٖٓت ألاْلى77الٗاملين في مىا٤َ ٍع ْجبلٜ ٢ُمت اإلاخٓؾِ الخؿابي في اإلاجم خٓؾِ الخؿابي ٢ُْمت اإلا( 191.38) (،

ٖٓت الشاهُت ت (192.81) في اإلاجم ْالٗاملين في  (27.91)، ٦ما بلٛذ ٢ُمت الاهدغاٝ اإلاُٗاعي للٗاملين في اإلاىا٤َ الخًٍغ

ُٟت  ٖٓخين باؾخسضام  (25.93)اإلاىا٤َ الٍغ ١ بين اإلاجم ت  (0.37)جدهلىا ٖلىث ْبدؿاب الْٟغ (في 222)ٖىض صعظت الخٍغ

ٖٓخين في اإلاىا٤َ  (، جبين0.05)مؿخٔٓ الضاللت  ١ بين اإلاجم ْبىاء ٖلى َظٍ الىخاثج ٞةهّ الجٓظضْٞغ ؤجها ٚير صالت 

ْمؿخ٣غة ُٟت حٗض مالثمت  م مً ؤن اإلاىا٤َ الٍغ ٢ٓاث الخٟاٖل الهٟي، بٚغ ت في مٗ ْاإلاىا٤َ الخًٍغ ُٟت  م٣اعهت ، الٍغ

ٓٞغ الٓؾاثل ٦ظل٪ الًٍٛٓ الا  ْٖضم ج ت التي حٗاوي مً الا٦خٓاّ   ظخماُٖت .باإلاىا٤َ الخًٍغ

ٓاث٤ الخٟاٖل الهٟي، لضٔ  عسض وجدلُل هخاثج الـسطُت الظابعت:2-8 ١ طاث صاللت بخهاثُت في ٖ جٓظض ْٞغ

ٓع الشالض مً الخٗلُم الابخضاجي حٗٔؼ بلى الخهي٠ُ،)مٗلم، ؤؾخاط، ؤؾخاط عثِسخي، ؤؾخاط م٩ٓن(.  مضعسخي الُ

( ًىضح هخاثج ؿسطُت الـسوق خظب الخصيُف.10حدٌو زكم )  

  

ٓاث٤ الخٟاٖل الهٟي بين الغجب ألاعبٗت:عجبت مٗلم اإلاضعؾت الابخضاثُت، ؤؾخاط  (10)ًبين لىا الجض٫ْ  ١ في ٖ الْٟغ

ْؤؾخاط عثِسخي ٓ حهضٝ بلى ، اإلاضعؾت الابخضاثُت،  َْ ٓ ج٣ؿُم اؾخدضر مازغا في الخٗلُم  الابخضاجي  َْ ْؤؾخاط م٩ٓن 

ٍْخبن لىا م ـ  ٓبت جهي٠ُ اإلاضعؾين خؿب الكِاصة الٗلمُت ْألا٢ضمُت في الخضَع ً زال٫ الجض٫ْ ؤن ٢ُمت ٝ اإلادؿ

ت)( 0.05)ٖىض مؿخٔٓ  تٞةجها ٚير صال (0.99)ج٣ضع بـ  ١ بين ألانىاٝ  (220ْصعظت الخٍغ مما ًض٫ ٖلى اوٗضام الْٟغ

ْػاعة  الرربُت مً اظل جشمين الكِاصاث التي جدهل ٖلُّ اإلاضعؾين، ٦ظل٪  ٓ جهي٠ُ مؿخدضر ْيٗخّ  َْ ألاعبٗت، 

ـ خُض ًخدهل اإلاضعؽ الظي ٢طخى ؤ٦ثر في الخ ألا٢ضمُتجشمين  ٓاث10مًضَع ْلّ قِاصة اللِؿاوـؾى ـ  ،  في الخضَع

ْهي ؤٖلى عجبت ،في خين  20 ر مًثْاإلاضعؽ الظي ٢طخى ا٦ ٍٓىا مخسهها ًدهل ٖلى عجبت ؤؾخاط م٩ٓن،  ْجل٣ى ج٩ ؾىت 

ٓاث10ًدهل اإلاضعؽ الظي ٢طخى ا٢ل مً  ألاؾاجظة الجضص ًخم  ْلّ قِاصة اللِؿاوـ ٖلى عجبت ؤؾخاط عثِسخي،ؤما ؾى

ُِٟم في عج ٍْجْٓ ْلم ًخل٤ٟٔ بغجبت مٗلم ٧ل مً خدبت ؤؾخاط اإلاضعؾت الابخضاثُت،  ٍٓىا  ال ًدمل قِاصة اللِؿاوـ  ج٩

َْٗخبر َظا الخ٣ؿُم ٓاث،  ْالخميز في ألاصاء ظبمشابت جدٟيز للمضعؾين مً اظل ب إلاضة زالزت ؾى ـ  ٫ ظِض ا٦بر في الخضَع

ْلِظا  ْم٣ُٗاث ؤزىاء  جٟاٖلِم م٘ جالمُظَم  ٓبت  م مً طل٪ هجض ؤن اإلاضعؾين بازخالٝ جهيُِٟم ًجضْن نٗ ْبالٚغ

٤ْٞ ما ٣ًضمّ اإلاضعؽ مً ؤٖما٫ تي جخم بها الرر٢ُت الى َظٍ  الغ ٨ُُٟت الالًجب بٖاصة الىٓغ في  جب، خُض جخم 

مما  ،مً زاللِا ًخم جغ٢ُتهم تْاؾخدضار بُا٢ت ج٣ُمُ، خدهل ٖلُّ الخالمُظ في الامخداهاث الجهاثُتىخاثج التي ًالْ 

ْػ ٧ل ال٣ٗباث مِما  ْججا ْاإلاباصعة لضٔ ٧اهذ ٌؿِم في زل٤ ظٓ اإلاىاٞؿت  ح ؤلابضإ  َْؿِم في جىمُت ْع نٗبت 

 اإلاضعؾين.

 الاكتراخاث والخىصُاث:

ْجٓظحهِا  .1 ب، غ١ الخضٍع ِٓٞم.جدؿين بغامج َْ ٓ جدؿين ٦ٟاًاث اإلاٗلمين في بصاعة نٟ  هد
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ْالٗمل ٖلى الخ٣لُل مً    -2 ِٓٞم،  ْاإلاٗلماث في بصاعة نٟ ٓاظّ اإلاٗلمين  ٢ٓاث التي ج جبهير ؤلاصاعاث اإلاضعؾُت باإلاٗ

ؿُت. ا ٖلى ٞاٖلُتهم الخضَع  جإزيَر

ؼ اججاَاث الخٗاْن بين اإلاٗلمين مً اظل جباص٫ الخبراث ُٞما ًخٗل٤    -3 ٠ُ اؾرراجُجُاث ٞاٖلت في بصاعة حٍٗؼ بخْٓ

ْمىٓمت. بُت مُضاهُت، مسُُت   اله٠، مً زال٫ ؤوكُت جضٍع

ً ٖلى الخميز.  -4 ْٞاٖلت لخض آلازٍغ ِٓٞم باؾرراجُجُاث خضًشت  ً في بصاعة نٟ ْاإلاٗىٓي للمخميًز  ج٣ضًم الضٖم اإلااصي 
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 أُ دًس نهًشبسكخ األسشّخ يف احلذ يٍ  ظبىشح عنف ادلتًذسسني ادلشاىقني  يف انٌسػ ادلذسسِ

 –يقبسثخ َظشّخ حتهْهْخ  -
 ؤ. عادٌ جاخىلُذ

 تالاحخماعُكظم العلىم 

 ؤم البىاقي -حامعت العسبي بً مهُدي 

 ملخص:

ٓامل الكغا٦ت بلى  َضٝ َظا البدض ْجدضًض ٖ ٍٓت،  ْالكغا٦ت الٟٗالت لؤلؾغة في الٗملُت الررب جبُان الخٗاْن 

اث الخٗلُمُت، مجُبا ًٖ الؿاا٫ الخالي: ما اّؾؿاإلا ٧ّل اإلاشمغة بُجهما للخض مً مك٩لت الٗى٠ اإلاضعسخي الظي اظخاح 

إلاا ٧اهذ الضعاؾاث الؿاب٣ت  ٍٓت للخض مً ْاَغة الٗى٠ اإلاضعسخي؟  ٓالضًت الىاظٗت في الٗملُت الررب َبُٗت اإلاكاع٦ت ال

ْاظخماُٖت، َظٍ الضعاؾت  ٞةّن  في مجا٫ الٗى٠ اإلاضعسخي ٢ض صعؾذ ؤؾبابّ مً زال٫ ٖال٢خّ بمخٛيراث هٟؿُت 

ٓالضًت ْ ٢ْض اٖخمض اّؾؿؤلاظغاثُت بالكغا٦ت م٘ اإلاجخهضٔ للٓاَغة في ؾُا١ جبُان َبُٗت اإلاكاع٦ت ال ت الخٗلُمُت، 

 في طل٪ ٖلى اإلاىهج الخدلُلي.

ت-:)الٗى٠ اإلاضعسخياليلماث اإلاـخاخُت  الٓؾِ اإلاضعسخي(-اإلاخمضعؽ اإلاغا٤َ-اإلاكاع٦ت ألاؾٍغ
Abstract: 

The objective of this research is to release the active partnership of the family in the 

educational process, Identify these productive factors including, To reduce the problem of school 

violence that swept all educational institutions, Replying to the following question: What is the 

nature of successful parent involvement in the educational process to reduce the phenomenon of 

school violence? Whereas previous studies in the field of school violence ; I have studied its causes 

through its relationship with psychological and social variables, This study addresses a 

demonstration in the context of showing the nature of parent involvement and procedural 

partnership with the educational institution, It was adopted at the analytical method.                        

 ملدمت

ْهت ألازيرة  ٦ُٓت الخُيرة التي بضؤث في ؤلاهدكاع بك٩ل ملٟذ في آلا ٌٗض الٗى٠ اإلاضعسخي ؤخض ؤبغػ اإلآاَغ الؿل

ْٖلى ْظّ الخهٓم اإلاخمضعؾين  ْبين ألاٞغاص  ْالخىُٓماث  ما صازل اإلاجخمٗاث  ُّ ْالٗى٠ لم ٌٗض ؾ اإلاغا٣َين مجهم، 

ًٍٓ الاظخماُٖاث اّؾؿاإلا ٔخضب بهٟتها م٣خهغا ٖلى ألاؾغة ْخضَا بل حٗضٔ لِكمل اإلاضعؾت ت اإلاس٫ٓ لِا ج٩

َْكير   (2007)ػه،  اليلء، 
ّ
ٓص في  بلى ؤن ٓ مٓظ اإلاجخمٗاث  ٧ّل الٗى٠ لم ٌٗض م٣خهغا ٖلى مجخم٘ صْن آلازغ بل َ

ٓاخض ت صازل اإلاجخم٘ ال ْالخًٍغ ُٟت  ٦ْظل٪ في اإلاىا٤َ الٍغ ٓاء ؤ٧اهذ مخ٣ضمت ؤم هامُت  ْمً . (258: 2007.)ػه، ؾ

ْؤمغاى مىُل٤ ؤن  الض٫ْ ال ًم٨ً ؤن حٗؼ٫ هٟؿِا ًٖ الخٛيراث التي جدضر في الٗالم مً جدضًاث ْنغاٖاث 

ْٖلى ْظّ الخهٓم بػاء َظا  -هٟؿُت ٍٓت، ؾُاؾُت ب٢خهاصًت، ٞاأل٦ُض ؤن جٓظّ َظٍ الض٫ْ  ْؤزٔغ جغب بظخماُٖت 

٠٢ٓ ٓاظِِم، بلى  اإلا ْالكباب لدؿلُدِم يض ؤي جدضًاث ٢ض ج ٟا٫  ضما لٓخٔ اهخ٣ا٫ َظٍ ت بٗزاّن ٞئت ألَا

ٍٓت ٦اّؾؿاإلابلى  الٓاَغة ٓمت الررب ض للٗالم ؤن  .٩ّل اث الخٗلُمُت بك٩ل مس٠ُ حهضص بيؿ٠ اإلاىٓ ٍْجب، بطا ؤٍع

ٕٓ الٗى٠  في ؾُا١ الخٗلم.  ًد٤٣ ٚاًاث الخٗلُم للجمُ٘، جٓظُّ ؤلاَخمام إلآي
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ٕٓ ؤن لِظٍ الٓاَغة ن ٓ َْكير الباخش ْاإلاجخم٘ ٦و٩ٗاؾاث زُيرة افي َظا اإلآي ْالجماٖت  ، ٩ّل ٖلى الٟغص 

عة الخض مً َظٍ الٓاَغة ٓا بًْغ ما بًجاص الخل٫ٓ اإلاىاؾبت لِا. ل٨ً ٠ُ٦ طل٪؟  ْ  ْؤْن ُّ في ْل اؾخمغاع اؾخ٣الت ؾ

ْعَا اإلا ألاؾغة ْبىاء قغا٦ت ٞٗالت م٘ اإلاِّم مً ص ْؤ٦بر صلُل  ت الشاهُتالاظخماُٖت اّؾؿفي مغا٣ٞت ؤبىائهم  )اإلاضعؾت(، 

ي ٖلى  ْبصاَع ْلُاء الخالمُظ ٖلى ظم٘ الخض ألاصوى مً الىهاب لررجِب ل٣اءاث م٘ مٗلمي  طل٪ عجؼ ظمُٗاث ؤ

ٓاظِِا اّؾؿاإلا ٓباث التي ج ْالهٗ ْمىا٢كت مسخل٠ اإلاكا٧ل  ٓاع  ٍٓت لٟخذ الخ  تهم. ماّؾؿاث الررب

ْجبُْ  ُت َغح ْاَغة الٗى٠ اإلاضعسخيؤَّم  مً زال٫ ما ؾب٤ جخطر ْلت جدلُل ؤبٗاصَا  ٓامل اإلاؿاٖضة مدا ان الٗ

ْطل٪ للخض مً بٞغاػاتها الؿلبُت ا   ت ْ  ٖلى اهدكاَع ٍع ٖٓت ٖىانغ عؤًىاَا يْغ ٢ٓذ طاجّ مً زال٫ مجم الخُيرة في ال

َْل بةم٩ان ْ  ؤلاظابت ٖلى حؿائ٫ قاملْ لخ٣ضًم الٓاَغة ٖلمُا َام ظضا في اٖخ٣اصها َٓ: ما الٗى٠ اإلاضعسخي 

ٓالضًت في الٗملُت الررب ما الخ٣لُل مً خضتها، ٢ّل ٖلى ألاؤْ  ٍٓت الخض مً الٓاَغةاإلاكاع٦ت ال ُّ بن ٧اهذ َظٍ ؾ

 ؟لضٔ ٞئت اإلاخمضعؾين اإلاغا٣َين.. الٓاَغة

 ماَُت العىف اإلادزس ي: -ؤوال

٠ الٗى٠ لٛت في لؿـان الٗغب، ّ (2002)الخىػاوي،  في ْعص حٍٗغ
ّ
َْٓ يض  بإه ٤ بّ،  ــت الٞغ ِ

ّ
٢ْل الخغ١ باألمغ 

ٓم ْفي الخضًض " بطا  ْالل ْالخٗى٠ُ الخٗبير  ْاٖخى٠ ألامغ ؤزظٍ بٗى٠،   ،  في ؤمٍغ
ً
٣ُـا ٓ ٖى٠ُ بطا لم ٨ًً ٞع َْ  ،٤ الٞغ

ال ٌٗىِٟا"   (.110: 2002)الخىػاوي، ػهذ ؤمت ؤخض٦م ٞلُجلضَا 

ٓاظّ الباخشين  ؤَّم  ٞةّن  ْلئلقاعة ْاإلاٟاَُم الاظخماُٖاإلاكا٧ل التي ج ٟاث  ين في صعاؾت الٗى٠ مك٩لت الخٍٗغ

اإلاغجبُت بّ، ٞالٗى٠ مهُلر ز٣افي بالضعظت ألاْلى، ٞما ٌٗخبر ٖىٟا في ز٣اٞت ما ٢ض ال ٌٗخبر ٦ظل٪ في ز٣اٞت 

.  . (32: 1993)اإلاؼاشي، ؤزٔغ

ْالٗض ْالبٌٗ آلازغ ْلظل٪ ٣ٞض حٗضصث اإلاٟاَُم اإلاغجبُت بالٗى٠ ٞبٌٗ الباخشين ًٟغ١ بين الٗى٠  ْان، 

ْان ت مً الٗض ٓعة مخُٞغ ْ  ٌٗخبر الٗى٠ ن ٦ُٓت ماصًت ؤ ٓعة ؾل ٓاضر الظي ًخسظ ن ٓ الخٗبير اإلااصي ال ٓ مّٓظَِ ت هد

ً ْ  آلازٍغ ٠:ؤ ُْٞما ًلي ٖغى لبٌٗ الخٗاٍع  ممخل٩اتهم، 

ّ (2004ّ )الٗبُضي، ّٗغٌٞ -
ّ
ٓبت  بإه ْاوي الىاجج ًٖ خالت مً ؤلاخباٍ مصخ همِ مً ؤهماٍ الؿل٥ٓ الٗض

ٍْدخٓي ٖلى هُت  ؾِئت إللخا١ يغع ماصي ٓجغ،  ْ  بٗالماث ج ْ  مٗىٓي بال٩اثً الحيؤ  ( 2: 2004 العبُدي،).بضًل ٖىّؤ

ّ الٗى٠ (Bandura)باهدوزا  ّٗغَْٝ - 
ّ
٢ُْم  بإه ْجدُُم اإلامخل٩اث  الؿل٥ٓ الظي ًىجم ٖىّ ألاطٔ الشخصخي 

 (43: 1997)ؿسج، اإلاجخم٘. 

ّ (1997)ػىىز، في  (Sanda Rokeng)طاهدا زوهىؽ،ّ ّٗغْٞح -
ّ
ٓةؾخسضالا  بإه التهضًض ؤْ  ام الٛير قغعي لل٣

َْٓ ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الؿل٥ٓ الًغع باآل ؤْ  امِا إللخا١ ألاطٔاؾخسضب  ،ً ٓة الٚير زٍغ ٓا٣ٞي، بدُض ًٓظّ ال٣ خ

٢ٓذ الظي ًىهب ُّٞ ٖلى آلازغ.. ْاهُت لظاث الشخو في هٟـ ال  (32: 1997ػىىز، )الٗض

ّ الٗى٠: (114: 2001اللباهجي،)في خين ًٔغ  -
ّ
٠٢ٓ بإه ٓع الظَجي خُا٫ م ٓع ال٣ـه ٓعة مً ن ْ  ن ٓ ْظّ آزغ ؤ َ

ْٖضم الهبر ْي٤ُ  خّل مً ؤْظّ الى٣و الخـ٣جي في ألاؾلٓب ْؤلابضإ في  َْٓ او٩ٗاؽ لل٣ل٤  ٓاظِت مًٗلت،  ْم

٢ْض ًلم الٗى٠ بهاخبّ ًُٞغب هٟؿّ ْ  الهضع  ْ  ٣ًـُ٘ قٍٗغ اهخ٣اًما مً ٨ٍٞغؤ ْمً زال٫ ما  .ْؾٓؾت في الضماٙؤ

٠ للٗى٠ اإلاضعسخي:  ت هدى الىـعمىّحهُت ػدًدة جىىن اهـعالبصبؼت  خمّيز ت جاطخجابَى  ؾب٤ ًم٨ً جدضًض حٍٗغ

 لــُا.ؤو  كصد بلخاق ألاذي مادًاالؼير ؤو 
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ٓالضًت في الٗملُت اؤطباب العىف اإلادزس ي: - ْع اإلاكاع٦ت ال هُال٢ا مً َضٝ البدض الظي وؿعى مً زاللّ ببغاػ ص

ْٖضم جغ٥ الٟغنت لخٛلٛل مسخل٠ آلاٞاث  ٢ٓٝٓ بجاهبهم،  ْال ٓالضًً للمخٗلمين  ٍٓت مً زال٫ مغا٣ٞت ال الررب

ْعا عثِؿُا في مى٘ الٗى٠ في اإلاضاعؽ،ت بُجهم ٧الٗى٠ اإلاالاظخماُٖ م ال هٞةجّ  ضعسخي. بدُض ال ًم٨ً ؤن ًاصي اإلاٗلمٓن ص

ْا لّ لٓخضَم، هٓغا ٍٓ، خُض ٣ًخطخي اّؾؿؤؾباب الٗى٠ في اإلاألّن  ٌؿخُُٗٓن ؤن ًخهض ٍٓت مخٗضصة الٓظ ت الررب

ساط
ّ
ْٞٗالُاث اإلاجخم٘  ٧ّل بظغاءاث مخٗضصة ألابٗاص ٌكاع٥ ٞحها  اج ين،  ْبصاٍع ْمٗلمين  ْلُاء  ؤٞغاص الٓؾِ الرربٓي مً ؤ

 اإلا
ّ
ْاإلادل  ظىب بُبُٗت الخا٫ م٘ اإلاخمضعؾين. بلى  اث ظىبااّؾؿي 

ْاإلاٗلمين مً  ْلُائهم مً ظِت  ْؤ ْاإلاخباص٫ بين اإلاخمضعؾين  ٍٓت مبجي ٖلى الخٟاٖل الضاثم  ٞإؾاؽ الٗملُت الررب

 . غ ٫ ًؾل٥ٓ ألاْ  خُض بّن ظِت ؤزٔغ
ّ
٦ْالَما ًخإزغان بالخلُٟت  از ْلظاالاظخماُٖٖلى الشاوي    ت، 

ّ
ىا ٖىضما هدا٫ْ ؤن ٞةه

ٓهت لِا  ٓامل اإلاسخلٟت اإلا٩ م ؤي ْاَغة في بَاع اإلاضعؾت ٞمً الخُإ بم٩ان ؤن هٟهلِا ًٖ الٗ ُّ للبِئت  خُض بّن ه٣

ت ٓامل اإلاخٟاٖلت.الاظخماُْٖ ألاؾٍغ  مً َظٍ الٗ
ً
 ٦بيرا

ً
 ؤبغػ ؤؾباب الٗى٠ اإلاضعسخي هي: ْلّٗل  ت ظؼءا

م ؤن مجخمٗىا ًمغ بمغخلت اهخ٣الُت، ػبُعت اإلاجخمع ألابىي والظلؼىي: -1   ٚع
ّ
 ؤه

ّ
ْع اإلاجخم٘ اإلابجي ٖلى بال ىا هٔغ ظظ

ٍٓت ما ػالذ مؿُُغة. ٞنٔر ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ؤن  ْ  ام الٗى٠ مً ٢بل ألار ألا٦بر اؾخسضالؿلُت ألاب ٓ ؤمغ ؤ اإلاٗلم َ

َْٗخبر ؾل٥ٓ م٣ب٫ٓ في بَاع اإلاٗاًير  ت الىٟؿُتالاظخماُٖمباح  ؤلاوؿان  ٞةّن  تالاظخماُٖ -ت الؿلُمت، ْخؿب الىٍٓغ

 ٖلُّ.
ً
ْمخ٣ٟا  

ً
، مؿمٓخا

ً
 مم٨ىا

ً
٧ٓا ٓاظض في مجخم٘ ٌٗخبر الٗى٠ ؾل  ٖىضما ًخ

ً
بىاًء ٖلى طل٪ حٗخبر اإلاضعؾت  ٩ًٓن ٖىُٟا

اث ا ْاإلاجخم٘ اإلادُِ بهمن اإلآ لخاعظُت ُٞإحي اإلاخمضعؾهي اإلاهب لجمُ٘ الًَٛٓ اإلاضعؾت بلى  ّٗىٟٓن مً ٢بل ألاَل 

ْاإلاٗاف الىٟسخي  ٍْدملٓن هٟـ الررار  ٓجهم  ْاهُت ٖىُٟت، ُٞجضْن مً ٌكبه ٦ُٓاث ٖض ٓجاث في ق٩ل ؾل ٓا اإلا٨ب لُٟٚغ

ا، ٦ما  ٍْؼصاص اهدكاَع ٓع خضة الٗى٠  ٣ت جخُ ْبهظٍ الٍُغ ٦ُٓاث اإلامازلت  اث اّؾؿًدضر في بٌٗ اإلاْهٟـ الؿل

ٓاع اإلاضعؾت( مً جدالٟاث مً ؤظل الاهخماء ْ الخٗلُمُت، ٓا٠٢ الٗىُٟت )زاعط ؤؾ ٌٗؼػ لضحهم جل٪ مّما في بٌٗ اإلا

ٓعبُدـ،  ْاهُت، ُٞظ٦غ )َ ٦ُٓاث الٗض ْالؿل ّ( "1995الخٓظِاث 
ّ
  واهذ البِئت زازج اإلادزطت عىُـتبطا  ؤه

ّ
 ؿةن

 ".اإلادزطت طخىىن عىُـت

ْهي الٗاثلت، اإلاجخم٘، ْؤلاٖالم  بلى ؤّن  لخٓظٌّكير َظا ا ٓامل  اإلاخمضعؽ في بُئخّ زاعط اإلاضعؾت ًخإزغ بشالر ٖ

ٓ هخاط للش٣اٞت اإلاجخمُٗت الٗىُٟت.  ْبالخالي ٩ًٓن الٗى٠ اإلاضعسخي َ

ْوٛمٍغ  الىـسة الظلبُت للمخعلم الـاػل حعلُمُا: -2 بالدشجُ٘ في ٦شير مً ألاخُان ه٨ً ؤلاخررام للمخٗلم الىاجر 

ْاإلا٩اٞإة ٖلى هجاخّ، بِىما هخجاَل اإلاخمضعؽ الٟاقل حٗلُمُا ْ  ْاإلاضح  ْههب ٖلُّ ظم ؤ الظي ال ًخجاْب في اله٠ 

ػ   ٓإ ال٣ٗاب ٖلُّ ما جغجب ٖلى طل٪ بْغ ْمغا٣ٞخّ بُضاٚٓظُا لخصخُذ ؤزُاثّ، بل حؿلُِ ؤه ًٚبىا، بض٫ حشجُّٗ 

م ٖىض جد٤ُ٣ ه ب اإلاخمضعؾين مً ؤؾَغ ْاٞ٘ ْاَغة َْغ ت الض ٓالضًً. ٞدؿب هٍٓغ ٓٞا مً ٣ٖاب ال خاثج يُٟٗت ز

ْعاء الٗى٠، بط  ّٞاإلخباٍ َٓ الضاٞ٘ الغثِسخي مً 
ّ
ٓاؾُت الٗى٠ ًخم٨ً الٟغص الظي ٌكٗغ بالعجؼ ؤن ًشبذ  ؤه ب

ْالٛيرة. ٦ظل٪خانّ ٢ضعاجّ ال  ما هٔغ ؤن الٗى٠ هاجج ًٖ اإلاىاٞؿت 
ً
اإلاخمضعؽ الظي ٌٗا٢ب مً ٢بل  ٞةّن  ت، ٨ٞشيرا

ٓامل ٧الش٣اٞت  َْظا هاب٘ مً ٖضة ٖ ٕٓ )جخو( ًم٨ىّ ؤن ًهب ًٚبّ ٖلُّ،  مٗلمّ باؾخمغاع ًبدض ًٖ مٓي

ا. ْٚيَر ْالخلُٟت الضًيُت  ْالجيـ   الؿاثضة 

ٓلُت للمضعؾت مً  طلىهُاث اإلادزطت(:)العىف اإلادزس ي َى هخاج الخجسبت اإلادزطُت -3 َظا الخٓظّ ًدّمل اإلاؿئ

 مً
ً
بٗا ْالخض مجها، حكير الضعاؾاث هاخُت زل٤ اإلاك٩لت َْ ٓاظِتها  ْْي٘ الخُِ إلا عة الخهضي لِا  بلى  هاخُت يْغ

٢ْ٘  ؤّن  َِْٗل ٖلى  ٓانل  ْالظي  ٌٗاوي مً ؾٓء الخ هٓام اإلاضعؾت ب٩املّ مً َُإة الخضَعـ ْألازهاثُين ْؤلاصاعة 
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لت ٢ض جِٓغ ٖلى ق٩ل ٖى٠ مضعسخ ٦ُٓاث ٚير مؿْا ٢ٓذ جٟغػ لىا  ؾل ٓا٫ ال ٓجغة َ ْ ٖال٢اث مخ ًا٦ض ٖلى طل٪ مّما ي. 

إلاً بدـ،  (الضعاؾت التي ؤظغاَا )٧ ٦ُٓاث الٗىُٟت هي هخاط اإلاضعؾتؤن ال"بلى  جّٓنل( خُض 1995في )َْغ ٍْم٨ً ؿل  "

ْهي:بلى  ج٣ؿُمِا  زالر ؤؾباب 

ْحٛيراث مٟاظئت صازل اإلاضعؾت. - ٓجغة   ٖال٢اث مخ

٢ْم٘ للُالب. -  بخباٍ ٦بذ 

ٓ الرربٓي. -  الج

٣ٍْهض بها الخُٛيراث التي جمـ اإلاؿئ٫ٓ ألا٫ْ ٖلى عؤؽ  العالكاث اإلاخىجسة والخؼيراث اإلاـاحئت دازل اإلادزطت: -4

ْمت ٖىض اّؾؿاإلا ْجٓظِاث مٛاًغة ًٖ ؾاب٣ّ جسل٤ م٣ا ْمجيء مؿئ٫ٓ آزغ بىمِ حؿُير مسخل٠  ٍٓت مشال  ت الررب

 ْ ين  ْاإلاخمضعؾين اإلاغا٣َين خُض زانّ ؤلاصاٍع  ضا٫ّ ًهٗب ٖلحهم  ج٣ّبل طل٪ الخُٛير، ؤًًا ٖىض اؾدبت لضٔ اإلاٗلمين 

٣ت ٖمل مسالٟت ًٖ ؾاب٣ّ ْمؼاط مسخل٠، م٘ ٖضم ْ  مٗلم بمٗلم آزغ ٢ض ٩ًٓن لِظا ألازير ٍَغ بإؾالُب مسخلٟت  

ْمىدِم الٟغنت لؿمإ آعائهم بما ًدضر صازل اإلا م جدًيرا هٟؿُا، اّؾؿبقغا٥ اإلاخمضعؾين   ْمً صْن جدًيَر ت 

بلى  ًاصي خخما في الجهاًتمّما الٟاٖلين  في اإلاضعؾت  ٧ّل اإلاٟاجئ مً قإهّ ؤن ٤ٌُٗ الاجها٫ الجُض بين  َظا الخٛير 

ٓٙ الِضٝ اإلاؿُغ.  ْٖضم بل  (264 :2007)ػه، الٟكل 

اث التي ؿظسث العىف اإلادزس ي: - اث التي ٞؿغث الٗى٠ بك٩ل  الىـٍس ٢ْْٟذ ٖىضٍ  ٖامّ ًٓظض الٗضًض مً الىٍٓغ

ٓلت، إلاا لِظٍ الٓاَغة مً إلاا لِا مً جإزير ؾلبي ٖلى ؤٞغاص َظٍ اإلاجخمٗاث.  ٦ما ؤَّم  ٢ْٟت مُ ُت في ظمُ٘ اإلاجخمٗاث 

ْمجها: ت مسخلٟت جٟؿغ ؾل٥ٓ الٗى٠ في اإلاضعؾت   جٓظض هماطط هٍٓغ

  :ت الخدلُل الىـس ي ت ؤن الٗى٠ مك٩لت هٟؿُت ال بظخماُٖتهـٍس خُض ًا٦ض  ًٔغ ؤصخاب َظٍ الىٍٓغ

ْالتي "ؿسوٍد ؼة الخُاة  ؼجين ؤؾاؾِخين َما: ٍٚغ ْاؾخمغاع ًخّم " ؤن ؤلاوؿان ًمخل٪ ٍٚغ ٓاؾُتها الخٟاّ ٖلى الخُاة  ب

ب بدُض  ت الخسٍغ ْلضًّ هٖؼ ْان، ٦ما ًٔغ ؤن ؤلاوؿان ًسل٤  ٤ الٗض ؼة اإلآث التي ٌٗبر ٖجها الٟغص ًٖ ٍَغ ٍْٚغ  ،ٕٓ الى

٢ْض ٌؿخسضم ٌّٗبر ٖجها بٗضة َغ١ لظل٪ ٣ٞض اٖخب ٓصة صازل ؤلاوؿان،  ٓعٍت مٓظ ْالٗى٠ َا٢ت ال قٗ ْان  ر الٗض

ْاهُا، مّما الٟغص ؤؾلٓب ال٨بذ بطا لم ًجض مىٟظا لِظٍ الُا٢ت  ٢ض جدؿبب لّ  بًٍٛٓ هٟؿُت، ٩ُٞٓن جخها ٖض

ٓ مهضع حهضصٍ ْاهّ هد ْ  ٢ْض ًٓظّ ٖض  مهضع آزغ.بلى  ٢ض ًٓظّؤ

  :"ت الخاحاث "َسمُت الخاحاث عىد ماطلى تهـٍس ْجٟاٖلّ  بلى ؤّن  ْحكير َظٍ الىٍٓغ  ٍٓ الٟغص في ؾُا١ هم

ً ٨ًدؿب ال٨شير مً الخاظاث الىٟؿُت ٧الخاظت الاظخماعي ْالخ٣ضًغ بلى  م٘ آلازٍغ ا،  الاظخماعيالخب ْألامً  ْٚيَر

ْالتي ْيِٗا ٖلى ق٩ل َغمي ًب ٍْيخهيًٓظض ال٨شير مً الخاظاث الىٟؿُت  ٓلٓظُت  بلى  الخاظتبلى  ضؤ بالخاظاث الٟيًز

 ْ ّجد٤ُ٣ الظاث في ٢مت الِغم 
ّ
عة بقبإ َظٍ الخاظاث  ؤه ٓا٤ٞ الىٟسخي  ٌكٗغ الٟغصخّتى ال بض مً يْغ بالخ

" ؤن الٗى٠ ؾل٥ٓ ًلجإ بلُّ الٟغص هدُجت الٟكل في بقبإ خاظاجّ الىٟؿُت ماطلىْمً َىا ٌٗخبر "، الاظخماعيْ

 ألامً.بلى  ت الخاظتزانّ ْ 

  :ت الظلىهُت ْالىدُجت ٞهي جٔغ بإن البِئت هي اإلادضص الىـٍس ٓع الؿبب  ت الٗى٠ مً مىٓ ْجٟؿغ َظٍ الىٍٓغ

ْؤن جخهُت الٟغص جدك٩ل مً زال٫ الخبراث التي ًخٗغى لِا ٖبر ٖملُت الخيكئت  الغثِسخي في حك٨ُل ؾل٥ٓ الٟغص 

ٝ الاظخماُٖ غ ٘ جالبُئُت في اإلاجخمْ  ت الاظخماُٖت، ٞالْٓغ
ّ
ْؤن جإزير البِئت ًمخض مً  از في جدضًض الؿل٥ٓ الٗى٠ُ، 

 الؿل٥ٓ الخاعجي.بلى  الؿل٥ٓ الضازلي
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  :ت اإلاعسؿُت ؼ ًالىـٍس
ّ
٣ت التي ً غ٦ ت ٖلى الٍُغ  ؤصخاب َظٍ الىٍٓغ

ّ
َْٗالجِادل ٓماث  ٓاؾُتها اإلاٗل ، ل الٟغص ب

ً بؿبب جٟؿير ٚير ؾلُم لؿل٥ٓ ْ  ٣ٞض ًيخج ؾل٥ٓ الٗى٠ يض آلازٍغ ٢ْض ٩ًٓن جٟؿيٍر بُٗض ؤ  ً ٓا٫ آلازٍغ  ٧ّل ؤ٢

ٓا٢٘.  البٗض ًٖ ال

  ت الخعلم ٍْخٗلم الٟغص الؿل٥ٓ : الاحخماعيهـٍس ت ؤن الٗى٠ ؾل٥ٓ مىمظط  ٍْٔغ ؤصخاب َظٍ الىٍٓغ

ْبك٩ل  المُت التي ًخٗغى لِا  ُت ؤلٖا ْمً اإلاهاصع اإلاٗٞغ ْاوي مً البِئت التي ٌِٗل ٞحها  ٓن الظي  زاّم الٗض الخلٍٟؼ

 ٌٗغى 
ّ
ْبهُٜ مسخلٟت.جاَاج ْاهُت  ٤ ألابُا٫ في البرامج التي حٗغى هماطط ٖض : 2011)السواػدة، اث مسخلٟت ًٖ ٍَغ

1657) 

ْؤق٩الّ...، ُٞخطر ظلُا ؤن َظٍ بلى  بٗض الخُغ١  ْحؿلُِ الًٓء ٖلى َبُٗخّ، ؤؾبابّ،  الٗى٠ اإلاضعسخي 

ة ال ًم٨ً ؤن ٌؿتهان ت التي حٗخبر زْغ ٓجها ؤخض الٓاَغة حؿخنٝز الُا٢ت البكٍغ ٓماث الخ٣ضم في  ؤَّم  بها ٧ م٣

 اإلاؿخ٣بل، لظا حؿخلؼم 
ّ

ٍٓت إله٣اط ما ًم٨ً خال ٗا مً مسخل٠ الٟاٖلين ْقغ٧اء الٗملُت الررب ْجضزال ؾَغ  ٖاظال 

ْمً بين ؤلاظغاءاث اإلا٣ررخت ما ًلي:  به٣اطٍ، 

 ؤلاحساءاث اإلالترخت للخد مً طلىن العىف اإلادزس ي: -1

لُت اإلال٣اة  بلؼام ألاؾغة باإلاكاع٦ت - ْلُاء بش٣ل اإلاؿْا ُٖٓت لؤل ْج ْالخٗاْن م٘ اإلاضعؾت، م٘ قغح  ْاإلاخابٗت الٟٗالت 

ٍٓت.  م قغ٧اء في الٗملُت الررب ْعَم الغثِسخي، باٖخباَع ْاؾخ٣التهم مً ص ٓا٢ب الالمباالة  م مً ٖ ْجدظًَغ  ٖلى ٖاج٣ِم، 

 .ْاإلاٗلمين آلاباء مجالـ جُٟٗل -

ْٖضم الدؿرر ٖلحها، لخرر٥ اهُباٖا لضٔ اإلاخمضعؾين  بلؼام مضًْغ اإلاضاعؽ بالخبلُٜ - ًٖ خاالث الٗى٠ اإلاسجلت 

َْٗا٢ب ٖلحها ال٣اهٓن. ٓلت  ٦ُٓاث ٚير م٣ب  بإن مشل َظٍ الؿل

ٓعَم، مً زال٫  - ْلُاء ؤم ْؤ ٢ٓاجي للمخٗلمين  ْاإلانهي في الجاهب ال ْع مؿدكاع الخٓظُّ ْؤلاعقاص الىٟسخي  جُٟٗل ص

ْالخهو ؤلا   عقاصًت.ج٨ش٠ُ اإلا٣ابالث 

ْالخإزغ ًٖ اإلاضعؾت. -  اإلاخابٗت اإلاؿخمغة لخاالث الُٛاب 

٣غ  ن الرربُت بامخُاػاث ٧ّل ًُ ْلُاء في اإلاْ  اإلاِخمين بكْا رراٝ اّؾؿمىاٞ٘ اإلاكاع٦ت الٟٗالت لؤل َْظا ؤلٖا ٍٓت،  ت الررب

ْع الِام الظي ًاصًّ  ٍٓت،  صٞ٘ ٧ّل بالض عة جُٟٗل الٗال٢ت بين حؿلُِ الًٓء ٖلى بلى  الٟاٖلين في الٗملُت الررب يْغ

 ْ ْاإلاضعؾت،  ْلُاء  ْبالٟٗل اإلاِمت زانّ ألا عة.  ابِ ؤ٦ثر مً يْغ ت الاظخماُٖت في الٓٝغ الغاًَ خُض جبضْ َظٍ الْغ

ْػث ب٨شير مجغص جد٤ُ٣ ألاَ ْلُاء  ٞةّن  ْمً ظِتضاٝ الخٗلُمُت للبرامج الضعاؾُت،للمضعؾت ججا ٖضص ٦بير مً ألا

َٓا ألبىائهم. ٓل ْالتي ح٤ُٗ اإلاخابٗت التي ًم٨ً ؤن ً ْاإلاِىُت   ,Françoise Carette)  ٣ًٗٓن جدذ َاثلت اإلاكا٧ل الٗاثلُت 

2007, P71)     

 ماَُت اإلاساَم اإلاخمدزض: -زاهُا

 حعٍسف اإلاساَلــت: -1

ْبلٜ اإلاساَلت لؼت:  - ٤ الٛالم ؤي ٢اعب مً الخلم  ٓ مسخاز الصخاح:  ِاّٗغَْٞ مبلٜ الغظا٫.مً َع ٤ الٛالم ِٞ َع

 مغا٤َ ؤي ٢اعب الاخخالم.

ْهي مغخلت اهخ٣الُت بين مغخلتي هٟٗالحٗجي الا٢رراب مً الىطج الجيسخي ْالا اإلاساَلت اصؼالخا:  - ْال٣ٗلي  ي 

ل إلاغخلت الغقض. ْالغقض، ٞاإلاغا٣َت مغخلت جَا ٓلت   الُٟ
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ْالخىا٢ٌ بين بإّجه ٦ظل٪ ّٗغْٝح - ْصة ؤي ؤػمت الهغإ  ا مغخلت الخٟاْث بين الُمٓخاث ْؤلام٩اهُاث اإلادض

اث  ْالًَٛٓ ٍٓت الجؿضًت الُاُٚت  ٢ٓ٘ الاظخماُٖالخُ ْبًجاص اإلا ْلت جإ٦ُضَا  ْمدا ت بجها ؤػمت ال٦دكاٝ الظاث 

 (87: 1995)الدًدي، .اإلاىاؾب لِا

ْجسخل٠ بضاًت َظٍ خّتى ْحؿخمغ ْجبضؤ مغخلت اإلاغا٣َت مً جهاًت الؿىت الشاهُت ٖكغ  ٓما،  ً ٖم جهاًت الٗكٍغ

ْجهاًتها مً مغا٤َ آلزغ  ْازخالٝ الجيؿين. ْ  الٟررة  ١ الٟغصًت   جسً٘ إلابضؤ الْٟغ

ٓ اإلاخمضعؽاإلاساَم اإلاخمدزض:  - ٓع الشاوي َ ْ  الظي ًؼا٫ْ صعاؾخّ في الُ ْح ؾىّ بين )ؤ ٍْررا ٓع الشالض،   – 12الُ

 .  ؾىت( 20

س العىامل اإلا -
ّ
 ة في مخعلمي مسخلت اإلاساَلت:از

ٓامل التي  ٢ض ج غ َىا٥ الٗضًض مً الٗ
ّ
 ٖلى اإلاخمضعؽ اإلاغا٤َ هظ٦غ مجها: از

لْج العىامل الىـظُت: -
ّ
 في: خمش

جاَالا -
ّ
ٓ اإلاضعؾت،ج ْما ألّن  اث الىٟؿُت للمخٗلمين اإلاغا٣َين هد الخلمُظ في َظٍ اإلاغخلت ًمغ بمغخلت اإلاغا٣َت 

ْ  ًهاخبها مً حٛيراث ْجاهٟٗالهٟؿُت  غ ُت جُغؤ ٖلى جخهِخّ 
ّ
ْجدهُلّ الضعاسخي. از  َظٍ الخٛيراث ٖلى جىُٓم ؤ٩ٞاٍع 

ْٖضم ٢ضعجّ ٖلى الخ٠ُ٨ م٘ ألاْيإ بلى  الخى٣ل بين الٟه٫ٓ ًاصيْ  ٦ثرة الُٛاباث - ٓا٤ٞ الىٟسخي  ؾٓء الخ

 الجضًضة. 

ْٖضم اَخمام اإلاخمضعؽ بالضعاؾت ماقغ ٖلى ٦غاَُخَّما - ٓاظباث  ىتإلااصة م ا٫ ال ُّ ٗ  ْ  بإؾخاط اإلااصة.ؤ

ٓاػن، ْ  خالت  مً الال بؾخ٣غاع بلى  اث هٟؿُت جاصي بّايُغابَظٍ اإلاكا٧ل التي ٌٗاوي مجها الخلمُظ حؿبب لّ  ٧ّل  الالج

ٓاث الظي ٣ٌُّٗ ٖلى الخدهُل بطا لم ًل٤ بلى  جضٞ٘ باإلاخمضعؽ ْالخإزغ الضعاسخي في بٌٗ الؿى الُٛاب اإلاؿخمغ 

اًت الالػمت  ْ  مً َٝغ ألاؾاجظةالٖغ ْ  مؿدكاع الخٓظُّؤ ٓلض لضٔ اإلاخمضعؽ ي٠ٗ ؤ ٓامل الىٟؿُت ج ْلُاء. َظٍ الٗ ألا

ْبالخالي ج ْحؿبب لّ ال٣ل٤  ٢ْلت ؤلاعاصة  غ الش٣ت بالىٟـ 
ّ
ْح٣ُّٗ ٖلى جد٤ُ٣ ما ًُمذ بلُّ. از  ٖلى جدهُلّ الضعاسخي 

لجالاكخصادًت: و تالاحخماعُالعىامل  -
ّ
ٓامل في: خمش  َظٍ الٗ

ْحٛيراث اإلاجخم٘ الا٢خهاصًت  - ْاو٩ٗاؾاتها، ٞاإلاالاظخماُْٖ ًخإزغ اإلاخمضعؽ اإلاغا٤َ بإْيإ  ت الخٗلُمُت اّؾؿت 

ْمك٨الجّ ٩ٍْٓن ؤ٦ثر خؿاؾُت ب٣ًاًا اإلاجخم٘   .لم حٗض بمٗؼ٫ ًٖ اإلاجخم٘، 

ٓا٠٢  - ٓا٤ٞ الاظخماُٖاإلا ْالخ ْٖضم ٢ضعجّ ٖلى الخ٠ُ٨  في ُٚاب ْ مِٗات الجضًضة في خُاة اإلاخمضعؽ اإلاغا٤َ 

ِْٞم خاظاجّ مً قإجها ؤن حؿبب لّ ؤػماث هٟؿُت  حٗه٠ بمؿيرجّ الضعاؾُت.ْ  اإلاغا٣ٞت البُضاٚٓظُت  الجُضة 

ْالؿُاؾُت، مخإزغا الاظخما٦ُٖما ًالخٔ ؤن اإلاخمضعؽ اإلاغا٤َ ًإحي مش٣ال بمكا٧ل اإلاجخم٘ الا٢خهاصًت ْ - ت 

ْاإلآاَغ الؿلبُت اإلاىدكغة صا  زل اإلاجخم٘.بمسخل٠ الاهدغاٞاث 

ت - ًٍٓ :العىامل ألاطٍس ْعا عثِؿُا في ج٩ ْجىمُت جخهُت الخلمُظْ  جلٗب ألاؾغة ص حٛظًخّ بمسخل٠ اإلاكاٖغ ْ  حك٨ُل 

ْؤػماجّ ٓاظِت مك٨الجّ  ْم ْجماؾ٨ّ  ْجضُٖم ْخضجّ    ْألاخاؾِـ التي جم٨ىّ مً اإلاؿاَمت في بىاء مجخمّٗ، 
ّ
 ؤه

ّ
 ّبال

ت ج ٓامل ؤؾٍغ غ َىا٥ ٖضة ٖ
ّ
ْعَا ٖلى از ٓامل ما ًلي:  بض ْمً بين َظٍ الٗ  الخلمُظ في مجا٫ جدهُلّ الضعاسخي، 

ٓالضًً، - ْ  ؾٓء الٗال٢ت بين ال ْالضًّ،ؤ ْؤخض  ْ  بين الُٟل  ٓجّ.ؤ ْؤخض بز  بين الُٟل 

ٓالضًً للىخاثج الضعاؾُت التي ًخدهل ٖلحها الخلمُظ. -  ٖضم الاَخمام بمغا٢بت ال

ٓٞير ؤلام٩اهُاث الالػمت التي  - ؽ الضٖم ٖضم ج ًدخاظِا اإلاخمضعؽ في صعاؾخّ مشل: ال٨خب، اللباؽ ألاه٤ُ، صْع

ٍٓت...  ْالخ٣
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ٓ اإلاضعؾت.  - ًٍٓ هد ٓعة الؿلبُت لؤلب  اله

ْاظبهم  - ْاؾخ٣التهم ًٖ  جاٍال مباالة آلاباء 
ّ
 (120: 2000.)عشمان مىصىز، ؤبىائهم في َظٍ اإلاغخلت الخؿاؾت اج

ت: - ٤ج العىامل التربٍى
ّ
٠٢ٓ ٖلى ِٞم اإلاضًغ ألّن  ،ألاؾاجظةْ عؾتبمضًغ اإلاض خٗل ألاؾاجظة لخاظاث ْ هجاح اإلاضعؾت ًخ

ٓلِمْ  الخالمُظ ْٖالط ما ًيكإ لضحهم مً ْ  مُ ٢ْاًتهم مً الهضماث الىٟؿُت  ؤؾالُب اإلاٗاملت التي حؿاٖض ٖلى 

ْانبلى  ْالجضًغ بالظ٦غ ؤن ألاؾخاط اإلاًُغب ًاصي بالخلمُظ ،مك٨الث ْبىاءا ٖلى طل٪ ًجب ؤن ٩ًٓن اإلاضعؽ  ،الٗض

ْصا ل٩ي ٌٛغؽ في الخالمُظ خب الضعاؾت ٓامل جْ ْص ْٖ ٤ؤلا٢با٫ ٖلى الخٗلم، 
ّ
ـ،ْ  باإلاىهج خٗل ٣ت الخضَع ٧ان  ٞةّن  ٍَغ

ٓاص الضعاؾُت. ْ  ٦ٍغ الضعاؾتبلى  ٢ضعاتهم ًاصي بهمْ  اإلاىهج مىاُٞا إلا٫ُٓ الخالمُظ ْخاظاتهم ٓع مً اإلا الىٟ

ىاث،  (3: 1991)حعٍى

مغخلت اإلاغا٣َت مغخلت مِمت في خُاة جخهُت الٟغص، بط ٞحها جبرػ  الخصىصُاث الظُىىلىحُت لشخصُت اإلاساَم:-

 ْ الجّ  جاَمُ
ّ
٦ّٓ الاج ٓاء  خاّم اجّ، مً زال٫ ؾل ٤ؾ

ّ
 الاظخماعيباليكاٍ ؤْ  الٗمليؤْ  طا٥ بالجاهب الضعاسخي، حٗل

اضخي. ٨ٍْدؿب اإلاغا٤َ مً زال٫ اليكاَاث  ْالٍغ ن الاظخماَُٖظا  ّٓ ٓماث ج٩ ٦ُٓاث اإلاسخلٟت مٗل ْالؿل ت اإلاسخلٟت 

ْاخخُاظاث.. ْالٗاثلت ْألانض٢اء ًاّؾؿاإلا ٦ما ؤّن لضًّ ٢ىاٖاث  غ ت الخٗلُمُت 
ّ
ٓة ٖلى همٓ جخهِخّ، بدُض از ْن ب٣

٢ْض ًخهاصٝ َظا ؤخُاها م٘ َمٓخاجّ  ٓعي الظاحي  ٓا في ال ٖٓت ؤَضاّٞ ْخاظاجّ ٦ما هالخٔ هم جدضص َظٍ اإلاجم

ْبٗض طل٪ ًالاظخماعيْْا٢ّٗ  ن .  ّٓ جّ  خ٩ لضٔ اإلاغا٤َ َمٓخاث للرربُت الظاجُت ْؤلاج٣ان الظاحي ٖلى ؤؾاؽ زْغ

ُت. ٓ ؤِّم ْالصخيء اإلا   اإلاٗٞغ  ن اإلاغا٤َ َ
ّ
ْجدضًض ٧ل ٓٙ ؤَضاّٞ،  ا ٦بيرا لبل ت طاجّ ٣ٞض ٢ُ٘ قَٓ ما جم٨ً مً  مٗٞغ

 .٩ّل ْيُٗخّ في اإلاضعؾت ْفي الٗاثلت ْفي الخُاة ٦

ْالبضاثل الؿلُمت التي مً قاجها ؤن جدض مً مكا٧ل اإلاغا٤َ في اإلاضعؾت،  ْفي ٖال٢خّ  َْظٍ بٌٗ ؤلاعقاصاث 

 م٘ اإلاٗلم:

اضخي،  الاظخماعياإلاضعؾت جدُذ ؤق٩ا٫ مسخلٟت مً ألاوكُت مً  الجاهب الش٣افي ْ اإلاساَم واإلادزطت: - ْالٍغ

ْما ًجض هٟؿّ  ٓلّ  ٕٓ ٖلى اإلاخمضعؽ اإلاغا٤َ ؤن ًماعؽ ما ًخ٤ٟ م٘ مُ ْؤمام َظا الخى ٓا٠٢ الخٗلُمُت،  بجاهب اإلا

ْهٟؿُت ٦بيرة، بط  ٍٓت  ْلِظا ٞاليكاٍ ٢ُمت جغب ٓان اليكاٍ،  ٌؿاٖض اإلاغا٤َ ٖلى بٖالء عاٚبا في مماعؾخّ مً ؤل

ض مً الخبراث  ْٖلى ا٦دؿاب اإلاٍؼ َْؿاٖضٍ ٖلى جإ٦ُض طاجّ  ْاّٞٗ  َْظٍ ألاوكُت مً ؤًٞل الاظخماُٖص ا  ْٚيَر ت 

 الٓؾاثل التي جىمي جخهُت اإلاغا٤َ.

اث٠ اإلاساَم واإلاعلم:  - ا البِئت اإلاضعؾُت في ؾبُل جىمُت اإلاغا٤َ اظالاظخماُٖمً الْٓ خماُٖا هي ت الِامت التي حسخَغ

ٓ باليؿبت ْة، ِٞ ٓص اإلاٗلمين ٣٦ض ْع بلى  ْظ ٓ في اإلاضعؾت امخضاص لض اث٠ هٟؿُت ٖضة، ِٞ اإلاغا٤َ اإلاخمضعؽ ًاصي ْْ

ْ  ألاب ٝ م٢ّل ٖلى ألاؤ ٓالض جدذ ْْغ ٓعة لل ْلظا ٞاإلاغا٤َ ٢ض ًخدضٔ اإلاٗلم باٖخباٍع ن ىتألار ألا٦بر في ألاؾغة  ُّ ٗ ،

ْمشل ؤٖلى في الؿ ْة  ْهاجخت، ٦ما ٢ض ًخسظٍ ٢ض ْالخ٨ٟير بطا هجر في بىاء ٖال٢ت بُضاٚٓظُت ظُضة  ت  بطا زانّ ل٥ٓ 

ْما ًاإلا بٓن،  ُْٞما ًٚغ ن  ٍِْٟم ٠ُ٦ ٨ًْٟغ ْاٞ٘ اإلاخمضعؾين اإلاغا٣َين  ٍْخِٟم ص ِّم ٧ان اإلاٗلم ًضع٥ ظُضا الخٗامل 

ْمضٔ حُٗكِم م بلى  ْما ٌؿٗضَم  ٣ٍْضع ْظِت هَٓغ إلاً ٌؿخم٘ بلحهم  ٢ْض الخ٣ضًغ ْالاخررام،  ٍْىا٢كِم ٞحها، 

ٓ ما ًىُب٤ ٖلى اإلاغا٣َت.  خّٓخضاإلاغا٤َ م٘ اإلاٗلم ٦ما ً خّٓخضً َْ ٓلخّ اإلاب٨غة  ْالضٍ في َٟ  (214: 2006)هـافي، م٘ 

عي  لخُاة مؿخ٣غة  بنجىحُه وبزػاد اإلاساَم اإلاخمدزض: - ٍٓت الؿلُمت ؤمغ يْغ بقبإ خاظاث اإلاغا٣َين بالُغ١ الررب

ْاظخماُٖ ٓا٣ٞت هٟؿُا  ْج٩ٓن بلى  ا، بط ؤن ٖضم بقباِٖا ًاصيْمخ ْمك٨الجّ،  اػصًاص مخاٖب اإلاغا٤َ اإلاخمضعؽ 

ْج٣ضًم ٓاظِت َظٍ الخاظاث بالخٓظُّ ْؤلاعقاص  ْ  م ْاإلاضعؾت  تالخضماث اإلاىاؾبت في البِذ 
ّ
اث اإلاٗىُت اّؾؿاإلا ٧اٞ
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ٓاء ٧اهذ زضماث ٓ  بظل٪،  ؾ ٓ الؿ ٝ اإلاىاؾبت لخد٤ُ٣ الىم ٢ْاثُت جيهئ الْٓغ  ي لِم، مبيُت ٖلى الٗال٢اثبعقاصًت 

ْ ؤْ  ُت،ًجابت ؤلا الاظخماُٖ ا٢اتهم  ٓا٤ٞ. ؤ٢صخى جد٤٣ّزضماث بهماثُت جىمي ٢ضعاث اإلاغا٣َين َْ ٧اهذ ؤْ  صعظاث الخ

ٍٓتْ  ُتهٟٗالزضماث ٖالظُت جخٗامل م٘ اإلاك٨الث الا  ٓاظِِم.٦ما ٌٗخبر ِٞم خاظاث ْ  الررب ٓا٤ٞ التي ج مك٨الث الخ

َٓم  ْمُالب هم ؿِلاإلاغا٣َين  ٌُ ٍْ ٍْس٠ٟ مً مخاٖبهم  ْلظا دّل الخٗامل مِٗم  ٓٞير  ٞةّن  مك٨التهم  ٓاظب ج مً ال

اًت لِم ْال٣ٗلُت ْ صّخُتفي ظمُ٘ اإلاجاالث ال الٖغ ْالخغ٦ُت  ٓلٓظُتالاظخماُْٖالبضهُت  ْالٟؿُ ُت بك٩ل هٟٗالْالا  ت 

ؽ ت ٞ .ٖلمي مضْع ْٖلى ٞةّن  ْبظل٪ .٩ّل إلاضعؾت زم اإلاجخم٘ ٦اببخضاًء باإلاكاع٦ت ألاؾٍغ ٍٓين   مً خ٤ اإلاغا٣َين ٖلى الررب

ْٖلى الجِاث طاث الٗال٢ت ؤن ٣ًضم لِم  ْػ َظٍ ٧ّل ألاؾغة  اإلاغخلت الخغظت بؿالم  ما مً قإهّ مؿاٖضتهم ٖلى ججا

ن بها.آزاع ٢ضع مم٨ً مً إ٢ّل ْب ْالخىا٢ًاث التي ًمْغ  اإلاك٨الث 

ت: -زالشا  ماَُت اإلاؼازهت ألاطٍس

ف ألاطسة لؼت:   -1 ٍْم٨ً ال٫ٓ٣ ؤن  -حٗجي –ألاؾغة حعٍس ْعص في ٦خب اللٛت: ؤَل بِذ ؤلاوؿان ٞهي ٖكيرجّ.  خؿبما 

٦ُْٟا  لُاث ٦ما  ْٖلى الٗاثلت، ٖلحهم ُٞما بُجهم مؿْا ْصعظت  ٧ّل ٧لمت ألاؾغة جُل٤ ٖلى ألاَل   هخماثّ.اخؿب مغ٦ٍؼ 

َْٗض للخُاة ا الخلُت ألاْلى ابإّجه" (2004زمظان )ِاّٗغٌٞحعٍسف ألاطسة اصؼالخا:  -2 ْٞحها ًرربى  لتي في ْاللِا الُٟل 

ْؤزال٢ُا"   .(119: 2004زمظان، )هٟؿُا، بظخماُٖا، 

غاٝ، زم ج٨مل َظٍ  ْجغبُّ الرربُت الصخُدت التي حؿاٖضٍ ٖلى ا٦دؿاب ألازال١ ْألٖا بطن ألاؾغة حٗلم الُٟل 

.ماّؾؿاإلاِمت   اث اظخماُٖت ؤزٔغ

ت:  -3 الء؛ ْؤلاهخماء بين ؤٞغاص  اإلاكاع٦ت في مجا٫ الخٗلُمحٗجي حعٍسف اإلاؼازهت ألاطٍس ٓع بال الخٗاْن ال٣اثم ٖلى الكٗ

 ْ ماجاإلاجخم٘ 
ّ
٣تمىٓ ٓاَىين بٍُغ ٢ُْاصجّ مً زال٫ بؾِام اإلا ؤزٔغ في جهمُم الٗملُت الخٗلمُت الخٗلُمُت. ؤْ  ّ 

 (65: 1997)وامل، 

ْالخ٩اٞل ما  ٞةّن  ْمىّ  ْاإلاٗلمين ٖلى اإلاكاع٦ت ال٣اثمت ٖلى  مبضؤ الخٗاْن  ْلُاء  ٢ْل٤ ألا قغ ٖلى مضٔ بَخمام 

 ْ ْالجِض  ٢ٓذ  ٓٞير ال ْطل٪ بخ ٍٓت ْيمان ؤًٞل خّتى مؿخ٣بل ألابىاء  ٓاعص اإلااصًت مً ؤظل بهجاح الٗملُت الررب اإلا

٦ُٓت التي ج ٢ٓٝٓ ؤمام اإلاك٨الث الؿل ْال غ مؿخ٣بل لِم، 
ّ
 ٖلى جد٤ُ٣ َظا الِضٝ. از

٢ٓذ الغاًَ جٟكذ ال٨شير مً  م ْفي ال ٓص بالٚغ ْؤنبدذ تهضص  َظٍ الجِ ٍٓت  مٓاَغ الٗى٠ في ألاْؾاٍ الررب

ٍٓت بغمتها. ٓمت الررب ٢ْض حٗه٠ باإلاىٓ  مً ٢لتها، 

ٓاء في  اإلاخمضعؾينْ  ًخٗغى اإلاٗلمٓن : ؤػياٌ العىف التي ًخعسض لها اإلاخمدزطين اإلاساَلين -2 ين ٖل خض ؾ ْؤلاصاٍع

ٓمُت  ِا:ّم ؤَ ؤق٩ا٫ مخٗضصة مً الٗى٠بلى  خُاتهم الُ

لً  العىف اللــي: -
ّ
 ...الكخم، الٓقاًت، ال٩لماث الىابُتْ  الهغار، الؿبفي  خمش

 ..ؤلاَما٫، ٖضم ج٣بل اإلاخمضعؽ، ؤلاَاهت، الخمُيز.ٍِْٓغ مً زال٫  العىف الىـس ي: -

ْ  الًغب باألًضيب ًخجؿض العىف الجظدي: - ْاث، نٟ٘ الٓظّ، الغ٦الث، ليْ ؤ غاٝ، صٞ٘  ألاص ٓة... اإلاخمضعؽألَا  ب٣

ْ  جٓظُّ ؤلٟاّ بظًئت ٣ٍْهض بّ  العىف الجيس ي: - ْ  خغ٧اثؤ ْ  بًماءاث ٚير ؤزال٢ُتؤ ٓاص بباخُتؤ ٌ إلا ْ  الخٍٗغ ؤ

ْ  بظباٍع ٖلى الخلٟٔ بإلٟاّ ظيؿُت ْ  الخدغفؤ خهاب.ؤ       (34: 2001)ؤخمد،  ..الٚا

ْمُالب  ٍٓت خاظاث  مخٗلم مغخلت اإلاغا٣َت ْزهاثهِا ْمً بين ما ًجب ؤن ًضع٦ّ ظُضا قغ٧اء الٗملُت الررب

ٓامل اإلا ُْٞما ًلي الٗ ٣ت اإلاشلى للخٗامل مّٗ،  ت الٍُغ غ مً ؤظل مٗٞغ
ّ
ْبٌٗ ؤلاعقاصاث  ة في مغخلت اإلاغا٣َت،از

ٍٓت ْفي ٖال٢خّ م٘ اإلاٗلم:اّؾؿْالبضاثل الؿلُمت التي مً قاجها ؤن جدض مً مكا٧ل اإلاغا٤َ اإلاخمضعؽ في اإلا  ت الررب
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  حكير ال٨شير مً الضعاؾاثألاطسة واإلادزطت: بمخُاشاث حعاون  -2
ّ
ال ًم٨ً الٓن٫ٓ لخل٫ٓ هاظٗت للخض مً  ّبلى ؤه

ٓصاث ما ؤؾمخّ ) ْهي  (Bouchamma Yamina, 2004للٗى٠ اإلاضعسخي صْن ج٩اج٠ مجِ ٍٓت  باأل٢ُاب الشالزت للٗملُت الررب

ْاإلاضعؾت. ْاإلاضعؾٓن امخُاػاث ٦بيرة مً   (Bouchamma,Y.et Moisset,J. 2004) الخلمُظ، ألاؾغة  ْلُاء   الخعاون ٨ٍْدؿب ألا

 ، ٞاإلاىاٞ٘  اإلا٨دؿبت مخٗضصة هظ٦غ مجها:اإلاخبادٌ

 جباص٫ اإلاٗاٝع بك٩ل ؤًٞل؛ -

 ا٦دكاٝ اإلاهالر اإلاكرر٦ت؛ -

ٓ مسخل٠؛ ّٗغٝمخٗت الخ -  ٖلى آلازغ ٖلى هد

ْجدؿين مِاعاتهم ٦مغبين. -  جٓؾُ٘ آٞا٢ِم 

ْبم٩اهُاث ظضًضة  ٦ما ؤّن  ْبؾِام جغبٓي مبخ٨غ،  ٓاعص ظضًضة،  جها مً م
ّ
الخٗاْن م٘ اإلاضعؾت بدض طاجّ ًم٨

ْما َبُٗت َظٍ الٗال٢ت؟ ٓانل. ٠ُ٨ٞ ٩ًٓن َظا ألازير   للخ

 :العالكت مع ألاولُاء -3

ٓانل م٘ اإلاضعؾت في  - ْلُاء الاَخمام بالخ ٤ما ً ٧ّل ٖلى ألا
ّ
ْاخخُاظاجّ.  خٗل  بمهلخت الُالب 

ٓبت، بٖالم اإلاضعؾت باإلاؿخجضاث  - ْلُاء الخٗامل بكٟاُٞت، اإلاكاع٦ت باالظخماٖاث، بخًاع الخ٣اعي اإلاُل ٖلى ألا

٣اإلا
ّ
ٓمُاث الُالب، الالرزام بةخًاع خٗل ْاؾخماعة الُالب بك٩ل ناص١، مخابٗت ً غ الهحي  ت في الُالب، حٗبئت الخ٣ٍغ

٢ٓذ اإلاىاؾب بلى  الُالب ْؤزظٍ في ال ْلباؾّ ْصخخّ.اإلاضعؾت   ْالاَخمام بٛظاثت 

ْبررجِب مؿب٤. - ْلُاء م٣ابلت اإلاٗلمين، ؤًٖاء ؤلاصاعة بمٓظب خهو اإلا٩ٓر   ًد٤ لؤل

ٓصة ؤبىائهم للبِذ. - ٣ت ٖ ْلُاء بٖالم اإلاضعؾت ًٖ ٍَغ  (101: 2014)صابت،  ٖلى ألا

ٓز٣اُٞت ما ًجٗل اإلاكاع٦ت في الٟٗل  ٧ّل لِـ  ْلُاء بىٟـ االخلُٟاث الؿٓؾُ  الرربٓي مخباًىت، لٗل َظا مًألا

؟  ؤَّم   الٗغا٢ُل، ؤم ؤن َىا٥ ٖغا٢ُل ؤزٔغ

 العساكُل التي جىاحه مؼازهت ألاولُاء: -4

 ( ؤهبر العساكُل التي جلف ؤمام جيامل اإلاؼازهت بين ألاطسة واإلادزطت: 1987ا Swapًلخص )طىابا

٢ٓذ الالػم مً ٦ال الجاهبين؛ -  ي٤ُ ال

ْاللظالن ال ًلخ٣ُانالٓي٘ الخالي للٗال٢ت  - ْلُاء  ـ ْألا   بين َُإة الخضَع
ّ
في خاالث هاصعة مشل )اإلاُالبت بمىدت بال

ْلُاء، ؤلاخخجاط ٖلى ٦كٝٓ الى٣اٍ، في خاالث الُٛاب...(  الخمضعؽ،  بظخمإ ألا

ْالتي ال ج٩ٓن  - ٓانل    َبُٗت الخ
ّ
٢ْاث الخغظت،بال ْ  في ألا ٓ ؤزىاء ألاػماث ؤًً ٩ًٓن ٚالبا الِضٝ مً اؤ ٓانل َ لخ

 البدض ًٖ الخل٫ٓ.

ٓالضًت ٩ًٓن في بٌٗ الخاالث مسخلٟا ٓا٢٘ اإلاكاع٦ت ال ـ ل َُْإة الخضَع ْلُاء  ٓعاث ألا ْ  ْجه مخىا٢ًا، ٞمشال ؤ

ْلُاء الل٣اءاث، ًغظ٘ اإلاٗلم طل٪ ألؾباب بلى  ٖىضما ال ًدًغ ألا ْلُاء  ْٖضم ؤلاَخمام، م٘ ؤن بٌٗ ألا الالمباالة 

ٓع َظٍ الل٣اءاث، ما ًاصي خخمامخٗضصة ال ًم٨جهم ٞٗال  ت  بلى  خً مجهما  ٧ّل جهضٕ الكغا٦ت بُجهما صْن مٗٞغ

 ألاؾباب الخ٣ُ٣ُت لظل٪. 

 اإلاخمضعؾين؛ ْ  ل٣ض حٛيرث َبُٗت الٗال٢ت بين اإلاٗلمين
ّ
ٓم الُاٖت ْؤلاخررامخُض به ٓم بلى  خ٣لذ مً مِٟ مِٟ

غ ٖلى الاظخماعيؤلاؾخ٣ال٫ الظاحي للمخٗلمين، َظا الخٛير 
ّ
ما اإلاماعؾت اإلاِىُت ال  ؤز ُّ خ٫ٓ َبُٗت الٗال٢اث بين ؾ

ْبازخهاع ل٣ض حٛيرث اإلاِىت ْالكغ٧اء في الٟٗل الرربٓي،  ْلُائهم بالٟٗل حّٛيرْا.ألّن  الٟاٖلين  ْؤ الخٔ في ْ  اإلاخمضعؾين  ٍُ
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ْالخٟاٖالث الؿلبُت في ألاْؾاٍ اإلاضعؾُت،  ٦ُٓاث  ٓاث ألازيرة اهدكاع ؤهماٍ ظضًضة مً الؿل ْلٗل في م٣ضمتها الؿى

ْ  ٩ّل مٓاَغ الٗى٠ الؿاثض ب ْبػاء اإلاٗلمين  ٓاّٖ بين اإلاخمضعؾين اإلاغا٣َين  ين ؤخُاها.خّتى ؤه  ؤلاصاٍع

ٓعة الٓاَغة َٓ صز٫ٓ ؤٞغاص ألاؾغة ؤخُاها ٦ُٝغ في َظٍ  ْالظي ػاص مً خضة زُ ٓم  ح الُ ْاإلاك٩ل اإلاُْغ

ْػ في بٌٗ الخاالث الخغم اإلاض ْجخجا ْاهُت  ٧ٓاث الٗض ْجمخضالؿل ْالخهجم ًخّم زاعظّ خُض بلى  عسخي،  اٖرراى اإلاٗلمين 

ظِم مً اإلا ٍٓت.اّؾؿٖلحهم بٗض زْغ  ت الررب

ْهمُا لئلجها٫ ُٞما  - ٓمُاث الخالمُظ  ٧ٓا ٖاصًا مىخٓما في ً ٓم ؤن الٗى٠ اللٟٓي ٢ض ؤنبذ ؾل بن اإلاالخٔ الُ

 (98: 2014)صابت،  بُجهم، صْن بصعا٦ِم بمضٔ جىاُّٞ م٘ خغمت الٓؾِ اإلاضعسخي.

ٍٓت. اّؾؿالٟاٖلين في اإلا ٧ّل الٗى٠ اإلااصي ٞال ٣ًل ٖىّ زُغا زهٓنا ؤن حهضص ؤّما  -  ت الررب

ْجهم م٘ اإلا ْحٗا ْلُاء   ت الخٗلُمُت بازخالٝ بم٩اهاتهم:اّؾؿُْٞما ًلي جبُان لُغ١ مكاع٦ت ألا

 ػسق مؼازهت ألاولُاء: -5

ال ًمل٩ٓن هٟـ  ْلُاء ال ٌك٩لٓن ٞئت مخجاوؿت  ْجهم في ألا ْحٗا ٣ت ٞٗالت في اإلاضعؾت،  ؤلام٩اهُاث للمكاع٦ت بٍُغ

 ٞغص. ٧ّل ت إلاخُلباث ْخالت ؾخجابالٓؾِ اإلاضعسخي ًجب ؤن ًإزظ ؤق٩ا٫ مسخلٟت مً ؤظل الا 

ٓماث  َْم مِخمٓن بخل٣ي ؤ٦بر ٦م مً اإلاٗل ْلُاء مؿخٗضْن لئللرزام بٟٗالُت في ٖملُت حٗلم ؤبىائهم  ؤٚلبُت ألا

٣ت إلاؿ  اٖضتهم.خ٫ٓ ؤًٞل ٍَغ

ْلُاء ن  ِٞم ؤما بٌٗ ألا ْآزْغ ٢ْذ ْظِض ؤ٦بر مً ؤظل اإلاكاع٦ت في وكاَاث اإلاضعؾت،  مؿخٗضْن لخسهُو 

ٓاُٖض ص٣ُ٢ت.  ٌكاع٧ٓن خؿب م

ْمً بُجها  ْج٣ررح ؤق٩ا٫ مسخلٟت للخٗاْن،  ْلُاء في اإلاضعؾت،  حؿعى الٗضًض مً البرامج لدشجُ٘ مكاع٦ت ؤهج٘ لؤل

ٓطط الظي ٨ٌٗـ مكاع٦ت ٓاٍ الش٣افي ْ َظا الىم ْمؿخ  ّٞ ْلُاء ٧ّل خؿب ْْغ ٍٓاث  ٍّٓضرْ  الاظخماعيألا ظلُا مؿخ

 اإلاكاع٦ت:

 همىذج ٌعىع ػبُعت مؼازهت ألاولُاء في العملُت التربُت:

ْاإلاضعؾت،بلى  تهضٝ َظٍ الخُب٣ُاث ُض الٗال٢ت بين ألاؾغة  ٓٞير ْ جَٓ ْلُاء مُالبٓن بخ في َظٍ البرامج ٩ًٓن ألا

ِٗا، باإلياٞت٢ْذ ْظِض للمكاع٦ت في صٖم اإلاضعؾت  ْمكاَع ِم بلى  ْوكاَاتها  ْجدؿين مٗاٞع ؤلاؾخٟاصة مً الخٗلم 

ْحٗلم مِاعاث حؿاٖضَم في مجاعاث ع  ٍٓت  حٗلم ؤبىائهم بالٓؾاثل الٗلمُت الٟٗالت... ٍخّم ْبصعا٥ خ٣ُ٣ت مِمتهم ألاب

لُاتهم  ْمؿْا ْاظبهم  ٓا مً  ْلُاء اؾخ٣ال جاٍٞإًً هدً مً َظا؟، ٞمٗٓم ألا
ّ
ْ  اج ْع ؤلا٢خهاصي، ؤبىائهم،  ٓا بالض ا٦خٟ

لُت ٖلى  لُت ٖلى اإلاٗلمين، ٞمً ًخدمل اإلاؿْا ٓا بش٣ل اإلاؿْا ما ٢ض ًررجب؟ بُبُٗت الخا٫  جخدمل اإلاضعؾت في  ٧ّل ْعم

ْلُا  ء.الجهاًت هخاثج ال مباالة ألا

 ْمىّ ٞ 
ّ
ْهاجخا،٩ل ٓاًَ  ما بلرزم الكغ٧اء الٟاٖلين )ألاؾغة، اإلاضعؾت( باإلاكاع٦ت ٧ان الخٗاْن  ٞٗاال  ُْٞما ًلي م

ٓطط. ٦ُُْٟت جُب٣ُِا لِظا الىم ٓة   ال٣
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(GALAND, 2011, P22) 

ٝ حٗلم ألابىاء،  ًخطر مً ْج٣ُُم مؿخمغ لْٓغ ت  ت جم٨جهم مً مٗٞغ زال٫ مُُٗاث الجض٫ْ ؤن اإلاكاع٦ت ألاؾٍغ

اصة ٞٗالُت  َِا ٍػ ٓٞير قْغ ْج ً قغ٧اء الٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت ٖىض ؤلالرزام بها 
ّ
ٓة التي جم٨ ٓاًَ ال٣ َْظا ؤخض م

ْبالخالي الىجاح خخما ٩ًٓن مً هه ت م٘ اإلاضعؾت  ٓبتالكغا٦ت ألاؾٍغ ْؤن ؤي نٗ ْ  ُبها،  بهدغاٝ ٢ض ٌٗررى ٖملُت ؤ

 ٓٝ٢ٓ ْال ْلُاء إلاغا٣ٞت ؤبىائهم  ْاإلاؿخمغ لؤل ٓص الضاثم  ْلُاء لّ باإلاغناص ْفي خُىّ، طل٪ مً زال٫ الٓظ الخٗلم ٩ًٓن ألا

ْطل٪ إلاا لّ ٢ْذ  ٧ّل ُت هٟؿُت بالٛت، ؤَّم  بجاهبهم  ّٞ الشخهُت، بدُض ال ًرر٥ للمخٗلمين  ْغ ٓاٍ ْْ خؿب مؿخ

ْجاصي بهمللٟ ٍٓت بىجاح،  ْتهضص اؾخمغاع الٗملُت الررب ٓع ج٣ٟض اهًباَِم  مسخل٠ آلاٞاث بلى  غاٙ ٌؿخٛل ألم

ٓاء.الاظخماُٖ ْاإلاٗلمين ٖلى خض ؾ بطا اؾخ٣ا٫ ؤّما  ت ٧الٗى٠ اإلاضعسخي، َظا ؤلاَخمام ٌٗخبر خاٞؼ بدض طاجّ لؤلبىاء 

ْاظبهم  ٍٓت ًٖ  جاٍقغ٧اء الٗملُت الررب
ّ
٧اهذ اإلاكاع٦ت ٚير ٞٗالت لؿبب مً ألاؾباب؛ ؤْ  اإلاخمضعؾين اإلاغا٣َين اج

ٓح بمهغاُّٖ ؤمام  ْ  ٧ّل ٞالباب مٟخ مت  ْالجٍغ ٓإ ؤلاهدغاٝ   ت الٗى٠ بإق٩الّ.زانّ ؤه

ن ْاَغة الٗى٠ اإلاضعسخي جٟؿيراث مسخلٟت، ل٨ً الصخيء اإلاا٦ض َٓ ؤن الٗى٠ اإلاضعسخي ًدضر ٓ ٍْٟؿغ الباخش

ٝ َما ل٪ ال ًم٨ًصازل ؾُا١ اظخماعي لظ ت اإلادُُت بّ، ٞاإلوؿان ببً بُئخّ؛ ٞىجض اإلاخمضعؽ الاظخماُٖا٫ الْٓغ

ْبالخالي ْصازل الًٟاء الٗاثلي زهٓنا،  ْاإلاماعؾاث التي ًالخِٓا في مجخمّٗ  عصة ٞٗلّ ٖاصة ما  ٞةّن  ٌؿدبًُ ال٣ُم 

٦ُٓاث  ْمجها ْاَغة الٗى٠  -الىمظظت  –جخسظ ق٩ل الؿل٥ٓ اإلاخضا٫ْ اظخماُٖا، مً زال٫ بٖاصة بهخاط هٟـ الؿل

ْبهما ٢ض  ْاخض،  ْاؾ٘ في اإلاجخم٘ الجؼاثغي ال ج٣خهغ ٖلى ٢ُإ  اإلاضعسخي.ٞٓاَغة الٗى٠ التي ؤنبدذ مىدكغة بك٩ل 

٢ُْاٖاث  ، جبرػ في الخٗلُم، في اإلاالٖب،   ؤزٔغ
ّ
ْعا ٦بيرا في جٟصخي الٗى٠، ٦ما ؤه ىا ال هيسخى الكإع الظي ًلٗب ص

ٝ  خُض بّن هاَُ٪ ًٖ ألاؾغة ٦بضاًت إلاغخلت الخيكئت التي ًمغ بها الُٟل،  ت ْؤلا٢خهاصًت اإلادُُت الاظخماُٖالْٓغ

ػ ج٣هير بلى  باألؾغة ؤصث جاٍبْغ
ّ
الث بقبإ الخاظُا اج ٕٓ مً مدا ْاإلاخُلباث  -اإلااصًت  –ث جغبُت الُٟل ْخّل م٩اهّ ه

ٓ ما ٌٗجي ؤن الرربُت باجذ جإزظ ٢ؿُا ٢لُال ظضا، باإلياٞتخانّ ال َْ  الاظخماعيالخٛير بلى  ت بالُٟل صازل ألاؾغة، 

ٓع الاهخ٣ا٫ مً ألاؾغة ال٨بيرة )الٗاثلت( ٓم في َ ْما جغجب ٖىّ، بدُض هي الُ ت   ألاؾغة بلى  الظي مـ ألاؾغة  الجؼاثٍغ

 ْ مام، ْ  ٍت(، خُض ٧اهذ الرربُت في هٓام الٗاثلت ٞٗالت ؤ٦ثر الهٛيرة )الىٓ لُت ظمُ٘ ؤٞغاص الٗاثلت، آلاباء، ألٖا مؿْا

ْجماؾ٨ِا. ٓا٫، الجضًً.. ما ػاص مً هجاٖتها   ألاز

ٓعاث التي خضزذ اّؾؿٖلى مؿخٔٓ اإلاؤّما  ْالخُ ْحٗلُمُت ل٨ً م٘ الخٛيراث  ٍٓت  ت الخٗلُمُت ٣ٞض ٧اهذ مِمتها جغب

ؽ ْي٠ٗ الخإَير، في اإلاجخم٘  ٦ْشاٞت الضْع ْالخالت التي حكِضَا اإلاضاعؽ مً ا٦خٓاّ  َُلت ال٣ٗضًً اإلاايُين، 

ٓلذ ؤلاَخمام بيؿبت ؤ٦بر  ٓامل خ ؾاٖض ٖلى اهدكاع الٗى٠ بين مّما ألاع٢ام ٖلى خؿاب الجاهب الرربٓي، بلى  َظٍ الٗ

  اإلاخمضعؾين.

ْع الؿلبي لل ٓاء   اإلاجا٫ خين )اإلاضعؾت ْألاؾغة( ٞسرماّؾؿَظا الض الم ؾ ْْؾاثل ؤلٖا لخإزير اإلادُِ الخاعجي 

ٓن  ْ  الخلٍٟؼ ْعَا الرربٓي، ي٠ؤ ٓإػ الضًجي.بلى  ؤلاهررهذ، ْألاؾغة الٗاظؼة خالُا ًٖ ؤصاء ص  طل٪ ي٠ٗ ال
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 زاجمت:

ْالخٓنُاث التي هغاَا ٢اصعة ٖلى الخ٣لُل مً اهدكاع بلى  ىاجّٓنلمً زال٫ َظٍ الضعاؾت  ْاَغة ظملت مً الىخاثج 

ْبىاء هٓام ٖالث٣ي "ؤؾغة  مضعؾت" مخ٩امل ٦ُٟل بخد٤ُ٣ الٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت  –الٗى٠ في الٓؾِ اإلاضعسخي، 

ا الخٗاْن ْؤلاخررام: ٝ ملَا  في ْْغ

 الىخاثج: –ؤوال 

ْاإلاضعؾت بالكغا٦ت -1 عة بلرزام ألاؾغة  ٓة ال٨بيرة بُجهما. ْالخٗاْن  يْغ  لؿض الٟج

ٍٓت بين اإلاٗلمالٗمل ٖلى جدؿين  -2 ػاص مً ؾلبُت مّما اإلاخمضعؽ اإلاغا٤َ بدُض ؤنبدذ ٧ابٓؽ، ْ  الٗال٢ت الررب

ْلُائهم. ْؤ ٓعة اإلاضعؾت لضٔ الخالمُظ   ن

ما ظٗلّ ٖغيت للٗى٠ مً َٝغ اإلاخمضعؾين اإلاغا٣َين  بىٟـ ؤلاخررام ٦ما في الؿاب٤، ٓىاإلاٗلم لم ٌٗض ًد -3

ْلُائهم.  ْؤ

 بهجاح الٗال٢ت البُضاٚٓظُت بين ظمُ٘ الكغ٧اء ٦إخض ؤبغػ خل٫ٓ الخض مً الٗى٠ اإلاضعسخي.  الٗمل ٖلى -4

 الخىصُاث: -زاهُا

ٍٓا. -1 ْمٗالجتها جغب عة صمج اإلاٟاَُم الخٗلُمُت التي جخًمً ْاَغة الٗى٠ باإلا٣غعاث الضعاؾُت اإلاسخلٟت   يْغ

٨ؿب اإلاغا٤َ اإلاخمضعؽ  -2
ُ
ٜ الُا٢ت.اؾخدضار ألاوكُت الالنُٟت التي ج ْلخَٟغ ٓاظِت الٗى٠،   اإلاِاعاث الخُاجُت إلا

ْالىٟؿاهُين اإلاالاظخماُٖجٓظُّ ألازهاثُين  -3 ٍٓت بالخغم في الخٗامل م٘ خاالث الٗى٠ التي اّؾؿين  اث الررب

 ًخٗغى لِا اإلاخمضعؾين في َظٍ اإلاغخلت الخغظت.

ٓػاعاث اإلاسخلٟت اإلاٗىُت للخ -4 ْال ْالخٗلُم  ْػاعة الرربُت   هضي لٓاَغة الٗى٠.الخيؿ٤ُ بين 

ٓالضًً ْألاَل بهٟت  -5 اًت ًجابت هدٓ ألاؾالُب البىاءة ْؤلا ٖاّم الاَخمام بيكغ بغامج جش٣ُُٟت لخٓظُّ ال ُت لٖغ

 ٓ َْم  مكا٧لِم 
ً
ْؤًًا ٓاًاتهم  ْمكاع٦تهم َ ٟا٫ ْخماًتهم مً مهاصع الٗى٠،  ْبن بضث بؿُُت باليؿبت خّتى مِّم ألَا

 لىا.
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  انعالقخ ثني األمنبغ انسهٌكْخ)أ ة( ًأسبنْت انتعبيم يع انعغػ اننفسِ ًٌَعْخ احلْبح نذٍ يشظَ انسكشُ

 دساسخ يْذاَْخ(.)
د ػىَعل  ـ ؤ. ًٍص

   02حامعت الجصاثس

 ملخو الضعاؾت: 

٦ُٓت )ؤبلى  َضٞذ الضعاؾت ت الٗال٢ت بين ألاهماٍ الؿل ْؤؾالُب الخٗامل م٘ الًِٛ الىٟسخي  ،مٗٞغ ب(، 

ُٖٓت الخُاة لضٔ مغضخى الؿ٨غي، ٖلى  ىتْه ُّ ٦ُٓت لـ  ٧ّل ام ْجّم اؾخسض( ٞغصا، 138بلٛذ ) ٖ مً م٣ُاؽ ألاهماٍ الؿل

ٓم ٞغح " ) ْم٣ُاؽ ؤؾالُب الخٗامل م٘ الًِٛ الىٟسخي لـ"1999" الٗخ  ،)pulhan ( "1999 جغظمت "قِغػاص ،)

ُٖٓت الخُاة لـ"(، 2009بٓقضْب")   خّٓنلال جّم  ْبٗض الخُب٤ُ (2011ؤخمد خظاهين ؤخمد مدمد") ْم٣ُاؽ ه
ّ
 ّبلى ؤه

٦ُٓت )ؤ ْم ،جٓظض ٖال٢ت بين ألاهماٍ الؿل ْمغجٟعي(ؤؾالُب الخٗامل اإلاخّٓؾُب(، ْ)مىسٟطخي،  ؼةي، 
ّ
ٖلى اإلاك٩ل،  غ٦

ٓص ٖال٢تهٟٗا٫ْالا  ْصلذ الىخاثج ٖلى ْظ ٦ُٓت )ؤ ،  ْم ،ألاهماٍ الؿل ُٖٓت خّٓؾُب(، ْ)مىسٟطخي،  ْمغجٟعي( في ه ي، 

 الخُاة، 
ّ
ي، مغجٟعي( مؿخسضمي ؤؾالُب الخٗامل م٘ الًِٛ الىٟسخي خّٓؾُّ جٓظض ٖال٢ت بين )مىسٟطخي، م٦ما ؤه

ؼةاإلا
ّ
ُٖٓت الخُاة.خّٓؾُ،ْ)مىسٟطخي، مهٟٗا٫ٖلى اإلاك٩ل ْالا  غ٦ ْمغجٟعي( ه  ي، 

٧ٓي )ؤ(، الىمِ  ُٖٓت الخُاة.ال٩لماث اإلاٟخاخُت: الىمِ الؿل ٧ٓي )ب(، ؤؾالُب الخٗامل م٘ الًِٛ الىٟسخي، ه  الؿل
abstract 

The studyaims to determine the relationship between behavior patterns (A, B), and stress 

management methods and quality of life of patients with diabetes, a sample of (138) people, was to 

use bo the scale models of behavior "elaatoum &farah" (1999), and the scale of stress 

management for "pulhan" (1999), and the scale of quality of life "Ahmed Hasanin ahmed " 

(2011), After the application has been concluded that thereis a relationship between the behavior 

patterns (A, B), and (low and medium, and Mrtfie) methods of treatment focused on the problem, 

and emotion and the result sindicate the presence of  behavioral patterns related to (A, B), and (low, 

and the Mediterranean, and Mrtfie) quality of life, and that a relationship exists between the (low, 

medium, Mrtfie) users stress management methods focused on the problem and emotion, and (low, 

medium, and Mrtfie) quality of life. 

Keywords: Behavioral pattern (a), Behavioral pattern (b), Stress dealing methods, Quality of 

life, patients with diabetes. 

ْاإلابػيالُت الدزاطت:  ٓاظّ ألاٞغاص   زاّم بك٩ل  صّخُتاث الاّؾؿحك٩ل ألامغاى اإلاؼمىت ؤخض ؤ٦بر الخدضًاث التي ج

ال ٖامّ ْالض٫ْ بك٩ل  ْلُت ْن ا ٖلى اإلاٍغٌ الظي ٌٗاوي مً بلى  ، ٞبضءا مً اؾخنزاِٞا لئلًغاصاث ؤلا٢خهاصًت الض جإزيَر

ٓاهب ألاعبٗت:  َْظٍ ألامغاى اإلاؼمىت ال جسخاع مجخمٗا صّخُتبو٩ٗاؾاتها الؿلبُت مً الج ْماصًت،  ، هٟؿُت، بظخماُٖت 

ْ  صْن آزغ، ، بل هي نٟت ناعث جالػم ؤ ْاإلا ٧ّل بِئت صْن ؤزٔغ ٟاإلاجخمٗاث اإلاخ٣ضة مجها 
ّ
ْ ؤن خسل ال ٌٗض ت، ٦ظل٪، 

ْؤما٩ًٓن ؤلازخال  ْجت،   صّختَخمذ اإلاىٓمت الٗاإلاُت للاجٟا٢م ْاَغة ألامغاى اإلاؼمىت  مٝ بُجها ؾٔٓ في وؿبها اإلاخٟا

ٍٓت خ٫ٓ ْي٘ ال غ ؾى ْجابٗخّ مً زال٫ بنضاع ج٣اٍع  ٕٓ ْٖملذ ٖلى عؾم ؾُاؾاث  صّختبهظا اإلآي في الٗالم، 

ٓاظِت جل٪ الخدضًاث، ْخؿب مىٓمت ال صّخُت ا لؿىت) صّختًيبغي اٖخماصَا إلا َغ حسجُل  جّم  (،2013الٗاإلاُت في ج٣ٍغ

 (، 2008ملُٓن بؿبب مغى الؿ٨غي في الٗالم في ؾىت ) (1.125)ْٞاة 
ّ
ّ في بخهاثُاث ؤزٔغ نغح عثِـ ٦ما ؤه
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ىُت إلاغضخى الؿ٨غي  ّ الُٟضعالُت الَٓ
ّ
ٓالي ) بإه َْظا َبٗا خؿب 04ًٓظض خ ( مالًين مهابا بهظا الضاء في الجؼاثغ، 

دة الؼسوق. ( ملُٓن مهاب382، ٦ما بلٜ ٖضص اإلاهابين بهظا الضاء ٖاإلاُا)صّختُت للاإلاىٓمت الٗاإلا  (      24، ص2014، )حٍس

ٕٓ ال ألاطَان الدؿائ٫ خ٫ٓ بنابت بٌٗ ألاجخام صْن بلى  ًدباصع  صّختْفي بَاع الغئٍت الٟاخهت إلآي

ْمخٛيراث هٟؿُت اظخماُٖت جضٖم   ١ ٓص ْٞغ َْظا ٌٗجي ْظ م باألمغاى،  ٓاظِت الٟٗالت ٚيَر ٢ضعة الٟغص ٖلى اإلا

جاٍللًٍٛٓ الىٟؿُت ْالاؾخمغاع في الخُاة، ْفي َظا الا
ّ
ٖلى ؤن جخهُت الٟغص ْزهاثهِا  Gordano( "1997)"ًٔغ  ج

ْمً َظٍ الؿماثؤْ  حٗخبر ٖامال ْؾُُا ًس٠ٟ ٠٢ٓ الًاِٚ ٖلى الٟغص،  إة اإلا ض مً َْ الخهاثو هظ٦غ ؤْ  ًٍؼ

٦ُٓت. الهالبت الىٟؿُت، الٟٗالُت  ٓم الظاث، ال٣ل٤، ْألاهماٍ الؿل َظٍ ألازيرة (، 2000)علي عظىس،الظاجُت، مِٟ

٦ُٓت اصة في مجا٫ ألاهماٍ الؿل ٓص الٍغ َْما: بلى  التي حٗ باء  خُض  ،Friedman & Rosenman" (1958)"بزىين مً ألَا

ْؤَل٣ا ٖلُّ الىمِ بلى  جّٓنال  ٓلض ألمغاى الكغاًين ال٣لب،  ٧ٓي)ؤ(همِ الؿل٥ٓ اإلا ْالظي ًٓن٠ بّ ؤي ، الؿل

ض في  ْاإلاٍؼ ض  ْمؿخمغ إلهجاػ اإلاٍؼ غ  ْاهُت في ٦ٟاح مٍغ ٓ ٧ان طل٪ ٖلى خؿاب ؤ٢ّل جخو ًجهم٪ بٗض ْل ٢ْذ مم٨ً، 

ْان  َْٓ همِ مً الؿل٥ٓ اإلاخدغع مً الٗض ٧ٓي)ب(،  ً، ْفي م٣ابلّ، هجض الىمِ الؿل ْؤجخام آزٍغ ؤقُاء ؤزٔغ 

ٍْ ِاع ال٣ضعاث ه٣وؤْ  بُٛاب خمّيز ْال٨غاَُت،  ْؤٖمالّ، ؤْ  الخاظت للخىاٞؿُت إْل  ٦ما ؤّن مىا٢كت بهجاػاث الٟغص 

٦ُٓاتهم، ِٞم ً ٕٓ ٌٗخبرْن مشالُٓن في ؾل ْالخمّيزألاجخام مً َظا الى ٓا٤ٞ  ْالخ ْالخ٠ُ٨  صّختْن بالىجاح  الجُضة 

ْح الدؿامذ ْخالت الًِٛ ٖىضَم ج٩ٓن م الاظخماعي ٨َْظا ٞؿماث ؤٞغ خّٓؾُْع ْمٗخضلت،  ٧ٓي )ب( ت  اص الىمِ الؿل

َْٓ مً ألاهماٍ البلى  ججٗلِم ؤ٢غب اث الىٟؿُت يُغابالتي ج٣ل ٞحها الا  صّخُتبجبإ ؤؾلٓب خُاة نحي،  

٧ٓي )ؤ( بك٩ل  َْظا خؿب هخاثج صعاؾاث زاّم ْالجؿضًت م٣اعهت بإٞغاص الىمِ الؿل  ،veehoven,R("2010)"مً ٧ّل ، 

ْ"Torricia et al("2009،) و"starkauskine,v("2008،)،و (2015)هجُت بسخاق عبد هللا"Rosch("2001)، "وHalh("2000)، 

َظا الىمِ جىسٌٟ ُّٞ بخخمالُت ؤلانابت باألمغاى  ٞةّن  ،(2003)لُلى ػٍسف،  ،Siesser("1997)"٦ْظل٪ صعاؾت 

ْؤمغاى ال٣لب ْ  اإلاؼمىت. ٧ٓي )ؤ(  إل ٖلى الضعاؾاث التي بَخمذ بالٗال٢ت بين الىمِ الؿل اإلاالخٔ مً زال٫ ؤلَا

ْالتي مًالُبّ ْالكغاًين، ؤ٦ثر مً ألامغاى اإلاؼمىت ؤزٔغ طاث الٗال٢ت   ؤّن  ِا صاء الؿ٨غي،ؤَّم  ُت، 
ّ
َظا ال ًىٟي  بال

ْمً بُجها هجض ٓص ٖال٢ت بين الىمِ Aldan et al("2013)"مً  ٧ّل صعاؾت   ٢ُام بٌٗ الضعاؾاث،  ْالتي ؤ٦ضث ٖلى ْظ  ،

ْمغى الؿ٨غي، في خين ؤن صعاؾت  ْمغى الؿ٨غي، في خين لم جِٓغ الضعاؾت ٖال٢ت بين الىمِ)ؤ(  ٧ٓي )ب(،  الؿل

٧ٓي  بلى ؤّن  ذجّٓنلBruk, nancy et al( "2010)" مً  ٧ّل  ٧ٓي )ؤ( ًغجبِ بمغى الؿ٨غي ؤ٦ثر مً الىمِ الؿل الىمِ الؿل

ساء شزوق" ))ب(، ْفي مجخمٗىا هجض الضعاؾت التي ٢امذ بها  ٧ٓي  (2009"ؿاػمت الَص بالجؼاثغ إلًجاص همِ ؾل

٣ت الخُاة ْ  للمهابين بالؿ٨غي مً زال٫ ٍَغ ُٖٓت الخُاة، ٦ما ٦كٟذ صعاؾت ؤ ٓص بلى  Orlandini et al( "1997 )"ه ْظ

ْٖضم ال٣ضعة ٖلى جدمل ؤلاخباَاث، ُٞما ًسو ؤّما  ٖال٢ت بين بٌٗ الخهاثو الشخهُت ٧االه٣باى الكضًض، 

ؼ ْالتي  "زوش مازي ػاَين"مً  ٧ّل البِئت الٗغبُت، ٞىجض صعاؾت 
ّ
ث ٞحها ٖلى ججمُ٘ بٌٗ الخهاثو الشخهُت  ع٦

ٓع  ْالكٗ ْالُإؽ،  ْال٣ابلُت لئلخباٍ  ت الاؾدؿالم  ٓٞغة، ٦ؿٖغ إلاغى الؿ٨غي بهُال٢ا مً البدٓر ال٣لُلت اإلاخ

ال ق٪ ؤن ؤلانابت باألمغاى اإلاؼمىت لّ  ْالىٟسخي. ا١ الجؿضي  ٍٓل مً الخٗب ْؤلاَع ش الُ ْالخاٍع ْالخبُٗت،  بال٨أبت، 

ْمً الضعاؾاث هجض بمخٛيرا اعجباٍ ْؤؾالُب الخٗامل مّٗ،  ْلٗل ؤبغػَا الًِٛ الىٟسخي،  ث هٟؿُت ٖضًضة، 

"Eysenck et al" ْال ؤَّم  بلى ؤّن  ذجّٓنل ، هي الىمِ صّختالؿماث الشخهُت التي جإزغ ٖلى الًٍٛٓ الىٟؿُت 

٧ٓي)ؤ(، ْفي هٟـ الا جاٍالؿل
ّ
 Davids"ْ ،(218-217، ص 2000)حاطم مدمد زىاحت،  .Rice( "1992)"مً  ض ٧لؤ٦ ج

dottir( "2004)، ("1994"علي،)  ٓص بلى  جّٓنال ٧ٓيْظ ْالًِٛ الىٟسخيٖال٢ت بين الىمِ الؿل في خين ًظَب  ،)ؤ(، 
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"doplar("1995)،  ٧ٓيابلى ٓاػهت، بضال مً الًٛب ٖخباع ؤن الىمِ الؿل ْمخ ٣ت ٞٗالت  )ب( ًخٗاملٓن م٘ الًٍٛٓ بٍُغ

ْاهُت، ِٞم  َْظا ما ؤصٔ ببٌٗ الباخشينٖغيت ؤ٢ّل ْالٗض ْلت جٟؿير الٗال٢ت بين بلى  لئلنابت بهظٍ ألامغاى  مدا

٦ُٓت د طلؼان اإلاؼعان، ٦ُُٟت الخٗامل م٘ الًِٛ الىٟسخي لضٔ اإلاغضخى.ْ  ألاهماٍ الؿل ْجظَب صعاؾت  (،2011)عٍى

"Fukunish" (1995)  ْؤؾالُب اْالتي ٧ٓي)ؤ( ٖلى الًِٛ الىٟسخي  ْؤقاعث َخمذ بخإزيراث الىمِ الؿل الخٗامل مّٗ، 

٧ٓيالخه٫ٓ ٖلى صعظت مغجٟٗت في ا بلى ؤّن  هخاثج الضعاؾت ٣ت ؤًٞل الًِٛ لىمِ الؿل ٓاظّ بٍُغ )ؤ( ًجٗل الٟغص ً

٦ُٓت بإؾالُب الخٗامل م٘ الًِٛ الىٟسخي، ٦ما هجض صعاؾت  ٦ْظل٪ في بَاع صعاؾت ٖال٢ت ألاهماٍ الؿل الىٟسخي، 

"Burk & Green(1991) ، ٓص ْؤؾالُب الخٗامل م٘ الًِٛ الىٟسخي اإلاالتي ؤ٦ضث ْظ ٧ٓي)ب(  ؼةٖال٢ت بين الىمِ الؿل
ّ
 غ٦

٧ٓي)ؤ( بإؾالُب الخٗامل اإلاغ٦ؼ اعجبِٖلى اإلاك٩ل، في خين  " Carver et al"، ٦ما بُيذ صعاؾت هٟٗا٫ٖلى الا  الىمِ الؿل

ؤؾالُب الخٗامل هدٓ اإلاك٩ل، مغا٢بت ْيبِ بِئتهم، لظل٪ ِٞم ٌؿخٗملٓن بلى  ؤن ؤٞغاص الىمِ)ؤ( ًمُلٓن  (1989)

٠٢ٓ، م٘ بؾخٗما٫  ً للخسُُِ لل٨ُُٟت الخٗامل م٘ اإلا ْبصاعجّ، ٞاألجخام مً الىمِ)ؤ( ًمُلٓن ؤ٦ثر مً آلازٍغ

ح. ْمً الضعاؾاث التي بَخمذ ببدض الٗال٢ت بين الىمِ  ،(Terry,1994.p897)ؤؾالُب ٞٗالت للخٗامل م٘ اإلاك٩ل اإلاُْغ

ْؤؾالُب الخٗامل م ٧ٓي  ، ال (2006"ببساَُم خامد اإلاؼسبي")٘ الًِٛ الىٟسخي لضٔ مغضخى الؿ٨غي هجض هخاثج الؿل

٧ٓي)ؤ، ب(  ٓا ؤ٦ثر  ٦ما ؤّن ًٓظض ٞغ١ بين مغى الؿ٨غي ْألاصخاء في الىمِ الؿل اما ألؾالُب اؾخسضألاصخاء ٧اه

 "حمعتظَب اإلاك٩ل مىّ لضٔ مغضخى الؿ٨غي، ْفي هٟـ الؿُا١ ً خّل الخٗامل م٘ الًِٛ الىٟسخي حٗخمض ٖلى 

ٓباث بلى  (2000ًىطف ومعتز عبد هللا الظُد" ) الخإ٦ُض ٖلى ؤن َىا٥ الٗضًض مً الضعاؾاث التي ج٨ك٠ ًٖ الهٗ

٧ٓيالاظخماُٖ ٧ٓيت التي ٌٗاوي مجها ؤصخاب الىمِ الؿل )ب(، في ٦ُُٟت حٗاملِم م٘ )ؤ( ؤ٦ثر مً طْي الىمِ الؿل

ْؤزٔغ  صّخت ٞةّن  ْبىاء ٖلى ما ؾب٤ الًٍٛٓ الىٟؿُت. ٓلٓظُت  ْاظخماُٖت ًلٗب اهٟٗالالٟغص جخإزغ بمدضصاث بُ ُت 

ْلٗل الٟغ١ في صعظت جإزغ الٓي٘ الهحي لؤلٞغاص جدضصٍ باإلياٞت ْعا ؤؾاؾُا في حك٨ُلِا،  بلى  الًِٛ الىٟسخي ص

ٓامل ؤزٔغ ج ٓلٓظُت ٖ ٓلٓظُت الٟيًز ٓامل البُ ٤الٗ
ّ
٧ٓ خٗل ُٖٓت الخُاة، بمٗجى ؤن الخٓظّ الؿل ْه ي للٟغص بالشخهُت 

ٓمُت، ْفي ٦ُُٟت  ْمٗالجخّ لال اؾخجابمً زال٫ مماعؾاجّ الُ ُٖٓت خُاجّ، ًم٨ً ؤن بلى  ْهٓغجّ هٟٗا٫خّ للًِٛ  ه

ُٖٓت الخُاة ٓم ه ٓعة ٖلى صخخّ، لِظا ا٦دسخى مِٟ ٓامل الخُ ُت ٦بيرة في الضعاؾاث في مجا٫ ؤَّم  ج٩ٓن ٖامال مً ٖ

ٓاهب  فيWell-Beingا خالت ٧املت مً الِىاء بإّجه (OMS,1994)الٗاإلاُت. صّختّ مىٓمت الّٗغٞحوت، ٗاّم ال صّختال الج

ْال٣ٗلُت ْ ْلِؿذ مجغص ُٚاب اإلاغىالاظخماُٖالجؿمُت  ًَٓ. ؤْ  ت،  ْال ْٖلى  (،2008)ؤخمد عبد الخالم،العجؼ 

ُٖٓت الخُاة ٢ض  ٓم ه م مً ؤن الخٗاٍع٠ اإلا٣ضمت إلاِٟ ؼ الٚغ
ّ
ْاإلاِاعاث الٟغصًت في ع٦ ٓاظِت ث ٖلى الجاهب ألاصاجي  م

ْاضخا لبدٓر ٖلم الىٟـ ال ٓم ٖم٣ا  ٢ْض ؤُٖى َظا اإلاِٟ ٓمُت،  ْلذ ٖال٢ت  صّختمخُلباث الخُاة الُ التي جىا

ٓعة  صّختالؿل٥ٓ بال ٓامل الخُ ُٖٓت الخُاة ٧الؿل٥ٓ الهحي ْٖ ٓم ه بت مً مِٟ ْمٟاَُم ٢ٍغ مً زال٫ مهُلخاث 

ْل صّختٖلى ال ذ صعاؾاث ٦شيرة جىا ْل٣ض ؤظٍغ ٧ٓي،  ُٖٓت الخُاة لضٔ اإلاهابين باألمغاى اإلاؼمىت ْالىمِ الؿل ذ  ه

 Maclood"ْ (2013)زمظان شعؼىغ،،Albrighatetat( "2001)ْ ،"Power at al( "2001)ْ ،"Norman( "2000)"مشل صعاؾت 

& Davey("2003)، ْلذ بؾخ٣هاء اإلاخٛيراث ال ٦ْظا الؿل٥ٓ الهحي، مً ْظِت الاظخماُْٖالشخهُت ْ صّخُتخا ت، 

ُٖٓت الخُاةهٓغ  ْه  ،ٌ ْاإلادُُين باإلاٍغ باء  ٓم مخٗضص ألابٗاص ًخًمً ْظِت هٓغ اإلاٍغٌ  ، Quality of lifeألَا ْهي مِٟ

٣اإلا
ّ
ْالىٟؿُت، ْ ٗامّ ت بخ٣ُُمّ الخٗل ٓاهب الجؿضًت،  ُٖٓت خُاجّ، بما ٞحها الج خُتالاظخماُٖلى ْالْغ  & Mytko)ت، 

Knight.1999)، ُٖٓت الخُاة لضٔ اإلاغضخى اإلاؼمىين، ْفي امد ْٖلُّ بَخمذ الٗضًض مً الضعاؾاث في التها الؾخ٣هاء ه

ْٖلى  صّختي بين الًجابؤلا  عجباٍالخإ٦ُض ٖلى الا بلى  singh discit" (2010)"َظا الهضص ًظَب ُٖٓت الخُاة   ْه الجؿمُت 
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ُٖٓت الخُاة لضحهم، ؤّما  َظا ألاؾاؽ، ْلذ الٗضًض مً الضعاؾاث جبُان مؿخٔٓ ه بسهٓم مغى الؿ٨غي ٣ٞض خا

، Perwin-Amv & Renee("2000)"و grigg angele("2004،)"و perair et al ("2008،)"مً ٧ل ْمً َظٍ الضعاؾاث هجض صعاؾت 

ُٖٓت الخُاة لضٔ مغضخى الؿ٨غي ج ْجا٦ض صعاؾت خمّيز ؤن ه ؤن مغضخى الؿ٨غي لضحهم  (2007"الؼُباوي" )باإلعجٟإ، 

ُٖٓت خُاة ظُضة   "ػادة  ( في خين جظَب صعاؾت2013)زمظان شعؼىغ،ت في ظاهب الٗال٢اث الشخهُت،زانّ ه

ُٖٓت الخُاة اإلاىسًٟت. بلى  (،2010)" مدمىد مدمد علي ْمً الضعاؾاث التي الخإ٦ُض مغى الؿ٨غي ًغجبِ بى

ُٖٓت الخُاة هجض صعاؾت" الٗال٢ت بين الًِٛ الىٟسخيبَخمذ ا ٓص بلى  ذجّٓنلْالتي  Mc carty.R. el al( "2000)ْه ْظ

ْجظَب  ُٖٓت الخُاة،  ْبعجٟإ مؿخٔٓ ه ٖلى مغضخى  Krietler et al" (2007)"ٖال٢ت ٨ٖؿُت بين الًِٛ الىٟسخي 

غ الًِٛ الىٟسخي ً بلى ؤّن  ذجّٓنلالؿ٨غي التي 
ّ
٠ًٍُْ  از ُٖٓت الخُاة،  ؤن Siank & Monjezi( "2005 )"ؾلبا ٖلى ه

غ مغى الؿ٨غي ً
ّ
ٓصة خُاة الٟغص جإزيرا ٖم٣ُا، خُض ٌٗاوي مغضخى الؿ٨غي مً مًاٖٟاث ألامغ الظي ًاصي  از ٖلى ظ

 ْ ٓامل الىٟـ اظخماُٖت،  اًت طاجُت ؤي٠ٗ باإلياٞت للٗ ٍٓاث ؾ٨غ  اعجباٍلٖغ ؤخضار الخُاة الًاُٚت هٟؿُا إلاؿخ

اًت الظاجُت الًُٟٗت ْالٖغ غ ًمّما  الضم اإلاغجٟٗت 
ّ
ْمً الضعاؾاث التي عبُذ بين ألاهماٍ  از ُٖٓت الخُاة،  ٖلى ه

ُٖٓت الخُاة هجض صعاؾت  ْه ٦ُٓت   اعجباٍٖضم  بلى  ذجّٓنلْالتي  "Karen,D("2007)صعاؾت ؤزٔغ لـ، وفي مً ٧ّل الؿل

ُٖٓت الخُاة، في خين الىمِ ٓا٤ٞ م٘ صعاؾت الىمِ اعجبِ)ؤ( بى َْظا ما ج ُٖٓت الخُاة،  ، "Senday("2003)مً ٧ّل )ب( بى

ْصعاؾت  ،Greaser.DS("2005)"في خين ؤن صعاؾت  Stwart,j("2000،)"٦ْظل٪ صعاؾت  ،Kendy,S("2002)" ْصعاؾت

"Hunberg,K("2002)،  خاجّٓنلْالتي  
ّ
ُٖٓت الخُاة.  ّبلى ؤه ْه ٧ٓي )ؤ/ب(   (Karen,D,2007)ال جٓظض ٖال٢ت بين الىمِ الؿل

 ججُب ٖلى ألاؾئلت الخالُت:ؤن  الضعاؾت الخالُت جدا٫ْ  ٞةّن  ما ط٦غ  ٫ْمً زال

ْماعجباََل جٓظض ٖال٢ت  - ٦ُٓت)ؤ /ب( ْ)مىسٟطخي،  ْمغجٟعي( ؤؾالُب الخٗامل خّٓؾُُت بين ألاهماٍ الؿل ي، 

ؼةم٘ الًِٛ الىٟسخي اإلا
ّ
 ؟( لضٔ مغضخى الؿ٨غي الاظخماعياإلاك٩ل، الضٖم  خّل )ٖلى اإلاك٩ل غ٦

ْمُت اعجباََل جٓظض ٖال٢ت  - ٦ُٓت)ؤ /ب( ْ)مىسٟطخي،  ْمغجٟعي( ؤؾالُب الخٗامل خّٓؾُبين ألاهماٍ الؿل ي، 

ؼةم٘ الًِٛ الىٟسخي اإلا
ّ
ٓم الظاث( لضٔ مغضخى الؿ٨غي هٟٗا٫ٖلى الا  غ٦  ؟)الخجىب، بٖاصة الخ٣ُُم اإلاٗغفي، ل

٦ُٓت )ؤ ب( - ْمْ َل جٓظض ٖال٢ت بين ألاهماٍ الؿل ُٖٓت الخُاة لضٔخّٓؾُ)مىسٟطخي،  ْمغجٟعي( ه مغضخى  ي، 

 ؟الؿ٨غي 

ْم)َل جٓظض ٖال٢ت بين  - ْمغجٟعي( ؤؾالُب الخٗامل اإلاخّٓؾُمىسٟطخي،  ؼةي، 
ّ
مىسٟطخي، )ٖلى اإلاك٩ل ْ غ٦

ُٖٓت الخُاة لضٔ مغضخى الؿ٨غي خّٓؾُْم ْمغجٟعي( ه  ؟ي، 

ْم - ٓظض ٖال٢ت بين )مىسٟطخي،  ْمغجٟعي( ؤؾالُب الخٗامل اإلاخّٓؾَُل ج ؼةي، 
ّ
ْ)مىسٟطخي،  هٟٗا٫ٖلى الا  غ٦

ُٖٓت الخُاة لضٔ مغضخى الؿ٨غي خّٓؾُْم ْمغجٟعي( ه  ؟ي، 

 ؿسطُاث البدث: -

ْماعجباَجٓظض ٖال٢ت  - ٦ُٓت)ؤ /ب( ْ)مىسٟطخي،  ْمغجٟعي( ؤؾالُب الخٗامل م٘ خّٓؾُُت بين ألاهماٍ الؿل ي، 

ؼةالًِٛ الىٟسخي اإلا
ّ
 ( لضٔ مغضخى الؿ٨غي.الاظخماعياإلاك٩ل، الضٖم  خّل )ٖلى اإلاك٩ل غ٦

ْماعجباَجٓظض ٖال٢ت  - ٦ُٓت)ؤ /ب( ْ)مىسٟطخي،  ْمغجٟعي( ؤؾالُب الخٗامل م٘ خّٓؾُُت بين ألاهماٍ الؿل ي، 

ؼةالًِٛ الىٟسخي اإلا
ّ
ٓم الظاث( لضٔ مغضخى الؿ٨غي.هٟٗا٫ٖلى الا  غ٦  )الخجىب، بٖاصة الخ٣ُُم اإلاٗغفي، ل

٦ُٓت )ؤ ب( - ْمْ جٓظض ٖال٢ت بين ألاهماٍ الؿل ُٖٓت خّٓؾُ)مىسٟطخي،  ْمغجٟعي( ه الخُاة لضٔ مغضخى ي، 

 الؿ٨غي.
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ْم)جٓظض ٖال٢ت بين  - ْمغجٟعي( ؤؾالُب الخٗامل اإلاخّٓؾُمىسٟطخي،  ؼةي، 
ّ
مىسٟطخي، )ٖلى اإلاك٩ل ْ غ٦

ُٖٓت الخُاة لضٔ مغضخى الؿ٨غي.خّٓؾُْم ْمغجٟعي( ه  ي، 

ْم - ْمغجٟعي( ؤؾالُب الخٗامل اإلاخّٓؾُجٓظض ٖال٢ت بين )مىسٟطخي،  ؼةي، 
ّ
ْ)مىسٟطخي،  هٟٗا٫ٖلى الا  غ٦

ُٖٓت الخُاة لضٔ مغضخى الؿ٨غي.خّٓؾُْم ْمغجٟعي( ه  ي، 

 ؤَداؾ البدث:  -

ت الٗال٢ت بين اإلاغى  - ُٖٓت الخُاة   ٧ّل مٗٞغ ْه ْؤؾالُب الخٗامل م٘ الًِٛ الىٟسخي  ٦ُٓت  مً ألاهماٍ الؿل

 لضٔ مغضخى الؿ٨غي.

٦ُٓت م٘  - مً ؤؾالُب الخٗامل م٘  ٧ّل الخإ٦ض مً َبُٗت الٗال٢ت بين مغضخى الؿ٨غي طْي ألاهماٍ الؿل

ُٖٓت الخُاة.  ْه  الًِٛ الىٟسخي، 

 ُت البدث: ؤَّم  -

ُت ًم٨ً الاهُال١ مجها للبدض في مجا٫ جدؿين الخٗامل م٘ الًِٛ الىٟسخي  - ٓٞير ٢اٖضة مٗٞغ اإلاؿاَمت في ج

ْمت جإزيراجّ.  ْم٣ا

٧ٓي، ؤَّم  ج٨دؿب - ٓ الىمِ الؿل َْ ْلّ  ٕٓ الظي جدىا بلى  خُض حؿعى َظٍ الضعاؾتُت َظٍ الضعاؾت مً اإلآي

ْهي مً اإلاهابين بمغى الؿ٨غي. دت َامت مً قغاثذ اإلاجخم٘،  ت مضٔ اهدكاع َظٍ ألاهماٍ لضٔ قٍغ  مٗٞغ

ُٖٓت ؤلاعقاصًت ألٞغاص الظًً لِم  - ٓماث التي ؾٝٓ ج٣ضمِا َظٍ الضعاؾت في الخ ٢ٓ٘ ان جخم ؤلاٞاصة مً اإلاٗل ًخ

 ْ  جٗلِم ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى الخٗامل م٘ َاالء اإلاغضخى.ًمّما ت ألاؾغ زانّ ٖال٢ت بمغى اإلاؼمً، 

ْؤن ظل  - ٦ُٓت جىُب٤ ٖلى مجخمٗىا، زهٓنا  حؿاَم َظٍ الضعاؾت في الخإ٦ُض ٖلى ؤن َظٍ ألاهماٍ الؿل

ذ ٧اهذ في مجخمٗاث ٚغبُت، طاث زهٓنُا جسخل٠  جل٪  ٦ما ؤّن ؤلازخالٝ ًٖ مجخمٗىا،  ٧ّل الضعاؾاث التي ؤظٍغ

إلات.الخهاثو ظلِا لٟغص ٚغبي  ٓطث ٖلُّ الٗ  ٌِٗل في ٖالم اؾخد

 مـاَُم البدث: -

ّ Song,T & Nakamura( "2007)"مً  ٧ّل ّ ّٗغٌٞ الىمؽ الظلىوي)ؤ(:-
ّ
همِ مً الؿل٥ٓ ًدؿم ناخبّ بؿل٥ٓ " :بإه

ٓح، الٗضاثُت،  ْمؿخٔٓ َم ْمؿخٔٓ مغجٟ٘ مً صاُٞٗت ؤلاهجاػ،  ٓبت اإلاغاؽ، الاؾخٛغا١ في الٗمل،  اإلاىاٞؿت، نٗ

ت  ٦ُٓضًت، بياٞتالؿٖغ ٢ٓذ، الخ ت بلى  ْهٟاص الهبر، الًٛب، يِٛ ال ؤؾالُب الخضًشت الخاصة، الاهٟجاٍع

ٗت  ( 122ـ121 ، ص 2009".)ؤمُىت ببساَُم ػلبي،ْالؿَغ

٧ٓي ّٗغٌٝ الىمؽ الظلىوي)ب(:- ّ ب()الىمِ الؿل
ّ
ج٩ٓن َاصثت  بلى ؤّن  جل٪ الشخهُت التي جمُل: "بإه

ْصْن  ً، ٞالشخو مً الىمِ )ب( ًاصي ٖملّ بش٣ت  ال جدب ؤن جىاٞـ م٘ آلازٍغ ْٚير مؿخعجلت  ْمؿخ٨ُىت 

ْبالخضعط،  ْببُئ،  ْاخضة جلٔٓ ألازٔغ  ٍْجب ؤن ًاصي ألاقُاء  الٗمل ٖلى ؤؾاؾّ." ًخّم ْبن لم خّتى اؾخعجا٫، 

 (196ص، 2003)ؤخمد ماَس،

ؤؾالُب الخٗامل م٘ Lazarus & Folkman"  ("1984)مً  ٧ّل  ّٗغٌٝؤطالُب الخعامل مع الظؼؽ الىـس ي:  -

ْالخاعظُت :"ابإّجه الًٍٛٓ ٦ُٓت مً ؤظل بصاعة اإلاُالب الضازلُت،  ْالؿل ُت،  ٓصاث اإلاٗٞغ طل٪ الخُٛير اإلاؿخمغ في اإلاجِ

ا الٟغص  ٤ؤّجهالتي ٌٗخبَر ْ  ا جَغ  (262،ص 2004اإلاؼىع، ملداد و )ج١ٟٓ بم٩اهاجّ".ؤ

ٓماتها بإّجه ِا الباخضّٗغَْٞ ٠٢ٓ م٣ ٓاظّ بها الٟغص ألاخضار التي حؿبب لّ يٍٛٓ التي جخ ا جل٪ ألاؾالُب التي ً

ٓاظِت جل٪  هٟٗا٫هدٓ الا ؤْ  الؿلبُت هدٓ اإلاك٩لْ  ُتًجابؤلا  ْمِاعاجّ في ٦ُُٟت م ْاٖخ٣اصاجّ  َب٣ا ل٣ضعاث الٟغص 
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 .  الًٍٛٓ

ٓ الضعظت التي ًدهل ٖلحها ْؤما الخٍٗغ٠  ؤلاظغاجي الظي ٣ًضمّ الباخض ألؾالُب الخٗامل في الضعاؾت الخالُت ِٞ

  .الُلبت مً زال٫ بظاباتهم ٖلى ٖباعاث م٣ُاؽ ؤؾالُب الخٗامل م٘ الًٍٛٓ اإلاؿخسضم في َظٍ الضعاؾت

ٔ هىعُت الخُاة:  - ُٖٓت الخُاة ًسخل٠ بازخالٝ الباخشين لظ" spitz" ًغ ٓم ه ل٪ اعجإًىا في صعاؾدىا اٖخماص ؤن مِٟ

ٓم ٖلحها حٍٗغ٠ مىٓمت ال ت التي ٣ً ُٖٓت الخُاة، خُض ٌ صّختالخلُٟت الىٍٓغ ا بصعا٥ الٟغص بإّجه ِاّٗغٞالٗاإلاُت لى

ٓص في ؾُا١ ّْٞ ز٣اٞخّ إلا٩اهخّ في الٓظ ْمسا ْمٗاًيٍر  ٢ٓٗاجّ  ْج  (Who,1999) ْهٓامّ ال٣ُمي اإلاغجبِ بإَضاّٞ 

ُٖٓت الخُاة ّٗغَْٝ  ٦ُٓت التي جض٫ ي بدؿً الخا٫ إلاا ًغنض بًجابخؿاؽ ؤلا ؤلا  :ابإّجه الباخض ه اإلااقغاث الؿل

ًْٖ خُاجّ بك٩ل اٖلى  ٍٓاث عيا اإلاغء ًٖ طاجّ،  ٓانل لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ جخهُت طاث  ٖامّ عجٟإ مؿخ ْؾُّٗ اإلاخ

 ْ ْمٗجى لّ،   الٗاإلاُت. صّختإلاىٓمت ال٢ُاؾِا في َظٍ الضعاؾت بم٣ُاؽ هُٖٓت الخُاة ٍخّم ٢ُمت 

 الجاهب ؤلاحساجي للدزاطت-

الـ اإلاىهج اإلاخب٘ في الضعاؾت: ٞغى البدض الخالي بؾخٗما٫ اإلاىهج الٓنٟي الا  ّي أل عجباَؤ
ّ
ٍْهل بىا ه  ألاوؿب للبدض، 

خماص ٖلحها.بلى   هخاثج طاث مهضا٢ُت ًم٨ً ؤلٖا

ْص البدض:  زاهُاـ خض

ظمُٗاث اإلاغضخى، ْ  ت،زانّ بظغاء الضعاؾت في ؤما٦ً مخٗضصة مً مؿدكُٟاث ْظمُٗاث  جّم  اإلاجا٫ اإلا٩اوي:  - 

٦ْظل٪ بُلبت  جّم  ٦ْظل٪ في الجامٗاث، ْفي ؤما٦ً مخٟغ٢ت، ٦ما ٦ظل٪ الاؾخٗاهت بٓؾُاء مً اإلاسخهين الىٟؿاهُين 

 ْ ْجُب٤ُ َظا البدض في مسخل٠ اإلاىا٤َ، ٧اإلاؿدكُٟاث،  الجمُٗاث التي حٗجى في ٖلم الىٟـ للمؿاٖضة في بظغاء 

٦ْظل٪ الُٗاصاث ال ٦ْظل٪ في الجامٗاث.خانّ بهظٍ الٟئت،   ت، 

ل  - َْظا هٓغا لُبُٗت الضعاؾت،  ،2015ٚاًت ؾبخمبر بلى  2015اإلاجا٫ الؼمجي: اؾخمغث الضعاؾت اإلاُضاهُت مً ؤٍٞغ

ٓػٖت.  ٦ْظل٪ لجم٘ ال٣ضع ال٩افي مً الاؾخماعاث اإلا

ْججضع ؤلاقاعة ٣ِٞ ؤن البدض الخالي ٢ض اؾدشجى  ،بظغاء البدض ٖلى مغضخى الؿ٨غي  جّم  اإلاجا٫ البكغي: -2

الصي.  اإلاغضخى اإلاهابين بمغى الؿ٨غي ال

 ْ ىتزالشاـ مجخم٘  ُّ خماص في بزخُاع ال جّم  ٢ْض ،الضعاؾت: قمل البدض ٖلى مجخم٘ اإلا٩ٓن مً مغضخى الؿ٨غي  ٖ ىتؤلٖا ُّ ٗ 

٣ت الٗغيُت،  ْٖلُّالٟغص َٓ  خُض بّن ٖلى الٍُغ ض ؤن ٩ًٓن مٓي٘ البدض،  ْ  تاؾخجاب( 138ظم٘ ) جّم  الظي ًٍغ ؤ

ْالجض٫ْ الخالي ًبين زهاثو  ىتبؾخماعة إلاغضخى ال٣لب،  ُّ  البدض:  ٖ

٫ْ ع٢م ) ىتًبين زهاثو ال :(01الجض ُّ ٕٓ اإلاغى ٗ  الجيـ.ْ  مً خُض ه

ْاث اإلاؿخسضمت في البدض:  عابٗاـ ألاص

ٓ م٣ُاؽ ل- ٧ٓي ؤ ب: َ ٓم" ) ٩ّل م٣ُاؽ الىمِ الؿل ْالٗخ ن (، خُض 1999ًمً "الٟغح  ّٓ ( 28َظا اإلا٣ُاؽ مً ) خ٩

٢ْض ٧ٓي )ؤ(،  ٦ُٓاث ألاؾاؾُت لىمِ الؿل ْالؿل خماص ٖلى زالزت بضاثل لئلظابت ٖلى ٣ٞغاث  جّم  ٣ٞغة ج٣ِـ الؿماث  ؤلٖا

ْهي صاثما، ؤخُاها ْٖىض جصخُذ ٣ٞغاث اإلا٣ُاؽ ،اإلا٣ُاؽ،  ( صعظخان. ـ 02ت الخالُت: ـ  صاثما )ؾخجابحُٗى الا  ؤبضا، 

 نٟغ صعظت. (0)( صعظت ْخُضة. ـ ؤبضا 01ؤخُاها )
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ْح الضعظت ال  ْٖلُّ جررا
ّ
ْبهظا 56-0ُت ٖلى اإلا٣ُاؽ بين )٩ل ٧ٓي ؾخجابجهى٠ الا (،  اث ٖلى م٣ُاؽ الىمِ الؿل

ٓ الخالي  :)ؤ( ٖلى ق٩ل ؤعب٘ ٞئاث ٖلى الىد

ْح الضعظاث بين 1  صعظت ٖلى اإلا٣ُاؽ. 56-14ـ ٞئت همِ الؿل٥ٓ )ؤ(: التي جررا

ْح الضعظاث بين2  صعظت ٖلى اإلا٣ُاؽ. 13-0 ـ ٞئت همِ الؿل٥ٓ )ب(: التي جررا

ت للم٣ُاؽ: ٢ام  - ٓمرًر ٓعتها ألانلُت ٖلى الخهاثو الؿ٩ُ ىتمٗضا َظا اإلا٣ُاؽ بخُب٤ُ ألاصاة في ن ُّ ٖ 

ٓهت مً ) ٓاثُت مً َلبت الجامٗت م٩ غاى الهض١ البىاجي، ٣ٞض بٖخمض 30( ؤهثى، )37( َالبا )67ٖك أْٚل ٓع،  ( ط٧

َْما:  ً ل٣ب٫ٓ ال٣ٟغاث   الباخشان مُٗاٍع

 (.0.05)∞ = ٖىض مؿخٔٓ  عجباٍـ الضاللت ؤلاخهاثُت لال 

 (.0.20) ًٖ عجباٍل مٗامل الا ٣ـ ؤن ال ً 

يمً الهض١ الخمُيزي لؤلصاة بخُب٣ُِا ٖلى  خد٢٤٣ّام الباخشان بال ُّ خين ًٟررى ٞحهما الخباًً، بخضاَما مً ٖ

١ في اإلا ٢ْض ٧اهذ الْٟغ اث طاث صاللت بخهاثُت خّٓؾَُلبت ظامٗت اليرم٥ٓ، ْألازٔغ مً مغضخى ال٣لب في ألاعصن، 

هبار (0.01)∞= ٖىض مؿخٔٓ  ٢ْض (0.87)، ٦ما ٢ام الباخشان بدؿاب زباث ؤلاحؿا١ الضازلي بخُب٤ُ مٗاصلت ؤلٟا ٦ْغ  ،

ٓعجّ الجهاثُت  عجباٍبلٛذ ٢ُمت مٗامل الا  ْالبالٛت ( 0.89)للم٣ُاؽ في ن ٣ت جُب٤ُ ؤلازخباع بين ٞررحي الخُب٤ُ  بٍُغ

ٓم،15) ْالٗخ ٓما. )الٟغح  ً )1999) 

ت للم٣ُاؽ - ٓمرًر ت في الضعاؾت الخالُت: ٢ام الباخض بةٖاصة خؿاب الخهاثو الؿ٩ُ ٓمرًر الخهاثو الؿ٩ُ

ْٖلى  ىتاإلاؿخسضم في البدض،  ُّ ْزباث اإلا٣ُاؽ.94بلٛذ ) ٖ  ( ٞغصا مً الجيؿين، لخؿاب نض١ 

ْالظي1 ْمضٔ اؾخسض جّم  ـ نض١ ؤلاحؿا١ الضازلي:  ت ؤلاحؿا١ الضازلي،  ، ٩ّل ال٣ٟغة باإلا٣ُاؽ ٦ اعجباٍامّ إلاٗٞغ

ْهي (0.63(، ْ)0.41)ما بين  عجباٍْجغاْخذ مٗامالث الا   ، 
ّ
ْاضر ٖلى (0.01)ت ٖىض مؿخٔٓ الضاللتصال َْظا ٌُٗي صلُل   ،

 نالخُت  ٣ٞغاث اإلا٣ُاؽ ٖلى ٢ُاؽ ما ْيٗذ ألظل ٢ُاؾّ.

٤ الخُب2 ٧ٓي )ؤ ـ ب(: ٢ام الباخض بدؿاب الشباث ًٖ ٍَغ ْبٖاصة الخُب٤ُ ٖلى ـ زباث م٣ُاؽ الىمِ الؿل  ٤ُ

ىتهٟـ ال ُّ )94ْاإلا٣ضعة بـ) ٗ ْبٟانل ػمجي ٢ضٍع ْبلٜ مٗامل الشباث18( ٞغصا،  ٓما،  ً )(0.68) ٓ َْ ٔ  صا٫ّ ،   (0.01)ٖىض مؿخٓ

 Vitaliano et alبخ٠ُُ٨ وسخت  Paulhan et al( "1994)" م٣ُاؽ ؤؾالُب الخٗامل م٘ الًٍٛٓ الىٟؿُت: ٢امذ  -

هاإلا ّٓ ٓاث الخ٠ُ٨ ما ًلي:٧ْ29اهذ الىدُجت اؾدب٣اء )( بىضا 42ت مً )خ٩ ٢ْض جًمىذ زُ  ( بىضا 

ٖٓت جًم )Bordeauxجغظمت الؿلم مً َٝغ مسبر اللٛاث بجامٗت  جّم  ـ بين  ا( عاقض501، زم جُب٣ُّ ٖلى مجم

ْٖاملين مً الجيؿين ) م ما بين) 329عظال،  172َالب  ْح ؤٖماَع ٢ْض ( ؾىت بةجبإ هٟـ 35ْ 20امغؤة( جررا الخٗلُمت، 

 ٦كٟذ هخاثج الخدلُل الٗاملي ما ًلي:

ٓص الازخباع جإزظ  ٓاظِت الظي ًًم  بٗينـ بى ٓع ٖام للم خباع مد ٓاظِت اإلااؾرراجُجالٖا ؼةُاث اإلا
ّ
خ٫ٓ اإلاك٩ل  غ٦

 .هٟٗا٫ْؤزٔغ خ٫ٓ الا 

ٓص ؤبٗاص   ٓاظِت جزانّ ـ ْظ لت باإلا
ّ
ٓعة الجهاثُت للؿلم، خمش ٓهت لله ٍٓاث م٩ اإلاك٩ل،  خّل هي ْ  في زمؿت مؿخ

ْالبدض ًٖ الؿىض  ْبٖاصة الخ٣ُُم ؤلا الاظخماعيْالخجىب،  ْجإهِب الظاث.)ؾِام َُبي، ًجاب،  -207،م م 2005ي، 

ٓع بلى  ٍْى٣ؿم اإلا٣ُاؽ(209 َْما:يً ؤؾاؾٍُمد  ن 

ؼةـ ؤؾالُب الخٗامل اإلا1
ّ
ْجًم ؤؾلٓب  غ٦ ن اإلاك٩ل: ج خّل ٖلى اإلاك٩ل:   ّٓ ْهي08مً ) خ٩ ٓص   – 13 – 6 – 4 – 1: ( بى

ْهي: 05: جًم )الاظخماعيؤؾلٓب البدض ًٖ الضٖم ْ  ،27 – 24 – 18 – 16 ٓص   .23 – 21 – 15 – 10 – 5( بى
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ؼةـ ؤؾالُب الخٗامل اإلا2
ّ
ْجًم ؤؾلٓب الخجىب: جًم )هٟٗا٫ٖلى الا  غ٦ ٓص هي: 07:   22 – 19 – 17 – 11 – 8 – 7( بى

ْجًم )ًجابؤؾلٓب بٖاصة الخ٣ُُم ؤلا ْ  ،25 – ٓص05ي،  ْجًم )ْ  ،28 – 12 –9- 5– 2 ْهي: ( بى ( 04ؤؾلٓب جإهِب الظاث: 

ٓص هي:   .29 – 26 – 20 – 4بى

ْ  ـ ًُب٤ اإلا٣ُاؽ بهٟت ٞغصًت ْج٣ضم الخٗلُماث الخالُت:ؤ  ظماُٖت 

٢ٟٓا م غ ن٠ م
ّ
 ا ٖكخّ زاللّ ألاقٗغ ألازيرة.از

٠٢ٓ )مىسٌٟ، مقّضة خضص  ٓجغ الظي ٌؿببّ ل٪ َظا اإلا ْالخ اط  ْطل٪ بٓي٘ الٗالمت )، خّٓؾِالاهٖؼ  (xمغجٟ٘( 

 اإلاؿخٔٓ اإلاىاؾب.ؤّما 

٠٢ٓ، ؾرراجُجالا بلى  (xؤقغ بالٗالمت ) ٓاظِت َظا اإلا ٓالُت بن ٦ىذ ٢ض اؾخٗملتها، ؤم لم حؿخٗملِا في م ُاث اإلا

٤ْٞ ؾلم مضعط مً)ٍخّم ْ  ْه٣ُخين )1( بط جمىذ الى٣اٍ بى٣ُت )4-1جصخُذ اإلا٣ُاؽ  ٖىض ( 2( ٖىض ؤلاظابت بـ ال، 

ْزالر با ال،  ْؤعب٘)3ه٣اٍ) ؤلاظابت بـ ج٣ٍغ با وٗم،  ٓ جى٣ُِ مٗخمض 4( ٖىض ؤلاظابت بـ ج٣ٍغ َْ ( ه٣اٍ ٖىض ؤلاظابت بىٗم، 

ٓص ما ٖضا البىض ) ٓص ألازٔغ ؤي )15في ظمُ٘ البى  (.1)بلى  (4( الظي ٩ًٓن جى٣ُُّ ب٨ٗـ البى

ٓعجّ اإلا٨ُٟت - ت للم٣ُاؽ: ؤِْغ اإلا٣ُاؽ في ن ٓمرًر  et al ٖلى اإلاجخم٘ الٟغوسخي خؿب " الخهاثو الؿ٩ُ

Paulhan("1994:ٓهاث ألاؾاؾُت الىخاثج الخالُت ٓاؾُت الخدلُل الٗاملي للم٩  ( ب

ؼةت بالخٗامل اإلازانّ ًًم يمىّ ؤؾالُب  ٖامّ ـ ٖامل 
ّ
ْالخٗامل اإلا غ٦ ؼةٖلى اإلاك٩ل 

ّ
بيؿبت  هٟٗا٫ٖلى الا  غ٦

 %. 12حكب٘ 

ُٖٓت ؤؾالُب الخٗامل ـ مً ظِت ؤزٔغ ؤِْغ الخدلُل الٗاملي  ٓص زمؿت ؤبٗاص ه م٨ـ ْظ ٣ت ٞاٍع ٓاؾُت ٍَغ ب

ٍْٗامّ % مً الخباًً ال 35بلى  جهل وؿبت الدكب٘  ،٤
ّ
 ألامغ باألبٗاص الخالُت: خٗل

ٓم %.  5.9ي ًجاببٖاصة الخ٣ُُم ؤلا  %. ـ 6.5 الاظخماعيالبدض ًٖ الؿىض %. ـ  7.5ـ الخجىب %.  9.4اإلاك٩ل  خّل ـ  ـ ل

 (2009،قِغػاص بٓقضْب)%.  5.7الظاث 

ٓعاٍ، بررظمت 2009في الجؼاثغ، ٣ٞض ٢امذ الباخشت "قِغػاص بٓقضْب" )ؤّما  خت الض٦خ ْغ ( في بَاع بٖضاصَا أَل

٢ْض اٖخمضث ٖلى نض١ اإلاد٨مين، خُض ٓم  جّم  اإلا٣ُاؽ،  ْٖل ٖغى اإلا٣ُاؽ ٖلى ٖضص مً ؤؾاجظة ٖلم الىٟـ 

٤ُٞما ًؤّما  (،19-18) حٗضًل نُاٚت بىضًً جّم  الرربُت، ْفي يٓء هخاثج الخد٨ُم
ّ
٤  خٗل بالشباث ٣ٞض خؿب ًٖ ٍَغ

 ٓ ْبٖاصة الخُب٤ُ بٟانل ػمجي ٢ضٍع ؤؾب ىتٖلى هٟـ ال ّٖينالخُب٤ُ  ُّ  اعجباٍْخؿب مٗامل  ا( َالب60ْاإلا٣ضعة بـ ) ٗ

ْبلٜ الشباث  ٓ مٗامل زباث م٣ب٫ٓ، ٦ما ججضع ؤلاقاعة (،0.80)بيرؾٓن بين هخاثج الخُب٣ُين  الباخض ؾٝٓ  بلى ؤّن  َْ

 (2009ٌؿخسضم اليسخت اإلاٗضة مً الباخشت الؿاب٣ت الظ٦غ. )بٓقضْب،

ت في البدض الخالي: - ٓمرًر  الخهاثو الؿ٩ُ

ىتخؿاب نض١ اإلا٣ُاؽ ٖلى  جّم  ـ نض١ اإلا٣ُاؽ:1 ُّ َْظا بدؿاب نض١ ؤلاحؿا١ الضازلي 94بلٛذ ) ٖ ( ٞغصا، 

٣خين َماللم ٦ظل٪ خؿاب نض١ الاحؿا١ الضازلي  جّم  ٦ما ،بٗض مً ؤبٗاص اإلا٣ُاؽ ٩ّل الهض١ الضازلي ل :٣ُاؽ بٍُغ

ْح نض١ ؤلاحؿا١ الضازلي للم٣ُاؽ ٩٦ّل للم٣ُاؽ ٦ ْجغا  ْهي  (067(، ْ)0.43)ما بين  ٩ّل ، 
ّ
ت ٖىض مؿخٔٓ الضاللت صال

، ْفي بٗض البدض ًٖ الضٖم (0.59(، ْ)0.41)اإلاك٩ل ما بين  خّل بسهٓم ألابٗاص، ٣ٞض جغاْخذ في بٗض ؤّما  ،(0.01)

ظاءث اإلاٗغفي  بٗض بٖاصة الخ٣ُُمؤّما  (،0.64(، ْ)0.40) ْبلٛذ في الخجىب بين (،0.61(، ْ)0.43) ظاءث ما بين الاظخماعي

ْبسهٓم البٗض ألازير(0.59(،ْ)0.50)ا١ الضازلي بينؿمٗامالث نض١ ؤلاح لٓم الظاث ٣ٞض جغاْخذ مٗامالث  :، 
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ٓهت لّ مابين  ٣ٞغاث  ٧ّل ْاإلاالخٔ ؤن (، 0.56(، ْ)0.42)ؤلاحؿا١ الضازلي لل٣ٟغاث اإلا٩
ّ
 (،0.01)ت ٖىض مؿخٔٓ الضاللت صال

ٓة ٣ٞغاث اإلا٣ُاؽ في ٢ُاؽ ما ْيٗذ ل٣ُاؾّ  َْظا ما ٌٗبر ًٖ ٢

٤ خؿ2 ٣ت  ٧ّل اب زباث ـ  زباث اإلا٣ُاؽ: ٢ام الباخض بدؿاب زباث اإلا٣ُاؽ ًٖ ٍَغ بٗض مً ألابٗاص لٓخضٍ بٍُغ

ىتبٖاصة الخُب٤ُ ٖلى هٟـ الْ  الخُب٤ُ ُّ ْبٟانل ػمجي بلٜ ) ٗ ٓما،18الؿاب٣ت،  ٢ض بلٜ مٗامل الشباث باليؿبت ْ  ( ً

ؼةْبسهٓم بٗض ؤؾالُب الخٗامل اإلا(، 0.78) م٣ُاؽ ؤؾالُب الخٗامل م٘ الًِٛ الىٟسخي
ّ
ؤّما  (،0.68) ٖلى اإلاك٩ل غ٦

ؼةؤؾالُب اإلابٗض 
ّ
 ْ (، 0.84) هٟٗا٫ٖلى الا  غ٦

ّ
 ِا ظاءث ٧ل

ّ
 (.0.01) ت ٖىض مؿخٔٓ الضاللتصال

الىٟؿُت بمىٓمت  صّخت(، ٖىضما بضؤ ٢ؿم ال1991بضؤ بٖضاص َظا اإلا٣ُاؽ في ٖام ) ـ ملُاض هىعُت الخُاة:3ـ4

ٕ بدثي في ) صّختال ْلت لبىاء م٣ُاؽ ٖالمي ل٣ُاؽ 15الٗاإلاُت في بٖضاص مكْغ ٓاهب اإلاسخلٟت ( ص ُٖٓت ٌُٛي الج ه

ْلتها ُٖٓت الخُاة التي جىا ْ  لى ُٖٓت الخُاة اإلاؤ ْاث الخ٣لُضًت لخ٣ضًغ ه ْلِا ألاص ٣لم جدىا
ّ
 The whoqol group صّختت بالخٗل

ٓإ  (،1995) ْاؾ٘ ٖبر ؤه ُٖٓت الخُاة ًم٨ً جُب٣ُِا بك٩ل  ٓ جهمُم ؤصاة لخ٣ُُم ه َ ٕ ٧ْان الِضٝ ألاؾاسخي للمكْغ

َْؿخٗمل كّضة ألامغاى اإلاخباًىت في المسخلٟت مً  ا  ْٖمٍغ ْبظخماُٖا  ٖٓاث ز٣اُٞت مسخلٟت ب٢خهاصًا  ٦ْظل٪ ٖبر مجم

ُت  ْز٣اٞاث ٖٞغ ُٖٓت الخُاة ٖبر ؤ٢ُاع مخباًىت  إلا٣اعهت ه ُٖٓت الخُاة  اإلا٣ُاؽ لخ٣ُُم بغامج الخضزالث للخدؿِـ بى

ٓاخض ٓص مىٓمت.مسخلٟت صازل ال٣ُغ ال ُٖٓت الخُاة بلى  ْؤصث ظِ ٍٓغ م٣ُاؽ اإلائٓي لى  ،The woqol group( 1998)جُ

ْخضصث َظٍ اإلاغا٦ؼ 12( زمؿت مغا٦ؼ مُضاهُت جابٗت للمىٓمت ٖبر )05بٖضاصٍ مً زال٫ ) جّم  ْالظي ( بزجي ٖكغ لٛت 

ٓصا ل٣ُاؾِا ْقملذ الهُٛت ؤلاؾخُالُٖت ألا  ْْيٗذ بى ُٖٓت الخُاة،  ٓاهب الخُاة التي حٗض مِمت في ٢ُاؽ ه نلُت ظ

ب٣ذ َظٍ الهُٛت في )235) بزخُاع ؤًٞل ْجّم ( زمؿت ٖكغ مغ٦ؼا مُضاهُا بلٛاث مسخلٟت ٖبر الٗالم، 15( بىضا، َْ

ُٖٓت الخُاة  100ماثت بىض )  .Woqol-100( ْؾمُذ َظٍ الهُٛت اإلا٣ُاؽ اإلائٓي لى

ن ً ّٓ ْهي ٦ما ًلي:24مجا٫ جىضعط جدخّ) ٧ّل ْ  ،( ؾخت مجاالث ؤؾاؾُت06اإلا٣ُاؽ مً ) خ٩ ُا   ( م٣اًِؿا ٖٞغ

ٍْخًمً زالزت ؤبٗاص1 ْ  ـ  اإلاجا٫ الجؿمي:  ْهي: ؤ ُت،  ٓم3ـ الُا٢ت، 2ـ ألالم، 1زالزت م٣اًِـ ٖٞغ  ـ الى

ٍْخًمً زمؿت ؤبٗاص2 ْ  ـ  اإلاجا٫ الىٟسخي:   ْهي:  ؤ ُت،  ٓع ؤلا 1زمؿت م٣اًِـ ٖٞغ ْالخٗلم، 2ي، ًجابـ الكٗ ـ الخ٨ٟير 

ٓعة الجؿم، 4ضًغ الظاث، ـ  ج3٣ ٓع الؿلبي.5ـ ن  ـ الكٗ

ٍْخًمً ؤعبٗت ؤبٗاص3 ْ  ـ مجا٫ الاؾخ٣ال٫:   ْهي: ؤ ُت،  ٓمي، 2ـ ال٣ضعة ٖلى الخغ٦ت،1ؤعبٗت م٣اًِـ ٖٞغ ـ  اليكاٍ الُ

ٍْت، 3 خماص ٖلى ألاص  ـ ال٣ضعة ٖلى الٗمل.4ـ  الٖا

ٍْخًمً زالزت ؤبٗاصالاظخماُٖـ مجا٫ الٗال٢اث 4 ْ  ت:  ْهي: ؤ ُت،  ـ الضٖم 2ـ  الٗال٢اث الشخهُت، 1زالزت م٣اًِـ ٖٞغ

 ـ اليكاٍ الجيسخي.3،الاظخماعي

ٍْخًمً زماهُت ؤبٗاص5 ْ  ـ  اإلاجا٫ البُئي:  ْهيؤ ُت،  ـ  3ـ  البِئت اإلانزلُت، 2ـ  ألامً ْألامان الجؿمي، 1زماهُت م٣اًِـ ٖٞغ

ٓاعص اإلاالُت،  اًت ال4اإلا ٓماث ظضًضة، ـ ا٦د5ت، الاظخماُْٖ صّخُتـ الٖغ ْمٗل ُّ، 6ؿاب مِاعاث  ـ البِئت 7ـ الرٞر

ٓانالث.8ُت، ُبُٗال  ـ اإلا

ْاخضا6 ٍْخًمً بٗضا  ْ  ـ اإلاجا٫ الضًجي:  َْٓؤ ْاخضا،  ُا   ـ اإلاٗخ٣ضاث الضًيُت.1 :م٣ُاؾا ٖٞغ

ٓص ال ٧ّل ْ  ْبظل٪ ٩ًٓن ٖضص البى ٓص،   م٣ُاؽ ٞغعي ج٣ِؿّ ؤعب٘ بى
ّ
ؤعب٘ ٖباعاث ج٣ِـ بلى  ( بىضا، بياٞت96ي)٨ل

ٓصة الخُاة بك٩ل  ٓص ٗاّم ال صّختْال ٖامّ ظ ْجخم ؤلاظابت ًٖ بى ُٖٓت الخُاة.  َْظا البٗض ال ًضعط يمً مجاالث ه ت. 

ٓاملقّضة اإلا٣ُاؽ يمً زمؿت بضاثل مخضعظت لخ٣ضًغ  ْ  ْج٨غاع ٖ ُٖٓت الخُاة. ؤ  ؤبٗاص ه
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ُا، ؤْ  ( ٖامال 24َْظٍ اإلاجاالث جدخٓي ٖلى ) ْبظل٪ 04م٣ُاؽ جىضعط جدخّ ) ٧ّل م٣ُاؾا ٖٞغ ( ؤعب٘ ٖباعاث، 

ٓظض بٗض بيافي جىضعط جدخّ )بلى  ( ٖباعة، بياٞت96ًهبذ ٖضص الٗباعاث ) ُٖٓت الخُاة 04طل٪ ً ٓص ل٣ُاؽ ه ( ؤعبٗت بى

ْل٨ً ٗاّم ال صّختْال ٖامّ بك٩ل  ُٖٓت الخُاة،  َْظا البٗض ال ًضزل في مجاالث ه جدلُلّ ٦جؼء مً اإلا٣ُاؽ، ًخّم ت، 

ٓص َظا اإلا٣ُاؽ بْجخم  ْجىضعط مً زمـ ه٣اٍ لخ٣ضًغ الاؾخسضؤلاظابت ٖلى بى ٣ت ل٨ُغث  ْ  ْالخ٨غاع كّضة ام ٍَغ ؤ

 ،ٍّٓ بُٗت الؿاا٫ الظي ًدخ ٕٓ البىض َْ َْظا َبٗا  خؿب ه ُٖٓت الخُاة،  َظٍ  خُض بّن لخ٣ُُم الهٟاث اإلاسخاعة لى

 الخيراث جسخل٠ خؿب ما ط٦غ ؾاب٣ا.

ت - ٓا٣ٞت  (2011"خظاهين " )اللٛت الٗغبُت بلى  بٗض ؤن خهل مٗض اإلا٣ُاؽ للملُاض:الخصاثص الظُىىمتًر ٖلى م

اللٛت الٗغبُت، ْخهل ٦ظل٪ ٖلى اليسخت ألانلُت للم٣ُاؽ باللٛت بلى  الٗاإلاُت ٖلى جغظمت اإلا٣ُاؽ صّختمىٓمت ال

ت ٖلى  ٓمرًر َّ الؿ٩ُ ت، ٢ام بدؿاب قْغ ىؤلاهجليًز ُّ هاث مً اإلاجخم٘ اللُبي. ٖ ّٓ ىتذ الج٩ ُّ  ال ٗ
ّ
( ٞغصا. 150ُت مً )٩ل

ٟاث ب جّم  ( مً ألاصخاء،100مجهم ) ْاإلآْ ٟين  م مً اإلآْ ْلت ظامٗاث، مٗاَض، مضاعؽ، ماّؾؿازخُاَع اث الض

( 44.69) خؿابي َٓ خّٓؾِ(ؾىت. بم60ـ 26)ؤهثى( جغاْخذ ؤٖماع الجمُ٘ بين  60ط٦غا،  40اث زضمُت( مجهم ماّؾؿ

ْاهدغاٝ مُٗاعي بلٜ ان،50ؾىت، ْ)( 6.11) ؾىت،  ًا بالؿَغ م مً اإلاررصصًً ٖلى مِٗض ٖالط  جّم  ( مٍغ ازخُاَع

ان بمضًىت مهغاجت؛ مجهم ) م بين22الؿَغ  ،(28خؿابي ٢ضٍع ) خّٓؾِؾىت، بم (70ـ20)( ط٦غا،جغاْخذ ؤٖماَع

ْاهدغاٝ مُٗاعي ٢ضٍع (46.39) ت للم٣ُاؽ ٦ما ًلْجّم ؾىت. ( 15.28)ؾىت  ٓمرًر ٍ الؿ٩ُ  :يخؿاب الكْغ

 خظاب الصدق بالؼسق الخالُت: جّم  الصدق اإلالُاض:-

ْالررظمت ال٨ٗؿُت، ؤًً اؾخٗان بم ـ صدق جسحمت إلالُاض هىعُت الخُاة: ين خسّههاؾخٗمل ؤؾلٓب الررظمت 

َْظا مً ؤظل الخه٫ٓ ٖلى الررظمت الصخُدت ٦ما ٢ام بخ٣ضًم اإلا٣ُاؽ اإلاررظمت ت،  بلى  في اللٛخين الٗغبُت ْؤلاهجليًز

ٖٓت ْ  َْل َىا٥ ٣ٞغاث، ،مً ألاٞغاص مً ؤظل ؤلاظابت ٖلُّ مجم  ٧لماث ٚامًت.ؤ

بدؿاب نض١ ؤلاحؿا١ الضازلي  ٢ام مٗض َظا اإلا٣ُاؽ ـ صدق ؤلاحظاق الدازلي إلالُاض هىعُت الخُاة:

ىتٖلى   ٩ّل للم٣ُاؽ ٦ ُّ ٓهت مً ) ٖ ج٣ضًغ نض١ ؤلاحؿا١ الضازلي ْجّم ( مً اإلاغضخى، 50( مً ألاصخاء، ْ)100م٩

ْح مابين عجباٍام مٗامل الا اؾخسضب ْجغا َْٓ (0.40(، ْ)0.90) بيرؾٓن، َْٓ مؿخٔٓ (، 0.01) ٖىض مؿخٔٓ الضاللت صا٫ّ ، 

َْٗخبر ماقغ ٢ٓي ٖلى نض١ اإلا٣ُاؽ.  مغجٟ٘ 

ىتخؿاب مٗامل الشباث ٖلى  جّم  زباث اإلالُاض:ـ  ُّ ٓهت مً ) ٖ  جّم  ( مً اإلاغضخى،50( مً ألاصخاء، ْ)100م٩

ٍٓاءاؾخسضج٣ضًغ الشباث ب هبار، خُض بلٜ ٖىض ٞئت ألاؾ ىتلضٔ  (0.91(، )0.86) ام مٗامل الٟا ٦ْغ ُّ ( 0.83)اإلاغضخى، ْ ٖ

ىتلضٔ ال ُّ  ال ٗ
ّ
ُٖٓت الخُاة ال٩ل ْالٗاّم ُت في بٗض ه ْبلٜ ٗاّم ال صّختت  ٍٓاء، (0.78)ت،  ىتلضٔ ( 0.75ْ) ٖىض ألاؾ ُّ  اإلاغضخى ٖ

ىتلضٔ ال (0.79ْ) ُّ  ال ٗ
ّ
ْبلٜ ٩ل ٍٓاء،( 0.83)ُت، في اإلاجا٫ الجؿمي،  ىتلضٔ ال (0.83ْ)لضٔ اإلاغضخى،  (0.85ْ) لضٔ ألاؾ ُّ ٗ 

 ال
ّ
٢ْضع مٗامل الشباث بـ)٩ل ٍٓاء، ْ)0.79ُت في مجا٫ الىٟسخي،  ( في مجا٫ مؿخٔٓ ؤلاؾخ٣ال٫، 0.80(، ْ)0.81( ٖىض ألاؾ

ٍٓاء بـ)الاظخماُْٖبلٜ في مجا٫ الٗال٢اث  ىتلضٔ ال( 0.75)ٖىض اإلاغضخى، ْ (0.77(، ْ)0.75ت ٖىض ألاؾ ُّ  ال ٗ
ّ
ُت، ْفي بٗض ٩ل

ٍٓاء، ْ (0.85)البِئت ٢ضع بـ ىٖىض اإلاغضخى، ْفي ٧لخا ال (0.87)ٖىض ألاؾ ُّ ، ْفي بٗض اإلاٗخ٣ضاث الضًيُت ٢ضع (0.83)ِخين بلٜ ٗ

ٍٓاء، ْ (0.92بـ) ٢ْضع مٗامل الشباث ٖلى ال( 0.80)لضٔ ألاؾ ىتلضٔ اإلاغضخى،  ُّ  ال ٗ
ّ
مٗامالث  ٧ّل ْظاءث  (.0.84بـ)ُت ٩ل

 الشباث 
ّ
 (2011 )خظاهين، .(0.01ت ٖىض مؿخٔٓ الضاللت )صال

ت إلالُاض هىعُت الخُاة في الدزاطت الخالُت: -  الخصاثص الظُىىمتًر

 ـ صدق اإلالُاض:1
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 ـ صدق ؤلاحظاق الدازلي ال
ّ
 ٢ام الباخض بدؿاب نض١ ؤلاحؿا١ الضازلي الي إلالُاض هىعُت الخُاة: ىل

ّ
ي ٨ل

ىتللم٣ُاؽ ٖلى  ُّ ْالتي جغاْخذ مابين94بلٛذ) ٖ  ، ْظاءث (0.74(، ْ)0.35)( ٞغصا مً اإلاهابين باألمغاى اإلاؼمىت، 
ّ
ِا ٧ل

 
ّ
 (0.01)ت ٖىض مؿخٔٓ الضاللت صال

٢ام البدض بدؿاب نض١ ؤلاحؿا١ ـ صدق ؤلاحظاق الدازلي لـلساث مجاالث ملُاض هىعُت الخُاة: 

َْظا ٖلى هٟـ الؤْ  بٗض مً ألابٗاص، ٩ّل الضازلي ل ُٖٓت الخُاة،  ٓهت إلا٣ُاؽ ه ىتاإلاجاالث اإلا٩ ُّ ْح نض١ ٗ ْجغا  ،

ْح ما بين(0.67(، ْ)0.40)ؤلاحؿا١ الضازلي في اإلاجا٫ الجؿمي مابين في خين بلٜ  (،0.67(، ْ)0.40) ، ْفي اإلاجا٫ الىٟسخي ٞررا

(، 0.41)ت بلٜ مابينالاظخماُٖي مجا٫ الٗال٢اث ْف(، 0.68ْ)(،0.41)مٗامل ؤلاحؿا١ الضازلي لبٗض مؿخٔٓ ؤلاؾخ٣ال٫ مابين

ْح مابين(، 0.70ْ) ْ  ْبلٜ نض١ ؤلاحؿا١ الضازلي لبٗض (،0.67(، ْ)0.39) ْبسهٓم مجا٫ البِئت ٞررا مجا٫ اإلاٗخ٣ضاث ؤ

ْال(، 0.62(، ْ)0.52) الضًيُت ما بين ُٖٓت الخُاة   ْظاءث  (،0.59(، ْ)0.43) ت مابينٗاّم ال صّختْمجا٫ ه
ّ
 ِا ٧ل

ّ
ت ٖىض صال

 ٣ُاؾّل ٖلى ؤن اإلا٣ُاؽ ٣ًِـ ما ْيَْ٘ظا ماٌٗبر  (،0.01)مؿخٔٓ 

 ٢ام الباخض بدؿاب زباث اإلا٣ُاؽ الـ زباث ملُاض هىعُت الخُاة واإلاجاالث اإلاىىهت له: 2
ّ
ُٖٓت الخُاة، ٨ل ي لى

َْظا ٖلى  ٓهت لّ،  ىت٦ْظل٪ اإلاجاالث اإلا٩ ُّ ٓهت مً ) ٖ ( 18ْبٟانل ػمجي بلٜ )( ٞغصا مً اإلاهابين بإمغاى مؼمىت، 94م٩

ٓما، ٢ْضع في ( 0.65(، ْ)0.77)٩ّل بيرؾٓن، خُض بلٜ ٖلى اإلا٣ُاؽ ٦ عجباٍام مٗامل الا اؾخسضْب ً في مجا٫ الجؿمي، 

 (،٦0.57ما بلٜ في مجا٫ مؿخٔٓ ؤلاؾخ٣ال٫ بـ) (،0.67)ت  بلٜالاظخماُْٖبسهٓم اإلاجا٫ الٗال٢اث  (،0.71)اإلاجا٫ الىٟسخي

ُٖٓت الخُاة ال (،0.61)ْفي مجا٫ اإلاٗخ٣ضاث الضًيُت بلٜ مٗامل الشباث (، 0.59)ْفي مجا٫ البِئت ٢ضع بـ  ت ٗاّم ْفي مجا٫ ه

 ْظاءث مٗامالث الشباث  (،0.69)ت بلٜٗاّم ال صّختْال
ّ
 ِا ٧ل

ّ
  ججضع ؤلاقاعةْ  (.0.01) ت ٖىض مؿخٔٓ الضاللتصال

ّ
 خّم ً لم ّبلى ؤه

ُٖٓت ام الضعظاث الخام اإلاخدهل ٖلحها في م٣ُاؽ اؾخسض ؤؾالُب الخٗامل م٘ الًِٛ الىٟسخي ٦ظل٪ في م٣ُاؽ ه

٢ْض جّم  الخُاة لضٔ مغضخى الؿ٨غي، بل ت،  ٍٓلِا لضعظاث مُٗاٍع خماص ٖلى الخ٣ؿُم الا  جّم  جد زمؿت بلى  اثؾخجابؤلٖا

ْ  ؤ٢ؿام ْالجض٫ْ الخالي ًبين طل٪: ؤ ٍٓت،   ٞئاث، بٖخماصا ٖلى اليؿب اإلائ

ت.بلى  ضعظاث الخام(: ًبين ٦ُُٟت ج٣ؿُم ال02ظض٫ْ ع٢م)  صعظاث مُٗاٍع

ٍٓلِابلى  خّٓنلال جّم  ْٖلى َظا ألاؾاؽ ْجد تبلى  ج٣ؿُم هخاثج الضعظاث الخام  ( 5زمـ )بلى  صعظاث مُٗاٍع

ْالٟئت الشالشت باإلابلى  ؤلاقاعة جّم  ٞئاث، خُذ ْالٟئت الشاهُت باإلاىسًٟين،  ْالٟئت الغابٗت خّٓؾُالٟئت ألاْلى  ين، 

ْالجض٫ْ الخالي ًبين طل٪:اؾخسضفي  غجٟٗينْالخامؿت باإلا  ام ؤؾالُب الخٗامل م٘ الًِٛ الىٟسخي، 

ْاإلا03ظض٫ْ ع٢م) ْاإلاخّٓؾُ(: ًبين ٞئت اإلاىسًٟين   الخٗامل م٘ الًِٛ الىٟسخي.ام ؤؾالُب اؾخسضفي  غجٟٗينين 

 الضعاؾت: ٞغيُاث صّختمً  خد٤٣ّلل الخالُت ؤلاخهاثُت ام ألاؾالُباؾخسض جّم  ـ ج٣ىُاث الخدلُل ؤلاخهاجي:
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ْاإلا- لؤلاخهاء الٓنٟي: 
ّ
ٍٓت،-الخ٨غاعاث،-مً: ٧ّل في  خمش ت-اث الخؿابُت،خّٓؾُاإلا-اليؿب اإلائ  الاهدغاٞاث اإلاُٗاٍع

ْاإلا- لؤلاخهاء الاؾخضاللي: 
ّ
١، -، Pearsonبيرؾٓن  عجباٍمٗامل الا -مً:  ٧ّل في  خمش ازخباع -ازخباع "ث" لضاللت الْٟغ

ْطل٪ مً زال٫ الاؾخٗاهت ببرهامج الخؼمت  ،cramer ،K2 عجباٍمٗامل الا  ،One Way ANOVA جدلُل الخباًً ألاخاصي

ٓم   .SPSSت الاظخماُٖؤلاخهاثُت للٗل

ْاث الضعاؾت مً زال٫ الضعاؾت الاؾخُالُٖت خد٤٣ّبٗض ال : هخاثج الضعاؾت- ىت٦ْظل٪ ازخُاع ال ،مً نالخُت ؤص ُّ ٗ 

٣ت ٖغيُت، هالتي ْ  بٍُغ ّٓ ْالتي( ٞغصا مً 138ذ مً )ج٩ ا مً ؤما٦ً مسخلٟت، جّم  اإلاهابين بمغى الؿ٨غي   بزخُاَع

خُض جدهلىا مً زاللِا ٖلى هخاثج الضعاؾت  التي ٦ىا ٢ض اٞرريىا ٞغيُاث حُٗي  ،ببغاػ الخهاثو اإلاميزة لِاْ 

ىجٓظِا م ُّ ٓالي الْ  ،ا لِظٍ الضعاؾتٗ طل٪ ْ  ،جٟؿير الىخاثجْ  جدلُلْ  بٗغى خاّم الظي ؾٝٓ هخإ٦ض مىّ في الٟهل اإلا

ٓم خانّ ٦ظل٪ بغهامج الخؼمت ؤلاخهاثُت الْ ،باؾخٗما٫ بٌٗ الخ٣ىُاث ؤلاخهاثُت  .SPSSت الاظخماُٖت بالٗل

ْمىا٢كت الىخاثج اإلا جّم  مىا٢كت الىخاثج: ل٣ضْ  ْجدلُل  ـ ٖغى ْجدلُل  بلحها،  خّٓنلجسهُو َظا الٟهل لٗغى 

ىتَْظا بٗض ٢ُام الباخض بخُب٤ُ اإلا٣اًِـ اإلاؿخسضمت في الضعاؾت ٖلى  ُّ هخاثج بلى  خّٓنلمً مغضخى ال٣لب بُٛت ال ٖ

ْ  جشبذ الٟغيُاث اإلا٣ررخت ْٖلُّ ٣ٞض ؤ ٓعصَا جباٖا.ْ  هخاثج،بلى  الباخض جّٓنلجضخًِا،   التي ؾٓٝ ه

ْمىا٢كت الٟغيُت ألاْلى: "جٓظض ٖال٢ت بين  ْجدلُل  ٦ُٓت )ؤ ب(ٖغى  ين، خّٓؾُ)مىسًٟين، مْ ألاهماٍ الؿل

ؼة(ؤؾالُب الخٗامل م٘ الًِٛ الىٟسخي اإلامغجٟٗين
ّ
( لضٔ الاظخماعياإلاك٩ل، البدض ًٖ الضٖم  خّل )ٖلى اإلاك٩ل غ٦

ُت، عجباَلٟدو الٗال٢ت الا ، cramer اعجباٍام مٗامل اؾخسض جّم  َظٍ الٟغيُت، صّختمً  خد٤٣ّْلل الؿ٨غي." مغضخى

١ ب٦ْظل٪  ٓزين ٖلى م٣ُاؽ ألاهماٍ   k2 اماؾخسضالْٟغ َْظا للم٣اعهت بين الضعظاث التي جدهل ٖلحها اإلابد

ٓا ٖلحها ٖلى م٣ُاؽ ؤؾالُب الخٗامل م٘ الًِٛ الىٟسخي، خُض جدهلىا ٖلى  ْبين الضعظاث التي خهل ٦ُٓت،  الؿل

 الىخاثج الخالُت:

٫ْ ع٢م ) ٦ُٓت )ؤ عجباٍالا  ًّٓضر(: 04الجض ١  بين ألاهماٍ الؿل ْمْ ب( ،ْالْٟغ ْمغجٟعي( ؤؾالُب خّٓؾُ)مىسٟطخي  ي، 

ؼةالخٗامل م٘ الًِٛ الىٟسخي اإلا
ّ
 ٖلى اإلاك٩ل لضٔ مغضخى الؿ٨غي. غ٦

 هالخٔ مً زال٫ الجض٫ْ الخالي ماًلي:

٦ُٓت )ؤ ْم ،ـ جٓظض ٖال٢ت بين ألاهماٍ الؿل ْمغجٟعي(خّٓؾُب( ْ)مىسٟطخي،  ؼةام ؤؾالُب الخٗامل اإلااؾخسضي، 
ّ
 غ٦

ٓ  (،cramer  =0.27)عجباٍخُض بلٜ مٗامل الا  ،ٖلى اإلاك٩ل َْظا(0.01)ٖىض مؿخٔٓ الضاللت صا٫ّ َْ بلُّ  خّٓنلال جّم  ما ، 

١، خُض بلٜ مٗامل ٓ (k2 =10.554) ٦ظل٪ في صاللت الْٟغ ٔ  صا٫ّ ، َ َّْظا ٌُُٗىا صلُل ٖلى (، 0.01) ٖىض مؿخٓ
ّ
َىا٥  ؤه

٧ٓي)ب( في  ْالىمِ الؿل ٧ٓي)ؤ(،  ١ بين الىمِ الؿل ْمغجٟ٘( في ؤؾالُب الخٗامل خّٓؾِام )مىسٌٟ، ماؾخسضْٞغ  ،



    6102   خٌاٌ     – 34عذد   -رلهّخ دساسبد جلبيعخ األغٌاغ 
 

204 

ؼةاإلا
ّ
٧ٓي )ؤ( ب اعجبِٖلى اإلاك٩ل، خُض  غ٦ ؼةام ؤؾالُب الخٗامل اإلااؾخسضام مغجٟ٘ في اؾخسضالىمِ الؿل

ّ
ٖلى  غ٦

ٓا٢٘ ) الىمِ  اعجبِ( ٞغصا مً مغضخى الؿ٨غي، في خين 49( مً مغضخى الؿ٨غي، مً ؤنل )21اإلاك٩ل، ب

٧ٓي)ب(، باإلا ٓا٢٘ )خّٓؾُالؿل  .(، ٞغصا مً مغضخى الؿ٨غي 49ين، ب

٦ُٓت)ؤ ْمْ ، ب(ـ ال جٓظض ٖال٢ت بين ألاهماٍ الؿل ْاإلاخّٓؾُ)مىسًٟين،   اإلاك٩ل. خّل ( في ؤؾلٓب غجٟٗينين، 

٦ُٓت )ؤ ْم ،ـ جٓظض ٖال٢ت بين ألاهماٍ الؿل ْمغجٟعي(خّٓؾُب( ْ)مىسٟطخي،  ام ؤؾلٓب البدض ًٖ اؾخسضي، 

ٓ  (،cramer  =0.25)عجباٍ، خُض بلٜ مٗامل الا الاظخماعيالضٖم   خّٓنلال جّم  َْظا ما (،0.01)ٖىض مؿخٔٓ الضاللت صا٫ّ َْ

١، خُض بلٜ مٗامل ٓ (، k2 =9.236) بلُّ ٦ظل٪ في صاللت الْٟغ َْظا ٌُُٗىا صلُل  (،0.01) ٖىض مؿخٔٓ الضاللت صا٫ّ َ

ّٖلى 
ّ
٧ٓي)ب( في  ؤه ْالىمِ الؿل ٧ٓي)ؤ(،  ١ بين الىمِ الؿل ْمغجٟ٘( في خّٓؾِام )مىسٌٟ، ماؾخسضَىا٥ ْٞغ  ،

٧ٓي )ؤ( باإلاىسًٟين في  اعجبِ، خُض الاظخماعيؤؾلٓب البدض ًٖ الضٖم  ام ؤؾلٓب الضٖم اؾخسضالىمِ الؿل

ٓا٢٘ )الاظخماعي الىمِ  اعجبِٞغصا مً مغضخى الؿ٨غي، في خين  (49)( مً مغضخى ال٣لب، مً ؤنل 26، ب

٧ٓي)ب(، ب ٓا٢٘ )خّٓؾِام ماؾخسضالؿل ْبك٩ل مغجٟ٘ الا 32، ب ام ألؾلٓب الضٖم ؾخسض(، ٞغصا مً مغضخى الؿ٨غي، 

ٓا٢٘ ) الاظخماعي الىدُجت الخالُت ظاءث مىا٢ًت بٌٗ الصخيء  ٞةّن  ْٖلُّ( مً مغضخى الؿ٨غي.89(، مً ؤنل )40ب

٧ٓيٞررايا جّم  للٟغى الظي ؼة)ؤ( ًغجبُٓن في ؤؾالُب الخٗامل اإلاّ، بةٖخباع ؤن طْي الىمِ الؿل
ّ
َْظا  غ٦ ٖلى اإلاك٩ل، 

٦ُٓت ْ  هدُجت الخهاثو الؿل ٦ُٓت التي ًؤ ٧ٓي خمّيز اإلاماعؾاث الؿل ٍْٟؿغ الباخض َظٍ بها ٞغص طْي الىمِ الؿل )ؤ(، 

ْالبِئت Lazarusالىدُجت بٖخماصا ٖلى ْظِت هٓغ " ٓاظِت هاججت ًٖ الخٟاٖل بين الٟغص  ٖبض )" الظي ًٔغ ؤن ٖملُت اإلا

٣ْْٞا لِظا1994الباؾِ، ٓاظض ٞحها،  ْالبِئت اإلاخ ٌ ال٣لب  ْبالخالي هدُجت الخٟاٖل اإلاؿخمغ بين مٍغ  ،)  
ّ
بلى  صيًا  ّٞةه

ْالتي ج ٕٓ مً الٗال٢اث ٚير اإلاالثمت،  لبخضار ه
ّ
ْبالخالي صّخُتفي مًاٖٟاث  خمش اإلاك٩ل  خّل ام اؾخسض ٞةّن  زُيرة، 

ٍْخجّ ٧ٓي)ؤ( ٣ًل،  ٠ًٍُْ بلى  لضٔ الٟغص طْي الىمِ الؿل  ،  بلى ؤّن  "Lazarus &Folkmanمً " ٧ّل ؤؾالُب حٗامل ؤزٔغ

خماص ٖلى بلى  ألاٞغاص ًمُلٓن  ؼةألاؾالُب اإلاؤلٖا
ّ
ْ ٢ابلت للخد٨م ٞحها، غ٦ ٓا٠٢ جبض  ٖلى اإلاك٩لت ٖىضما ج٩ٓن مُالب اإلا

ؼةؤؾالُب الخٗامل اإلا ٞةّن  في خالت العجؼ ًٖ الؿُُغة ٖلى اإلاك٩لتؤّما 
ّ
ث حٗض ؤ٦ثر هٟٗاال ٖلى الا  غ٦

ٍٓش، )اما.اؾخسض   ْٖلُّ بطا خللىا َظٍ الٗال٢ت.(2007ق
ّ
ّىا هالخٔ ٞةه

ّ
ْمماعؾاجّ  ؤه ٧ٓي)ؤ( في زهٓنُاجّ  الىمِ الؿل

٦ُٓت ٍ لخد٤ُ٣ هجاخاث  ٞةّن  الؿل ٓع ْألاخضار ًٖ الؿُُغة هدُجت الاهضٞإ ال مكْغ خخما ؾٝٓ جسغط ألام

ْع في ججىب  إلاا لّ مً ظِض  خّل ام ؤؾلٓب اؾخسضجخهُت، باإلياٞت ؤن اإلاغى لّ ص اإلاك٩ل إلاا لّ مً ح٣ُٗضاث 

ٓجي  ٓل ْمً ًبض٫، الجاهب الٟيًز ٧ٓي اعجباٍال ٌؿمذ لّ بظل٪  ْماؾخسض)ب( ب الىمِ الؿل ألؾلٓب  خّٓؾِام مغجٟ٘ 

٦ُٓت ٌؿدىضْن ألّن  ،الاظخماعيالبدض ًٖ الضٖم  ٓعَمبلى  في زهاثهِم الؿل ْبلى حؿُير ؤم اجخام بلى  الىجاح 

ْبالخالي لجٓءَم  ،ً ٦ُٓاتهم  الاظخماعيَلب الضٖم بلى  آزٍغ ٧ٓي)ؤ(، ٞؿل شخيء مبرع، ٖلى ٨ٖـ طْي الىمِ الؿل

ْبالخالي خماص ٖلى الىٟـ،  ًِم الؿىض  ٞةّن  حٗبر ًٖ ٢ضعتهم ٖلى الخىاٞـ، ْؤلٖا ٓ شخيء ٖاصي. الاظخماعيٞع َ 

٦ُٓت )ؤ، ب( ْ)اإلاىسًٟين، اإلا- ْمىا٢كت الٟغيُت الشاهُت: "جٓظض ٖال٢ت بين ألاهماٍ الؿل ْجدلُل  ين، خّٓؾُٖغى 

ؼة( في ؤؾالُب الخٗامل م٘ الًِٛ الىٟسخي اإلاغجٟٗيناإلا
ّ
ٓم ) هٟٗا٫ٖلى الا  غ٦ الخجىب، بٖاصة الخ٣ُُم اإلاٗغفي، ل

ْلل لٟدو ، cramer اعجباٍام مٗامل اؾخسض جّم  َظٍ الٟغيُت، صّختمً  خد٤٣ّالظاث( لضٔ مغضخى  الؿ٨غي."

١ بعجباَالٗال٢ت الا  ٦ْظل٪ الْٟغ ٓزين ٖلى َْظا للم٣اعهت   k2ام اؾخسضُت،  بين الضعظاث التي جدهل ٖلحها اإلابد

ٓا ٖلحها ٖلى م٣ُاؽ ؤؾالُب الخٗامل م٘ الًِٛ الىٟسخي،  ْبين الضعظاث التي خهل ٦ُٓت،  م٣ُاؽ ألاهماٍ الؿل

 خُض جدهلىا ٖلى الىخاثج الخالُت:
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٫ْ ع٢م ) ٦ُٓت )ؤ عجباٍالا  ًّٓضر(: 05الجض ١  بين ألاهماٍ الؿل ْمْ ب( ،ْالْٟغ ْمغجٟعي( ؤؾالُب خّٓؾُ)مىسٟطخي  ي، 

ؼةالخٗامل م٘ الًِٛ الىٟسخي اإلا
ّ
 .لضٔ مغضخى الؿ٨غي  هٟٗا٫ٖلى الا  غ٦

ّ مً الجض٫ْ  دبّينً
ّ
ْاإلابإه ْبين )اإلاىسًٟين،  ْالىمِ)ب(  ٧ٓي)ؤ(،  ْاإلاخّٓؾُ:جٓظض ٖال٢ت بين الىمِ الؿل ( غجٟٗينين، 

ؼةام  ؤؾالُب اإلااؾخسضفي 
ّ
 ْهي (، cramer=0.28) ، خُض بلٛذ ٢ُمتهٟٗا٫ٖلى الا  غ٦

ّ
(، 0.01)ت ٖىض مؿخٔٓ الضاللت صال

٧ٓي)ب(، في  ْالىمِ الؿل ٧ٓي)ؤ(،  ْاضر بين الىمِ الؿل ْمام اؾخسض٦ْما ظاء الٟغ١  ْمغجٟ٘( خّٓؾِ)مىسٌٟ،   ،

 ْهي (، k2=11.029)ؾالُب الخٗامل م٘ الًِٛ الىٟسخي، خُض بلٜ مٗامل أل 
ّ
، ْظاء (0.01)ت ٖىض مؿخٔٓ الضاللت صال

٧ٓي )ؤ(ؤ٦ثر  ؼةاما ألؾالُب اؾخسضمغضخى الؿ٨غي طْي الىمِ الؿل
ّ
ٓا٢٘ ) هٟٗا٫ٖلى الا  مغ٦ ( ٞغصا مً مغضخى 26ب

ا  ٧ٓي )ب( ؤِْْغ ؼةا ألؾالُب الخٗامل اإلاخّٓؾُاما ماؾخسضالؿ٨غي، في خين ؤن طْي الىمِ الؿل
ّ
 هٟٗا٫ٖلى الا  غ٦

ٓا٢٘) ٓا٢٘ )51ب ْبك٩ل مغجٟ٘ ب ٧ٓي )ب(.89ؤنل )( ٞغصا مً 23( ٞغصا،   ( ٞغصا مً طْي الىمِ الؿل

٦ُٓت )ؤ ٓص ٖال٢ت بين ألاهماٍ الؿل ْم)ْ ب( ،ـ ْظ ْمغجٟعي(خّٓؾُمىسٟطخي،  ؤؾلٓب الخجىب، خُض بلٛذ ي، 

 ْهي (، cramer =0.31)٢ُمت مٗامل 
ّ
١ ْالا  (،0.01) ت ٖىض مؿخٔٓ الضاللتصال ٓ (، k2=11.675) عجبا٦ٍما بلٜ مٗامل الْٟغ َْ

٧ٓي)ؤ( (،0.01)ٖىض مؿخٔٓ الضاللت  صا٫ّ  ٓا٢٘اما اؾخسضؤ٢ّل َْظا ص٫ ٖلى ؤن طْي الىمِ الؿل ( 26)ألؾلٓب الخجىب ب

ىتٞغصا مً مغضخى الؿ٨غي مً  ُّ ٓهت مً ) ٖ ا 49م٩ ٧ٓي )ب( ؤِْْغ اما اؾخسض( مٍغٌ، في خين ؤن طْي الىمِ الؿل

 طْي الىمِ )ب(. ا( مٍغ89ً( ٞغصا مً ؤنل )49مغجٟٗا ألؾلٓب الخجىب بـ)

٦ُٓتـ  ْمغجٟعي(خّٓؾُْم)مىسٟطخي،ْ ب( ،)ؤجٓظض ٖال٢ت بين ألاهماٍ الؿل ؤؾلٓب بٖاصة الخ٣ُُم اإلاٗغفي، خُض بلٜ ي،

ٓ (، cramer=0.40)عجباٍمٗامل الا  ٔ  صا٫ّ َْ ّ ٦ما جِٓغ الىخاثج (،0.01)ٖىض مؿخٓ
ّ
١ ٦ظل٪ خُض بلٜ مٗامل بإه  جٓظض ْٞغ

(k2=22.054 ،) َْٓ ٧ٓي )ؤ( ٌؿخسضمٓن ؤؾلٓب  في ؤّن  ْظاء الٟغ١  (،0.01)ٖىض مؿخٔٓ الضاللت  صا٫ّ طْي الىمِ الؿل

ً(19)خّٓؾِْبك٩ل مْ  مغضخى الؿ٨غي،(26بٖاصة الخ٣ُُم اإلاٗغفي بك٩ل مغجٟ٘) ٕٓ ) امٍغ ( ٞغصا مً 49مً مجم

٧ٓي)ب( ٧ٓي)ؤ(، في خين بججّ طْي الىمِ الؿل ؤؾلٓب بٖاصة الخ٣ُُم ام اؾخسضبلى  مغضخى الؿ٨غي طْي الىمِ الؿل

٧ٓي)ب(م(ٞغص مً طْي الى89مٍغٌ مً ؤنل)(35)خّٓؾِْبك٩ل ممٍغٌ،(36اإلاٗغفي بك٩ل مىسٌٟ بـ)  ِ الؿل

٦ُٓت )ؤ ٓظض ٖال٢ت بين ألاهماٍ الؿل ْم ،ـ ج ْبلٜ خّٓؾُب( ْ)مىسٟطخي،  ٓم الظاث،  ْمغجٟعي( ؤؾلٓب ل ي، 

ٓ (، cramer=0.39) عجباٍمٗامل الا  ١  عجبا٦ٍما بلٜ مٗامل الا (، 0.01)ٖىض مؿخٔٓ الضاللت  صا٫ّ َْ ٓ  (،k2 =14.964)الْٟغ َْ

١ (،0.01)ٖىض مؿخٔٓ الضاللت  صا٫ّ  ٓم الظاث  في ؤّن  ْظاءث الْٟغ ٧ٓي )ؤ( ٌؿخسضمٓن ؤؾلٓب ل طْي الىمِ الؿل
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ٓا مً م49( ٞغصا مً ؤنل )26بك٩ل مىسٌٟ بـ) ٧ٓي )ب(، الظًً ٧اه ٓ ٨ٖـ طْي الىمِ الؿل َْ ( ٞغصا 55غجٟعي )(، 

ٓم الظاث.اؾخسض(، في 89مً ؤنل )  ام ؤؾلٓب ل

٦ُٓت )ؤ هدُجت  بلى ؤّن  ام َظٍ ألاؾالُباؾخسضبلى  ب( ،ٍْٟؿغ الباخض َظٍ الىدُجت في لجٓء  طْي ألاهماٍ الؿل

ْطاث ٞٗالُت في جُب٣ُِا أل ٢ْضعاث اإلاهابين في ّجهاإلاغى ًهٗب بًجاص خل٫ٓ بضًلت لّ  ْػ بم٩اهاث   خّل ا ْيُٗت جخجا

ح ْالتي مّما جدؿِىّ، ؤْ  اإلاك٩ل اإلاُْغ ًهٗب ٖلحهم اإلاٗالجت اإلاباقغة للمك٩ل، هدُجت الخ٣ُُم الخاَئ لل٣ضعاث 

ٓا٢٘،  ًْٚب بؿبب ٣ٞضان الخد٨م في ال ؼةًبٗض الٟغص ًٖ ألاؾالُب اإلاخمّما جيخج ٖىّ بخباٍ 
ّ
خ٫ٓ اإلاك٩ل،  مغ٦

ْاإلاًاٖٟاث البلى  ي٠ ٓع مّما التي ٌٗاوي مجها مغضخى ال٣لب،  صّخُتطل٪ ؤن جؼاًض الًٍٛٓ  ُاث اؾرراجُجًضٖم ِْ

َْظا بالرر٦يز ٖلى الا  ٓم الظاث،  ْل ْبٖاصة الخ٣ُُم،  اصة ج٣ضًغ الٓيُٗت  هٟٗا٫ٖضًضة مجها، الخجىب  الخٗامل،  مدّل إٖل

َْظا ًم٨ً ؤْ  ْطل٪ بخُٛير مٗىاَا ٓا مغجٟعي  ٞةّن  جٟؿيٍربُٖائها جٟؿيرا آزغ،  ٧ٓي)ؤ( ٧اه طْي الىمِ الؿل

ٓا م هٟٗا٫ام ألؾالُب الا ؾخسضالا  ٧ٓي)ب( ٧اه َْظا هدُجت حجم ؾخسضي الا خّٓؾُفي خين طْي الىمِ الؿل ام، 

ْبالخالي ٍٓت ججٗل  ٞةّن  الخدضًاث التي جسخل٠ مً همِ آلزغ،  ْالبِئت، ٩ًٓن لّ ؤزغ جإزيراث ٢ الخهاصم بين الٟغص 

ؼةألاؾالُب اإلابلى  اللجٓء
ّ
ض الٟغص  هٟٗا٫ٖلى الا  غ٦ ْما ًٍغ ْالخدضًاث  ْالظي ًخدضص بؿ٠٣ الُمٓخاث  ؤمغ َبُعي، 

ْ  جد٣ُ٣ّ مً زاللّ جبيُّ لىمِ ٦ُٓاث مؤ ىتؾل ُّ ًغاَا ألاوؿب م٘ اإلاخٛيراث الخُاجُت، ٞىالخٔ ؤن طْي الىمِ )ب(  ٗ

َْظا عاظ٘اؾخسضؤ٦ثر  ٓم الظاث،  ْل ا مً  بلى ؤّن  اما ألؾالُب الخجىب  ْٚيَر ٓح  ْالُم ْالخىاٞـ ْخب الىجاح  ال٣ل٤ 

بت في الىجاح ٦ُٓاث التي جض٫ ٖلى الٚغ ْ  الؿل ْبالخاليؤ ٓع ال٣ٗباث ًجٗل طْي  ٞةّن  جد٤ُ٣ شخيء في الخُاة،  ٖىض ِْ

ٓم الظاث، لخٟاصي الخٓى في الخ٣ُٗضاث التي ًٟغيِا  ْؤؾلٓب ل ٧ٓي ٌؿخسضمٓن ؤؾلٓب الخجىب  الىمِ الؿل

 ؤّن  الًِٛ،
ّ
ْي ؾخسضام َظٍ ألاؾالُب لّ ح٣ُٗضاث هٟؿُت  ْظؿمُت هدُجت الا اؾخسض بال ام اإلاخ٨غع، في خين ؤن ط

٧ٓي ؤ٦ثر  ٓ ؤؾلٓب ًجٗل الٟغص ٣ًُم الٓيُٗت الًاُٚت، اؾخسضالىمِ الؿل َْ اما ألؾلٓب بٖاصة الخ٣ُُم اإلاٗغفي، 

َْظا الا   ، ٓٞغة للخٗامل م٘ جل٪ الًٍٛٓ ٦ُٓت التي ًام ٨ٌٗـ الؾخسضْما هي اإلاهاصع اإلاخ بها  خمّيز خهاثو الؿل

" ْه٠ًُ مً زال٫ ما ط٦ٍغ ّ Laborit "(1980)َاالء، 
ّ
ْع الٟغص الخد٨م في الخضر بإه ٓلٓظُت يُغابالا  ٞةّن  بم٣ض اث البُ

٦ُٓت الىاظمت ًٖ الًِٛ الىٟسخي ج٩ٓن ٢لُلت ٞ ْالؿل ٓلٓظُت  ؼةْبن ٧اهذ ؤؾالُب الخٗامل اإلادّتى الٟيًز
ّ
ٖلى  غ٦

ؼةاإلاك٩ل طاث ٞٗالُت ظؼثُت، في ْل ؤؾالُب اإلا
ّ
ِٟا الٟغص إلوٗضام ال٣ضعة ٖلى الخد٨م هٟٗا٫خ٫ٓ الا  غ٦ ْالتي ًْٓ  ،

  (Ferreri et al,2002,p77)في الٗامل الًاِٚ)اإلاغى(.

٦ُٓت)ؤ ب(- ٓظض ٖال٢ت بين ألاهماٍ الؿل ْمىا٢كت الٟغيُت الشالشت:"ج ْجدلُل  ْاإلا)ْ ٖغى  ين، خّٓؾُاإلاىسًٟين، 

ُٖٓت الخُاة لضٔ اإلاغضخى الؿ٨غي نٗيْاإلاغجٟ ْلل.( في ه   اعجباٍام مٗامل اؾخسض جّم  َظٍ الٟغيُت، صّختمً  خد٤٣ّ"

cramer١ بعجباَالٗال٢ت الا  لٟدو ٦ْظل٪ الْٟغ َْظا للم٣اعهت بين الضعظاث التي جدهل ٖلحها   k2اماؾخسضُت، 

ٓا ٖلحها ٖلى م٣ُاؽ ؤؾالُب الخٗامل م٘ الًِٛ  ْبين الضعظاث التي خهل ٦ُٓت،  ٓزين ٖلى م٣ُاؽ ألاهماٍ الؿل اإلابد

 الىٟسخي، خُض جدهلىا ٖلى الىخاثج الخالُت:

٫ْ ع٢م ) ٦ُٓت )ؤ ب( عجباٍمٗامل الا  ًّٓضر(: 06الجض ١ بين ألاهماٍ الؿل ْاإلاْ ْالْٟغ ين، خّٓؾُ)اإلاىسًٟين، 

ُٖٓت الخُاة لضٔ مغضخى الؿ٨غي.غجٟٗينْاإلا  ( في ه
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 مً الجض٫ْ ماًلي: دبّينً

٦ُٓت ْ)مىسًٟين، م ـ جٓظض ْمغجٟخّٓؾُٖال٢ت بين ألاهماٍ الؿل ( في اإلاجا٫ الجؿمي، خُض بلٜ نٗيين 

ٓ  (،cramer=0.29)مٗامل ٔ  صا٫ّ َْ ٓ ٦ظل٪ (k2=13.780)ْب٣ُمت (،0.01)ٖىض مؿخٓ َْ ٔ  صا٫ّ ،   اعجب٢ِْض  (،0.01) ٖىض مؿخٓ

٧ٓي)ؤ( بمؿخٔٓ م ( مً مغضخى الؿ٨غي 49( مً ؤنل)38في اإلاجا٫ الجؿمي،خُض بلٜ ٖضص اإلاغضخى) خّٓؾِالىمِ الؿل

٧ٓي)ؤ(، في خين  َْظا بـ) اعجبِطْي الىمِ الؿل ٧ٓي)ب( بمجا٫ ظؿمي مىسٌٟ،  مً  ا( مٍغ70ًطْي الىمِ الؿل

٦ُٓت ْ)مىسًٟين، م (.89ؤنل ) ٓظض ٖال٢ت بين ألاهماٍ الؿل ْمغجٟخّٓؾُـ ج ض بلٜ ( في اإلاجا٫ الىٟسخي، خُنٗيين 

ٓ  (،cramer=0.36)مٗامل  ٔ  صا٫ّ َْ ْب٣ُمت(0.01)ٖىض مؿخٓ  ، (k2=11.333،)  ٪٦ظل ٓ (، 0.01)ٖىض مؿخٔٓ الضاللت  صا٫ّ َْ

٧ٓي)ؤ( بمؿخٔٓ م اعجب٢ِْض  ( مً 49( مً ؤنل )58في اإلاجا٫ الىٟسخي، خُض بلٜ ٖضص اإلاغضخى ) خّٓؾِالىمِ الؿل

٧ٓي)ؤ(، في خين  َْظا  اعجبِمغضخى الؿ٨غي طْي الىمِ الؿل ٧ٓي )ب( بمجا٫ ظؿمي مىسٌٟ،  طْي الىمِ الؿل

 (.89( مٍغٌ مً ؤنل )70بـ)

٦ُٓت ْ)مىسًٟين، م ْ خّٓؾُـ ال جٓظض ٖال٢ت بين ألاهماٍ الؿل  ( في مجا٫ الاؾخ٣ال٫.مغجٟٗينين 

٦ُٓت ْ)مىسًٟين، م ْ خّٓؾُـ ال جٓظض ٖال٢ت بين ألاهماٍ الؿل  ت.الاظخماُٖ( في مجا٫ الٗال٢اث مغجٟٗينين 

٦ُٓت ْ)مىسًٟين، م ْ خّٓؾُـ جٓظض ٖال٢ت بين ألاهماٍ الؿل ( في مجا٫ البِئت، خُض بلٜ مٗامل مغجٟٗينين 

(cramer=0.19 ،) َْٓ ْب٣ُمت (، 0.01)ٖىض مؿخٔٓ  صا٫ّ(k2=5.301) ٪٦ظل َْٓ ٔ  صا٫ّ ،  ٢ْض (0.01) ٖىض مؿخٓ  اعجبِ، 

٧ٓي)ؤ( بمؿخٔٓ مىسٌٟ في اإلاجا٫ الىٟسخي، خُض بلٜ ٖضص اإلاغضخى) ( مً مغضخى 49( مً ؤنل)49الىمِ الؿل

٧ٓي)ؤ(، في خين  َْظا بـ) اعجبِالؿ٨غي طْي الىمِ الؿل ٧ٓي )ب( بمجا٫ ظؿمي مىسٌٟ،  ( 80طْي الىمِ الؿل

 (.89مٍغٌ مً ؤنل )

٦ُٓت ْ)مىسًٟين، م ْ خّٓؾُـ ال جٓظض ٖال٢ت بين ألاهماٍ الؿل  ( في مجا٫ اإلاٗخ٣ضاث الضًيُت.مغجٟٗينين 

٦ُٓت ْ)مىسًٟين، م ْ خّٓؾُـ جٓظض ٖال٢ت بين ألاهماٍ الؿل ُٖٓت الخُاة المغجٟٗينين  ْالٗاّم ( في ه  صّختت 

َْٓ ٦ظل٪ (k2=12.104) ْب٣ُمت (،0.01)ٖىض مؿخٔٓ  صا٫ّ َْٓ  (،cramer=0.32)ت، خُض بلٜ مٗامل ٗاّم ال ٖىض  صا٫ّ ، 
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٢ْض (0.01)مؿخٔٓ  ٧ٓي اعجبِ،  ( مً 34)ؤ( بمؿخٔٓ مىسٌٟ في اإلاجا٫ الىٟسخي، خُض بلٜ ٖضص اإلاغضخى )الىمِ الؿل

٧ٓي)ؤ(، في خين 49ؤنل ) ٧ٓي )ب( بمجا٫ ظؿمي  اعجبِ( مً مغضخى الؿ٨غي طْي الىمِ الؿل طْي الىمِ الؿل

َْظا بـ) ْ 89( مٍغٌ مً ؤنل )63مىسٌٟ،    مجاالث اإلا٣ُاؽ، ْبن ٧ان اإلاجا٫ ألازير ال ًىضعط يمًخّتى (، 
ّ
 ؤه

ّ
 ّبال

ُٖٓت الخُاة بهٟت  ْه ٦ُٓت   ت.ٖاّم ٌٗخبر صلُال ٖلى مضٔ الٗال٢ت بين ألاهماٍ الؿل

ْٚالبا ما ًمخل٪  "carver & scheier"ٍْم٨ً جٟؿير َظٍ الىدُجت مً زال٫ ما ط٦ٍغ  ؤن الٟغص ًدؿم باإلؾخٗضاص، 

ٓا٠٢ ال٣اؾُت، م٣اعهت بالظًً ًٟخ ْجها.)ٖؿ٨غ،الٓؾاثل للخٗامل م٘ اإلا َْظا ٌٗبر ؤن طْي الىمِ ٣2003ض  ،)

ٓهٓن في خالت  ٧ٓي)ؤ( ٩ً ٓا٢٘، اهٟٗالؾدشاعة االؿل ضْن بها حُٛير ال ْمت مّما ُت، ًٍغ ْحٗب هدُجت م٣ا ا١  ٌؿبب لِم بَع

٧ٓي )ب( الظي  ٝ ٢اَغة، ٨ٖـ طْي الىمِ الؿل عة ؤن ج٩ٓن جل٪ الْٓغ ْلِـ بالًْغ ٓهٓن ٞحها  ٝ التي ٩ً الْٓغ

ٓ مجه٪ ٖلى ٌؿخ٣بل ٣ِٞ  َْظا م٘ بياٞت اإلاغى الظي َ ٓا٢٘،  ْلت حُٛير طل٪ ال ٍْخل٣ى ما ؤجُّ مً الخاعط صْن مدا

ْالبِئت ب ْالىٟسخي،  ٓظض في مجخمٗىا حٗبر ًٖ اإلاٗاهاث هدُجت بٞخ٣اص  ٩ّل اإلاؿخٔٓ الجؿضي،  ٓهاتها التي ج ؤبؿِ عّبما م٩

 ْ اث،  ٍع ّ ًٖ ؤلاوؿان خّتى الًْغ  .التي ٢ض جٞغ

- ْ ْجدلُل  ٓظض ٖال٢ت بين )مىسٟي، مٖغى  ي، مغجٟعي( مؿخسضمي ؤؾالُب خّٓؾُمىا٢كت الٟغيُت الغابٗت:"ج

ؼةالخٗامل م٘ الًِٛ الىٟسخي اإلا
ّ
ُٖٓت الخُاة لضٔ الؿ٨غي." خّٓؾُ)مىسٟطخي، مْ ٖلى اإلاك٩ل غ٦ ْمغجٟعي( ه ي، 

٦ْظل٪ عجباَالٗال٢ت الا  لٟدوcramer ٦غامغ  اعجباٍام مٗامل اؾخسض جّم  َظٍ الٟغيُت، صّختمً  خد٤٣ّْلل ُت، 

١ ب ْبين   k2ام اؾخسضالْٟغ ٦ُٓت،  ٓزين ٖلى م٣ُاؽ ألاهماٍ الؿل َْظا للم٣اعهت بين الضعظاث التي جدهل ٖلحها اإلابد

ٓا ٖلحها ٖلى م٣ُاؽ ؤؾالُب الخٗامل م٘ الًِٛ الىٟسخي، خُض جدهلىا ٖلى الىخاثج الخالُت:  الضعظاث التي خهل

٫ْ ع٢م ) ١ بين)مىسٟي، م عجباٍمٗامل الا  ًّٓضر(: 07الجض ي، مغجٟعي( في ؤؾالُب الخٗامل م٘ الًِٛ خّٓؾُْالْٟغ

ُٖٓت الخُاة لضٔ مغضخى الؿ٨غي.خّٓؾُالىٟسخي  ْ)مىسٟي، م  ي، مغجٟعي(  في ه
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ّ هالخٔ مً زال٫ الجض٫ْ 
ّ
 : بإه

ْؤؾالُب الخٗامل اإلاخّٓؾُجٓظض ٖال٢ت بين )مىسٟطخي، م ـ ال  ؼةي، مغجٟعي( 
ّ
ٖلى اإلاك٩ل ْ)مىسٟطخي،  غ٦

 ي، مغجٟعي( اإلاجا٫ الجؿمي.خّٓؾُم

ؼةي، مغجٟعي( ؤؾالُب الخٗامل اإلاخّٓؾُـ جٓظض ٖال٢ت بين )مىسٟطخي، م
ّ
ي، خّٓؾُٖلى اإلاك٩ل ْ)مىسٟطخي، م غ٦

ٓا٤ٞ ٦ظل٪ م٘ مٗامل الا (، cramer=0.39) عجباٍمغجٟعي( مجا٫ الىٟسخي، خُض بلٜ مٗامل الا  لضاللت  عجباٍَْظا ما ج

١ ب ٔ  صا٫ّ ٦ْالَما ( k2 =12.417) اماؾخسضالْٟغ ؼةْهالخٔ ؤن اإلاىسًٟين في ؤؾالُب الخٗامل اإلا (،0.01) ٖىض مؿخٓ
ّ
 غ٦

ْباليؿبت ( مً مغضخى 36( ٞغصا مً ؤنل )22ٓا بةهسٟاى مؿخٔٓ اإلاجا٫ الىٟسخي بـ )اعجبُٖلى اإلاك٩ل  الؿ٨غي، 

ؼةام ألؾالُب الخٗامل اإلاؾخسضي الا خّٓؾُإلا
ّ
ت في اإلاجا٫ خّٓؾُٓا ؤ٦ثر بىُٖٓت خُاة ماعجبُٖلى اإلاك٩ل، ٣ٞض  غ٦

ام ألؾالُب الخٗامل ؾخسض( ٞغصا مً مغضخى الؿ٨غي، في خين ؤن مغجٟعي الا 64( مً ؤنل )36) اعجبِالىٟسخي خُض 

ؼةاإلا
ّ
ُٖٓت اعجبُٖلى اإلاك٩ل  غ٦ َْظا بـ)ٓا بى  ( مً مغضخى الؿ٨غي.38( مً ؤنل )22خُاة مىسًٟت في اإلاجا٫ الىٟسخي، 

ْؤؾالُب الخٗامل اإلاخّٓؾُـ ال جٓظض ٖال٢ت بين )مىسٟطخي، م ؼةي، مغجٟعي( 
ّ
ٖلى اإلاك٩ل ْ)مىسٟطخي،  غ٦

 ي، مغجٟعي( مجا٫ ؤلاؾخ٣ال٫.خّٓؾُم

ؼةي، مغجٟعي( ؤؾالُب الخٗامل اإلاخّٓؾُـ جٓظض ٖال٢ت بين )مىسٟطخي، م
ّ
ي، خّٓؾُٖلى اإلاك٩ل ْ)مىسٟطخي، م غ٦

ٓا٤ٞ ٦ظل٪ م٘ مٗامل  (،cramer=0.34) عجباٍت، خُض بلٜ مٗامل الا الاظخماُٖمغجٟعي( مجا٫ الٗال٢اث  َْظا ما ج

١ ب عجباٍالا  ٔ  صا٫ّ ٦ْالَما  (k2 =25.378)اماؾخسضلضاللت الْٟغ ْهالخٔ ؤن اإلاىسًٟين في ؤؾالُب  (،0.01)ٖىض مؿخٓ

ؼةالخٗامل اإلا
ّ
( مً 36( ٞغصا مً ؤنل )21ت بـ )الاظخمآُٖا بةعجٟإ مؿخٔٓ مجا٫ الٗال٢اث اعجبُٖلى اإلاك٩ل  غ٦

ْباليؿبت إلا ؼةام ألؾالُب الخٗامل اإلاؾخسضي الا خّٓؾُمغضخى الؿ٨غي، 
ّ
ُٖٓت خُاة اعجبُٖلى اإلاك٩ل، ٣ٞض  غ٦ ٓا ؤ٦ثر بى

( ٞغصا مً مغضخى الؿ٨غي، في خين ؤن مغجٟعي 64( مً ؤنل)41)اعجبِت خُض الاظخماُٖمىسًٟت في مجا٫ الٗال٢اث 

ؼةام ألؾالُب الخٗامل اإلاؾخسضالا 
ّ
ُٖٓت خُاة مغجٟٗت في اإلاجا٫ الٗال٢اث اعجبُٖلى اإلاك٩ل  غ٦ َْظا الاظخمآُٖا بى ت، 

 ( مً مغضخى الؿ٨غي.38( مً ؤنل )23بـ)

ؼةي، مغجٟعي( ؤؾالُب الخٗامل اإلاخّٓؾُـ جٓظض ٖال٢ت بين )مىسٟطخي، م
ّ
ي، خّٓؾُٖلى اإلاك٩ل ْ)مىسٟطخي، م غ٦

ٓا٤ٞ ٦ظل٪ م٘ مٗامل الا  (،cramer=0.34) عجباٍمغجٟعي( مجا٫ البِئت، خُض بلٜ مٗامل الا  لضاللت  عجباٍَْظا ما ج

١ ب ْهالخٔ ؤن اإلاىسًٟين في ؤؾالُب الخٗامل اإلا(0.01)ٖىض مؿخٔٓ  صا٫ّ ٦ْالَما  (k2 =27.329) اماؾخسضالْٟغ ؼة، 
ّ
 غ٦

ْباليؿبت 36( ٞغصا مً ؤنل )34في مجا٫ البِئت بـ ) خّٓؾِٓا بمؿخٔٓ ماعجبُٖلى اإلاك٩ل  ( مً مغضخى الؿ٨غي، 

ؼةام ألؾالُب الخٗامل اإلاؾخسضي الا خّٓؾُإلا
ّ
ُٖٓت خُاة مىسًٟت في مجا٫ البِئت اعجبُٖلى اإلاك٩ل، ٣ٞض  غ٦ ٓا ؤ٦ثر بى

ؼةام ألؾالُب الخٗامل اإلاؾخسضمغجٟعي الا ( ٞغصا مً مغضخى الؿ٨غي، في خين ؤن 64( مً ؤنل )54) اعجبِخُض 
ّ
 غ٦

َْظا بـ)اعجبُٖلى اإلاك٩ل  ُٖٓت خُاة مىسًٟت في مجا٫ البِئت،   ( مً مغضخى الؿ٨غي.38( مً ؤنل )34ٓا بى
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ْؤؾالُب الخٗامل اإلاخّٓؾُـ ال جٓظض ٖال٢ت بين )مىسٟطخي، م ؼةي، مغجٟعي( 
ّ
ٖلى اإلاك٩ل ْ)مىسٟطخي،  غ٦

 اإلاٗخ٣ضاث الضًيُت.ي، مغجٟعي( مجا٫ خّٓؾُم

ْؤؾالُب الخٗامل اإلاخّٓؾُـ ال جٓظض ٖال٢ت بين )مىسٟطخي، م ؼةي، مغجٟعي( 
ّ
ٖلى اإلاك٩ل ْ)مىسٟطخي،  غ٦

ُٖٓت الخُاة الخّٓؾُم ْالٗاّم ي، مغجٟعي( مجا٫ ه  ت.ٗاّم ال صّختت 

التي ٌؿخسضمِا " ؤن ؤؾالُب الخٗامل هي الُغ١ Seawardبلُّ " جّٓنلٍْم٨ً جٟؿير َظٍ الىدُجت مً زال٫ ما 

ٓا٠٢ التي ٌٗخ٣ض ٢ْضعاجّ بهضٝ الخٗاٌل م٘ َظا بإّجه الٟغص ٖىضما ٌٗاوي مً يِٛ هٟسخي في م ا ج١ٟٓ َا٢اجّ 

َْظٍ ألاؾالُب ج٩ٓن عص ٞٗل َبُعيؤْ  الًِٛ ؼةْحٗخبر ؤؾالُب الخٗامل اإلا، (Seaward,B.L,1997) الخسلو مىّ، 
ّ
 غ٦

  ٖلى اإلاك٩ل مً ألاؾالُب ألا٦ثر ٞٗالُت
ّ
َْىا ًٔغ هؤجّ  بال ْجد٨م ؤ٦ثر ٞٗالُت،  ا مً ألاؾالُب التي جخُلب ٢ضعاث ٖالُت 

غ الباخض ؤن اإلاغى ً
ّ
ؼةام ؤؾالُب الخٗامل اإلااؾخسضٖلى َظٍ ال٣غة في  از

ّ
ٍْظَب " غ٦ بٖخباع بلى  "Vitalinoٖلى اإلاك٩ل، 

ؼةؤؾالُب الخٗامل اإلا
ّ
ّ ٖلى اإلاك٩ل ؤ٦ثر ٞٗالُت ٖىض ج٣ضًغ الخضر غ٦

ّ
 ؤّن  ٢ابل للًبِ بإه

ّ
مٍغٌ الؿ٨غي الظي  بال

غ ًضزل في نغإ ٢ض ً
ّ
٦ْظل٪ الٗال٢اث  از ْالبُئي،  ْالىٟسخي  ْٖلُّالاظخماُٖٖلى الجاهب الهحي،  ؤي ؤؾالُب  ٞةّن  ت، 

َْظا ُٖٓت الخُاة الجُضة ألّن  التي جغ٦ؼ ٖلى اإلاك٩ل لِا جإزيراث ٖلى خُاة الٟغص،  له
ّ
ا مغجبُت ّجهؤمغا وؿبُا أل جمش

ْالخالت ًجاببالٟغص في ج٣ُُمّ ؤلا  ْٖلُّالاظخماُٖي للظاث  ْالبُئُت،  ٣ت الخٗامل م٘  ٞةّن  ت،  ٍغ حجم الًٍٛٓ َْ

ُٖٓت الخُاة التي ٌِٗكِا.  الًِٛ الىٟسخي هي التي جدضص م٣ضاع ه

ٓظض ٖال٢ت بين )مىسٟي، م- ْمىا٢كت الٟغيُت الخامؿت:"ج ْجدلُل  ي، مغجٟعي( مؿخسضمي ؤؾالُب خّٓؾُٖغى 

ؼةالخٗامل م٘ الًِٛ الىٟسخي اإلا
ّ
ُٖٓت الخُاة لضٔ الؿ٨غي." خّٓؾُ)مىسٟطخي، مْ هٟٗا٫ٖلى الا  غ٦ ْمغجٟعي( ه ي، 

ْٖلُّ صّختمً  خد٤٣ّْلل ٦ْظل٪ عجباَلٟدو الٗال٢ت الا  cramer اعجباٍام مٗامل اؾخسض جّم  َظٍ الٟغيُت،  ُت، 

١ ب ٓزالضعظاث التي جدهل َْظا للم٣اعهت بين   k2ام اؾخسضالْٟغ ْبين ٓ ٖلحها اإلابد ٦ُٓت،  ن ٖلى م٣ُاؽ ألاهماٍ الؿل

ٓا ٖلحها ٖلى م٣ُاؽ ؤؾالُب الخٗامل م٘ الًِٛ الىٟسخي، خُض جدهلىا ٖلى الىخاثج الخالُت:  الضعظاث التي خهل

٫ْ ع٢م ) ١ بين)مىسٟي، م عجباٍمٗامل الا  ًّٓضر(: 08الجض ي، مغجٟعي( في ؤؾالُب الخٗامل م٘ الًِٛ خّٓؾُْالْٟغ

ُٖٓت الخُاة لضٔ مغضخى الؿ٨غي.خّٓؾُْ)مىسٟي، م الىٟسخي   ي، مغجٟعي(  في ه
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ؼةي، مغجٟعي( ؤؾالُب الخٗامل اإلاخّٓؾُهالخٔ مً الجض٫ْ ماًلي:ـ جٓظض ٖال٢ت بين )مىسٟطخي، م
ّ
 هٟٗا٫ٖلى الا  غ٦

ٓا٤ٞ ٦ظل٪ م٘  (،cramer=0.19) عجباٍمجا٫ الجؿمي، خُض بلٜ مٗامل الا ي، مغجٟعي( خّٓؾُْ)مىسٟطخي، م َْظا ما ج

١ ب عجباٍمٗامل الا  ْهالخٔ ؤن اإلاىسًٟين في  (،0.01)ٖىض مؿخٔٓ  صا٫ّ ٦ْالَما ( k2 =10.116) اماؾخسضلضاللت الْٟغ

ؼةؤؾالُب الخٗامل اإلا
ّ
( مً مغضخى 47( ٞغصا مً ؤنل )32ٓا بةعجٟإ مؿخٔٓ اإلاجا٫ الجؿمي بـ )اعجبُ هٟٗا٫ٖلى الا  غ٦

ْباليؿبت إلا ؼةام ألؾالُب الخٗامل اإلاؾخسضي الا خّٓؾُالؿ٨غي، 
ّ
ُٖٓت خُاة اعجبُ، ٣ٞض هٟٗا٫ٖلى الا  غ٦ ٓا ؤ٦ثر بى

( ٞغصا مً مغضخى الؿ٨غي، في خين ؤن مغجٟعي 41( مً ؤنل )30) اعجبِمىسًٟت في اإلاجا٫ الجؿمي خُض 

ؼةام ألؾالُب الخٗامل اإلاؾخسضالا 
ّ
َْظا بـ)اعجبُ هٟٗا٫ٖلى الا  غ٦ ُٖٓت خُاة مىسًٟت في اإلاجا٫ الىٟسخي،  ( مً 46ٓا بى

 ( مً مغضخى الؿ٨غي.50ؤنل )

ؼةي، مغجٟعي( ؤؾالُب الخٗامل اإلاخّٓؾُـ جٓظض ٖال٢ت بين)مىسٟطخي، م
ّ
ْ)مىسٟطخي،  هٟٗا٫ٖلى الا  غ٦

ٓا٤ٞ ٦ظل٪ م٘ مٗامل الا  (،cramer=0.28) عجباٍي، مغجٟعي( مجا٫ الىٟسخي، خُض بلٜ مٗامل الا خّٓؾُم  عجباٍَْظا ما ج

١ ب ٔ  صا٫ّ ٦ْالَما ( k2 =10.116)اماؾخسضلضاللت الْٟغ ْهالخٔ ؤن اإلاىسًٟين في ؤؾالُب الخٗامل  (،0.01)ٖىض مؿخٓ

ؼةاإلا
ّ
( مً مغضخى الؿ٨غي، 47)( ٞغصا مً ؤنل35)بةهسٟاى مؿخٔٓ اإلاجا٫ الىٟسخي بـ ٓااعجبُ هٟٗا٫ٖلى الا  غ٦

ؼةام ألؾالُب الخٗامل اإلاؾخسضالا ي خّٓؾُْباليؿبت إلا
ّ
ُٖٓت خُاة مىسًٟت في اعجبُ، ٣ٞض هٟٗا٫ٖلى الا  غ٦ ٓا ؤ٦ثر بى

ام ألؾالُب ؾخسض( ٞغصا مً مغضخى الؿ٨غي، في خين ؤن مغجٟعي الا 41( مً ؤنل)24)اعجبِاإلاجا٫ الىٟسخي خُض 

ؼةالخٗامل اإلا
ّ
ُٖٓت خُاة مغجٟٗت في اإلاجا٫ اعجبُ هٟٗا٫ٖلى الا  غ٦ َْظا بـ)ٓا بى ( مً مغضخى 50( مً ؤنل)40الىٟسخي، 

 الؿ٨غي.

ؼةي، مغجٟعي( ؤؾالُب الخٗامل اإلاخّٓؾُـ الجٓظض ٖال٢ت بين )مىسٟطخي، م
ّ
ْ)مىسٟطخي،  هٟٗا٫ٖلى الا  غ٦

 ي، مغجٟعي( مجا٫ ؤلاؾخ٣ال٫.خّٓؾُم

ؼةي، مغجٟعي( ؤؾالُب الخٗامل اإلاخّٓؾُـ جٓظض ٖال٢ت بين )مىسٟطخي، م
ّ
ْ)مىسٟطخي،  هٟٗا٫ٖلى الا  غ٦

ٓا٤ٞ ٦ظل٪ م٘  (،cramer=0.31) عجباٍت، خُض بلٜ مٗامل الا الاظخماُٖي، مغجٟعي( مجا٫ الٗال٢اث خّٓؾُم َْظا ما ج

١ ب عجباٍمٗامل الا  ْهالخٔ ؤن اإلاىسًٟين في  (،0.01)ٖىض مؿخٔٓ  صا٫ّ ٦ْالَما  (k2 =13.713) اماؾخسضلضاللت الْٟغ

ؼةؤؾالُب الخٗامل اإلا
ّ
( 47)ٞغصا مً ؤنل  (26)ت بـ الاظخمآُٖا بةعجٟإ مؿخٔٓ مجا٫ الٗال٢اث اعجبُ هٟٗا٫ٖلى الا  غ٦

ْباليؿبت إلا ؼةام ألؾالُب الخٗامل اإلاؾخسضي الا خّٓؾُمً مغضخى الؿ٨غي، 
ّ
ُٖٓت اعجبُ، ٣ٞض هٟٗا٫ٖلى الا  غ٦ ٓا ؤ٦ثر بى

( ٞغصا مً مغضخى الؿ٨غي، في خين ؤن 41( مً ؤنل )21) اعجبِت خُض الاظخماُٖخُاة مغجٟٗت في مجا٫ الٗال٢اث 
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ؼةام ألؾالُب الخٗامل اإلاؾخسضمغجٟعي الا 
ّ
ُٖٓت خُاة مىسًٟت في مجا٫ الٗال٢اث اعجبُ هٟٗا٫ٖلى الا  غ٦ ٓا بى

َْظا بـ)الاظخماُٖ  ( مً مغضخى الؿ٨غي.50( مً ؤنل )28ت، 

ؼةي، مغجٟعي( ؤؾالُب الخٗامل اإلاخّٓؾُـ جٓظض ٖال٢ت بين )مىسٟطخي، م
ّ
ْ)مىسٟطخي،  هٟٗا٫ٖلى الا  غ٦

ٓا٤ٞ ٦ظل٪ م٘ مٗامل الا  (،cramer=0.43) عجباٍي، مغجٟعي( مجا٫ البِئت، خُض بلٜ مٗامل الا خّٓؾُم  عجباٍَْظا ما ج

١ ب ْهالخٔ ؤن اإلاىسًٟين في ؤؾالُب الخٗامل  (،0.01)ٖىض مؿخٔٓ  صا٫ّ ٦ْالَما ( k2 =82.523) اماؾخسضلضاللت الْٟغ

ؼةاإلا
ّ
مً مغضخى الؿ٨غي، ( 47) ٞغصا مً ؤنل (46)في مجا٫ البِئت بـ  خّٓؾِٓا بمؿخٔٓ ماعجبُ هٟٗا٫ٖلى الا  غ٦

ؼةام ألؾالُب الخٗامل اإلاؾخسضي الا خّٓؾُْباليؿبت إلا
ّ
ُٖٓت خُاة مىسًٟت في اعجبُ، ٣ٞض هٟٗا٫ٖلى الا  غ٦ ٓا ؤ٦ثر بى

الخٗامل  ام ألؾالُبؾخسضمغجٟعي الا ٞغصا مً مغضخى الؿ٨غي، في خين ؤن  (41)مً ؤنل ( 38) اعجبِمجا٫ البِئت خُض 

ؼةاإلا
ّ
َْظا بـ)اعجبُ هٟٗا٫ٖلى الا  غ٦ ُٖٓت خُاة مىسًٟت في مجا٫ البِئت،   ( مً مغضخى الؿ٨غي.50( مً ؤنل )45ٓا بى

ؼةي، مغجٟعي( ؤؾالُب الخٗامل اإلاخّٓؾُـ الجٓظض ٖال٢ت بين )مىسٟطخي، م
ّ
ْ)مىسٟطخي،  هٟٗا٫ٖلى الا  غ٦

 الىٗخ٣ضاث الضًيُت.ي، مغجٟعي( مجا٫ خّٓؾُم

ؼةي، مغجٟعي( ؤؾالُب الخٗامل اإلاخّٓؾُـ جٓظض ٖال٢ت بين )مىسٟطخي، م
ّ
ْ)مىسٟطخي،  هٟٗا٫ٖلى الا  غ٦

ُٖٓت الخُاة الخّٓؾُم ْالٗاّم ي، مغجٟعي( مجا٫ ه َْظا ما (، cramer=0.22) عجباٍت، خُض بلٜ مٗامل الا ٗاّم ال صّختت 

ٓا٤ٞ ٦ظل٪ م٘ مٗامل الا  ١ ب عجباٍج ٔ  صا٫ّ ٦ْالَما  (k2 =14.323)ام اؾخسضلضاللت الْٟغ ْهالخٔ ؤن (0.01)ٖىض مؿخٓ  ،

ؼةاإلا اإلاىسًٟين في ؤؾالُب الخٗامل
ّ
ُٖٓت الخُاة ال في مجا٫ ٓا بمؿخٔٓ مغجٟ٘اعجبُ هٟٗا٫ٖلى الا  غ٦ ْالٗاّم ه  صّختت 

ْباليؿبت إلا( 47) ٞغصا مً ؤنل (36)بـ  تٗاّم ال ؼةام ألؾالُب الخٗامل اإلاؾخسضي الا خّٓؾُمً مغضخى الؿ٨غي، 
ّ
ٖلى  غ٦

ُٖٓت الخُاة الٓا ؤ٦ثر بةهسٟاى في مجا٫ اعجبُ، ٣ٞض هٟٗا٫الا  ْالٗاّم ه ( 41)مً ؤنل (31)اعجبِخُض  تٗاّم ال صّختت 

ؼةام ألؾالُب الخٗامل اإلاؾخسضٞغصا مً مغضخى الؿ٨غي، في خين ؤن مغجٟعي الا 
ّ
ٓا بةهسٟاى في اعجبُ هٟٗا٫ٖلى الا  غ٦

ُٖٓت الخُاة المجا٫  ْالٗاّم ه  مً مغضخى الؿ٨غي.( 50)مً ؤنل ( 30)َْظا بـ ،تٗاّم ال صّختت 

ٍْٟؿغ الباخض َظٍ الىدُجت بإن ؾٓء الخٗامل م٘ الًٍٛٓ الىٟؿُت هي التي حؿبب في ح٣ُٗض الجاهب الهحي، 

ْبالخالي بلى  َْظا ما ًاصي بّ ُٖٓت خُاة مىسًٟت،   ه
ّ
ت الاظخماُٖاإلاخٛيراث بلى  ما ػاص الًِٛ لضٔ الٟغص ٢ل الىٓغ ٧ل

ٓا٢٘ بًجاببهٟت  ْال ْعا َاما في الٗال٢ت بين الٟغص  ال ق٪ ؤن ؤؾالُب الخٗامل جلٗب ص الظي ٌِٗل  الاظخماعيُت، 

ْالتي بلى  َظٍ ألاؾالُب اإلاؿخسضمت جغظ٘ ٞةّن  ُّٞ، لظا  ، ْبلى ٦ٟاءجّ الشخهُت في الخٗامل م٘ جل٪ الًٍٛٓ الٟغص، 

ُٖٓت خُاجّ،  ٠٢ٓ ًاصي بّو٨ٗـ ٖلى ه َْظا ما ًى٨ٗـ بلى  ْؤي زُإ في ج٣ضًغ اإلا ٓع خُاجّ الجؿمُت ؤ٦ثر،  جضَ

ٓاهب الىٟؿُت،ـ ْ ،  ٦ما ؤّن ت، الاظخما٦ُٖظل٪ ٖلى الج اصة الًٍٛٓ ٓع هدُجت ٍػ البِئت التي ٌِٗل ٞحها الٟغص جخضَ

 امّ ألؾالُب حٗخبر ٚير ج٨ُُٟت.اؾخسضْ 

ٖٓت  بنَّ الىٓغة اإلاخٟدهت ٖلىـ زاجمت الضعاؾت:  ما ؤؾٟغث ٖىّ ٖملُت الخدلُل ؤلاخهاجي مً هخاثج ج٨ك٠ ًٖ مجم

ْع  ْالتي اهُل٣ذ ٞحها صعاؾدىا الخالُت مً َغح حؿائالث مخٗضصة ظاءث للبدض في ص مً اإلاالخٓاث الِامت، 

ُٖٓت الخُاة  لضٔ مغضخى الؿ٨غي، ٞمً زال٫ ما  ٦ْظل٪ ه الخهاثو الشخهُت في الخٗامل م٘ الًِٛ الىٟسخي، 

ْما ٓ بك٩ل ظؼجي، جد٣٣ّٖغيىاٍ مً هخاثج ًخطر لضًىا ؤن مٗٓم الٟغيُاث  ؾب٤  ْل ٌٗجي ؤن َىا٥ ٖال٢ت مّما ذ 

ُٖٓت الخُاة لضٔ مغضخى الؿ٨غي، بياٞت ْه ْالخٗامل م٘ الًِٛ الىٟسخي،  ْبصعا٥  ٦ُٓت  بلى  ْز٣ُت بين ألاهماٍ الؿل

ىَظا هجض َبُٗت اإلاغى بدض طاتها جٟغى همُا م ُّ ا  صّخُتاإلاغى ٞخضاُٖاث اإلاغى الا مً الخٗامل م٘ ٗ لِا جإزيَر
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ْٖلى ؤؾغجّ، لضٔ ْفي زخام َظا البدض ال ٌؿٗىا ؾٔٓ ؤلاقاعة خاّم ال   ٖلى اإلاٍغٌ 
ّ
ْلت لال٢رراب مً ٞئت  ّبلى ؤه مدا

ْالتي جدخاط اًت بلى  اإلاغضخى التي حك٩ل ظؼءا ال ًخجؼؤ مً اإلاجخم٘ الجؼاثغي  ْالىٟؿُت ْالُبّ الٖغ  ت.الاظخماُُٖت 

ٓاؾ٘ لضعاؾت الخهاثو الشخهُت  بكتراخاث الدزاطت: بن بدشىا الخالي ًٟخذ اإلاجا٫ للباخشين للخٗم٤ ال

ْاإلاغضخى اإلاؼمىين بهٟت  ا في ؤؾالُب الخٗامل م٘ الًِٛ الىٟؿُت لضٔ مغضخى الؿ٨غي،  ْجإزيَر ٦ُٓت،  ت، ٖاّم ْالؿل

  في يٓء ما اهتهذ بلُّ الضعاؾت الخالُت مً هخاثج،ْٖلُّ ًٔغ الباخض 
ّ
ط ببٌٗ الا٢رراخاث  ّٞةه م٨ً الخْغ ًُ

ْطل٪ مً زال٫ الخإ٦ُض ٖلى الى٣اٍ الخالُت:  الٗملُت، 

ُٖٓت الخُاة لضٔ مغضخى الؿ٨غي 1 ْه ٦ُٓت    ـ صعاؾت ؤ٦ثر ٖم٣ا في ألاهماٍ الؿل

٦ُٓت اإلاميزة إلاغضخى الؿ٨غي.2 ْالؿل  ـ صعاؾت الخهاثو الشخهُت 

ٓا٤ٞ الىٟسخي م٘ اإلاغى اإلاؼمً.ـ صعاؾت ٞٗالُت ؤؾالُب الخٗامل م٘ الًِٛ الى3  ٟسخي في خضْر الخ

ت الا4 ْ  ت للمغى ٖلى مغضخى الؿ٨غي،الاظخماُٖو٩ٗاؾاث الىٟؿُت ْـ الخٓؾ٘ في مٗٞغ   .ٖامّ اإلاغضخى اإلاؼمىين بك٩ل ؤ

،  ءظؼ َظٍ الضعاؾت هي بلى ؤّن  ْؤزيرا وكير  ْلىا ٞحها بؿُِ ال ًخجؼؤ ًٖ باقي الضعاؾاث الٗلمُت ألازٔغ ْالتي خا

بالُاب٘ الٗلمي ألانُل مً خُض اإلاغظُٗت الٗلمُت لدك٩ل صٞٗا آزغ في البدض الٗلمي ٖلى  ٓىظاَضًً ؤن جد

  مؿخٔٓ مجخمٗىا.
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 انتصبحلْخ عذانخدًس انٌسبؼخ يف تفعْم ان

 -دساسخ حتهْهْخ يف انقبٌٌَ ادلقبسٌ  –
ْص ع٢ـُـت  ؤ.ؤخمض صا

 
ّ
ٓم الؿُاؾُت٧ل ْالٗل  ُت الخ١ٓ٣ 

 ظامٗت جلمؿان.   

 اإلالخص:-

ٗاث ؾٗذ جٟاْيُت، ٖضالتبُٛت عؾم مالمذ   ٓاظِت ْاَغة ؤلاظغام، ال٨ُٟلت الؿبل ابخ٩اعبلى  الخضًشت الدكَغ  إلا

ا َظٍ الؿبل إلجهاء النزإ ٦بضًل ًٖ ال٣ًاء، َٓٞغ ِٞٓغث الٓؾاَت الجىاثُت ٦غص ٞٗل ًٖ  هدُجت الامخُاػاث التي ج

ٓ ال٣ٗاب، بل جد٤ُ٣ الخماًت للخ١ٓ٣ ال، ٗضالتألاػمت التي قِضتها ال ت لؤلٞغاص، خانّ التي لم ٌٗض َضِٞا الٓخُض َ

ٍٓغ،   في َظا الخُ
ً
 مِما

ً
ْاإلاتهم َضٞا الجىاثُت مً  ٗضالتظٗل جد٤ُ٣ المّما ْؤنبذ بنالح الٗال٢ت بين اإلاججي ٖلُّ 

ٌٍٓ ؤ٢غب مىّ مً زال٫ ال٣ٗاب، لخد٤ُ٣ مبضؤ ؤن الا ٟا١زال٫ الخٗ
ّ
ٓمت ٖاصلت، بما ًهل ج  الٗاص٫ ؤًٞل مً زه

بؾخدضار هٓام بلى  الجؼاثغي  كّغٕصٞ٘ باإلامّما ."اإلالؼمت ٗضالتل مً"الت اإلاخ٤ٟ ٖلحها" ؤًٞضالال٫ٓ٣ بإن "الٗبلى 

ؼ ز٣اٞت اٖخماص آلالُاث البضًلت  ٗضالتبعاصجّ في الغقي بال الٓؾاَت الجىاثُت، ما ٌك٩ل جإ٦ُضا ٖلى ْحٍٗؼ الخهالخُت، 

 .لٌٟ النزإ
Abstract:  

Penal mediation, which is an alternative means of dispute resolution in the field of criminal 

law, that process has potential benefits for all sectors of society, suspects have an opportunity to 

understand, the real human impact of their behavior, they can take responsibility for their actions, 

by making amends to the person, they victimized. 

If they accept the proposal and fulfill the conditions, the public action will be officially 

extinguished. 

Mediation is a process whereby a third party assists two or more parties, with their consent, to 

prevent, manage or resolve a conflict by helping them to develop mutually acceptable agreements. 

Penal Mediation is a form of alternative dispute resolution, outside the court known as 

Alternative Dispute Resolution; it is an alternative to the criminal justice system, today is very 

necessary because it is expected to reduce the accumulation of the case; mediation is a breakthrough 

as judges, prosecutors and investigators can perform an instrument of restorative justice.   

 :كاثمت اإلاسخصساث

تب: ٢اهٓن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت  م..ب.١  ْؤلاصاٍع

 ١ ؤط ط ط: ٢اهٓن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت الجؼاثغي 

 ٢اهٓن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت الٟغوسخي١ ؤط ط ٝ: 

 :ملدمت

ٕٓ  ٗضالتل٣ض ؤنبذ هٓام ال ْماقغا مشجٗا ٖلى قُ ٢ْذ مطخى، مدِ اهخ٣اص بل  الجىاثُت ؤ٦ثر مً ؤي 

 ْ ا في مؿخٔٓ  مت، التي قِضث اعجٟاٖا ملخْٓ ٓاػاة طل٪ مّٗض٫الجٍغ ْبم ٢ٓاًت مجها ؤنبدذ  ٞةّن  ا٢رراِٞا،  آلُاث ال

ْؤمام َظا الٓي٘ ِْغث زُاعاث ظضًضة إلاٗالجت ؤػمت الؿُاؾت الجىاثُت،  ٖاظؼة ًٖ مؿاًغة َظا اإلاض ؤلاظغامي، 

ٓمت الجىاثُت، ٖبر جٓؾُ٘ َامل ال ٓانل بين ؤَغاٝ الخه ْلذ ٣ضٞ الخهالخُت. ٗضالتْمً ظملتها ٞخذ ٢ىاة للخ  خا
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ٗاثال ٘ مً ْمضاَا هٓامِا ازخل٠ آلُت ْي٘ اإلاسخلٟت دكَغ   آزغ؛بلى  حكَغ
ً
ٝ جبٗا ْلت، ٩ّل ب تخانّ ال للْٓغ ٦ْظا  ص

ٓمت ألاَضاٝ جاَ الجىاثُت الؿُاؾت اججِذ ٞحها، خُض الجىاثُت للؿُاؾت اإلاغؾ
ّ
 مً زال٫ مىطىعي ؤخضَما ين:اج

م مً الخض ؾُاؾت جاٍْالا، ْال٣ٗاب الخجٍغ
ّ
لً خُض ؤلاظغاءاث، ًٖ الخد٫ٓ  بؿُاؾت ٌؿمى بحساجي آلازغ ج

ّ
ا خمش ََٓغ  ظ

ٓمت بظغاءاث ًٖ الاؾخٛىاء في   الجىاثُت، الخه
ّ
 ٧ل

ً
ْ  ُا ،ؤ

ً
 ْاؾدب ظؼثُا

ّ
ٔ  بةظغاءاث ِاضال  ؤ٢ّل  ؤزغ

ً
ت ْؤ٦ثر ح٣ُٗضا  في ؾٖغ

اث، خؿم ٓماث 2ِٞٓغث الٓؾاَت الجىاثُت.1ْجإَُلّ الجاوي إلنالح ببرامج ْم٣ررهت اإلاىاٖػ ، ٦ألُت ظضًضة لخل الخه

ْالتي ظاءث  اع الخ٣لُضي للمدا٦مت،  عة جبجي ؾُاؾت ظىاثُت ج٣ٓم ٖلى اإلاهالخت اؾخجابالجىاثُت زاعط ؤلَا ت لًْغ

ْبٖاصة بصماط الجاوي  .3بين ؤٞغاص اإلاجخم٘، ْظبر الًغع باليؿبت للطخُت 

  الجؼاثغي  مكّغْٕؤمام َظا الٓي٘، لم ٌٗض لل
ّ
ْجدضًاث، ٢اصعة ٖلى مؿاًغة اإلاض زُاع ؤلاهٟخاح بال اهاث  ٖلى َع

، ٌٗمل ٖلى ٞخذ ٗضالتإلآِٟم ظضًض لل 024-15ْاإلاخمم باألمغ  ّٗض٫ؤلاظغامي، مً زال٫ اٖخماصٍ في ْل ١ ؤط ط اإلا

ْال٣ٗاب، مً زال٫ بٖاصة عؾم مالمذ ظضًضة لل م  ٓانل م٘ الجاوي في م٣ابل الخض مً ؾُاؾت الخجٍغ  ٗضالت٢ىاة للخ

ٓوسخي  ْالٗمل ٖلى جٓؾُ٘ َامكِا ٦خٓظّ ظضًض، ٖلى ٚغاع هٓيٍر الخ الظي  هو ٖلى بظغاء الهلر ًٖ الخهالخُت 

٤ الٓؾاَت الجىاثُت بمٓظب ال٣اهٓن ع٢م   .20025لؿىت  94ٍَغ

 ،1993لؿىت  02-93ال٣اهٓن ع٢م  بمٓظب الجىاثُت الٟغوسخي، الظي اؾخدضر هٓام الٓؾاَت كّغٕاإلا هاَُ٪ ًٖ

  .١6 ؤط ط ٝ 41اإلااصة بلى  ؤزيرة ٣ٞغة مىّ الؿاصؾت اإلااصة ؤياٞذ خُض

ْجإظُل ال٣ًاجي، هي الرزاًض اإلاؿخمغ الجِاػ ٖمل ٖلى الٛالبت الؿمت ؤنبدذالبدث: مؼيلت - ا، لل٣ًاًا   هَٓغ

ْعٍ ال٣ُام ًٖ ٖاظًؼا ٞإنبذ ٓع  اإلاضة، ٢هيرة الخبـ ْاَغة مجها ؤؾبابّ ْلظل٪ الجىاثُت، ٗضالتال جد٤ُ٣ في بض ِْ 

ْعٍ في السجً ٞكل مخٗضصة، بظغاثُت هماطط مت، ج٩لٟت اعجٟإ ؤلانال ي، ص غا١ ْؾُاؾت الجٍغ  الك٩لُاث في ؤلٚا

 الجىاثُت، ٗضالتال مؿغح ٖلى الخُيرة هخاثجِا ألاػمت لخل٪ ٧ْان الجىاثُت ٗضالتال ؤظِؼة ٞٗالُتفي  ؤزغ مّما  ؤلاظغاثُت.

ْاة، ألامغ الظي خض بمبضؤ ْؤلازال٫ اإلالٟاث الجىاثُت، خٟٔ ؤلاظغاءاث في البِء ٩ٞان  ال٣ًاجي الجِاػ ٢ضعة مً اإلاؿا

ٓاظِت ٖلى مت م اء ْبصاهت الجٍغ  .ألابٍغ

ٓ  ماطا َٓ، هٟؿّ ًُغح الظي ْالؿاا٫ ٓم ااعجباَ ْؤ٦ثر ٞٗالُت ؤ٦ثر ؤؾلٓب اٖخماص جّم  ل  بجبإ مً بضال الىاؽ، بٗم

٤  الجغاثم؟ مغج٨بي م٘ الخٗامل في الخ٣لُضي ْألاؾلٓب اإلاٗخاص الٍُغ

                                                 
ْالىٓم اإلاغجبُت بّ، صعاؾت م٣اعهت، ٍ  -1 ٓن ؤلاظغاءاث الجىاثُت، ماَُخّ  ، صاع الجهًت الٗغبُت، مهغ، 01ٖبُض ؤؾامت خؿىين/ الهلر في ٢اه

 .11م  2005
ٓ) مداٞٓت في ب٨ىضا الجىاثُت الٓؾاَت باع  ؤْلى ِْغث-2 ْهخاٍع ًغاظ٘ نباح  ، لخٟانُل ؤ٦ثر 1984 ؾىت ، فيKichener)بمضًىت ٦ُدكنر ) ،Ontorio)ؤ

ٓن الٗغاقي ْبم٩اهُت جُب٣ُِا في ال٣اه ٓوي للٓؾاَت الجىاثُت  ْػاعة الٗض٫، الٗغا١، –صعاؾت م٣اعهت -ؤخمض هاصع/ الخىُٓم ال٣اه  .56، م 2014، 
ْة الٗلمُت قٗبت ال٣ا - 3 ت، ؤقٛا٫ الىض اث ألاؾٍغ ٍٓت اإلاىاٖػ ٓػالٞت، الٓؾاثل البضًلت لدؿ ٓعي/ مدمض ب ٓن المدمض هانغ مخُٓي مك٩ ب٩لُت  خاّم ه

ٓهُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت بٟاؽ،  ٓم ال٣اه ل  5ْ 4الٗل ْاث ْألاًام الضعاؾُت، 2003ؤبٍغ  .188ٗت ألاْلى، م الُبّ ، 2004، 2 ٕ، ؾلؿلت الىض
ٓ ؾىت  23اإلااعر في - 4 ٓلُ ٍْخمم ألامغ ع٢م 2015ً ٓ  08اإلااعر في  155-66، ٌٗض٫  ٓهُ ٓن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت، ط ع  1966ً  .2015ؾىت  40ْاإلاخًمً ٢اه
٢ٓ٘ الال٨ررْوي إلاجلت ال -5 ٓعة باإلا ٓطظا ــ، صعاؾت ميك ٓوسخي هم ْالخ ٘ الٟغوسخي  ٓصي، الٓؾاَت الجىاثُت ـالدكَغ ٓن اهٓغ الٗابض الٗمغاوي اإلاُل ٣اه

ش: ما٫ اإلاٛغبُت.اَل٘ ٖلحها بخاٍع  .20/02/2015ْألٖا
ٓن  بم٣خطخى تّٗضلاإلا - 6 ٓػ  ؤهّ:" ٖلى ههِا . ظاء2007 لؿىت 2007/1787ع٢م  ال٣اه ٓمُت الدعىي  في الخصسؾ كبل الٗامت للىُابت ًج  وبعد الٗم

ٌٍٓ قإهّ مً ؤلاظغاء َظا ؤن لِا جبّين متى الٓؾاَتبلى  اللجٓء ج٣غع  ؤن النزاع ؤػساؾ مىاؿلت  جهاًت ْْي٘ ٖلُّ، للمججي خضر الظي الًغع  حٗ

مت، ًٖ الىاظم يُغابلال  صعاؾت  -ًغاظ٘ ًاؾغ بً مدمض ؾُٗض بابهُل/الٓؾاَت الجىاثُت في الىٓم اإلاٗانغة ."الجاوي جإَُل ْبٖاصة الجٍغ

ٓصًت،  ٗضالتعؾالت ماظؿخير في ال -جدلُلُت ٓم ألامىُت، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ  .145، م 2011الجىاثُت، ظامٗت ها٠ً الٗغبُت للٗل
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 ؤلاظغام، م٩اٞدت في ُتهااؾرراجُج في الىٓغ حُٗض ؤن الجىاثُت الؿُاؾت ٖلى ٧ان الخُيرة، اإلااقغاث َظٍ ْؤمام

 مً ٩ٞاهذ ؤلاظغام، م٩اٞدت في مم٨ىت ٞاٖلُت ؤ٢صخى جد٤٣ّ ْؾاثل ًٖ اإلااضخي البدض ال٣غن  مىخه٠ مىظ بضؤ ْبالٟٗل

ٓاظِت آلُاث ؤَّم  ٔ  بظغاءاث ببضاثل ٌٗٝغ ما َٓ الجىاثُت ٗضالتال ؤػمت م  .الجؼاثُت الضٖٓ

ٔ  بظغاءاث بضاثل ؤن الٓؾاَت ٦بضًل مً مً ُتها اهُال٢اؤَّم  الضعاؾت َظٍ ج٨دؿب البدث: ُتؤَّم  - الجؼاثُت،  الضٖٓ

ًْعا لخلٗب اؾخدضزذ بهما ْاإلاٗىُين بها،ال٨شير مً  ٞةّن  زم ْمً الجىاثُت، ؤلاظغاءاث في َاًما ص  خاظت في اإلاماعؾين 

تها، ال  ما إلاٗٞغ ُّ ٍٓت ٖلى حٗمل اؤّجهْ ؾ ٓماث حؿ ٓعة الجىاثُت ْال٣ًاًا الخه ٔ  ؤَغاٝ بين عياثُت به الجؼاثُت،  الضٖٓ

  مً زم ْي٘ خض للمخابٗت الجؼاثُت.

ٕٓ ٦ما ؤّن  ٔ  بظغاءاث بضاثل مٓي ّأل  ْالخُب٣ُُت، الٗملُت خُاجّ في الجىاجي ال٣اضخي خاظت ًمـ الجؼاثُت الضٖٓ
ّ
 ه

ٔ  مً ٖضص ؤ٦بر خؿم مً لخم٨ُىّ ْؾُلت زير ٌٗض يت الجؼاثُت الضٖاْ  .ؤمامّ اإلاْٗغ

 البدث: ؤَداؾ -

ا مً ٖلى الًٓء حؿل1ُِ- ٕٓ الٓؾاَت الجىاثُت باٖخباَع ٔ  بظغاءاث بضاثل مٓي  .جُب٣ُِا ٦ُُْٟت الجؼاثُت، الضٖٓ

ٓاظِت ْاَغة ؤلاظغام  الٓؾاَت الجىاثُت في ُتؤَّم  بُان 2-  .م

ت 3- ْع  مٗٞغ ٍٓت في تٗاّم ال ْالىُابت اإلاتهم ٖلُّ، اإلاججي مً ٧ّل ص ٓماث حؿ ٓعة الجىاثُت الخه  .عياثُت به

ْع الٓؾاَت في جُٟٗل البلى  ًضٞ٘مّما  ٓبت الغياثُتالخهالخ ٗضالتَغح ؤلاق٩ا٫ الخالي: ما ص ْججؿُض هٓام ال٣ٗ ؟ ُت 

ٓوي لِا في ال٣اهٓن اإلا٣اعن   الضعاؾت؟  مدّل ْما مالمذ الخىُٓم ال٣اه

ٕٓ،   البدث: زؼت - ٢ٓٝٓ ؤ٦ثر ٖلى َظا اإلآي بُٛت ؤلاظابت ٖلى الدؿائالث التي جُغخِا َظٍ الضعاؾت، مً زم ال

٣ْٞا آلاحي:ِخّم ؾ ْلّ   جىا

: ماَُت الىطاػت الجىاثُت.  اإلادىز ألاٌو

 الجىاثُتؤوال: مـهىم الىطاػت 

 زاهُا: معالم الخىـُم اللاهىوي الىطاػت الجىاثُت.

 :الىطاػت الجىاثُت على مظاز الدعىي الجىاثُتآزاز اإلادىز الشاوي: 

ان ؤوال:  .الجىاثُت الدعىي  جلادم وكف طٍس

 زاهُا: اهلظاء الدعىي الجىاثُت بزس الخىـُر.

: ماَُت الىطاػت الجىاثُت: ٓوي هٓام الجىاثُت الٓؾاَت حٗخبر  اإلادىز ألاٌو ٓم حُٛير هدُجت ِْغ ظضًض، ٢اه  مِٟ

 ج٣لُضي. ٚير بإؾلٓب الجىاثُت النزاٖاث خلبلى  ت، حهضٝالاظخماُٖ ٗضالتلل الكٗٓب

ٓم  ؤوال: مـهىم الىطاػت الجىاثُت: اإلاجا٫ الظي بلى  ، ًغظ٘ ؤؾاؾازاّم جىٟغص الٓؾاَت في اإلااصة الجىاثُت بمِٟ

ا ًٖ مّما جُب٤ ُّٞ،  ،ًميَز ْالهلر، ٦ما ؾؤَّم  ألاؾالُب البضًلت ألازٔغ  جٓيُدّ:ِخّم ِما الخد٨ُم 

-I-  :ف ٓماث الجىاثُت، خّل بلى  حهضٝ ابظغاء مؿخدضزحٗخبر الٓؾاَت الجىاثُت الخعٍس ا بلى  صْن خاظت الخه َع مْغ

م ب٣اثّ  ٓ اظغاء ًجض م٩اهّ زاعط اَاع الؿلُت ال٣ًاثُت ٚع مً زم   .1جدذ ع٢ابتهاباإلظغاءاث الجىاثُت الٗاصًت، ِٞ

ٌٍٓ حهضٝ ٢ًاجي، ٚير ا بظغاءبإّجه حٍٗغ٠ الٓؾاَت الجىاثُت ًم٨ً  زل٣تها التي للمخاٖب خض ْْي٘ ٖلُّ اإلاججي حٗ

                                                 
ْبكير  - 1 ٓع مدمض نضقي اإلاؿاٖضة  ل٫ٓ/ الٓؾاَتؤه ٓن، الٗضص في ؤجّ  ؾٗض ٚػ ْال٣اه ٗت  ٓمت الجىاثُتــ صعاؾت جدلُلُت م٣اعهت، مجلت الكَغ هاء الخه

ٓبغ 40 ٍٓذ، ؤ٦خ  .321، م 2009، ال٩
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مت ٓاع 2النزاٖاث خّل ا ْؾُلت بضًلت ًٖ ال٣ًاء لبإّجه ٦ما حٗٝغ. 1الجٍغ ٓم بها الٓؾُِ، الظي ٌٗمل ٖلى حؿُِل الخ ٣ً

ت غاٝ اإلاخىاٖػ  . 4للنزإ ال٣اثم بُجهم خّل بلى  خّٓنلؾبُل ال في، 3بين ألَا

-II- :ٓلُٟت الٓؾاَت ُتؤَّم  جخطر اإلابرزاث ٓجها ج ْط زال٫ مً جخم ظىاثُت، اظخماُٖت الجىاثُت في ٧  الىٓام بين الرزا

ٓوي ْجخإ٦ض جل٪ ؤٞغاصٍ ْؾالمت اإلاجخم٘ بيُت ٖلى للمداٞٓت ٦الَما ًد٣٣ّ ْما ،الاظخماعيْ ال٣اه ألاَمُت  مً الاهدغاٝ، 

 في الى٣اٍ الخالُت:

ٓع  ؤمام الجىاثُت: عدالتؤشمت ال -ؤ ٘ الخُ ً، ال٣غن  بضاًت ْا٦ب الظي الؿَغ ٓع  مً جبّٗ ْما الٗكٍغ  الؿل٥ٓ في جُ

ْلت ايُغث ؤلاظغامي، ٖٓت إلنضاع للخضزل الض ٓباث مً مجم ٢ٓ٘ ال٣ٗ  لخطخم ؤصٔ الظي ألامغ مسال٠، ٧ّل  ٖلى ج

عي إة جدذ جغػح الجىاثُت ٗضالتال ؤظِؼة ظٗل الجىاجي، اإلاجا٫ في حكَغ باء ال٣ًاًا مً َاثل ٦م َْ ْػ  التي ْألٖا  جخجا

ْعٍ، ال٣ًاء ٢ُام صْن  خا٫مّما  بم٩اهاتها، ب٨شير ٓبت بدىُٟظ اإلاسخهت ألاظِؼة مماعؾت صْن  خا٫ ٦ما بمماعؾت ص  ال٣ٗ

ْعَا ض في لض ٓص، ؤلانالح ْجد٤ُ٣ ال٣ٗابُت اإلاٗاملت جٍٟغ ٓبت ٞبضث اإلايك  الغصٕ في ؤَضِٞا جد٤ُ٣ ًٖ ٢انغة ال٣ٗ

ٓص وؿب ٞاعجٟٗذ ْؤلانالح، ٓبت ًدُِ الك٪ ْبضء ْالخ٨غاع، الٗ  ؤلاظغام ْاَغة ٢م٘ في ٧ٓؾُلت ْٞاٖلُتها بال٣ٗ

ْ  ٖلحها ْال٣ًاء ٓبت بإػمت" ٌٗٝغ باث ما ٞيكإ مجها، الخس٠ُٟؤ  ."ال٣ٗ

ٓع  ألاػمت َظٍ ٖلى ْجغجب ٓباث بةلٛاء جىاصي ٞلؿُٟت، ؤ٩ٞاع ِْ مت م٩اٞدت في ٞاٖلُتهما لٗضم ْؤلاظغاءاث ال٣ٗ  .٦ما5الجٍغ

م في الخٓؾ٘ ؤصٔ ٔ  اماؾخسض في ؤلاؾغاٝبلى  الخجٍغ ْلت ؾلُت لخد٤ُ٣ الجىاثُت، الضٖٓ  َظا ْجؼامً ال٣ٗاب، في الض

٫ٓ  م٘ ؤلاؾغاٝ م في الخٓؾ٘ َظا ؾببّ ٣ٖابي ْظّ ْظِين، طاث اإلاٗاهاة ٞإنبدذ الجىاثُت ؤلاظغاءاث َ  ْْظّ الخجٍغ

ٔ  ؾببّ بظغاجي ٍٓلت.ْناع بةظغاءاتها الجىاثُت الضٖٓ  ألاهماٍ مً لل٨شير للخهضي ال٣ٗابي، للؿالح كّغٕاإلا اماؾخسض الُ

  ؤلاظغامي الؿل٥ٓ مً اإلاؿخدضزت
ً
  ؤمغا

ً
٦ّْ بّ، مؿلما

ّ
  ؤلاظغامُت للٓاَغة ٖالط ًٓظض ال إه

ّ
ٓبت، زال٫ مًبال  ٞإيحى ال٣ٗ

ٟاإلا ألايغاع مً آلامىت الىاظؼة ٗضالتلل الٓن٫ٓ 
ّ
ٓبت ًٖ تخسل   الجىاثُت ال٣ٗ

ً
، ؤمغا

ً
  ال٣ًاء ْٚضا ٖؿيرا

ً
ْعا  لم بط مٗظ

ضاص ؤمام آلامىت ٗضالتال ًد٤٣  بالكلل.  اإلادا٦م حهضص باث الظي ال٣ًاًا، ألامغ مً الِاثلت ألٖا

ْلت لجٓء بن طل٪ بلى  ؤي٠ م، في للخٓؾ٘ الض ٓباث ْجُب٤ُ الخجٍغ ت ؾالبت ٣ٖ  اإلاسالٟين ٖلى ألامض ٢هيرة للخٍغ

 
ً
٠ُ٢ٓ ًٖ ًٞال ٔ  مً اإلاجخم٘ ًدغم الاخخُاَي، الخ ت ٢ٓ  الظًً ٞاألجخام ؤلاهخاط، في مؿدشمغة ٚير بها ٌؿتهان ال بكٍغ

ٓباث َظٍ ًىٟظْن  م مً ٖغيت ؤ٦ثر َم ال٣ٗ مت، ا٦دؿاب في ٚيَر ٓهّ بؿبب ٖضْٔ الجٍغ  بظغامُت ؤؾالُب مً ما ًخل٣

مت بٗخاة ازخالَِم ظغاء ٓاب٤، ؤصخاب نٟت بظل٪ ؾ٨ُدؿبٓن  هم٦ما ؤجّ  بالسجٓن. الجٍغ  اإلاؿخ٣بل في ْؾِك٩لٓن  الؿ

 
ً
ٓعة ؤقض ًجٗلِممّما  ؤلاظغام، ٖلى مٗخاصْن  مّجهأل ؤ٦بر زُغا ٫ الظي ألامغ الخ٣ت، ظغاثم اعج٩ابهم ٖىض زُ  بهم ؾُْا

 
ً
ٓباث ٖلحهم جُب٤ألّن  خخما ٓا ما ْبطا ؤقض، ٣ٖ ْػ  اؾخُاٖ ً ٚير ؤهٟؿِم ؾُجضْن  همؿةنّ  طل٪ ججا ٓصة ٢اصٍع  للٗ

ٓباث ؤن ؾب٤ إلاا ًٍْاٝ اإلاجخم٘، في لالهسغاٍ ت الؿالبت ال٣ٗ  بك٩ل ٞدؿِم ٖاثلحها، مً ألاؾغ مً الٗضًض جدغم للخٍغ

                                                 
ابُت، الجغاثم في الخهالخُت الجىاثُت ٗضالتال خؿين، خ٨ُم مدمض - 1 ٓم الٗغبُت ظامٗت ها٠ً ْالبدٓر، الضعاؾاث مغ٦ؼ ؤلاَع اى، ألامىُت، للٗل  الٍغ

 .04 م ،2007
ٍْالث الٟٓيري، ٖابض ٞاًؼ - 2 ٔ  إلجهاء ْؾُلت بٓنِٟا الجىاثُت الٓؾاَت في جإ ٓعة في صعاؾت الجؼاثُت، الضٖٓ  اليكغ مجلـ الخ١ٓ٣، مجلت ميك

ٍٓذ، ظامٗت ْالٗلمي، ٓن، الشالشت الؿىت الشاوي، الٗضص ال٩  .129م  ،2009 ْالشالز
ْعَا الجىاثُت الٓؾاَت الخمُض/ ٖبض عمًان ؤقضن - 3 ٔ  هاءفي ؤجّ  ْص ٓمُت، الضٖاْ  ألاْلى، ٗتالُبّ  ال٣اَغة، الٗغبُت، الجهًت صاع م٣اعهت، صعاؾت الٗم

 .17 م ،2004
 .26نباح ؤخمض هاصع/ اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  - 4
 .28نباح ؤخمض هاصع/ اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  - 5
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  آزغ 
ّ
ٓص لٗضم ألاخضار دغاٝفي ؤه اًت ْظ ٓالضًً ظاهب مً الٖغ جاَ ِْغث طل٪ ٖلى بىاء .1ال

ّ
 بةًجاص جىاصي خضًشت اثاج

ٔ  بضاثل ت خمّيزج الجىاثُت، للضٖٓ ٓمت، في الٟهل بؿٖغ ٓبت ْج٩ٓن  ت،الاظخماُٖ ٗضالتال جد٤٣ّْ  الخه ْع  ٞحها لل٣ٗ مِّم ص

بلى  البضاثل الٓؾاَت الجىاثُت، التي تهضٝ َظٍ ْمً اظخماُٖت، ؾلبُاث مً ٖلحها ًررجب ما ْجخالفى الٟغص، بنالح في

ْالجِض الظي ٢ض  ٢ٓذ   مً ٖبء جغا٦م ج٣هير ؤمض الخ٣اضخي، ْخٟٔ ال
ً
ًخ٨بضٍ ؤَغاٝ الضٖٔٓ الجىاثُت، جسُٟٟا

ٓم ال ْٚلبت الجاهب الغياجي ٖلحها، خُض حٛير مِٟ مً  ٗضالتال٣ًاًا الجؼاثُت ٖلى ال٣ًاة، بط جمخاػ ب٣لت ق٩لُاتها 

ْ  ٢مُٗت ٣ٖابُت ٖضالت ت لؤ ْ  جهالخُت ٗضالتزإٍع ٣ُُٞٓتؤ  .2ج

: ٌٗخبر َظا الخ٤ في ألانل خ٣ا ٢ًاثُا، الدولت في العلابالىطاػت الجىاثُت وطُلت بدًلت إلكخظاء خم  -ب

  بدُض ال ٣ًخطخى
ّ
ٓبت ٖلى بلى  باللجٓءبال ال٣ًاء الظي ًهضع ؤخ٩اما جم٨ً مً جىُٟظ َظا الخ٤ ٖبر جُب٤ُ ال٣ٗ

  الجاوي)الضٖٔٓ الجىاثُت(، ل٨ً ال٣اهٓن ٢ض ؾمذ في بٌٗ الجغاثم التي ًجب
ّ
 بلى حكٛل بها اإلادا٦م، باللجٓءبال

ْلت في ال٣ٗاب اؾخصىاء ٖلى اإلابضؤ،  بخضٔ الٓؾاثل البضًلت مجها الٓؾاَت الجىاثُت، ٧ٓؾُلت بضًلت إل٢خًاء خ٤ الض

ٔ  بضاثل مً ْلظل٪ حٗخبر الٓؾاَت لًخطر مىّ ؤن الٓؾاَت مّما الجىاثُت. الضٖٓ
ّ
 الجىاثُت، ؤلاظغاءاث همُا مً جمش

اثفي ؤجّ  الغياثُت ٖلى ٣ًٓم  ٗضالتال مً الخد٫ٓ  ؤق٩ا٫ ؤَّم  ؤخضالسطاثُت(،  العلىبت هـامالجىاثُت) هاء اإلاىاٖػ

ٓا٣ُٞت ٗضالتالبلى  الخ٣لُضًت، ال٣ٗابُت اث في الاظخماعي البٗض مغاٖاة ٖلى ج٣ٓم التي الخ  .3الجىاثُت اإلاىاٖػ

ٖٓت الجؼاثغي  كّغٕاإلا ْي٘  زاهُا: معالم الخىـُم اللاهىوي الىطاػت الجىاثُت: ٓابِ، مً مجم  ؤن ًجب التي الً

ٓاٞغ ْالتي جمغ ٖبر مغاخل م الٓؾاَتبلى  اللجٓء ٢بل جخ ىتالجىاثُت،  ُّ  بُاهّ: ِخّم ، ٦ما ؾٗ

-I- :لخُب٤ُ كّغٕخضص اإلا  الؼسوغ ٍ ْالٟغوسخي، قْغ ٓوسخي  لج الجىاثُت، الٓؾاَت الجؼاثغي ٖلى ٚغاع هٓيٍر الخ
ّ
 خمش

ٓما في جل٪ اإلا ٣ٖم
ّ
الجؼاثغي جُب٤ُ هٓام الٓؾاَت الجىاثُت،  كّغٕالجىاثُت. ٞل٣ض ٢ُض اإلات باألَضاٝ مً الٓؾاَت خٗل

عة جد٣ُ٣ّ لؤلَضاٝ اإلاخٓزاة مجها، خُض ًم٨ً ٓعٍت بًْغ ٦ُٓل الجمِ بلى  اللجٓء ٣ًغع  بلحها، ٖىضما الاخخ٩ام ل

ْاإلا 37الٓؾاَت، ألاَضاٝ اإلاىهٓم ٖلحها في اإلااصة  لم٨غع ١ بط ط، 
ّ
 ت ُٞما ًلي:خمش

مت: طؼساببنهاء الا  -1 مت ، م٨غع ١ بط ط ط 37خؿب هو اإلااصة   الىاش ئ عً الجٍس ٕٓ الجٍغ ْهي الٛاًت اإلاغجبُت بى

 ْؾاَت، ٞ مدّل التي ًم٨ً ؤن ج٩ٓن 
ّ
مت بؿُُت ٦خل٪ التي جمـ ببٌٗ الٗال٢اث ٩ل ت الاظخماُٖما ٧اهذ الجٍغ

 الجيران،ؤْ  ٧األؾغة
ّ
ْمم٨ىا، ٧ل ْؤ٦ثر هجاٖت بؿل٥ٓ هٓام الٓؾاَت ما ٧ان ْي٘ خض لئلزال٫ الىاظم ٖجها ؾِال  بل 

ابِ  خّل بلى  خّٓنلالجىاثُت، مً زم ال  ألامغ الظي صٞ٘ ت، بُٛت بٖاصة الاؾخ٣غاع للمجخم٘.الاظخماًُٖب٣ي ٖلى الْغ

ٓوسخي بم٣خطخى الٟهل  2م٨غع  37الجؼاثغي بمٓظب اإلااصة  كّغٕباإلا زالشا مً  ١335 بط ط، ٖلى ٚغاع هٓيٍر الخ

ت ال لبـ ٞحها بكإن الجغاثم التي ًم٨ً بخالتها للٓؾاَت متى بلى  ،2002لؿىت  93ال٣اهٓن  ٤جدضًض ٢اثمت خهٍغ
ّ
 حٗل

ْالتي ًخجلى مً طل٪ الخدضًض  ٓص ا جدؿمؤّجهألامغ بالجىذ،  ْبٓظ ٓما بالبؿاَت  ابِ ٖم ها ال ٦ما ؤجّ ؤَغاِٞا،  بين صاثمت ْع

 حك٩ل زُغا ٖلى اإلاجخم٘، مً زم ًم٨ً ظبر الًغع الىاظم ٖجها.

ٓعة  2م٨غع  37الجؼاثغي بمٓظب اإلااصة  كّغٕمً اإلا ٧ّل ٦ما ؤظاػ  ٓوسخي بدؿب اإلااصة اإلاظ٧ ْالخ الؿالٟت الظ٦غ، 

الٟغوسخي الظي لم ًدضص  كّغٕخهغ، ٖلى زالٝ اإلاؤْ  اإلاسالٟاث، صْن اؾخصىاء ٧ّل ؤٖالٍ، الٓؾاَت الجىاثُت في 

ٓػ الٓؾاَت بكإج02-93بمٓظب ال٣اهٓن ع٢م  ت بُٛت ج٣ضًغ ٗاّم ها، جاع٧ا طل٪ لخ٣ضًغ الىُابت ال، الجغاثم التي جج

                                                 
 .29نباح ؤخمض هاصع/ اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  - 1
 .26ًغاظ٘ ًاؾغ بً مدمض ؾُٗض بابهُل/ اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  - 2
 .54ًاؾغ بً مدمض ؾُٗض بابهُل/اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  - 3
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ٓوسخي لم ًىو ٖلى َظا الِضٝ، مً زال٫ هو اإلااصة  كّغٕ.ٖلما ؤن اإلا1الجغاثم التي ًم٨ً ظبر الًغع الىاظم ٖجها الخ

ٓوسخي الؿال٠ الظ٦غ.  335  م٨غع مً ال٣اهٓن الخ

مت:  الظسز  حبر -2 ٌٍٓ  ٣ًِٞخّم ْالظي ال اإلاترجب عً الجٍس اإلاالي خؿب ما لخ٤ الطخُت مً زؿاعة ٣ِٞ، بالخٗ

خظاع ال٨خابي بل ًم٨ً لجبر الًغع ؤن ًإزظ ؤق٩اال مسخلٟت ٢ُام الجاوي بٗمل لهالر ؤْ  الكٟٓي ؤْ  مشل الٖا

ٓ ما ؤ٦ضث ٖلُّ اإلااصة  الطخُت. ٓوسخي الؿال٠ الظ٦غ 335َْ ٦ْظا اإلااصة 2م٨غع مً ال٣اهٓن الخ مً ال٣اهٓن  41/1، 

 ُت َظا الِضٝ. ؤَّم  ًخجلى مىّمّما الٟغوسخي الؿاب٤ ؤلاقاعة بلُّ، 

٦ْظا اإلااصة  ٦41/1ظل٪، خؿب اإلااصة  الجىاثُت الٓؾاَت تهضٝ :الجاوي بدماج -3 م٨غع مً  ١335 بط ط ٝ، 

ٓوسخي الؿاب٣ين ؤلاقاعة بلحهما، ٓباث الؿالبت  زال٫ مً للجاوي، الاظخماعي الخإَُل ٕاٖاصةبلى  ال٣اهٓن الخ ججىِبّ ال٣ٗ

ٓص هٓغا لخإزغ ؾل٥ٓ الجاوي ٖلى بزغ ازخالَّ بب٣ُت السجىاء،  ْالتي ٢ض ج٩ٓن ؾببا في خالت الٗ ت،  لِظٍ  ٦ما ؤّن للخٍغ

ٓباث ؤزاعا ماصًت، بط جدؿبب في ٣ٞضان الجاوي لٗملّ ْ  ال٣ٗ ٓعص عػ٢ّ، ؤ غ ًمّما م
ّ
ت بطا زانّ ٖلى ْيُٗخّ اإلااصًت،  از

٤
ّ
ّ ٞاألنل ألامغ بغب ٖاثلت. حٗل

ّ
 ْاإلاجغمين اإلابخضثين للمجغمين ،الاظخماعي الٓؾاَت بُٛت الخإَُلبلى  اللجٓءًخّم  ؤه

مت، العج٩اب مُل لضحهم لِـ الظًً بالهضٞت،   الٗاثض الشخو بِىما الجٍغ
ً
مت، العج٩اب مُل لضًّ ٩ًٓن  ما ٚالبا  الجٍغ

م كّغٕٖلما بإن اإلا مالثمت. ٣ٖابُت إلاٗاملت ٍْدخاط مّما ُتها اإلآضخت ؤٖالٍ، ؤَّم  الجؼاثغي لم ًىو ٖلى َظٍ الٛاًت، ٚع

ٓما، بق٩ا٫ ً ٍ ٖم عة جضزلّ بكإجها.٦ما جُغح َظٍ الكْغ ٤ٌؿخضعي يْغ
ّ
ْاعصة ٖلى ؾبُل الخسُير  خٗل  بما بطا ٧اهذ 

 ْ ْؤن اإلااصة زانّ الجم٘، ؤ ٓاْ"، م٨غع ١ بط ط ط ٢ض ٞهلذ بين َظٍ الكغ  37ت  ًخطر مىّ مّما ٍْ ب " ؤْ" بض٫ "ال

ٍ جباصلُت، بط ٨ًٟي  ٓعٍت مً ا٢رراح الٓؾاَت، في خين ًجب ؤن  جد٤٣ّؤن َظٍ الكْغ ٦ُْل الجمِ ؤخضَا لُخم٨ً 

خباع مهلخت  بٗينؤزض الٓؾاَت  ْاخض،  ٧ّل الٖا ٦ْظا اإلاجخم٘ مٗا ْفي آن  عة مّما مً الطخُت، الجاوي  ًخُلب يْغ
عة حٗضًل هو اإلااصة مّما ، 3الٓؾاَت ٞٗالُتها جد٤٣ّألاَضاٝ مجخمٗت، ل٩ي  جد٤٣ّعاٖاة م م٨غع ١  ٣ً37خطخي يْغ

 بط ط ط. 

-II-  :ٓاٖض ؤًت جٓظض الاإلاساخل ٓم خغة مماعؾت ٞهي الٓؾاَت؛ مماعؾت ٦ُُٟت جبّين جىُٓمُت ٢  بهضٝ الٓؾُِ بها ٣ً

ْج بين ٖلُّ مخ٤ٟ خّل ل خّٓنلال ٓم. لالخه
ّ
 مغاخل: زالر في الجىاثُت الٓؾاَت مغاخل خمش

٦ُْل ا٢رراحًخّم اإلاغاخل خُض  ؤْلى حٗخبر  :اإلاسخلت الخمهُدًت -1 ٓعٍت الٓؾاَت الجىاثُت مً ٢بل   جل٣اء مً الجمِ

ْ  هٟؿّ، ٓم َلب ؤخض ٖلى بىاءؤ ْ  الخه ٔ  جدٍغ٪ ٢بل طل٪ًخّم ٦ْالئهم، ٖلى ؤن ؤ  37الجؼاثُت خؿب اإلااصة  الضٖٓ

٘ الٟغوسخي. م٨غع ١ بط ط ط، ٓ الخا٫ في الدكَغ  مشلما َ

ٓعٍت باٖخباٍع ٦ُٓل الجمِ ٧ٓلت ل ٔ  بظغاءاث جباقغ التي الجِت اإلاِمت اإلا  النزإ بخالت ج٣ضًغ بها الجىاثُت، اإلاىٍٓ الضٖٓ

ٓاٞغ مضٔ ج٣ضًغ زال٫ مً للٓؾاَت، ٝ ج  ؤمغ للٓؾاَت ًخجلى مىّ ؤن اللجٓءمّما  بمٓظبها. النزإ خّل ل اإلاالثمت الْٓغ

ٓاػي  ٓػ  ٞال ت،ٗاّم ال للىُابت ظ ا ًج ٓػ  ال الٓؾاَت، ٢ب٫ٓ  ٖلى لؤلَغاٝ بظباَع ٓا٣ٞت للٓؾاَت النزإ بخالت ًج  صْن م

ٓ ٧انخّتى  الىُابت ٣ْٞا إلاا ًخطر مً هو اإلااصة  ْل غاٝ،  ٓا٣ٞت ألَا ّم٨غع ١ بط ط ط، التي جىو ٖلى  37بم
ّ
ٓػ ؤه : "ًج

ٓ طاث ما جًمىّ  َْ ٓعٍت.."،  ٦ُٓل الجمِ ٓوسخي الؿال٠ الظ٦غ، هاَُ٪ ًٖ ؤلاقاعة 335/3الٟهل ل  مً ال٣اهٓن الخ

                                                 
 .291لُلى ٢اًض/ اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  - 1
ْاإلاِٗض الٗالي لل٣ًاء- 2 ْػاعة الٗض٫ ْخ١ٓ٣ ؤلاوؿان  ْة " الهلر بالٓؾاَت في اإلااصة الجؼاثُت"،  غ الخمُِضي لىض ش ظما٫ ًاػاع باقا/ الخ٣ٍغ ، بخاٍع

٢ٓ٘: 2013ماعؽ  13 ٓع ٖلى اإلا   www.ism-justice.nat.tn، ميك
3 -  ْ ٓن ؤلاظغاءاث الجىاثُت، ماَُخّ   .518، م 2005، صاع الجهًت الٗغبُت، مهغ، 1ٗت الُبالىٓم اإلاغجبُت بّ، ؤؾامت خؿىين ٖبُض/ الهلر في ٢اه
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ٓعٍت، الهالخُت اإلاُل٣ت بكإن اللجٓءْ ط ٝ. ١ بط 41  اإلااصة بلُّ في هو  ٦ُٓل الجمِ   بالخالي ل
ً
لؿلُت  للٓؾاَت َب٣ا

غاٝ اإلاالثمت، ٔ  أَْل ٓا ؤن الضٖٓ ا صْن  الىُابت مً الٓؾاَت ًُلب َغح الدؿائ٫ ًٖ ٚاًت  بلى ًضٞ٘مّما طل٪. ٖلى بظباَع

مً ال٣اهٓن الؿال٠ الظ٦غ، َاإلاا ؤن ؾلُت  2م٨غع  37الجؼاثغي مً جدضًض ٢اثمت بالجغاثم، بمٓظب اإلااصة  كّغٕاإلا

ساط
ّ
ْؤزيرا؟ اج ال  ٓعٍت ؤ ٦ُْل الجمِ  ال٣غاع بُض 

ٓعٍت في  ٦ُْل الجمِ غ ؾلُت  ساطبن جبًر
ّ
ٓمت ٖلى الٓؾاَت، ٨ًمً في ؾلُت مالثمت الخدب٘ اج ، ٢1غاع بخالت الخه

ٓ مسير في ا٢رراح الٓؾاَت،  ٓ ما جا٦ضٍ اإلااصة ُبُٗالًىجغ ٖىّ مّما لظل٪ ِٞ َْ ت لِا،  م٨غع مً طاث  37ت الازخُاٍع

ٓة مجها، مً  ٓعٍت الاظتهاص لخ٣ضًغ مضٔ جد٤ُ٣ الٓؾاَت لؤلَضاٝ اإلاغظ ٦ُٓل الجمِ زال٫ اٖخماصٍ ال٣اهٓن، خُض ل

مت، َبُٗت ْحجم ألايغاع الىاظمت ٖجها...بلخ.  ُٖٓت العج٩اب الجٍغ ْاإلآي ْاٞ٘ الظاجُت  ْعنض الض للمٗاًير اإلاخاخت لّ 

ّ  مكّغٕألامغ الظي ق٩ل صاٞٗا لل الٟغوسخي، في ٖضم جدضًض الجغاثم التي ًم٨ً الٓؾاَت بكإجها، ٖلى زالٝ هٓيًر

ٓوسخي. ْالخ غا الجؼاثغي  ٓا٣ٞت الجىاثُت بالٓؾاَت ْٝمتى ٢بل ألَا ٟا١في  طل٪ جامت(، ًشبذ ٢ىاٖت ًٖ )اإلا
ّ
م٨خٓب  اج

عة الٓؾُِ م٨غع ١ بط ط ط، خُض ًلرزم 37خؿب ما ظاء في اإلااصة  ٓا٣ٞت ٖلى الخه٫ٓ  بًْغ  َغفي مً ٦خابُت م

  ٌٗخبر الجىاثُت، خُض الٓؾاَت بظغاءاث في الاؾخمغاع ٖلى النزإ،
ً
 م٘ ٞحها ْالاؾخمغاع الٓؾاَت ٢ب٫ٓ  ٖلى مجهما جإ٦ُضا

٢ٓ٘، ٖلى ؤن الٓؾُِ غاٝ ً   طل٪ ٖلى ألَا
ً
ا ٢ض مبإّجه جإ٦ُضا تهم، ب٩امل الٓؾاَت ازخاْع م ؤن ظِت ألي ْلِـ خٍغ  ججبَر

 عياَم. صْن  طل٪ ٖلى

ٓجينبلى  : ٣ًؿمِا ال٣ّٟمسخلت الجلظاث -2 ٟا١ْالا الخٟاْى ؤؾاؾِخين: زُ
ّ
، 2، جخم بةقغاٝ الٓؾُِ ال٣ًاجيج

  الظي
ً
ْ  ٌكرٍر ُّٞ)عظال ٓاص هو ٖلى امغؤة(، بىاءؤ ٓم 03ْ ١02 بط ط،  998 اإلا لؿىت  100-09ع٢م  الخىُٟظي مً اإلاغؾ

2009
3 ٍ ا ٦ىدُجت ، التي ظاء4بٌٗ الكْغ  ؾببا ج٩ٓن  ٢ض الٓؾاَت، مِىت في اٖخباع مدّل  جخهِخّ ٧ٓن  خخمُت، ب٢غاَع

                                                 
ٓمُت، َب٣ا للماصة  :ُت اإلاالءمتزاصّ  - 1 ْجباقغ الضٖٔٓ الٗم ٪"،  1ال٣ٟغة  01باٖخباع ؤن الىُابت الٗامت هي التي جدغ٥  ١ بط ط ط باليؿبت "للخدٍغ

ْبالخالي ٞهي جخمخ٘ بؿلُت اإلاال 29ْاإلااصة  ٓن باليؿبت "للمباقغة"، باؾم اإلاجخم٘،  ٕٓءمً طاث ال٣اه َْظا بالغظ  ."طب مً 5١ ال٣ٟغة 36اإلااصة بلى  مت 
ٟا كّغٌِٕٗ اإلا لم - 2 َّ مً زال٫ اإلااصة بخدضًض ْا٦خٟى ،ب .م.ب.١ في للٓؾُِ الجؼاثغي حٍٗغ ْل٣ض ؤلؼم 998 قْغ ٓن. ٓن  ؤن كّغٕاإلا مً طاث ال٣اه ٩ً 

 مً 997اإلااصة  جًمىخّ ما َْٓ باؾمِا، ؤلاظغاء لخىُٟظ ؤًٖائها ؤخض ّٗينؤن ٌ عثِؿِا ٖلى ٞان لجمُٗت، الٓؾاَت ؤؾىضث خا٫ ْفي َبُُٗا، جخها

ٓن.  هٟـ ال٣اه
 .2009لؿىت  16ط ع  ،2009-03-10اإلااعر في  ال٣ًاجي، الٓؾُِ حُٗين ل٨ُُٟت اإلادضص - 3
لج - 4

ّ
  :ُٞما ًلي خمش

ٓبت : بٗضم حٗغيّالىطاػت إلاباػسة الصالخُت - مت ًٖ ل٣ٗ ْ  بالكٝغ مسلت ظٍغ ٢ّٓ مً مىّٗؤ ٓاب٤ بصخُٟت الخإ٦ض مىّ ْالظي ًخم ،اإلاضهُت خ٣  الؿ

ً، م٘ الخٗامل في الخبرة الٗضلُت، ٦ما ًٟررى لضًّ ًخم ازخُاع الٓؾُِ ال٣ًاجي مً  النزاَت، خُضبلى  ْالاؾخ٣امت، باإلياٞت الؿيرة خؿً آلازٍغ

ْال٣ضعة ٖلى خل النزاٖاث، ٦ما ًم٨ً ازخُاٍع مً بين  ْال٨ٟاءة  ٓص لِم بالنزاَت  ٢ِٓٗم الاظخماعي، مكِ ْبلى ظاهب م بين ألاجخام الظًً، 

لّ لخٓلي الٓؾاَت في ه ، جَا ْز٣ُت ؤزٔغ ْ ؤي  ًٍٓ مخسهو ْ/ؤ ْ ج٩ ً ٖلى قِاصة ظامُٗت، قِاصة ْ/ؤ  مً النزاٖاث. ّٗينٕٓ مألاجخام الخاثٍؼ

ٓن، ٢ض خ٨م ٖلُّ بؿبب ظىاًت ّٗين٦ما ًم٨ً ل٩ل جخو ؤن ٌ ْ  ٧ٓؾُِ ٢ًاجي بكٍغ ؤن ال ٩ً ظىدت باؾخصىاء الجغاثم ٚير الٗمضًت، خ٨م ؤ

٢ْ٘ ٖؼلّ ٓمُا  ، يابُا ٖم ْلم ًغص اٖخباٍع ْ  ٖلُّ ٦مؿير مً ؤظل ظىدت ؤلاٞالؽ  ْ  مدامُا قُب اؾمّؤ ٓمُا ٖؼ٫ بم٣خطخؤ ى بظغاء مْٟٓا ٖم

 جإصًبي جهاجي.

ٓن  بإن الازخصاص: -   الٓؾُِ ٩ً
ً
ٍٓت مسخها ٓن  ؤن مً زم ًخدخم ٖلُّ  ،اإلاِىُت النزإ مً زال٫ ال٨ٟاءة بدؿ ال ٩ً ت بىٓغ مَا يت اإلاىاٖػ  اإلاْٗغ

ت الضعاًت ْلّ َبُٗخّ ِٞم ٖلى ٢اصع هؼإ في الٓؾُِ حُٗين ُٟٞررى ٖلُّ، ٓاهبّ، ال٩اُٞت ْاإلاٗٞغ ٓن  ٢ْض بج ٩ً ًٍٓ  الٓؾُِ لجٗل الٗلمي ٧افي الخ٩

ال ٓن  ؤن ٨ًٟي ٦ما النزإ، لىٓغ مَا ٓم في 03اإلااصة  هو خؿب ْز٣ت، ٢ْْاع اخررام مدّل  ججٗلّ اظخماُٖت، م٩اهت ّلضً ج٩  .01 ٣ٞغتها مً طاث اإلاغؾ

  في الٓؾُِ : ٌكرٍرالاطخلالٌ والخُاد -
ّ
اث٠ اإلاكخٛلين مً ٩ًٓن بال م ًسً٘ الخّتى  ال٣ًاثُت، بالْٓ ْ  لخإزيَر   مجهم، ناصع بمالء ؤيؤ

ً
 ٖلى خغنا

ٓاظِت في ْاؾخ٣اللّ خُاصٍ ٓص ٖضم الخُاص نٟت جٟررى ال٣ًاثُت َظا مً ظِت، ٦ما الؿلُت م ْ  نلت ؤي ْظ  مً َٝغ ْؤي الٓؾُِ بين ٖال٢تؤ
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ًِا،ؤْ  الٓؾاَت ٢ب٫ٓ  في غاٝ ٞش٣ت ٞع ٤ج اإلاؿإلت ٦ما ؤّن  مِمخّ، لىجاح ؤؾاسخي ٖامل الٓؾُِ في ألَا
ّ
 بد١ٓ٣  خٗل

غاٝ   جٓي٘ ؤن ًم٨ً ال التي ألَا
ّ
ٕٓ ْ  .1الخ١ٓ٣  َظٍ خٟٔ ٖلى ؤمُىت، ٢اصعة ؤًاص فيبال ٓم الٓؾُِ بٗض اَالّٖ ٖلى ه ٣ٍ

ْلّ  ْاإلا٩ان اإلاىاؾبين للبضء في اإلاٟاْياث،  ٢ٓذ  بُٗخّ، بخدضًض ال ت في الجم٘ النزإ َْ غاٝؾلُت ج٣ضًٍغ ْ  بين ألَا ؤ

ٓة مجها، ٦ما ٌٗل ٧ّل م٣ابلت  ْالٟاثضة اإلاغظ بد٣ِم في مِّم َٝغ ٖلى خضٔ، ٖلى ؤن ٌكغح لِم بظغاءاث الٓؾاَت 

ْالضٞإ. ْاإلاؿاٖضة صْن الخمشُل  ْعٍ ٖلى الخٓيُذ  غاٝ جّٓنل ْفي خا٫ؤلاؾخٗاهت بمدام الظي ٣ًخهغ ص بلى  ألَا

ٟا١
ّ
ْم٩ان الا 3م٨غع  37اإلااصة  ٞةّن  بُجهم، اج ش  ًٍْ ٖغى ْظيز لؤلٞٗا٫، جاٍع ٟا١١ بط ط ط، جلؼم الٓؾُِ بخض

ّ
، ج

ٓهّبلى  باإلياٞت ٢ُٓ٘ 2مًم غاٝ، ًدمل ج ٓان ألَا ْٖى ٍٓت  ْآظا٫ جىُٟظٍ، في مدًغ عؾمي ًخًمً َ ٦ُْل  ٧ّل ،  مً 

غاٝ الظًً ال ًد٤ لِم الٗض٫ْ ٖىّ، لخخجلى ٓعٍت، ْألَا ـاقاللىة اإلالصمت ال الجمِ
ّ
ْالظي ٌٗخبر بمشابت الىطاػت ج  ،

ٕٓ ُّٞ، لُررجب ٖلحهم الالرزام  بدىُٟظ ما جًمىّ بض٢ت.  ٓػ لِما الغظ غاٝ، ال ًج ٗت ألَا  قَغ

ٓعٍت ؾىض جىُٟظي بزغ مهاص٢ت بمشابت مً هٟـ ال٣اهٓن، 6م٨غع  37بمٓظب اإلااصة ٌٗخبر اإلادًغ   ٦ُْل الجمِ

ٓػ لّ ؤن ٣ًغع بكإن ٖلُّ ٟا١الا بالخىُٟظ، خُض ًج
ّ
ٟا١لّ ؤن الا جبّينما ًغاٍ مىاؾبا، ُٞم٨ً لّ ؤن ًإزظ بّ متى  ج

ّ
 ج

ٓاٖض الىٓام الٗام، ما جا٦ضٍ اإلااصة  ٢ْ ٓاهين  ال ًدىا٢ٌ م٘ ال٣ ١ بط ط ط  4م٨غع  37ًد٤٣ ؤَضاٝ الٓؾاَت 

ؤن ٌؿمذ لّ بالغص ْ ؤ الجاويبلى  ٦إن ًُلب الطخُت بغص الهٟٗت-بطا ْظض َظا الخىا٢ٌ ؤّما  الؿاب٤ ؤلاقاعة بلحها،

ْبىٟـ الك٩ل الظي نضع ًٖ الجاوي ْ  ،-ٖما حٗغى لّ مً ٢ظٝ ْؾب،  مت ٧التي ؤ ِْغث ٖىانغ ظضًضة في الجٍغ

ٓ ما طَب بلُّ اإلات ؤن جباقغ بظغاءاث اإلاخابٗت. ٗاّم حٛير ْنِٟا مشال، ٞللىُابت ال الٟغوسخي ٦ظل٪، مً زال٫  كّغَْٕ

 ١ بط ط ٝ. 41/1اإلااصة 

ـاقالشالشت: مسخلت جىـُر الاالـلسة 
ّ
ٓعٍت في خالت ٢ب٫ٓ الا: ج ٦ُْل الجمِ ٓم  ٟا٣ً١

ّ
٢ُّٓٗ ٖلُّ، مً الخإ٦ض مً  ج ْج

ٓوسخي  ْالتي لم ًدضصَا ١ بط ط ط، ٖلى زالٝ هٓيٍر الخ ٓهّ بالك٩ل الصخُذ ْفي آلاظا٫ اإلادضصة لظل٪،  جىُٟظ مًم

ٟا١الظي خضص مِلت جىُٟظ 
ّ
ّٖلى ؤقِغ،  06الٓؾاَت بإظل ؤ٢هاٍ  اج

ّ
ًم٨ً جمضًضٍ في خاالث اؾخصىاثُت إلاغة  ؤه

ْػ ّضةْاخضة ٣ِٞ إلا  . 3ؤقِغ 03ال جخجا

٤ :الىطاػت الجىاثُت على مظاز الدعىي الجىاثُتآزاز اإلادىز الشاوي: 
ّ
ٓمُت، حٗل زال٫  آظا٫ ؾ٣ٍٓ الضٖٔٓ الٗم

ٟا١الٟررة اإلادضصة لخىُٟظ 
ّ
 جٓيُدّ ُٞما ًلي:ِخّم ما ؾ الضٖٔٓ الجىاثُت بزغ جىُٟظٍ،الٓؾاَت،٦ما جى٣طخي  اج

ان ؤوال: ٤ل٣ض ؤصزل ١ بط ط الؿال٠ الظ٦غ، حُٛيرا ظؼثُا ٖلى اإلابضؤ اإلا  :الجىاثُت الدعىي  جلادم وكف طٍس
ّ
 خٗل

ْاإلاخًمً في اإلااصة  ْطل٪ ٖىض بظغاء الٓؾاَت الجىاثُت،  ٓعة زالشت،  ٓمُت في ن ان الخ٣اصم في الضٖٔٓ الٗم ٠٢ٓ ؾٍغ ب

                                                                                                                                                                  

ٓن  ؤن ؤي النزإ، ؤَغاٝ ٩ً  
ً
با ٕٓ ًٖ ٍٚغ ٔ  مٓي ْ  اإلاُل ٖضم ؤَغاِٞا، بُٛت ًْٖ الجىاثُت الضٖٓ ْن  الخديز لُٝغؤ ٍْجب ص  الهٟت َظٍ جٓل ؤن آزغ، 

ٓم، مً طاث 11 ؤلؼمذ اإلااصة طل٪، ْلًمان٧ل مغاخل الٓؾاَت،  مالػمت لّ زال٫ ْ  الٓؾُِ اإلاغؾ  بإي ال٣اضخي  بزُاع ؤَغاٝ النزإ ؤخضؤ

ْ  تهضًضا حك٩ل ؤن ًم٨ً ْيُٗت، ْ  الٓؾُِ لخُاص مؿاؾاؤ ٓٞغ مً ال٣اضخي جإ٦ض ْبٗض اؾخ٣اللُخّ،ؤ  جًمً التي جل٪، ًخسظ ؤلاظغاءاث بخضٔ ج

٘ الجؼاثغي، مجلت اإلا٨ٟغ،  الٓؾُِ ضا٫ّ ٧اؾدب الخُاص ٓوي للٓؾُِ ال٣ًاجي في الدكَغ ٓالم ؾُٟان/ اإلاغ٦ؼ ال٣اه ، لخٟانُل ؤ٦ثر ًغاظ٘ ؾ ، 10ٕبٛيٍر

ٓم الؿُاؾُت، ظامٗت بؿ٨غة، م  ْالٗل ي ،ْما ًلحها ٧488لُت الخ١ٓ٣  م/ الُغ١  ٖبض ٦ْظا ْٖغ البضًلت في خل النزاٖاث ال٣ًاثُت "الهلر ال٨ٍغ

ٓن ، ٧لُت الخ١ٓ٣، ظامٗت الجؼاثغ ت، عؾالت ماظؿخير في ال٣اه ٓن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت ْؤلاصاٍع  .103، م 2012، 1ْالٓؾاَت ال٣ًاثُت" َب٣ا ل٣اه
ي - 1 م/ اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  ٖبض ْٖغ  .102ال٨ٍغ
٤الظي ًم٨ً ؤن ً - 2

ّ
ٌٍٓ بلى  ٖلى الخهٓم بةٖاصة الخا٫ خٗل مت، مً زم بنالح ألايغاع التي ًم٨ً بنالخِا، حٗ ما٧اهذ ٖلُّ ٢بل اعج٩اب الجٍغ

ج مالي ُّ ٖ ْ ٦ْظا ٧ل ؤ ٟا١ي ًٖ الًغع الخانل، 
ّ
ْعص في م  اج ٓن خؿب ما  ٓن.  4م٨غع  37آزغ ٚير مسال٠ لل٣اه  مً طاث ال٣اه

ٓوي ل - 3 ٓم ال٣اه ٍْت/ اإلاِٟ ْػاعة الٗض٫ مدمض هجُب مٗا ْة الهلر بالٓؾاَت في اإلااصة الجؼاثُت،  ْآلُاجّ، هض لهلر بالٓؾاَت في اإلااصة الجؼاثُت 

ْاإلاِٗض الٗالي لل٣ًاء،  ٢ٓ٘: 2013ماعؽ  13ْخ١ٓ٣ ؤلاوؿان  ٓع ٖلى اإلا  www.ism-justice.nat.tn، ميك
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ّ، التي ههذ ٖلى 7م٨غع  37
ّ
ٓمُت زال٫ آلاظا٫ اإلادضصة لخىُٟظ : "ؤه ان ج٣اصم الضٖٔٓ الٗم ٠٢ٓ ؾٍغ ٟا١ً

ّ
 اج

ٓمُت، ًخّم "، خُض الٓؾاَت الالػمت ّضةزال٫ جل٪ آلاظا٫ ٣ِٞ، ٖلى زالٝ اإلاحٗل٤ُ آظا٫ ؾ٣ٍٓ الضٖٔٓ الٗم

ٍٓلت ْم لٟررة َ ْالتي ٢ض جض ٓوسخي الؿال٠ الظ٦غ، الظي هو مً زال٫  ٨ٖـ .إلظغاءاث الٓؾاَت،  ال٣اهٓن الخ

ع الؼمً، زال٫ ٧امل الٟررة التي اؾخٛغ٢تها  335الٟهل  ٓمُت بمْغ ؾابٗا، ٖلى حٗل٤ُ آظا٫ ؾ٣ٍٓ الضٖٔٓ الٗم

ْاإلا غاٝ اإلاخسانمت، كّغٕ. ل٩ُٓن اإلا1اإلا٣غعة لخىُٟظٍّضةاظغاءاث الٓؾاَت  ٓوسخي بظل٪ ٢ض عاعى مهالر ألَا بُٛت  الخ

ٖضم جًغع اإلاججي ٖلُّ مً ج٣لو الٟررة الالػمت لّ في جدب٘ زهمّ، َاإلاا ؤن الٓؾاَت ٢ض حؿخٛغ١ ٞررة ػمىُت بضاًت 

ٟاجهاًت ألاظل اإلادضص لخىُٟظ الابلى  مً ٖغى النزإ ٖلى الٓؾاَت،
ّ
ْمً ظِت زاهُت، ٖضم اهخٟإ ١ج ، َظا مً ظِت، 

ْجىُٟظَا، مً  ع الؼمً، زال٫ ٧امل ٞررة بظغاءاث الٓؾاَت  ٓمُت بمْغ الجاوي مً ج٣لو آظا٫ ؾ٣ٍٓ الضٖٔٓ الٗم

خباع اخخما٫ ؾ٣ٍٓ الضٖٔٓ الجىاثُت  بٗينلى زالٝ هٓيٍر الجؼاثغي، الظي لم ًإزظ ٖ زال٫ جماَلّ في الخىُٟظ. ؤلٖا

ما بالخ٣اصم، زال٫ مغخلت الاظغاءاث الؿاب٣ت للخىُٟظ، إلاهلخت الجاوي، ال  ُّ  في اإلاسالٟاث. ؾ

ذ:زاهُا: اهلظاء الدعىي الجىاثُت بزس الخىـُر ٗاث بٌٗ ٖٞغ ٓن  اإلا٣اعهت الدكَغ ٓوسخي، ٧ال٣اه لللٓؾاَت ً ؤزغا الخ
ّ
 خمش

 
ّ
ٔ  ٣ًاءفي ؤه ٟا١ بدىُٟظ الجاوي ٢ُام خا٫ الجؼاثُت في الضٖٓ

ّ
الٓؾاَت، ٖلى الىدٓ اإلاخ٤ٟ ٖلُّ ْيمً آلاظا٫  اج

ْ  اإلادضصة لظل٪، ٟا١الا جىُٟظ ٢ُام حٗظعؤ
ّ
 ٖلُّ. للمججي طل٪ في ًغظ٘ لؿبب ج

ٔ  بدٟٔ ٢غاع بةنضاع الىُابت ٦ُْل ٢ُام طل٪ ٖلى ٍررجبْ  ٔ  الضٖٓ  آزاع، مً طل٪ ٖلى ًررجب م٘ ما، الجىاثُت الضٖٓ

لج
ّ
ٓاػ ٖضم في خمش ٓا٢ٗت، طاث ًٖ اإلاباقغ ؤلاصٖاء ظ خضاص ْٖضم ال ٓا٢ٗت الٖا ْٖضم في ٦ؿاب٣ت بال ٓص،  ٓاػ الٗ  حسجُلِا ظ

ٓاب٤ صخُٟت في ٓ ب. 2اإلاتهم ؾ ْل ٕٓ ٞحها،  ين بهٟت جهاثُت ال عظ ٓمت بين الُٞغ ٟا١بالخالي اهتهاء الخه
ّ
ين الخ٣ا  اج الُٞغ

مت بما ًد٫ٓ صْن الٓؾاَت ٞحها بمٓظب  ٓع ٖىانغ ظضًضة مً قإجها حُٛير ْن٠ الجٍغ ٖلى زالٝ طل٪، باؾخصىاء ِْ

خضاء  بالًغب التي جمذ بكإجها  ههٓم ال٣اهٓن، مشل خالت جٟا٢م الًغع البضوي الالخ٤ بالطخُت ظغاء ظىدت ؤلٖا

ٓوسخي، مً زال٫ هو اإلااصة  الجؼاثغي ٖلى زالٝ كّغٕجغ٥ اإلا٢ْض  الٓؾاَت. جدضًض ٞررة جىُٟظ  06/3هٓيٍر الخ

ٟا١الا
ّ
ٓٞاء بالرزاماتهما  ج جاٍلؤلَغاٝ، بُٛت صِٞٗما ٖلى ال

ّ
ٓمت بُجهما خّتى بًِٗما البٌٗ،  اج ٓا خض للخه ًًٗ

 ْ خاخّتى بهٟت جهاثُت  ٓمُت في خالت الخىُٟظ زال٫ آلاظا٫ بلى  ال ًب٣ى ألامغ مُْغ ما ال جهاًت، لخى٣طخي الضٖٔٓ الٗم

ٓٔ مّما اإلادضصة لظل٪،  عة جضزلّ بُٛت حٗضًل هو َظٍ اإلااصة ٖلى الىدٓ الخالي:"... جى٣طخي الضٖ ٌؿخضعي يْغ

ٓمُت بدىُٟظ  ٟا١الٗم
ّ
ْ زانّ الٓؾاَت زال٫ آلاظا٫ اإلادضصة لظل٪..."،  اج ّت 

ّ
.٦ما 8م٨غع  37ة طل٪ في اإلااصبلى  ٌكير  ؤه

٣اإلاؿإلت اإلابلى  الجؼاثغي  كّغٕلم ٌكغ اإلا
ّ
ٟا١ت، بٗضم جىُٟظ الجاوي لالخٗل

ّ
ْاإلاؿخمغ  ج بؿبب الطخُت، ٦ُٛابّ الضاثم 

ٟا١ًٖ مؿ٨ىّ َُلت الٟررة اإلادضصة لخىُٟظ 
ّ
لالٓؾاَت اإلا اج

ّ
ْ  في انالح ألايغاع التي حؿبب ٞحها الجاوي، خمش  ؤلاهخ٣ا٫ؤ

ٌٍٓ(، الخالت التي ًجب ؤن ًررجب ٖلحها به٣ًاء الضٖٔٓ بلى  ٓم باليؿبت لئللرزاماث اإلاالُت)الخٗ ٓان ب٢امت ٚير مٗل ٖى

ٓمُت بطا جم٨ً الجاوي مً بزبار اؾخدالت الخىُٟظ بؿبب الطخُت. ٓاػ ًُغح الدؿائ٫ في َظا الهضص ًٖ  الٗم مضٔ ظ

 خالت حٗضص الجىاة؟٣ًاء الضٖٔٓ الجىاثُت في في ؤه الٓؾاَت،آزاع ججؼثت 

ا في  ٧ّل ٌٗخبر  ٟا١جخو لِـ َٞغ
ّ
الٓؾاَت مً ٢بُل الٛير باليؿبت لِظا ألازير، مً زم ال ًم٨ىّ الاهخٟإ  اج

ْمً َظا اإلاىُل٤ جخطر بجالء  َْٓ ما ًخجلى في الجىذ التي ًغج٨بها ؤ٦ثر مً الىطاػتآزاز وظبُت بما جًمىّ،   ،

                                                 
ٓهُت للهلر بالٓؾاَت في اإلااصة الجؼاثُ - 1 ْػاعة الٗض٫ ْخ١ٓ٣ ؤلاوؿان الِضًلي اإلاىاعي/ آلازاع ال٣اه ْة الهلر بالٓؾاَت في اإلااصة الجؼاثُت،  ت، هض

٢ٓ٘: 2013ماعؽ  13ْاإلاِٗض الٗالي لل٣ًاء،  ٓع ٖلى اإلا  www.ism-justice.nat.tn، ميك
 .133ًاؾغ بً مدمض ؾُٗض بابهُل/اإلاغظ٘ الؿاب٤،م  - 2
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ٟا١جخو، خُض ٌؿغي 
ّ
ْ  طل٪ في خ٣ّ،ْجّم ؿبت إلاً ج٣ضم بُلب للٓؾاَت الٓؾاَت ٣ِٞ بالي اج ب اإلاججي ؤ بطا ٚع

ٓمُت في خ٤ َظا الشخو مّما ٖلُّ في الٓؾاَت م٘ بٌٗ الجىاة صْن الب٣ُت،  ًررجب ٖلُّ به٣ًاء الضٖٔٓ الٗم

ٓ ما طَب بلُّ اإلا َْ ٓوسخي. كّغ٣ِٕٞ، ٖلى زالٝ ب٣ُت الجىاة،   الخ

 في خين ًٔغ بٌٗ ال٣ّٟ ٢ُاؽ ألامغ ٖلى 
ً
، خُض الخىاػ٫ باليؿبت ألخض اإلاتهمين ٌٗض جىاػال الخىاػ٫ ًٖ الك٩ٔٓ

 ، ألامغ الظي جبرعٍ الٛاًت مً الٓؾاَت في خض طاتها.1باليؿبت للبا٢ين

 :الخاجمت

ٓهُت ؤهٓمت ًٖ البدض ل٣ض ٧ان ٔ  ال٣ًاًا مٗالجت ج٨ٟل ظضًضة ٢اه   في اإلارزاًضة الجىاثُت ْالضٖاْ
ً
 في اإلادا٦م، ؾببا

ٓع  مٗالم ٓمت بضاثل ْٕاًجاص الجىاجي الٗلمي الخُ   الخ٣اضخي ؤمض ج٣هير ؤظل الجؼاثُت، مً للخه
ً
٢ٓذ ْخٟٓا  ْالجِض لل

ٔ  ؤَغاٝ ًخ٨َبضٍ ٢ض الظي   الضٖٓ
ً
ْجسُٟٟا ال٣ًاة، مً زم  ٖلى الجؼاثُت ال٣ًاًا جغا٦م ٖبء مً الجىاثُت مً ظِت، 

اصة ٔ  ؤٖباء ٍػ ْلت مً ظِت ؤزغ  2 .الض

ٓطط ًٖ حٗبر ٞالٓؾاَت ت ٚير ٗضالتل هم لا هخُض بجّ بوؿاهُت،  ؤ٦ثر الجىاثُت ْهاٖمت، ججٗل ؤلاظغاءاث ٢ؿٍغ
ّ
 جمش

ٓمت، لظل٪ حٗخبر  ْالى٣اف بين ؤَغاٝ الخه ْع  ٓم ٖلى بًجاص مؿاخت للخدا ٓمت الجىاثُت، ج٣ همُا ظضًضا صازل اإلاىٓ

ْعؤب الهضٕ الظي ًم٨ً  يت ٖلى اإلادا٦م،  ٓهُت الىاظٗت إلاجابهت ال٨م ٚير اإلابرع لل٣ًاًا البؿُُت اإلاْٗغ آلالُت ال٣اه

ٓمتالاظخماُٖؤن ًُا٫ الٗال٢اث  خباع مهالر  بٗينجهالخُت، جإزظ  ٖضالت، في ؤ٤ٞ جد٤ُ٣ ت بين ؤَغاٝ الخه الٖا

ْحؿاَم في جس٠ُٟ الٗبء ًٖ  غاٝ  ٓعة الماّؾؿألَا الجىاثُت  ٗضالتت ال٣ًاء، ْؾدؿاَم ال مدالت في جدؿين ن

ابِ  ْاإلاخابٗت.الاظخماُْٖبٖاصة مهضا٢ُتها مً زال٫ جىُٓم الْغ ْالخض مً ٢غاعاث الخٟٔ   ت 

ٖٓ خّٓنلال جّم  ٦ما  :ِاؤَّم  الىخاثج، مً مِمت تإلاجم

ٓباث ؤن - ٓم التي اإلاٗانغة الجىاثُت الؿُاؾت ؤْظّ ؤَّم  ؤخض الجىاثُت، ِا الٓؾاَتؤَّم  الغياثُت ال٣ٗ  ٖلى ج٣

ٓمت بإَغاٝ الاَخمام ٞلؿٟت   ْبُٖائهم الخه
ً
ْعا  .الخالٝ هاءفي ؤجّ  ؤ٦بر  ص

ٓباث هٓام في يالتها ْظضث ؤهٓمتها ازخالٝ ٖلى الض٫ْ  ؤن - ٓم ؤيحى بدُض ٞحها، ْجٓؾٗذ الغياثُت ال٣ٗ  مِٟ

ًٍُٓت نبٛت ٖلى ال٣اثم الخهالخُّ ٗضالتال ٓم ألامشل البضًل َٓ بنالخُت، حٗ  .الؼظغي  الخ٣لُضي ٗضالتال إلاِٟ

 

 كاثمت اإلاساحع:

ٓلُٓ ؾىت  23اإلااعر في  02 -15ألامغ  - ٍْخمم ألامغ ع٢م 2015ً ٓهُٓ ؾىت  08اإلااعر في  155-66، ٌٗض٫  ْاإلاخًمً  1966ً

ٓن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت، ط ع   .2015ؾىت  ٢40اه

ٓم -  .2009ؾىت  16ط ع  ال٣ًاجي، الٓؾُِ حُٗين ل٨ُُٟت ، اإلادضص2009-03-10اإلااعر في  100-09ع٢م  الخىُٟظي اإلاغؾ

ْعَا الجىاثُت الٓؾاَت الخمُض/ ٖبض عمًان ؤقضن - ٔ  هاءفي ؤجّ  ْص ٓمُت، الضٖاْ  الٗغبُت، الجهًت صاع م٣اعهت، صعاؾت الٗم

ْلى، ٗتالُبّ  ال٣اَغة،  .2004 ألا

٫ٓ/ الٓؾاَت - ل ْبكير ؾٗض ٚػ ٓع مدمض نضقي اإلاؿاٖضة  ٓمت الجىاثُتــ صعاؾت جدلُلُت م٣اعهت، مجلت في ؤجّ  ؤه هاء الخه

ٓن،  ْال٣اه ٗت  ٓبغ 40الٗضص الكَغ ٍٓذ، ؤ٦خ  .2009، ال٩

                                                 
ٓن ؤلاظغاءاث الجىاثُت، صاع الجهًت الٗغبُت  - 1 ْالخهالر في ٢اه ؼ ببغاَُم/ الهلر   .142، م 2004ٗت ألاْلى، مهغ، الُبّ مضخذ مدمض ٖبض الٍٗؼ
 .12نباح ؤخمض هاصع/ اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  - 2
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٢ٓ٘ الال٨ررْوي  - ٓعة باإلا ٓطظا ــ، صعاؾت ميك ٓوسخي هم ْالخ ٘ الٟغوسخي  ٓصي، الٓؾاَت الجىاثُت ـ الدكَغ الٗابض الٗمغاوي اإلاُل

ش: ما٫ اإلاٛغبُت.اَل٘ ٖلحها بخاٍع ٓن ْألٖا  .20/02/2015إلاجلت ال٣اه

ْالىٓم اإلاغجبُت بّ،  - ٓن ؤلاظغاءاث الجىاثُت، ماَُخّ  ْلى، صاع الجهًت الُبّ ؤؾامت خؿىين ٖبُض/ الهلر في ٢اه ٗت ألا

 .2005الٗغبُت،مهغ، 

ْػاعة الٗض٫ زاع الِضًلي اإلاىاعي/ آلا - ْة الهلر بالٓؾاَت في اإلااصة الجؼاثُت،  ٓهُت للهلر بالٓؾاَت في اإلااصة الجؼاثُت، هض ال٣اه

ْاإلاِٗض الٗالي لل٣ًاء،  ْخ١ٓ٣  ٢ٓ٘: 2013ماعؽ  13ؤلاوؿان  ٓع ٖلى اإلا  justice.nat.tn-www.ism، ميك

ْاإلاِٗض الٗالي  - ْخ١ٓ٣ ؤلاوؿان  ْػاعة الٗض٫  ْة "الهلر بالٓؾاَت في اإلااصة الجؼاثُت"،  غ الخمُِضي لىض ظما٫ ًاػاع باقا/ الخ٣ٍغ

٢ٓ٘: 2013ماعؽ  13ًاء، لل٣ ٓع ٖلى اإلا  www.ism-justice.nat.tn، ميك

الجىاثُت،  ٗضالتعؾالت ماظؿخير في ال -صعاؾت جدلُلُت -ًاؾغ بً مدمض ؾُٗض بابهُل/الٓؾاَت الجىاثُت في الىٓم اإلاٗانغة -

ٓصًت،  ٓم ألامىُت، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ  .2011ظامٗت ها٠ً الٗغبُت للٗل

-  ٓ ْة الٗلمُت قٗبت مدمض هانغ مخُ ت، ؤقٛا٫ الىض اث ألاؾٍغ ٍٓت اإلاىاٖػ ٓػالٞت، الٓؾاثل البضًلت لدؿ ٓعي/ مدمض ب ي مك٩

ٓن ال  ب خاّم ال٣اه
ّ
ٓهُت ْالا٢خهاصًت ٩ْل ٓم ال٣اه ٓمي الاظخماُُٖت الٗل ل  5ْ 4ت بٟاؽ، ً ْاث ْألاًام 2003ؤبٍغ ، ؾلؿلت الىض

ْلى.الُبّ ، 2004ـ  2الضعاؾُت، الٗضص   ٗت ألا

ابُت، الجغاثم في الخهالخُت الجىاثُت ٗضالتال خؿين، خ٨ُم مدمض -  الٗغبُت ظامٗت ها٠ً ْالبدٓر، الضعاؾاث مغ٦ؼ ؤلاَع

ٓم اى، ألامىُت، للٗل  .2007 الٍغ

ْة الهلر بالٓؾاَت في اإلااصة  - ْآلُاجّ، هض ٓوي للهلر بالٓؾاَت في اإلااصة الجؼاثُت  ٓم ال٣اه ٍْت/ اإلاِٟ مدمض هجُب مٗا

ْاإلاِٗض الٗالي لل٣ًاء،  ْخ١ٓ٣ ؤلاوؿان  ْػاعة الٗض٫  ٢ٓ٘: 2013ماعؽ  13الجؼاثُت،  ٓع ٖلى اإلا www.ism-، ميك

ustice.nat.tnj 

ٓن ؤلاظغاءاث الجىاثُت، صاع الجهًت الٗغبُت  - ْالخهالر في ٢اه ؼ ببغاَُم/ الهلر  ْلى، الُبّ مضخذ مدمض ٖبض الٍٗؼ ٗت ألا

 .2004مهغ، 

ٓن الٗغاقي - ْبم٩اهُت جُب٣ُِا في ال٣اه ٓوي للٓؾاَت الجىاثُت  ْػاعة الٗض٫، –صعاؾت م٣اعهت -نباح ؤخمض هاصع/ الخىُٓم ال٣اه  ،

 .2014الٗغا١، 

ٍْالث الٟٓيري، ٖابض ٞاًؼ - ٔ  إلجهاء ْؾُلت بٓنِٟا الجىاثُت الٓؾاَت في جإ ٓعة في صعاؾت الجؼاثُت، الضٖٓ ١ٓ، مجلت ميك  الخ٣

ٍٓذ، ظامٗت ْالٗلمي، اليكغ مجلـ ٓن، الشالشت الؿىت الشاوي، الٗضص ال٩  .2009 ْالشالز
ٓن الجىاجي اإلا٣اعن، صاع الجامٗت الجضًضة،  - ْجُب٣ُّ في ال٣اه خضاء ٖلى ألاٞغاص، ٞلؿٟخّ  لُلى ال٣اًض/ الهلر في ظغاثم ؤلٖا

 .2011مهغ، 

ي - م/ الُغ١ البضًلت في  ٖبض ْٖغ ٓن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت  خّل ال٨ٍغ ْالٓؾاَت ال٣ًاثُت" َب٣ا ل٣اه النزاٖاث ال٣ًاثُت "الهلر 

لُت،  ْاإلاؿْا ٓص  ٓن، ٕٞغ ال٣ٗ ت، عؾالت ماظؿخير في ال٣اه  ْؤلاصاٍع
ّ
 .2012، 1ُت الخ١ٓ٣، ظامٗت الجؼاثغ ٧ل

ْالىٓم اإلاغجبُت بّ، صع  - ٓن ؤلاظغاءاث الجىاثُت، ماَُخّ  ، صاع الجهًت 01اؾت م٣اعهت، ٍ ٖبُض ؤؾامت خؿىين/ الهلر في ٢اه

 .2005الٗغبُت، مهغ، 

٘ الجؼاثغي، مجلت اإلا٨ٟغ، الٗضص  - ٓوي للٓؾُِ ال٣ًاجي في الدكَغ ٓالم ؾُٟان/ اإلاغ٦ؼ ال٣اه  ، 10ؾ
ّ
ٓم ٧ل ْالٗل ُت الخ١ٓ٣ 

 الؿُاؾُت، ظامٗت بؿ٨غة.

  

http://www.ism-justice.nat.tn/
http://www.ism-justice.nat.tn/
http://www.ism-justice.nat.tn/
http://www.ism-justice.nat.tn/
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 غري اذلبدفخ نهشثر ًنظًّبدنه االختًبعِدًس اإلفصبذ احملبسيب يف قْبط األداء 

 د. عبد السخمً مدمد طلُمان زػىان

 ال
ّ
ٓلٓظُا٩ل ْالخ٨ى ٓم    ُت الجامُٗت للٗل

 ٞلؿُين -ٚؼة

 ملخص:

ماثلل الاظخماعي ؤلاٞهاح اإلاداؾبي ل٣ُاؽ ألاصاء ُتؤَّم  ٖلى الًٓء بل٣اء الضاعؾت َظٍ َضٞذ
ّ
ٚير الِاصٞت  مىٓ

ى البدض ؤٖخمض الباخض ٖلى اإلاىهج الٓنٟي الخدلُلي ْازخباع ْٞغ ْلئلظابت ٖلى الدؿائالث البدشُت  في جبُان  للغبذ، 

ْجدلُل هخاثج الضعاؾت اإلاُضاهُت ىت ْبلٛذ ،ْجٓيُذ الجاهب الىٓغي،  ُّ ماثمداؾب الٗاملين في اإلا 158الضاعؾت  ٖ
ّ
 ىٓ

ماثهخاثج ؤن اإلابلى  الضاعؾت ذجّٓنلْ  ٚير الِاصٞت للغبذ،
ّ
ٓم باإلٞهاح اإلاداؾبي ل٣ُاؽ  ىٓ ٚير الِاصٞت للغبذ ال ج٣

 .الاظخماعيؤصائها 

 ال اليلماث
ّ
ماثاإلا ،الاظخماعي ألاصاء اإلاداؾبي، ؤلاٞهاح ت:دال

ّ
 ٚير َاصٞت للغبذ، ال٣ُاؽ اإلاداؾبي. ىٓ

Abstract: 

This study aimed to shed light on the importance of accounting disclosure to measure the 

social performance of non-profit organizations, and to answer research questions and test 

hypotheses rely researcher on the descriptive and analytical approach to identify and clarify the 

theoretical side, and analyzing the results of the field study,and amounted to a sample study of 158 

workers in the organizations Accountant profit, and to the results of the study concluded that the 

non-profit does not disclose the accounting to measure their social performance. 

Key words: accounting disclosure, social functioning, non-profit organizations, accounting 

measure. 

 ملدمت:

ٓع  م٘ مرزامىت ظاءث ْالتي اإلارزاًضة تالاظخماُٖ اإلاكا٧ل يٓء في ٓع ؤؾالُب  الٗلمي الخُ ٢ْه ٓجي  ٓل ْالخ٨ى

ٓٞير الاٞهاح ل٣ُاؽ ألاصاء  ماثلل الاظخماعياإلاداؾبت ًٖ ج
ّ
ٓاث ألازيرة  مىٓ ٚير الِاصٞت للغبذ، جؼاًضث في الؿى

ٍٓغ مُٗاع ؤلاٞهاح في ال٨ٟغ اإلاداؾبي لِكمل ؤلاٞهاح ًٖ ألاصاء  ٣اث  الاظخماعياإلاُالباث اإلالخت بخُ في ق٩ل مٞغ

غ اإلاالُت، ْالخ٣اٍع ٓاثم  ْ  بًًاخُت بال٣ ْٞاء َظٍ اإلاؤ ْالتي جِٓغ مضٔ  غ،  ْج٣اٍع ٓاثم  ماثفي ق٩ل ٢
ّ
الِاصٞت للغبذ ٚير  ىٓ

ٓلُاتها اإلا لبمؿئ
ّ
ْجد٤ُ٣الاظخماُٖت في ألاوكُت خمش اَُت ت  ٝ ٍَغ٤ ًٖ اإلاجخم٘ ٞع ت الاظخماُٖ جدؿين الْٓغ

 ْالا٢خهاصًت.

عي  لظا ٓاٖض ٖلى الخإ٦ُض ؤنبذ مً الًْغ ْبظغاءاث ْي٘ ٢ ٣م ٞٗلُت ْؤؾـ 
ّ
بلى  ًاصي اإلاداؾبي باإلٞهاح تخٗل

ماثاإلا ٖلى ًيبغي التي ْاإلاخُلباث الاظخماعي ٢ُاؽ ألاصاء
ّ
 ْام٩اهُت الاظخماعي َامل ألاصاء حُٗٓم بهضٝ بها الالرزام ىٓ

ٓاثض  حجم ًٖ ال٨ك٠بلى  الاظخماعيألاصاء  ْؾُاصي ٢ُاؽ .٢ُاؾّ ٓلضة تالاظخماُٖالٗ ماثاإلا ؤوكُت مً اإلاخ
ّ
ٚير  ىٓ

ْجدٟيز ماثاإلا جل٪ الِاصٞت للغبذ 
ّ
اَُت جد٤ُ٣ ٖلى ىٓ ض مً الٞغ ٝ جدؿين ٍَغ٤ ًٖ تالاظخماُٖ اإلاٍؼ  البُئُت الْٓغ

ٓص اٞهاح مداؾبي ٖلى ٢ضع  ٦ما ؤّن  الؿلبُت للمجخم٘،زاع آلا مً ْالخض ْاٞ٘ خ٣ُ٣ُت جخُلب الٗمل ٖلى ْظ َىا٥ ص

ماثٖا٫ مً ال٨ٟاءة إلاؿاٖضة اإلا
ّ
ؤن الىٓام اإلاداؾبي اإلاُب٤  جبّين، ٦ما الاظخماعيٚير الِاصٞت للغبذ ل٣ُاؽ ؤصائها  ىٓ

ماثفي َظٍ اإلا
ّ
ٓع التي ج ىٓ ٓا ي ال٣ه لٌٗاوي مً بٌٗ ه

ّ
 في الاحي: خمش

ماثٌعجؼ الىٓام اإلاداؾبي في اإلا -1
ّ
 .الاظخماعيٚير الِاصٞت للغبذ ًٖ ٢ُاؽ ألاصاء  ىٓ
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ٓبت ٢ُاؽ ألاصاء  -2 ماثوكاٍ مً ؤوكُت اإلا ٩ّل ل الاظخماعينٗ
ّ
 ٚير الِاصٞت للغبذ. ىٓ

غ مالُت حكمل ٢ُاؽ ألاصاء  -3 ٓبت بٖضاص ج٣اٍع ٓم بها اإلا الاظخماعينٗ ماثْالاوكُت التي ج٣
ّ
ٚير الِاصٞت  ىٓ

 للغبذ اإلاسخلٟت.

ٓماث التي ج٣ِـ ألاصاء  -4 ٓبت الاٞهاح ًٖ اإلاٗل  .الاظخماعينٗ

 لل الاحخماعيحاءث ؿىسة َرا البدث إلاعسؿت دوز ؤلاؿصاح في كُاض ألاداء  مؼيلت البدث:
ّ
ػير الهادؿت  ماثمىـ

ماثللسبذ، والتي ًمىً مً زالله مظاعدة جلً اإلا
ّ
را ألامس ًخؼلب كُاض الاحخماعُفي جىـُر التزاماتها  ىـ ت، َو

ص مىكعها ودعم هخاثجها اإلاالُت  الاحخماعيألاداء  ا اإلاالُت للمظاَمت في حعٍص َس ى طمً كىاثمها وجلاٍز
ّ
جلىم جلً خت

ماثاإلا
ّ
 ألَداؿها في اإلاجخمع.بمظاَمتها في جدلُم ز  ىـ

ً
 بىصـها ؤبعادا

ً
 واحخماعُا

ً
 ؿاَُت اإلاجخمع اكخصادًا

ٓع في بلى  ألامغ الظي خضا بالباخض ٓص ٢ه ْؤبٗاصَا هٓغا لٓظ ْجدضًض حجمِا  ْلت الخٗٝغ ٖلى َظٍ اإلاك٩لت  مدا

ماثاإلاُب٤ في اإلا اإلاداؾبي الىٓام
ّ
ٓاظّ  ىٓ ٚير الِاصٞت للغبذ لٗضم ٢ضعجّ ٖلى ج٣ضًم خل٫ٓ لٗضص مً اإلاكا٧ل التي ج

ماثجل٪ اإلا
ّ
ْجالاظخماعيلئلٞهاح ًٖ ٢ُاؽ ؤصائها  ىٓ ل، 

ّ
 حؿائالث اإلاك٩لت في ألاؾئلت الخالُت: خمش

ٓم اإلا -1 ماثَل ج٣
ّ
 ؟الاظخماعيٚير الِاصٞت للغبذ باإلٞهاح اإلاداؾبي ل٣ُاؽ ؤصائها  ىٓ

ماثَل ًٟخ٣غ الىٓام اإلاداؾبي اإلاُب٤ في اإلا -2
ّ
 ؟الاظخماعيمٗاًير ل٣ُاؽ ألاصاء بلى  ٚير الِاصٞت للغبذ ىٓ

ٓباث جد٫ٓ صْن الاٞهاح اإلاداؾبي ًٖ ألاصاء  -3 ٢ٓاث ْنٗ ماثلل الاظخماعيَل َىا٥ مٗ
ّ
ٚير الِاصٞت  مىٓ

 للغبذ؟

 -ها ما ًلي: ؤَّم  جدلُم عدة اَداؾ مًبلى  يهدؾ البدث ؤَداؾ البدث:

ماثلل الاظخماعي ؤلاٞهاح اإلاداؾبي ل٣ُاؽ ألاصاء ُتؤَّم  ٖلى الًٓء بل٣اء -1
ّ
 .ٚير الِاصٞت للغبذ مىٓ

ْاإلاِخمين ٢بل مً ْيٗذ التي اإلاٗاًير الخٗٝغ ٖلى -2 ماثلل الاظخماعي ألاصاء ل٣ُاؽ الباخشين 
ّ
ٚير الِاصٞت  مىٓ

 .ٚؼة ٢ُإ في للغبذ

غ في ْبم٩اهُت جغظمخّ الاظخماعي اإلاؿاَمت في بُان ٦ُُٟت الاٞهاح ًٖ ألاصاء -3 ْج٣اٍع ٓاثم  ماثإلاؿاٖضة اإلا ٢
ّ
 ىٓ

 مداؾبُا. الاظخماعي ؤصائها ٢ُاؽ في ٚير الِاصٞت للغبذ

ٓباث التي جد٫ٓ صْن الاٞهاح اإلادا -4 ْالهٗ ٢ٓاث  ماثلل الاظخماعيؾبي ًٖ ألاصاء الخٗٝغ ٖلى اإلاٗ
ّ
ٚير  مىٓ

 الِاصٞت للغبذ.

ت  ؤَّم  جِٓغ ؤَمُت البدث:  ٓجها جبدض في مٗٞغ ْع ؤلاٞهاح اإلاداؾبي في ٢ُاؽ ألاصاء ُت َظا البدض في ٧  الاظخماعيص

ماثلل
ّ
 مً ٢بل ألا٧اصًمُين ٚير الِاصٞت للغبذ مىٓ

ً
 ٦بيرا

ً
ْالباخشين ، خُض ْظض مِٟٓم ؤلاٞهاح اإلاداؾبي اَخماما

ٓاء، ٦ما ؾِؿاٖض بصاعة اإلا ماثاإلاِخمين ٖلى خض ؾ
ّ
 .الاظخماعيٚير الِاصٞت للغبذ ٖلى ٢ُاؽ ؤصائها  ىٓ

 على مؼيلت وؤَداؾ البدث ًمىً صُاػت مجمىعت مً الـسوض على الىدى الخالي:
ً
 -ؿسوض البدث: بىاءا

: ٓم اإلا الـسض ألاٌو ماثج٣
ّ
 .الاظخماعيل٣ُاؽ ؤصائها  ٚير الِاصٞت للغبذ باإلٞهاح اإلاداؾبي ىٓ

ماثًٟخ٣غ الىٓام اإلاداؾبي اإلاُب٤ في اإلا الـسض الشاوي:
ّ
 .الاظخماعيمٗاًير ل٣ُاؽ ألاصاء بلى  ٚير الِاصٞت للغبذ ىٓ

ٓباث جد٫ٓ صْن الاٞهاح اإلاداؾبي ًٖ ألاصاء  الـسض الشالث: ٢ٓاث ْنٗ ماثلل الاظخماعيًٓظض مٗ
ّ
ٚير الِاصٞت  مىٓ

 للغبذ.

ٍٓت اإلامىهج البدث:  ْاإلاهاصع الشاه ٣اٖخمضث الضعاؾت ٖلى اإلاىهج الٓنٟي الخدلُلي للبُاهاث 
ّ
ْع خٗل ت بالخٗٝغ ٖلى ص

ماثلل الاظخماعيؤلاٞهاح اإلاداؾبي في ٢ُاؽ ألاصاء 
ّ
ٚير الِاصٞت للغبذ، خُض اٖخمضث ٖلى الضعاؾاث الؿاب٣ت  مىٓ

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=1850
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=1850
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ْالظي ج٩ٓن مً ظؼؤًً ألا٫ْ ٌكخمل ٖلى بُاهاث  ْلُت  اع الىٓغي، ٦ما اٖخمضث ٖلى الاؾخبُان لجم٘ البُاهاث ألا ْؤلَا

٤( ٣ٞغة ج25الجؼء الشاوي ٣ٞض جًمً )ؤّما  ت ًٖ اإلاؿخجُب،ٖاّم 
ّ
ٕٓ البدض. خٗل  بمٓي

   الدزاطاث الظابلت:

 
ً
 الدزاطاث العسبُت: -ؤوال

 مداطبت بدبجي الٟىض٢ُت اثاّؾؿال٣غاع في اإلا ٢ُام مخسظي مضٔ بُانبلى  الضعاؾت َظٍ َضٞذ(:2002)الخمادًً دزاطت -

لُت بلى  الضعاؾت ذ هخاثج َظٍجّٓنل، ٦ما الاظخماعي ؤصائها اث ًٖاّؾؿاإلا جل٪ بٞهاح مضٔ ٢ُاؽ ٦ْظل٪ لضحها، اإلاؿْا

لُاث الٟىض٢ُت بدبجي اثاّؾؿاإلا ٢ُام خُاصًت، ؤوكُتها يمً تالاظخماُٖ اإلاؿْا ٓع  َىال٪ ْان الٖا اث اّؾؿاإلا لِظٍ ٢ه

٢ْضالاظخماعي ؤصائها ًٖ باإلٞهاح الٟىض٢ُت عة الضعاؾت ؤْنذ ،  ٗاث ْي٘ ٖلى الٗمل بًْغ  بمداؾبت تزانّ  حكَغ

لُت اصةبلى  تهضٝ تالاظخماُٖ اإلاؿْا ٔ  ٍػ لُت مداؾبت بخُب٤ُ الالرزام مؿخٓ ٓا٢٘ ؤعى ٖلى تالاظخماُٖ اإلاؿْا  .ال

ان) - ٖلى مخسظي  الاظخماعي بُان مضٔ جإزير الاٞهاح اإلاداؾبي ًٖ ألاصاءبلى  الضعاؾت َظٍ َضٞذ(: 2004العٍس

 ْ ت ألاعصهُت،  ى في البى٥ٓ الخجاٍع ٓماث  بلى ؤّن  ذ الضعاؾتجّٓنل٢غاعاث مىذ ال٣ْغ ت لِـ الاظخماُٖؤلاٞهاح ًٖ اإلاٗل

عة  ْص في اإلا٣ضعة ٖلى ؤلا٢غاى، ٦ما ؤْنذ الضعاؾت ٖلى يْغ ْبن ٧ان لّ ؤزغ مدض ى  لِا جإزير ٖلى ٢غاعاث مىحي ال٣ْغ

ْػن وؿبي ؤ٦بر لؤلصاء  ت ألاعصهُت في مجا٫ ؤلا٢غاى بدُض اُٖاء  بٖاصة الىٓغ في الؿُاؾاث اإلاخبٗت في البى٥ٓ الخجاٍع

ْع جل٪ ا الاظخماعي ْص  إلايكأث في زضمت اإلاجخم٘ الظي حٗمل بّ.  للميكأث اإلا٣رريت 

ْع  بُانبلى  الضعاؾت َضٞذ:(2005العاوي ) دزاطت -  اثماّؾؿلل الاظخماعي مؿخٔٓ ألاصاء ْج٣ُُم ٢ُاؽ في اإلاداؾبت ص

لُاتها  اثاّؾؿاإلا جل٪ ْٞاء مضٔ ًٖ لل٨ك٠ الهىاُٖت ْ الاظخماُٖبمؿْا  ال٣ُاؽ ٖملُت بلى ؤّن  ذ الضعاؾتجّٓنلت، 

غ يمً الاظخماعي ج٩ال٠ُ ألاصاء حجم ًٖ ْؤلاٞهاح لظل٪ الالػمت ْاإلاٗاًير ألاؾـ، ْْي٘ ٍٓت اإلاالُت الخ٣اٍع  الؿى

ماثإلا
ّ
ما٫ ىٓ ضبلى  جدخاط ،ٖامّ  بك٩ل ألٖا ٓص مً اإلاٍؼ ماثْاإلا الباخشين ظِ

ّ
اإلاداؾبُت، ٦ما ؤْنذ الضعاؾت  اإلاِىُت ىٓ

عة الالرزام باألصاء  ٓاثم اإلاالُت.اث ماّؾؿلل الاظخماعيٖلى يْغ ْال٨ـك٠ ٖـً ٖىانغ ج٩الُِٟا يمً ال٣  الـهىاُٖت 

ْاإلاٗاًير التي ْيٗذ مً ٢بل البـاخشين بلى  الضعاؾت َظٍ َضٞذ(: 2008)دزاطت عىدة - ماثواإلاجُب٤ُ بٌٗ ألاؾـ 
ّ
 ىـ

ْلُـت ل٣ُاؽ ألاصاء   الاظخماعيفي ٢ُإ الٟىاص١، ٦ما ؤْضخذ هخاثج الضعاؾت ؤن ج٩ال٠ُ ألاصاء  الاظخماعيالض

لُت ْؤن مسغظاث الىٓم اإلاداؾبُت الخالُت ٢انغة الاظخماُٖ ْاإلاـؿْا غاٝ،  ـت جدٓـى باٖخباعاث َامت لضٔ مسخل٠ الَا

لُت  ت بلى  ت، ٦ما ؤْنذ الضعاؾتالاظخماًُٖٖ ؤلاٞهاح ًٖ ج٨ـال٠ُ اإلاـؿْا ٍع ٓماث اإلاداؾبُت الًْغ ٓٞير اإلاٗل ج

لُت  ٤ْٞ ألاوكُت ـت مبالاظخماُٖاإلاغجبُت بجاهب اإلاـؿْا  ت التي ج٣ضمِا الكغ٧اث إلاسخل٠ الٟئاث.الاظخمآُٖبت 

ْاث ٢ُاؽ حؿدىض بلحها في ٢ُاؽ الخ٩ال٠ُ  بلى ؤّن  الضعاؾت َظٍ َضٞذ(:2011دزاطت بىزلخاٌ) - ٓٞغ اإلاداؾبت ؤص ج

ٓماثالاظخماُْٖاإلاىاٞ٘  غاٝ اإلاٗىُت بما ٨ًٟل ؤظغاء ٖملُت الخ٣ُُم الكامل مً بلى  ت التي حؿاٖض ٖلى ج٣ضًم اإلاٗل ألَا

ْلت إلاؿخٔٓ ألاصاء  ْالض ْبُيذ هخاثج الضعاؾت ؤن الاظخماعيظاهب اإلاجخم٘   ،ٕ  الىٓم مسغظاث الظي ًد٣٣ّ اإلاكْغ

لُت  ج٩ال٠ُ ًٖ ؤلاٞهاح ًٖ ٢انغة الخالُت اإلاداؾبُت  في اجدضثه التي تالاظخماُٖ اإلاىاٞ٘ ْمضٔ تالاظخماُٖاإلاؿْا

عة اٖخماص حٗمل الظي اإلاجخم٘ اَُت ُّٞ، ٦ما ؤْنذ بًْغ  ًم٨ً بما الا٢خهاصًت الٓخضة ؤَضاٝ يمً تالاظخماُٖ الٞغ

  اإلاُب٤ الىٓام اإلاداؾبي
ً
عة ْالبُئُت تالاظخماُٖزاع لآل اؾدىاصا اَُت الىٓام ج٩امل ْيْغ  في تالاظخماُٖ اإلاداؾبي للٞغ

ٓخضة  .خؿاباتها بين الغبِ لخد٤ُ٣ الا٢خهاصًت ال

ٓلُت ْاإلاىاٞ٘ الخ٩ال٠ُ ٢ُاؽ ُتؤَّم  بلى الضعاؾت َظٍ َضٞذ(:2014دزاطت اإلااحى ) -  اإلاهغفي ت لل٣ُإالاظخماُٖ للمؿئ

غ ْوكغ ْج٣اٍع ٓاثم  ٓماث ج٣ضًم ٖلى حؿاٖض تالاظخماُٖ اإلاداؾبت ًٖ مالُّ ٢ غاٝبلى  اإلاٗل  ٨ًٟل بظغاء بما اإلاٗىُت ألَا



    6102   خٌاٌ     – 34عذد   -رلهّخ دساسبد جلبيعخ األغٌاغ 
 

230 

ْلت اإلاجخم٘ ظىب مً الكامل الخ٣ُُم ٖملُت ٔ  ْالض ٢ْض ؤِْغث الىخاثج  ًد٣٣ّ الظي الاظخماعيألاصاء  إلاؿخٓ  ، اإلاهٝغ

ٓلُت ْاإلاىاٞ٘ الخ٩ال٠ُ ؤن ٢ُاؽ غ ٖجها ًجٗل ْالاٞهاح تالاظخماُٖ للمؿئ ْمالثمت لٗغى  ؤ٦ثر اإلاالُت الخ٣اٍع ال  قم

ٓماث ألاصاء  ْاضر ْؾِل الخُب٤ُ الاظخماعيمٗل ٓطط باألهٓمت اإلاداؾبُت للمهاٝع  عة ْي٘ هم ، ٦ما ؤْنذ بًْغ

ٓلُت  ْمىاٞ٘ اإلاؿئ غ اإلاالُت.الاظخماُٖل٨ُُٟت جدضًض ج٩ال٠ُ   ت ْالاٞهاح ٖجها في الخ٣اٍع

لُت بلى  الضعاؾت َظٍ َضٞذ(: 2015دزاطت الصامل) - ٓماث اإلاؿْا  تالاظخماُٖالخٗٝغ ٖلى ؤؾالُب ؤلاٞهاح ًٖ مٗل

ٓصًت، ٍٓت للكغ٧اث اإلاؿاَمت الؿٗ غ الؿى ٓاثم اإلاالُت للكغ٧اث  في الخ٣اٍع ٓ ال٣  الهىاُٖت٢ْض ٦كٟذ هخاثج الضعاؾت زل

لُت  ٓمت للمؿْا ت، ٦ما ؤْنذ الضعاؾت ًجب الاَخمام بمؿإلت ؤلاٞهاح الاظخماُٖاإلاؿاَمت مً ؤلاٞهاح ًٖ ؤي مٗل

لُت  ٓماث اإلاؿْا ْطل٪ لخًُٗض ؤلاٞهاح ًٖ الاظخماًُٖٖ مٗل ت بك٩ل مىٟهل ًٖ بُاهاث اإلاداؾبت اإلاالُت، 

لُت  ٓماث اإلاالاظخماُٖاإلاؿْا ْج٣ضًم اإلاٗل ٣ت 
ّ
لُت خٗل  .الاظخماعيت لؤلَغاٝ اإلاِخمت باألصاء الاظخماُٖت باإلاؿْا

 
ً
 سبُت:ؼالدزاطاث ال -زاهُا

ْاٞ٘ ٖلى للخٗٝغ بَاع ْي٘بلى  َضٞذ الضعاؾت(:(Aldashkh, 2004دزاطت  - لُت مداؾبت جبجي ص  تالاظخماُٖ اإلاؿْا

 ذ الضعاؾتجّٓنل ألاعصهُت، ٦ما تٗاّم ال اإلاؿاَمت الهىاُٖت الكغ٧اث في الاظخماعيْ البُئي ًٖ ألاصاء ْؤلاٞهاح ْالبُئُت،

ٓصبلى  ت ْاإلاساَغ الكغ٦ت حجم بين صاللت بخهاثُت طاث ٖال٢اث ْظ ٔ  ٦ْظا ؤلاصاٍع ا مؿخٓ ظِت،  مً اإلاالي بهجاَػ

 ٔ ٔ  ظِت مً الاظخماعيْ البُئي ؤصاءَا ؤلاٞهاح ًٖ ْمؿخٓ  .ؤزغ

لُت الضعاؾت َضٞذ Nwete, 2008):)دزاطت  - ٍٓغ في ْالكٟاُٞت للكغ٧اث تالاظخماُٖ للخٗٝغ ٖلى اإلاؿْا ٘ جُ  مكاَع

ٓا١ في ْالخٗضًً الُا٢ت ٢ْض ألاؾ لُت ُتؤَّم  الضعاؾت هخاثج ؤِْغث الىاقئت،  ماثإلا تالاظخماُٖ اإلاؿْا
ّ
ما٫ ىٓ  ؤلٖا

 .الاظخماعي لؤلصاء اإلاٟاَُم ألاؾاؾُت بٌٗ ْجإنُل

ْج٣ُُم ألاصاء بلى  َضٞذ َظٍ الضعاؾتKwatra, et al, 2013):دزاطت ) - مً زال٫ ؤبٗاص ؤلاصاعة  الاظخماعي٢ُاؽ 

ْؤصخاب اإلاهلخت لكغ٧اث الخهيُ٘ اإلاخٗضصة الجيؿُاث الِىضًت، ٦ما ؤِْغث هخاثج الضعاؾت ؤن ؾرراجُجالا  ؤلاصاعة ُت 

ْبُٖاءؾرراجُجالا  لُت ؤصخاب اإلاهلخت  لُت ؤَّم  ُت ؤْضخذ جٟاْث ٦بير ًٖ مؿْا ت الاظخماُُٖت ٦بيرة إلاضًغي اإلاؿْا

ْج٣ُُم ألاصاء  مِمت للكغ٧اث الَخماٗاّم ْؤلاصاعة ال ٟين  خاّم ال الاظخماعيب٣ُاؽ  ْاإلآْ  ً ْاإلاؿدشمٍغ  . واإلاجخمعبالٗمالء 

اإلاالُت زاع ْألاصاء اإلاالي ْآلا الاظخماعيبُان الاحؿا١ الؼمجي لؤلصاء بلى  َظٍ الضعاؾت َضٞذChoi, Wang, 2013):دزاطت ) -

 ْ ْؤن  الاظخماعيًٓظض جىاؾ٤ لؤلصاء الؼمجي  بلى ؤّن  ذ هخاثج الضعاؾتجّٓنلٖلى الكغ٧اث،  ْألاصاء اإلاالي للكغ٧اث، 

ْؤ٦ثر ظُضة  الاظخماعيالخٟاّ ٖلى ألاصاء  تها بإَمُت ٢ُاؽ ألاصاء ؤَّم  باؾخمغاع   .الاظخماعيُت باليؿبت للكغ٧اث ال٨بيرة إلاٗٞغ

اإلاؿاَمت في الى٣اف الضاثغ خ٫ٓ الخىمُت اإلاؿخضامت للكغ٧اث ًٖ بلى  َضٞذ َظٍ الضعاؾتDomenico, 2014):)دزاطت  -

م في الٗضًض في البى٥ٓ ؤلاًُالُت، ٦ما ؤِْغث هخا الاظخماعي( ْؤلاٞهاح CSP)الاظخماعيألاصاء  ثج الضعاؾت ؤن ٖلى الٚغ

ٓاهبها  ْل٨ً َىا٥ ه٣و في الاٞهاح ًٖ ظ  في الا٢خهاص، 
ً
 عثِؿُا

ً
ْعا ْالبُئُت.الاظخماُٖمً ؤن البى٥ٓ جلٗب ص  ت 

، ْحجم الاظخماعيصعاؾت الخإزيراث اإلاكرر٦ت مً ألاصاء بلى  َضٞذ َظٍ الضعاؾتSchreck, Raithel, 2015):)دزاطت  -

غ الاؾخضامت التي حكمل  ٓماث طاث الهلت باالؾخضامت مً زال٫ ج٣اٍع ٢ْغاع الكغ٦ت بال٨ك٠ ًٖ اإلاٗل الكغ٦ت، 

ٓاهب  ْ الاظخماُٖالاٞهاح ًٖ الج ٍٓت بين ألاصاء  بلى ؤّن  ذ هخاثج الضعاؾتجّٓنلت،  ْحجم  الاظخماعيَىا٥ ٖال٢ت ٢

ْالتي ؤزغث بك٩ل ٦بير في  ٓح عئٍت الكغ٦ت  ْْي ٓاهب الكغ٦ت  غ الاؾخضامت التي اؾخملذ ٖلى الج  ت. الاظخماُٖج٣اٍع
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(، CSP) الاظخماعيي اّؾسخٞدو الٗال٢ت بين ألاصاء اإلابلى  َضٞذ َظٍ الضعاؾتShahzad, Sharfman, 2015):)دزاطت  -

ٖٓت مً الكغ٧اث ال ىتجديز  بلى ؤّن  ت، ٦ما بُيذ هخاثج الضعاؾتٗاّم ْألاصاء اإلاالي إلاجم ُّ ت ٗاّم الضعاؾت مً الكغ٧اث ال ٖ

ا لخد٤ُ٣ الاصاء  جّم  التي ْلّ ؤزغ  الاظخماعيازخُاَع  ت للمجخم٘. الاظخماُٖي في جد٤ُ٣ الخىمُت بًجابْاإلاالي 

 ؤلاػاز الىـسي للبدث:  -

: مـهىم  :الاحخماعيلألداء  اإلاداطبي اللُاض اإلادىز ألاٌو

 
ً
ّ الاظخماعي لؤلصاء اإلاداؾبي ال٣ُاؽ :ٖٝغالاحخماعيلألداء  اإلاداطبي باللُاض اإلالصىد -ؤوال

ّ
 ال٨مي : "الخٗبيربإه

ْجدضًض ٦مُت بم٣اًِـ ٢ُاؾِا ًم٨ً ْالتي الاظخماعي اإلاًمٓن  طاث اليكاَاث ًٖ ْالى٣ضي ا ْه٣ضًت  ٓاثم ٖلى آزاَع  ال٣

بلى  باالؾدىاص ْه٣ضًت، ٦مُت ٢ُاؾِا بم٣اًِـ ًم٨ً ال التي لليكاَاث باليؿبت ٦مُت ٚير بم٣اًِـ ْالخٗبير اإلاالُت،

ٓماث سُت مٗل ٓهُت اإلاداؾبُت اإلاباصت ٤ْْٞ ْمؿخ٣بلُت جاٍع ٗاث ال٣اه غاٝ ْالدكَغ ، ص.ص 2012)خمىدة، "الؿاثضة ْألٖا

ّ ٦ما ٖٝغ ؤًًا.(45-47
ّ
٢ُْاؽ : "ٖملُتبإه  ٖلى جإزير لِا ْالتي اإلايكأث ٖمل َبُٗت ًٖ جيخج التي ألاوكُت جدلُل 

غ في ه٣ضًت ب٣ُم ال٣ُاؽ َظا ًٖ زم ؤلاٞهاح ْمً ْالبِئت، ْاإلاجخم٘ الٗاملين ت اإلاالُت، الخ٣اٍع  في اإلاؿاَمت مضٔ إلاٗٞغ

اَُت جد٤ُ٣ ْلت ْمؿاٖضة ت للمجخم٘،ٗاّم ال الٞغ ساط ٖلى ٌؿاٖض بما الخىمُت ؤٖباء بٌٗ جدمل في الض
ّ
 بىاء ال٣غاعاث اج

ٓاثم ٖلى   تّٗضلاإلا َظٍ ال٣
ً
 .  (30ص 2010 )العلُماث،اظخماُٖا

 زاهُ
ً
 بلى: الاظخماعي: حهضٝ ال٣ُاؽ اإلاداؾبي لؤلصاء الاحخماعياإلاداطبي لألداء  ؤَداؾ اللُاض -ا

٢ُْاؽ نافي اإلاؿاَمت  -1 ْعٍت للٓخضة التي جيخج مً م٣ابلّ الخ٩ال٠ُ الاظخماُٖجدضًض  ْاإلاىاٞ٘ الاظخماُٖت الض ت 

 ت.الاظخماُٖ

ٓماث  -2 ْهخاثج ال٣ُاؽ الاظخماُٖجٓنُل اإلاٗل ٓاث٠ بلى  اإلاداؾبيت  ٓاثم الاظخماُٖالُ ت اإلاؿخُٟضة، مً زال٫ ٢

 مؿخدضزت لِظا الٛغى.

اَُت  -3 ْع الٓخضة في الٞغ ٍٓم ألاصاء الكامل لض ْؤن جغظمت َظٍ ألاَضاٝ ٩ًٓن مً زال٫ الاظخماُٖبم٩اهُت ج٣ ت، 

  .(287ص-257ص ،2001)هىز،ؤؾلٓب ًدضص اإلاغاخل التي ٌؿل٨ِا الىٓام اإلاداؾبي لِظا الٛغى

 
ً
 : الاحخماعيمعاًير كُاض ألاداء  -زالشا

٨ُت ٖام ٗاّم ًٔغ البٌٗ ؤن اإلاٗاًير اإلاداؾبُت ال ْوكغث في ٖام  م1963ت التي ْيٗتها ظمُٗت اإلاداؾبين ألامٍغ

 ْهي ٧الخالي: الاظخماعيهي ؤوؿب ؤؾلٓب ل٣ُاؽ ألاصاء  م1966

ٓماث اإلاداؾبُت اإلا معُاز الصالخُت: -1 ْاإلاٗل ٣خُض البض ؤن ج٩ٓن البُاهاث 
ّ
ْز٣ُت الهلت  الاظخماعيت باليكاٍ خٗل

غ اؾخسضبالِضٝ مً  عجباٍْالا  ْؤن ح٨ٗـ الخ٣اٍع لؤلوكُت اإلاُلٓب ٢ُاؽ هخاثجِا  الاظخماعيت ألازغ الاظخماُٖامّ 

غاٝ  ٓعة خ٣ُ٣ُت جبالاظخماُٖلجمُ٘ ؤصخاب اإلاهلخت ْألَا ٢ٓذ اإلاىاؾبت اإلاؿخُٟضة به  ٗض ٖلى الش٣ت ْفي ال

ٓاثم ْ  ٓة مً بٖضاص ال٣  ت الخخامُت.الاظخماُٖبك٩ل ًد٤٣ ألاَضاٝ اإلاغظ

ْبدُض  :خمّيزمعُاز الخلى مً ال -2 ْججغص  غ ٖجها بنزاَت  ْالخ٣اٍع عة جدضًض الخ٣اث٤  ٓع مًمٓن َظا اإلاُٗاع في يْغ ًدبل

٣ت  خمّيز التي ًِٓغ بها ال ام َغ١ ال٣ُاؽاؾخسضؤْ  ال جىُٓي ٖلى ؤي جديز بالخًمين خماص ٖلى ٍَغ ْاضخا ْالٖا

ٓاء للخ٩ال٠ُ ُٖٓت لل٣ُاؽ اإلاداؾبي ؾ ْ  مٓي ٓاثض ؤ  (.5-4 ، ص.ص2011)بىزلخاٌ، ت الاظخماُٖللٗ

عة جبُان ؤؾباب  معُاز اليظبُت: -3 ْ  جد٤٣ّمًمٓن َظا اإلاُٗاع ٨ًمً في يْغ خّتى ت الاظخماُٖألاَضاٝ  جد٤٣ّٖضم ؤ

ٓماث  ٗامّ صعظت ؤلا٢ىإ البلى  ًم٨ً الٓن٫ٓ  ٌٗٝغ  في ؤّن  ٦ظل٪ خ٤ اإلاجخمْ٘  تالاظخماُْٖبقبإ خاظت َالبي اإلاٗل

 ت ليكاٍ اإلاىٓمت.الاظخماُٖالىخاثج 
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سُت:الاحخماعُمعُاز الخيلـت  -4 سُت( اإلاخٗاٝع ٖلُّ في مجا٫ ال٣ُاؽ  ت الخاٍز ٣ًابل َظا اإلاُٗاع )مبضؤ الخ٩لٟت الخاٍع

م مً حٗغيّ للى٣ض الكضًض ْبالٚغ   اإلاداؾبي لليكاٍ الا٢خهاصي، 
ّ
 ؤه

ّ
 الاظخماعيفي ْل ال٣ُاؽ اإلاداؾبي لؤلصاء  ّبال

٢ٓ٘ ؤن جؼصاص ْال٣ابلُت للم٣اعهت. خد٤٣ُّت َظا اإلاُٗاع إلاا ًؤَّم  ًخ ُٖٓت   ٖىّ ٢ضع لِـ بال٣لُل مً اإلآي

ت بضال مً )مبضؤ جد٤ُ٣ ؤلاًغاص( الاظخماَُٖظا اإلاُٗاع في مجا٫ اإلاداؾبت  دّل ٍْم٨ً ؤن ً :الاحخماعيمعُاز العاثد  -5

ّفي مجا٫ اإلاداؾبت اإلاالُت، أل 
ّ
ٓاثض  ه ال ًٓظض لِا ت ٚير ال٣ابلت لل٣ُاؽ الى٣ضي اإلابالاظخماًُٖدؿ٘ لِكمل الٗ اقغ 

 ؾٗغ في الؿ١ٓ.

٣ًابل َظا اإلاُٗاع )مبضؤ م٣ابلت ؤلاًغاصاث بالخ٩ال٠ُ( في  ت بالخيالُف اإلاظببت لها:الاحخماعُمعُاز ملابلت العىاثد  -6

ٓاثض  لُت  ٧ّل وكاٍ اظخماعي جدذ  ٩ّل ت لالاظخماُٖخالت اإلاداؾبت اإلاالُت، ٌٗجي م٣ابلت الٗ مجا٫ مً مجاالث اإلاؿْا

ٍْدؿ٘ لِكمل ألاؾالُب اإلاؿخدضزت في ال٣ُاؽ الاظخماُٖ ْ  الاظخماعيت بالخ٩لٟت التي ؤخضزذ َظا الٗاثض  الخ٩ال٠ُ ؤ

 (.200ص، 2000)الظاقي، هىز،  تالاظخماُٖ

 
ً
 :الاحخماعياإلاداطبي لألداء  اللُاض مؼاول -زابعا

لْج
ّ
 :ًلي ُٞما الباخض هٓغ ْظِت مً الاظخماعي لؤلصاء اإلاداؾبي ال٣ُاؽ مك٨الث ؤَّم  خمش

غ اإلاالُت. الاظخماعي ًٖ ألاصاء الاٞهاح ٖلى ال٣ضعة ٖضم  -1 ْالخ٣اٍع ٓاثم   في ال٣

ل لل٣ُام ب٣ُاؽ ألاصاء  -2 ٓص هٓام مداؾبي مَا  .الاظخماعي ٖضم ْظ

ٓم خ٫ٓ  الازخالٝ  -3  .الاظخماعي ألاصاء مِٟ

ْ   اإلاىاٞ٘ خ٫ٓ  الازخالٝ - 4 ٓاثض ؤ   ت.الاظخماُٖالٗ

 :الاحخماعيؤلاؿصاح اإلاداطبي عً ألاداء  الشاوي:اإلادىز 

 
ً
٣ت الاظخماعي٣ًهض باإلٞهاح اإلاداؾبي ًٖ ألاصاء  :الاحخماعياإلالصىد باإلؿصاح اإلاداطبي عً ألاداء  -ؤوال : "الٍُغ

 تالاظخماُٖالتي بمٓظبها حؿخُُ٘ اإلاىٓمت بٖالم اإلاجخم٘ بإَغاّٞ اإلاسخلٟت ًٖ وكاَاتها اإلاسخلٟت طاث اإلاًامين 

ٓاثم اإلاالُت ْ  ْحٗخبر ال٣ غ اإلالخ٣ت بها ؤصاة لخد٤ُ٣ طل٪".ؤ  الخ٣اٍع

 
ً
 ًجب ؤن ٩ًٓن ؤلاٞهاح اإلاداؾبي ؤخض ألاق٩ا٫ الخالُت:ؤػياٌ ؤلاؿصاح اإلاداطبي:  -زاهُا

٣ت بها ؤلاؿصاح اليافي:  -1 ٓماث ؤلاياُٞت اإلاٞغ ْاإلاٗل ْاإلاالخٓاث  ٓاثم اإلاالُت  ٓماث اإلاخاخت  ٧ّل ؤي ؤن حكمل ال٣ اإلاٗل

٣اإلا
ّ
ْبٗض ؤلاٞهاح ال٩افي مًخٗل غاٝ اإلاِخمت باإلاىٓمت  ضاص  ؤَّم  ت باإلاىٓمت لخجىب جًلُل ألَا اإلاباصت الغثِؿُت إٖل

ٓاثم اإلاالُت  (102، ص 2000)زحب، ال٣

تؤي ؤن ٌكمل ؤلاٞهاح ٖلى  ؤلاؿصاح اليامل: -2
ّ
ٓٞغة  ٧اٞ ٓماث اإلاداؾبُت اإلاخ ٓماث مّما اإلاٗل ٌٗجي مّٗ بِْاع مٗل

ٓماث ٢ض ال ٩ًٓن َىا٥ خاظت لِا.بلى  ًاصيمّما ب٨مُاث ٦بيرة،  ٓاثم اإلاالُت بمٗل  بٚغا١ مؿخسضمي ال٣

لٍْؤلاؿصاح العادٌ:  -3
ّ
ٓلِا بىٟـ ال٣ضع  خمش ٣ت جًمً ْن ٓماث بٍُغ تبلى  باإلٞهاح ًٖ اإلاٗل

ّ
اإلاؿخُٟضًً صْن  ٧اٞ

ىتظِت مبلى  جديز  ُّ  (.66ص، 2002)خظً،  ٗ

ٝ اإلا ؤلاؿصاح اإلاالثم: -4 ْغ بُٗت وكاَِااّؾؿَٓ ؤلاٞهاح الظي ًغاعي خاظت مؿخسضمي البُاهاث ْْ  .ت َْ

ْجدىاؾب م٘ وكاٍ اإلا ْالضاثىين   ً ِٞا الضازلُت. بط اّؾؿاإلاؿدشمٍغ ْغ ّت ْْ
ّ
٣ِٞ ؤلاٞهاح ًٖ ِّم لِـ مً اإلا ؤه

ْمىٟٗت باليؿبت ٓماث اإلاالُت بل ألاَم ؤن ج٩ٓن طاث ٢ُمت   ل٣غاعاث. اإلاٗل
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غ اإلاالُت بدُض ج٩ٓن ٚير  ؤلاؿصاح الىكاجي: -5  عة ؤلاٞهاح ًٖ الخ٣اٍع ٕٓ مً ؤلاٞهاح ٖلى يْغ ٣ًٓم َظا الى

ْصة ٖلى  ْ ال٣ضعة اإلادض ٓماث ٖلى صعظت ٖالُت مً اؾخسض)اإلاؿدشمغ الٗاصي( ط ٓماث لِظا ًجب ؤن ج٩ٓن اإلاٗل ام اإلاٗل

٢ٓاجي ًخ٤ٟ م٘ ؤلاٞهاح ُٖٓت ٞاإلٞهاح ال ىد، كُؼُم، (اإلآي  .(181ص، 2007ٍش

 
ً
ادة ؤطباب -زالشا  :الاحخماعي عً ألاداء باإلؿصاح الاَخمام ٍش

ٓماث مً ال٨شير ؤن 1- غج ٦ْمي، مالي َاب٘ طاث تالاظخماُٖ اإلاٗل
ّ
ْمً ْج٩الُِٟا الكغ٦ت ؤن٫ٓ  ٖلى از  ٞهي زم ْالرزاماتها 

 .اإلاداؾبين ٖمل نمُم مً

 ت،الاظخماُٖ الخ٩ال٠ُ مً الاظخماعيمؿخٔٓ ألاصاء  ٖلى اإلاداٞٓت ج٩لٟت باٖخباع جىاصي التي الىٓغ ْظِت هدٓ الخد٫ٓ  -2

ُٟت زال٫ مً تالاظخماُٖ باألوكُت تخانّ ال البُاهاث مٗالجت الظي ٌٗجي ألامغ  .الكغ٦ت صازل اإلاداؾبت ْْ

3- ّ
ّ
ٓع، اإلاداؾبت مِىت حؿخمغخّتى ْ  ؤه ٓماث اإلاهلخت ْؤصخاب اإلاجخم٘ اخخُاظاث جلبي ؤن ُٞجب ْجخُ  مً اإلاٗل

  ؤضخذ ْالتي ت،الاظخماُٖ
ً
  مُلبا

ً
ٓماث بجاهب ظضًضا  .اإلاالُت اإلاٗل

ٓة -4 غ ًهبذ بلى ؤّن  اإلاؿخمغة ْالًٍٛٓ الضٖ ٓماث ًٖ الخ٣ٍغ  ْؤخض اإلاباصت اإلاداؾبُت مً ظؼء تالاظخماُٖ اإلاٗل

ٍٓاث م،دال)عباإلاغاظٗت  مؿخ  .بخصسؾ( .305 -260 ص.ص. ،٣٠٠٢ ىٍس

 
ً
ٖٓت زال٫ ْمً :الاحخماعي عً ألاداء ؤلاؿصاح مددداث -زابعا  َىا٥ ٞةّن  باؾخ٣غائها ٢ام التي الضعاؾاث مجم

ٖٓت مدضصاث ْ  الاظخماعي لئلٞهاح الكغ٧اث جٓظّ مجم لج ؤلاٞهاح، صعظت جدضصؤ
ّ
 :ًلي ُٞما خمش

ّ بطالؼسهت:  حجم -1
ّ
٢ٓ٘ مً ؤه اصة ؤن اإلاخ ٍض  بالكغ٦ت ًضٞ٘ ٢ض الكغ٦ت حجم ٍػ لُتها  الاَخمام مً إلاٍؼ بمؿْا

اصة زم ْمً ت،الاظخماُٖ   ؛الاظخماعي ألاصاء ًٖ ؤلاٞهاح ٦مُت ٍػ
ً
ٓعتها لخدؿين مجها ؾُٗا ْل٩ٓن  في ن  ج٩لٟت اإلاجخم٘، 

لُت ًٖ ؤلاٞهاح  بظمالي:مجها بٗضة م٣اًِـ الكغ٦ت حجم ٣ٍْاؽ .مىسًٟت ال٨بيرة للكغ٧اث تالاظخماُٖ اإلاؿْا

 .اإلابُٗاث ٢ُْمت ألان٫ٓ،

م ج٣اؽ):عامّ  )ملىُت ألاطهم خملت كىة -2  ٞ الكغ٦ت. زصخهت ْصعظت ٦مؿاَمين، اإلادخمل بخإزيَر
ّ
ٓة ما ػاصث٩ل ٢ 

  ألاؾِم خملت
ّ
اصة ؤظل مً الكغ٧اث بصاعة ٖلى الًِٛ ػاص ما٧ل  .الاظخماعيؤصائها  ًٖ ؤلاٞهاح ٍػ

ٕٓ ج٣اؽ :اليؼاغ ػبُعت -3 ٢ٓ٘ في الؿلبي الخإزير طاث الهىاٖاث ْمجها الكغ٦ت بلحها جيخمي التي الهىاٖت بى  اإلاجخم٘ اإلاخ

ٓع١، مشل ٍْاث، نىاٖت ال ظًت، ْألاؾمىذ، ْألاؾمضة، ْال٨ُما ا ْالبرر٫ْ ْاإلاىٟٓاث، ْألٚا  .ْٚيَر

عاث -4 ٗاث الكغ٦ت ٖلى ْجٟغى ت:الاحخماعُ الخىىمُت الدؼَس  ال٣ُام بإوكُتها ٖلحها جٟغى ظضًضة اظخماُٖت حكَغ

 (.ؾبخصس . 81ص، 2015)الصامل، ت الاظخماُٖ

ٓماث للكغ٦ت مً الؿحئ الاظخماعي ٌٗخبر ألاصاء :الاحخماعي ألاداء الؼسهت لجىدة بدازة بدزان -5 ب ال التي اإلاٗل  جٚغ

ْ  اإلال٨ُت ؤلاصاعة برر٦ؼ مجلـ ٩َُل اجهاٝ م٘ تزانّ  ٖجها باإلٞهاح ؤلاصاعة ٓصؤ  مجلـ ٖلى ؾُُغة لِم مضًٍغً ْظ

ْ  الكغ٦ت م٣ضعاث ْٖلى ؤلاصاعة ٓص ٖضمؤ م،دال)عب لجىت للمغاظٗت ْظ  .(314 -250، ص.ص 2003 ىٍس

 
ً
جاََىا٥ زالر : الاحخماعيػسق ؤلاؿصاح اإلاداطبي عً ألاداء  -زامظا

ّ
اث لئلٞهاح ًٖ البُاهاث اإلاررجبت ًٖ اج

جاٍ ٧ّل ْوؿخٗغى الىماطط اإلاسخلٟت التي ًخًمجها  ،تماّؾؿت للالاظخماُٖألاوكُت 
ّ
 -ُٞما ًلي: اج

جاٍالا 1-
ّ
س  ج س اإلاالُت والخلاٍز : الـصل بين الخلاٍز لت الـصل":الاحخماعُألاٌو ٓم َظا الا ت "ػٍس جا٣ًٍ

ّ
ٖلى ؤؾاؽ  ج

ٓماث اإلاررجبت ًٖ ألاوكُت  ْاإلاٗل ٓماث اإلاالُت  مجهما ًد٤٣ ؤَضاٞا مسخلٟت،  ٧ّل ت باٖخباع ؤن الاظخماُٖالٟهل بين اإلاٗل

غ  ٓماث في ج٣اٍع ٍٓب الىماطط التي  ْبالخالي ًجب ؤلاٞهاح ًٖ َظٍ اإلاٗل ٍْم٨ً جب غ اإلاالُت،  لمىٟهلت ًٖ الخ٣اٍع
ّ
 جمش

جاٍَظا الا
ّ
ٖٓاث هي: ج ْالخُب٤ُ الٗملي في زالر مجم  ْالتي ْظضث في ال٨ٟغ اإلاداؾبي 
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س الىصـُت: ْؤؾِلِا ؤٖضاصا ؤ. الخلاٍز غ ابؿُِا  ٕٓ مً الخ٣اٍع ال ،ٌٗخبر َظا الى غ ْنٟا لؤلوكُت  ْجخًمً َظٍ الخ٣اٍع

ْبن ٧اهذ جخًمً بٌٗ اإلابالٜ التيجد٣٣ّٖلى ٢ُم اإلاىاٞ٘ التي  بٌٗ اليؿب ؤْ  بهٟا٢ِا ٖلى َظٍ ألاوكُت جّم  ذ، 

 لخضُٖم ألاؾلٓب الٓنٟي اإلاؿخسضم في بٖضاصَا. 

س التي جـصح عً ألاوؼؼت ذاث الخإزير على اإلاجخمع: ٖٓت ب. الخلاٍز ٓم ٖلى مجم مً ألاوكُت طاث الخإزير ٖلى  ب٣

ٓطط  ٓم َظا الىم ٣ٍْ العجؼ ؤْ  نافي الٟاثٌبلى  خّٓنلت بهضٝ الالاظخماُٖم٣ابلت اإلاىاٞ٘ للخ٩ال٠ُ ًخّم اإلاجخم٘، 

ْل جد٤٣ّالظي  الاظخماعي ٓماث مخ٩املت  ٓٞغ مٗل ْلِـ للميكإة، بما ً تللمجخم٘ 
ّ
ٓعة  ٩اٞ ْبه غاٝ التي جدخاظِا  الَا

لُتها ججاٍ اإلاجخم٘.  جٓضر مضٔ جدملِا إلاؿْا

س التي جـصح عً جيالُف الاداء  غ لئلٞهاح ًٖ ظاهب ج٩ال٠ُ ؿلؽ الاحخماعيج. الخلاٍز ْحؿخسضم َظٍ الخ٣اٍع  :

غ اإلاضزالث. الاظخماعيألاصاء  غ بخ٣اٍع ْحٗٝغ َظٍ الخ٣اٍع  صْن الخٗغى للمىاٞ٘، 

جاٍالا -2
ّ
لت الدمج":الاحخماعُشاوي: ؤلاؿصاح عً اإلاعلىماث اإلاالُت وال ج س واخد "ػٍس ٓطط  ت في جلٍس ٓم َظا الىم ٣ً

ٓماث  ٤ الاظخماُٖٖلى ؤؾاؽ جد٤ُ٣ الخ٩امل بين اإلاٗل ْطل٪ ًٖ ٍَغ ٓماث اإلاالُت مً هاخُت ؤزٔغ  ْاإلاٗل ت مً هاخُت 

ٓماث  غ اإلاالُت الاظخماُٖؤلاٞهاح ًٖ اإلاٗل ت في الىٓام بلى  الخ٣لُضًت صْن خاظتت في الخ٣اٍع ٍَٓغ بظغاء حٗضًالث ظ

٣ت ًخّم الخٗضًل الظي ؾٝٓ  خُض بّن اإلاداؾبي الخ٣لُضي،  ٓماث َظا ال ًمى٘ مً  ٧ّل ٣ًخهغ ٣ِٞ ٖلى ٍَغ مً اإلاٗل

٦ْمُت.  غ ؤزٔغ ْنُٟت   ؤلاٞهاح ٖجها في ج٣اٍع

جاٍالا -3
ّ
اص َظا الا :ؿلؽ الاحخماعيالشالث: ؤلاؿصاح عً معلىماث ألاداء  ج جأًٍغ ْع

ّ
عة ؤلاٞهاح ًٖ  ج بًْغ

ٓماث ألاصاء  ٓاثم  الاظخماعيمٗل ؤلاٞهاح مً ألّن  الجِاث التي جُلبها ٣ِٞبلى  ت جٓظّ بك٩ل ؤًٞلزانّ يمً ٢

 ٖلى اإلا
ً
 ٦بيرا

ً
ٓلض يُٛا ٓاثم اإلاالُت ٢ض ً ٓاهب ٖلى مّما اث الا٢خهاصًت اّؾؿزال٫ ال٣ ٢ض ًجٗلِا تهخم بهظٍ الج

ٔ خؿاب  ٓاهب الا٢خهاصًت الازغ  (.279-277، ص.ص 2011)عمازة،الج

 
ً
 :الاحخماعياإلاداطبي لألداء  الاؿصاح مؼاول -طادطا

ممؼاول ج -1
ّ
لالاؿصاح عنها:ًخّم باإلاعلىماث التي  خعل

ّ
ْبباٙل  جمش ٓاثم اإلاالُت ألاصاة الغثِؿُت لى٣ل  ْال٣ غ  الخ٣اٍع

ْج٣ُُم ألاصاء  ا اإلاداؾبت ل٣ُاؽ  َٓٞغ ٓماث التي ج ساطْ  الاظخماعياإلاؿخُٟضًً باإلاٗل
ّ
٢ٓٓٝ ٖلى ٢ضعة  اج ْال ال٣غاعاث 

ماثاإلا
ّ
ْ  ىٓ ٓماث ًخُلب آلاحي:خّتى لخد٤ُ٣ ؤَضاِٞا  غاٝ للمٗل  ًم٨ً جلبُت اخخُاظاث َظٍ ألَا

ٓماث مالثمت.   ؤ. ؤن ج٩ٓن جل٪ اإلاٗل

ٓمت مً ٢بل اإلاؿخُٟضًً.  ب. ؤن ج٩ٓن مِٟ

ممؼاول ج -2
ّ
 :الاحخماعيبمعاًير الاؿصاح عً معلىماث باألداء  خعل

ٓظض  ٟا١ال ً
ّ
خماص ٖلحها ٖىض بظغاء ؤلاٞهاح اإلاداؾبي  اج بين ال٨خاب ٖلى اإلاٗاًير اإلاداؾبُت التي ًم٨ً الٖا

ماثت للالاظخماُٖألاوكُت  للخإزيراث اإلاررجبت ٖلى
ّ
ٓٞير  مىٓ الث ظاءث بهضٝ ج٣ضًم ؤؾاؽ ؾلُم لخ ْؤن مٗٓم اإلادا

ٓماث ال ْاإلاٗل  (.19-17 ، ص.ص2007 )زحب، ًديى،ت الاظخماُٖت باألوكُت خانّ البُاهاث 

 
ً
  جىحد :الاحخماعياإلاداطبي لألداء  معاًير الاؿصاح -طابعا

ً
ٖٓت  الاظخماعياإلاداؾبي لؤلصاء  الاٞهاح اإلاٗاًير مً مجم

 الخٗٝغ ٖلحها مً زال٫ الى٣اٍ الخالُت: ًم٨ً

ٓاثم ٖلحها حكخمل التي البُاهاث ج٩ٓن  ؤن طل٪ ٌٗجي كُمت البُاهاث: -1 غ ال٣ ٢ُْمت طاث ْالخ٣اٍع  جل٪ إلاؿخسضمي ٞاثضة 

غ، غ جلؼم إلاؿخسضمي ال التي البُاهاث ًٖ ٍْبخٗض الخ٣اٍع  .الخ٣اٍع

ٓماث ظمُ٘ ًٖ ؤلاٞهاحًخّم  ؤن ٌٗجي :الىماٌ -2 ت اإلاٗل ٍَٓغ ٓاثم مؿخسضمي بمخُلباث جٟي التي الج ْال٣ غ   .الخ٣اٍع
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 اإلا -3
ّ
غ في للميكإة الاظخماعي ألاصاء ًٖ ؤلاٞهاح ؤن حٗجي :ُتدل ٣م ٩ًٓن  الخ٣اٍع

ّ
 خٗل

ً
 .مدضص بمجخم٘ ا

4-  ٌ ٓاعصة البُاهاث ج٩ٓن  ؤن ؤي :عامّ ال اللبى غ في ال ٓاثم الخ٣اٍع خماص ٍْم٨ً ٢بل اإلاؿخسضمين، مً ز٣ت مدّل  ْال٣  الٖا

 .الىٟ٘ لِم خد٤٣ّل ٖلحها

غ بما ؤّن  :الاعتراض خم -5 ّ ٌٗجي ِٞظا ٖضًضة، ؤَغاٝ لخضمت ّمّٓظِ تالاظخماُٖ الخ٣اٍع
ّ
 في حٗاعى الٛالب ًٓظض في ؤه

ٓاء آلاعاء غ، بٖضاص فيؤْ  ال٣ُاؽ ٖملُت في ؾ   زم ْمً الخ٣اٍع
ّ
 بغؤحها لخضلي اإلاٗىُت الٟغنت لؤلَغاٝ بجاخت ًجب ّٞةه

ٓعة  (238 -20، ص.ص ٣٠٠٢ )ؤخمد، مىاؾبت به

 
ً
 :الاحخماعي ألاداء عً ؤلاؿصاح هماذج -زامىا

٤َىا٥ هماطط ٖضًضة م٣ررخت لئلٞهاح هسو مجها ما ً
ّ
 ْهي: الاظخماعي ألاصاء ًٖ باإلٞهاح خٗل

ٓطظين لئلٞهاح (Seidler):همىذج -1  تهضٝ ال التي الا٢خهاصًت بالٓخضاث ًسخو ، أل٫ْ الاظخماعي ألاصاء ًٖ ؤ٢ررح هم

ٓطط للغبذ، ٓخضاث الا٢خهاصًت ًسخو الشاوي ْالىم ٓطظين ٖلى ْؤَل٤ للغبذ تهضٝ التي بال غ الىم  الضزل اؾم )ج٣ٍغ

ٓطظين مً ْالِضٝ (،الاظخماعي ت الىم ْاجب٘الاظخماعي العجؼ – الضزل نافي مٗٞغ ٓطط ،   الى٣ضي ال٣ُاؽ ؤؾلٓب الىم

ٓطط ٦ما اجب٘ ،الاظخماعي ْألاصاء الا٢خهاصي بين ألاصاء م٣اعهت ٢اثمت ق٩ل ٖلى إلا٣اعهت  اإلاالي ؤلاٞهاح ؤؾلٓب الىم

ٓم اماؾخسضب ت،الاظخماُٖ ْاإلاىاٞ٘ الخ٩ال٠ُ ٖىانغ  ألاصاء الا٢خهاصي ًٖ للخٗبير اإلاالُت اإلاداؾبت مً ٧ّل  مِٟ

 (Seidler,1994,p.p7-293).الاظخماعي ألاصاء ًٖ للخٗبير تالاظخماُٖ ْاإلاداؾبت

( في Carrollجل٪ التي ٢ام بٓيِٗا ) الاظخماعيمً بين الىماطط الاْلى التي ْيٗذ لخهمُم ألاصاء (: Carroll) همىذج -2

ٓها مً زالر ؤبٗاص هي: 1979ؾىت  ٓطظا م٩  خُض ٖغى هم

 ٌ لُت ؤ. البعد ألاو ٓص اإلاىٓمت جد٣ُ٣ِا مً مماعؾت اإلاؿْا ال ًخًمً َظا ٣ِٞ الاظخماُٖ: ًخًمً الٛاًاث التي ج ت، 

ْالرر٢باث اإلاجخمُٗت،  ٓاهين، بهما مماعؾت ؾل٥ٓ ؤزالقي ًىاؾب اإلاٗاًير  ْاخررام ال٣ ْصًت الا٢خهاصًت  جد٤ُ٣ اإلاغص

ُٖٓت  .ْؤ٦ثر َ

ُٖٓت ب. البعد الشاوي:  ْ الاظخمآَُٖ الخ ٌ، الالؼام ٍخّم ت،  ٓا٠٢ هي: الٞغ ، الاظخماعي٢ُاؾِا مً زال٫ ؤعبٗت م

ٌ اإلاىٓمت ؤًت حٗضًالث،تؾخجابالخ٠ُ٨، الا  ٌ جٞغ باليؿبت لئللؼام ٞهي جلرزم ؤّما  )الاؾدبا٢ُت(. باليؿبت لخالت الٞغ

ْؤزيرا الاؾدبا٢ُت )الا  َْٓ مغخلت مخ٣ضمت ًٖ اإلاغخلت الؿاب٣ت،  ٓوي، ًلي طل٪ الخ٠ُ٨  ت ؾخجاببالخض الاصوى ال٣اه

لُت ت( خُض حٗخبر الخالت اإلاشالُت في الخالاظخماُٖ  .تالاظخماُٖٗامل م٘ اإلاؿْا

ظم البعد الشالث:  لُت ج. ٍو ٣ْٞا الاظخمآَُْٖ ألا٦ثر ٖملُت، ٢اثمت مٟخٓخت مً اإلاجاالث التي حُٛحها اإلاؿْا ت، 

ْلل٣ُإ الظي جيكِ ُّٞ اإلاىٓمت، خُض ًم٨ً ؤن ً ٤للٟررة الؼمىُت اإلاخاخت للمىٓمت 
ّ
ت الاظخماُٖألامغ باإلاجاالث  خٗل

ٓاهب اإلاْالبُئُت  ٣ْالج
ّ
ْؤمً اإلاىخجاث خٗل ٓصة  ٦ْظا ظ  .(Germain, Trébucq,2004,P37)ت باإلاؿاَمين 

ٖٓت مً الخهيُٟاث التي ح٨ٗـ وكاَاث ٣ْٞWoodا لــــ) الاظخماعيٞاألصاء (: Wood) همىذج -3 ماث( َٓ مجم
ّ
 مىٓ

ما٫ في ق٣ِا اإلا ٤ألٖا
ّ
ْٖلى ؤصخابأزاع ب خٗل ٖلى اإلاىٓمت طاتها، جخدضص ْ  اإلاهلخت ْهخاثج َظٍ اليكاَاث ٖلى اإلاجخم٘ 

ْالٗاّم َبُٗت َظٍ الىخاثج مش زال٫ الررابُاث ال لُت خاّن ت  ْالتي جدضصَا مباصت اإلاؿْا  ,Wood).ت الاظخماُٖت 

1991,p.10) 

ْلت ؤزٔغ لخدضًض ؾبل ٢ُاؽ ألاصاء  (:Decock et Goodهمىذج ) -4 ، ٖغى زمـ ٢ُاؾاث لؤلصاء الاظخماعيْفي مدا

ٍٓت الاظخماعي غ الؿى اإلاُُٗاث  -بدٓر الاؾخ٣هاء -ماقغاث الؿمٗت -ماقغاث الخلٓر -ْهي: جدلُل مدخٔٓ الخ٣اٍع

ماثاإلادهل ٖلحها مً اإلا
ّ
 (fana,2010,P.6).اإلاٗىُت  ىٓ
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  اإلاجُض ٖبض ا٢ررح اإلاجُد(: )عبد همىذج -5
ُ
ٓطظا غ هم  ألاعباح اؾم )خؿاب ٖلُّ ْؤَل٤ الاظخماعي ألاصاء ًٖ للخ٣ٍغ

ٓطط ٣ٍْؿم (،الاظخماعي  –اإلاالي ْالخؿاثغ ٓاعص )مجا٫ هي ؤعب٘ مجاالث بلي تالاظخماُٖ ألاوكُت الىم ت اإلا  مجا٫ / البكٍغ

 ألاعب٘ اإلاجاالث جل٪ ٣ًخهغ ًٖ ؤلاٞهاح ْؤن الخلٓر(، ٖلى مجا٫ الغ٢ابت /اإلاؿتهل٪ خماًت مجا٫/ البِئت م٘ الخٟاٖل

  مجها اإلاد٣٣ت اإلاىاٞ٘ صْن  تالاظخماُٖ الخ٩ال٠ُ ٣ًخهغ ٖلى
ً
ٓبت بلي طل٪ مبرعا ْاجب٘الاظخماُٖاإلاىاٞ٘  جل٪ ٢ُاؽ نٗ  ت، 

ٓطط ٓطط )خؿاب ؤؾم ٖلحها ؤَل٤ ٢اثمت ٖلى ق٩ل )ألاؾاؽ الى٣ضي( اإلاالي ؤلاٞهاح ؤؾلٓب الىم  ْالخؿاثغ ألاعباح هم

ٓطط ٌٗبر بدُض تالاظخماُْٖ الا٢خهاصًت بين الخ٩ال٠ُ ٍْجم٘ (الاظخماعي -اإلاالي  ال ألاصاء ًٖ الىم
ّ
للٓخضة  ي٨ل

 (25-5ص، ص.2004)عبد الخمُد، الا٢خهاصًت

ٓطط ل٣ُاؽ الخ٩ال٠ُ  :همىذج )هىز، ػاهس( -6 ْبىاء هم ت في الكغ٧اث ألاعصهُت الاظخما٢ُٖام الباخشان ٖلى جهمُم 

ْلت ٢ُاؽ ألاصاء  غ ج٩الُُٟت ألامغ  الاظخماعيْخا٫ْ الباخشان ؤلاؾِام بمدا ْج٣اٍع ٓاثم مالُت  ْجغظمتها في ٢ في الكغ٧اث 

ٍٓم ألاصاء  الث التي بظلتها اإلا الاظخماعيالظي ٌؿِم في ج٣ ْبل٣اء الًٓء ٖلى اإلادا ماثلِا، 
ّ
ْالباخشين في  ىٓ اإلاِىُت 

ْاإلاٗاًير التي جد٨م ٖملُت ٢ُاؽ ألاصاء  ْا الاظخماعيْي٘ ألاؾـ  غ ًٖ هخاثجّ  ْالخ٣ٍغ ؾخٗغاى مك٨الث للكغ٦ت 

غ مالُت بالكغ٧اث الهىاُٖت الاظخماعيْمٗاًير ٢ُاؽ ج٩ال٠ُ ألاصاء  بلى  ذ َظٍ الضعاؾتجّٓنل٢ْض  ،ْجغظمتها في ج٣اٍع

ت
ّ
ٕٓ الضعاؾت  الاظخماعيٖىانغ ج٩ال٠ُ ألاصاء  ٧اٞ ّللكغ٦ت مٓي

ّ
٢ُْاؾِا ْؤلاٞهاح ٖجها ؤه )هىز، ًم٨ً ججمُِٗا 

 (. 287-257ص ، ص2001 ػاهس،

م(: -7
ّ
ٓطظا ل٣ُاؽ ألاصاء  همىذج )عال م هم

ّ
(, الاظخماعيْؤَل٤ ٖلُّ اؾم )٢اثمت ج٩ال٠ُ ألاصاء  الاظخماعيا٢ررح ٖال

ْٞاء زالر قغ٧اث مً الكغ٧اث ال٨بٔر في  ٓطط في ؤلاٞهاح ًٖ الخ٩ال٠ُ اإلاررجبت ًٖ  م الِضٝ مً َظا الىم
ّ
ْخّضص ٖال

لُتها  ٓٞاء بمؿْا ٓاء ٧اهذ مؿالاظخماُٖمهغ لل ٓطط ب٣ُاؽ زالر مجاالث ت, ؾ ْحهخم الىم ت,  لُاث بلؼامُت ؤم ازخُاٍع ْا

ْهي)ألاوكُت الالاظخماُٖلؤلوكُت  ْمً يمجها ألاوكُت  -زضمت الٗمالء  -ت باألٞغاص الٗاملين خانّ ت  بسضمت اإلاجخم٘ 

 مً الخ٩ال٠ُ خانّ ال
ً
ْاخضا  

ً
ٖٓا ٓطظّ ه م في هم

ّ
ٍْدبجى ٖال ْهي الخ٩ال٠ُ التي الاظخماُٖت بالغ٢ابت ٖلي البِئت(,  ت 

 في ؾبُل جد٤ُ٣ ؤَضاِٞا 
ً
ت  اإلادضصة الاظخماُٖت خؿب مجاالث ألاوكُت الاظخماُٖجخدملِا الٓخضة الا٢خهاصًت ٞٗال

م 
ّ
ٍْغي ٖال  ,

ً
ّؾاب٣ا

ّ
ْلخدضًض مضٔ ؤْ  ًجب ؤلاٞهاح ٖجها في ق٩ل ْنٟي ؤه ٓاثم اإلاالُت.  في اإلاالخٓاث اإلا٨ملت لل٣

  الاظخماعي٦ٟاءة ألاصاء 
ّ
ْخضة صازل الٟئاث اإلاٗىُت  ٧ّل ههِب  خّٓؾِالجِاث اإلاسخلٟت ًجب جدضًض م جاٍاج

 
ً
ٍٓا  (.74اص2004.)طمهىداؾى

غ ْؤلاٞهاح ًٖ ألاوكُت  همىذج )بدوي(: -8 ٓاثم للخ٣ٍغ ٓماث الاظخماُٖا٢ررح بضْي ؤعبٗت ٢ ٓٞير اإلاٗل ت بما ًًمً ج

ْاإلاالثمت ل تاإلاىاؾبت 
ّ
غ  ٩اٞ غاٝ الخاعظُت اإلاؿخُٟضة مً الخ٣اٍع ْجالاظخماُٖألَا لت، 

ّ
ٓاثم )٢اثمت  خمش غ في ال٣ الخ٣اٍع

غ ألاصاء ت/الاظخماُٖبخإزيراث اإلاؿاَمت  ّٗض٢٫اثمت اإلاغ٦ؼ اإلاالي اإلا/تالاظخماُٖبخإزيراث اإلاؿاَمت  ّٗض٫الغبذ اإلا ج٣ٍغ

ٓ /مخٗضص ألابٗاص الاظخماعي لُت ال٣اثمت اإلاالُت لخإزيراث ٖضم ال  .(87-83، ص2004)طمهىد، ت الاظخماُٖٞاء باإلاؿْا

ت الا٢خهاصًت  همىذج )الـظل(: -9 ْصمج ُّٞ الٗملُاث الجاٍع ما٫ الٗغا٢ُت,   إلايكأث ألٖا
ً
ٓطظا ؤ٢ررح الًٟل هم

ْاخض ؤَل٤ ٖلُّ اؾم )الاظخماُْٖ غ  ت الا٢خهاصًتت في ج٣ٍغ ٢ّْؿم ُّٞ ألاوكُت الاظخماُٖ-٦ك٠ الٗملُاث الجاٍع ت(، 

مجا٫ خماًت اإلاؿتهل٪/مجا٫ الغ٢ابت ٖلي /مجا٫ الخٟاٖل م٘ البِئت/ؤعب٘ مجاالث هي )مجا٫ الٗاملين ىت بلالاظخماُٖ

ْحٗض هخاثج ألاوكُت  ٓطط ب٣ُاؽ ألاصاء الا٢خهاصيالاظخماُٖالخلٓر(،   ت بٗض هخاثج ألاوكُت الا٢خهاصًت، ؤَخم الىم

ٍُْل٤ ٖلُّ اإلاغخلت ألاْل  
ً
ال ْالتي تهخم ب٣ُاؽ خؿب مخُلباث ال ىؤ ىٓام اإلاداؾبي اإلآخض، زم جإحي اإلاغخلت الشاهُت 
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ْمً اإلاالخٔ ؤن اإلاغخلخين الاظخماعيألاصاء   بلي نافي العجؼ ًخّم ، 
ً
ال الٟاثٌ ؤْ  بٖضاصَما في هٟـ ال٣اثمت ْن

ْبالخاليالاظخماعي -الا٢خهاصي ٓاثم اإلاالُت الخ٣لُضًت ٞةّن  ،   (.15، ص.2011بىزلخاٌ، ) م٩ان ؤلاٞهاح الضمج م٘ ال٣

ى مً زال٫  صّختازخباع بلى  حهضٝ البدض اإلاُضاويالخدلُل ؤلاخصاجي وهخاثج ازخباز ؿسوض البدث: - الْٟغ

ى مً زال٫ ؤلاظغاءاث الخالُت: ْازخباع الْٟغ ْالٗملي لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ البدض  اع الىٓغي     -الخ٩امل بين ؤلَا

 
ً
ٍٓاث البدض اإلاُضاهُت في ٢اثمت الاؾدباهت ٦إصاة لجم٘ البُاهاث٢ام الباخض بُغح جصمُم ؤداة البدث:  -ؤوال  مدخ

ٖٓت مً ألاؾئلت التي اْ  هٖخمض في جهمُمِا ٖلى مجم ّٓ ْلذ ج٩ ذ لضٔ الباخض مً ٢غاءة الضعاؾاث الؿاب٣ت التي جىا

 
ّ
ٖٓت مً ألاؾئلت التي حُٛ ْاخخٓث ال٣اثمت ٖلى مجم ٕٓ البدض،  ى ٞ صّختمً  خد٤٣ّي ؤلاظابت ٖلحها المٓي ْغ

 البدض مً ٖضمّ.

 
ً
ىتمجخمع و  -زاهُا ُّ  البدث:  ع

ن ًمجخمع البدث:  -1 ّٓ ْاثغ اإلاالُت في اإلا خ٩ ْالض ماثمجخم٘ البدض مً اإلاداؾبين الٗاملين باأل٢ؿام 
ّ
ٚير الِاصٞت  ىٓ

ْالبالـٜ ٖـضصَم )  . ا( مداؾب262للغبذ في ٢ُإ ٚؼة 

ىت -2 ُّ ىت٢ام الباخض بازخُاع البدث:  ع ُّ ٣ت الاؾخسضمً مجخم٘ البدض ب ٖ ىتام ٍَغ ُّ ْالبالٜ ٖضصَ ٗ ٓاثُت   االٗك

ٓػَ٘ ا( مداؾب156) ىت، خُض ٢ام بخ ُّ ْالهض١ البىاجي، 30اؾخُالُٖت حجمِا ) ٖ ( اؾدباهت الزخباع الاحؿا١ الضازلي، 

ْبٗض الخإ٦ض مً نض١ ْؾالمت ال٣اثمت لالزخباع  ٓػَ٘ ) جّم  ْزباث ال٣اثمت،  ُّ ( اؾدباهت ٖلى 176ج ٢ْض ىتٖ  جّم  البدض، 

، %( 90)اؾدباهت بيؿبت اؾررصاص ( 158) اؾررصاص
ً
با ْجٟؿير بُاهاث ٢اثمت الاؾخ٣هاء اإلاجاب ٖلحها ْجّم ج٣ٍغ جدلُل 

 (.SPSSام بغهامج الخؼم ؤلاخهاثُت )اؾخسضب

 
ً
نُاٚتها ج٣ِـ ما ْيٗذ ل٣ُاؾّ، ٦ما ٣ًهض  جّم  ٣ٍْهض بها ؤن ؤؾئلت الاؾدباهت التيصدق الاطدباهت:  -زالشا

ٓ قم٫ٓ الاؾدباهت ل ْمٟغصاتها مً  ٩ّل بالهض١ َ ٓح ٣ٞغاتها  ْْي الٗىانغ التي ًجب ان جِٓغ في الخدلُل مً هاخُت، 

ٓمت ل ، بدُض ج٩ٓن مِٟ ٣خين َم: ٩ّل هاخُت ازٔغ ٢ْام الباخض ب٣ُاؽ نض١ الاؾدباهت بٍُغ  -مً ٌؿخسضمِا، 

ٖٓت مً اإلاد٨مين صدق اإلادىمين )الصدق الـاَسي(:  -1 ه٢ام الباخض بٗغى الاؾدباهت ٖلى مجم ّٓ ذ مً ج٩

 اإلاداؾبت ْؤلاخهاء.  جسّهوين في خسّههؤؾاجظة الجامٗاث اإلا

 صدق اللُاض: -ب

ُّ ٢ام الباخض بدؿاب الاحؿا١ الضازلي ل٣ٟغاث الاؾدباهت ٖلى الاحظاق الدازلي لـلساث الاطدباهت:  -2 البدض  ىتٖ

ْطل٪ مً زال٫ خؿاب مٗامل الا 30الاؾخُالُٖت البالٜ حجمِا ) ٣ٞغة مً ٣ٞغاث اإلاجا٫  ٧ّل بين  عجباٍ( مٟغصة، 

ْالضعظت ال  الاؾدباهت 
ّ
 ُت للمجا٫ هٟؿت.٩ل

 جد٤٣ٌّٗخبر الهض١ البىاجي ؤخض م٣اًِـ نض١ ألاصاة الظي ٣ًِـ مضٔ الصدق البىاجي إلاجاالث الاطدباهت:  -3

ض ألاصاة الٓن٫ٓ  ٍْبين مضٔ  ألاَضاٝ التي جٍغ  مجا٫ مً مجاالث البدض بالضعظت ال ٧ّل  اعجباٍالحها، 
ّ
ُت ل٣ٟغاث ٩ل

 .الاؾدباهت

 
ً
ٓ الاؾخ٣غاع في هخاثج  الاؾدباهت٣ًهض بصباث زباث ؿلساث كاثمت الاطخلصاء:  -زابعا ا بك٩ل  الاؾدباهتَ ْٖضم حٛيَر

 ٓ ٓػَِٗا ٖلى الاٞغاص ٖضة مغاث زال٫ ٞرراث ػمىُت م جّم  ٦بير ُٞما ل ىتاٖاصة ج ُّ ٢ْض ٗ الباخض مً زباث  جد٤٣ّ، 

 مً زال٫: الاؾدباهت

ْالهض١اؾخسض جّم : (Cronbach's Alpha) معاملي الشباث )الـا هسوهبار(- هبار( ل٣ُاؽ زباث  م مٗامل الشباث  )الٟا ٦ْغ

ْبلٛذ ٢ُمخّ  ْبالخالي الازخباعاث التيْٖلُّ ج٩ٓن ( 0.95)الاؾدباهت  ٓلت للخدلُل ؤلاخهاجي،  اٖخماصَا جض٫ ٖلى  جّم  م٣ب
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٢ْض اٖخماص م٣ُاؽ ل٨ُغث الخماسخي ل٣ُاؽ صعظت  جّم  الهض١ الٓاَغي، ْنض١ ال٣ُاؽ، ْنض١ ؤصاة البدض، َظا 

ٓٞغ مخٛيراث البدض.  ج

ىتالخدلُل ؤلاخصاجي الىصـي ل -1 ُّ  للمعلىماث الشخصُت ع
ً
 : البدث وؿلا

ٓػَ٘  ًبين ىتالجض٫ْ ج ُّ ْاإلاؿخٓي  ٖ ل الٗلمي،  ْاإلاَا ْالٗمغ،  البدض خؿب الخهاثو الشخهُت ٧الجيـ، 

ٓاث الخبرة ٦ما ًلي: ُٟي، ْؾى  -الْٓ

: ىتجىشَع  حدٌو ُّ  الدزاطت ع

ىتؤٚلب ؤٞغاص ال ًخطر مً الجض٫ْ الؿاب٤ ؤّن  ُّ َْظا  ٗ ٓع  اث٠ في ٞلؿُين مً عّبما مً الظ٧ ْا٢٘ الْٓ ٨ٌٗـ 

ٓع بيؿبت  خُض بّن   َبُعي%( 77)ؤٚلبُتها ٌكٛلِا ٞئت الظ٧
ً
َْم ألّن  َْظا ؤمغا ٓع،  اث٠ ٌكٛلِا بالٗاصة ط٧ ؤٚلب الْٓ

م ًٖ  ْمً هاخُت ؤزٔغ ًخطر ؤن وؿبت ٚير بؿُُت مً َاالء  %(،47)ؾىت بيؿبت  40مً الكباب الظًً ج٣ل ؤٖماَع

ٓعٍٓؽ( ؤي بيؿبت ْؤن ؤٚلبهم )ب٩ال ْؤٚلبهم مداؾبين بيؿب%(82) َم مً خملت الكِاصاث الجامُٗت  َْم %(، 62ة )، 

ٓاث 10 ْن بالخبرة مًخمّيزً ْا٢٘ اإلاجخم٘ %(. 51)ؾىت بيؿبت  20بلى  ؾى  ح٨ٗـ 
ً
ْلٗل َظٍ الخهاثو ؤًًا

ْال٨ٟاءة الٗالُت. خمّيز الٟلؿُُجي الظي ً  باعجٟإ وؿبت الكباب اإلاخٗلمين طْي الخبرة الظًً ًخمخٗٓن بال٣ضعة 

:  - :جدلُل الاطدباهت وازخباز الـسوض -2 ماثجلىم اإلا)ازخباز الـسض ألاٌو
ّ
ػير الهادؿت للسبذ باإلؿصاح  ىـ

ت مTام ازخباع ٢ُمت )اؾخسضْجّم (، الاحخماعياإلاداطبي للُاض ؤدائها  بلى  ت ٢ض ْنلؾخجابصعظت الا  خّٓؾِ( إلاٗٞغ

ْهي )خّٓؾُالضعظت اإلا ْ  (3ت  ىتال لضٔ ؤٞغاص الؤ ُّ ْالىخاثج مٓضخت في الجض٫ْ الخالي:ٗ  ،- 

   : ٌ الخدلُل ؤلاخصاجي لـلساث الـسض حدٌو  ألاو
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 ٌظخيخج الباخث مً الجدٌو الظابم ما ًلي:  

ٓػن اليؿبي 1.52))الخؿابي لجمُ٘ ٣ٞغاث اإلاجا٫ ٌؿاْي  خّٓؾِؤن اإلا جبّين .1 ٓ %( 30.40) ؤي ؤن ال مً ٢ُمت ؤ٢ّل َْ

ٓػن اليؿبي اإلاداًض ٓبت ( اإلاد٢ْTُمت ازخباع) %(،60)ال ْالتي حؿاْي  (T)مً ٢ُمت ؤ٢ّل ْهي  (1.60)ؿاْي حؿ ْلُت  الجض

ٓا٣ٞت مً ؤٞغاص (، 0.05) مًؤ٢ّل ْهي ( 0.000)حؿاْي .( sig)ْؤن ال٣ُمت الاخخمالُت  (،1.95) َْظا ٌٗجي ؤن َىا٥ ٖضم م

ىتال ُّ  ٖلى ٣ٞغاث َظا اإلاجاالث. ٗ

ْجدلُل . هدُجت الـسض: 2  للجض٫ْ الؿاب٤ 
ً
ْالخٗل٤ُ ٖلحها هجض ؤن )٣ْْٞا  

ً
ْلُت ؤ٦بر مً Tالبُاهاث بخهاثُا ( الجض

(T ،ٓبت ٢ْب٫ٓ الٟغى الٗضم الظي ًىو ٖلى مّما ( اإلادؿ ٌ الٟغى البضًل،  ٌّٗجي ٞع
ّ
ٓم اإلا ؤه ماث"ال ج٣

ّ
ٚير  ىٓ

 ".الاظخماعيالِاصٞت للغبذ باإلٞهاح اإلاداؾبي ل٣ُاؽ ؤصائها 

سي الباخث ٓا٣ٞت ؤٞغاص ال ٍو ىتؤن م ُّ ماثضعظت ٦بيرة ٖلى ؤن اإلاب ٗ
ّ
ٓم باإلٞهاح  ىٓ ٚير الِاصٞت للغبذ ال ج٣

َْظا ًضلل ٖلى ؤن اإلاالاظخماعياإلاداؾبي ل٣ُاؽ ؤصائها  ماث، 
ّ
ٚير الِاصٞت للغبذ ال تهخم بال٣ُام باإلٞهاح ل٣ُاؽ  ىٓ

غ مالُت. الاظخماعيؤصائها  ْج٣اٍع ٓاثم   مً زال٫ بٖضاص ٢
ً
 مداؾبُا

ماثًـخلس الىـام اإلاداطبي اإلاؼبم في اإلا) ازخباز الـسض الشاوي: -
ّ
معاًير للُاض ألاداء بلى  ػير الهادؿت للسبذ ىـ

ت مTام ازخباع ٢ُمت )اؾخسضْجّم (، الاحخماعي ْهي )خّٓؾُالضعظت اإلابلى  ت ٢ض ْنلؾخجابصعظت الا  خّٓؾِ( إلاٗٞغ  (3ت 

 ْ ىتال لضٔ ؤٞغاص الؤ ُّ ْالىخاثج مٓضخت في الجض٫ْ الخالي:ٗ  ،- 

 الخدلُل ؤلاخصاجي لـلساث الـسض الشاوي  حدٌو 
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 ٌظخيخج الباخث مً الجدٌو الظابم ما ًلي:  

ٓػن اليؿبي 3.88))الخؿابي لجمُ٘ ٣ٞغاث اإلاجا٫ ٌؿاْي  خّٓؾِؤن اإلا جبّين. 1 ٓ ؤ٦بر مً ٢ُمت %( 75.77) ؤي ؤن ال َْ

ٓػن اليؿبي اإلاداًض ٓبت ٌؿاْي ( T)٢ُْمت ازخباع %(،60)ال ْالتي حؿاْي  (T) ْهي ؤ٦بر مً ٢ُمت( 13.48) اإلادؿ ْلُت  الجض

 ، لظل٪ ٌٗخبر اإلاجا٫ (0.05) مًؤ٢ّل ْهي ( 0.000)حؿاْي  (sig.)ْؤن ال٣ُمت الاخخمالُت  (،1.95)
ًّ

 ٖىض مؿخٔٓ صالا
ً
 بخهاثُا

ٍْخّٓؾُت لِظا اإلاجا٫ ٢ض ػاص ًٖ الضعظت اإلاؾخجابًض٫ ٖلى ؤن مؿخٔٓ الا مّما  (،=0.05)صاللت  َْظا ٌٗجي ؤن (3ي )ت   ،

ٓا٣ٞت مً ٢بل ؤٞغاص ال ىتَىا٥ م ُّ  ٖلى ٣ٞغاث َظا اإلاجا٫. ٗ

ْالخٗل٤ُ ٖلحها هجض ؤن ). هدُجت الـسض: 2  
ً
ْجدلُل البُاهاث بخهاثُا  للجض٫ْ الؿاب٤ 

ً
ْلُت ٣ْْٞTا مً ؤ٢ّل ( الجض

(T ،ٓبت ٢ْب٫ٓ الٟغى البضًل الظي ًىو ٖلى مّما ( اإلادؿ ٌ الٟغى الٗضم،  ٌّٗجي ٞع
ّ
"ًٟخ٣غ الىٓام اإلاداؾبي  ؤه

ماثاإلاُب٤ في اإلا
ّ
 ".الاظخماعيمٗاًير ل٣ُاؽ ألاصاء بلى  ٚير الِاصٞت للغبذ ىٓ

سي الباخث ٓا٣ٞت ؤٞغاص ال ٍو ىتؤن م ُّ ماثؤن الىٓام اإلاداؾبي اإلاُب٤ في اإلاٖلى بضعظت ٦بيرة  ٗ
ّ
ٚير الِاصٞت  ىٓ

٢ْض الاظخماعيمٗاًير ل٣ُاؽ ألاصاء بلى  للغبذ ًٟخ٣غ  ْعٚبت اإلابلى  ٌٗٔؼ طل٪،  ماثٖضم اَخمام 
ّ
ٚير الِاصٞت للغبذ في  ىٓ

ٍٓغ الىٓام اإلاداؾبي ل٩ي ًخال  ت.الاظخماُٖءم م٘ اإلاخُلباث الخضًشت للمداؾبت جُ

 الاحخماعيًىحد معىكاث وصعىباث جدٌى دون الاؿصاح اإلاداطبي عً ألاداء ) ازخباز الـسض الشالث: -

ماثلل
ّ
ت مTام ازخباع ٢ُمت )اؾخسضْجّم (، ػير الهادؿت للسبذ مىـ الضعظت بلى  ت ٢ض ْنلؾخجابصعظت الا  خّٓؾِ( إلاٗٞغ

ْهي خّٓؾُاإلا ْ  (3)ت  ىتال لضٔ ؤٞغاص الؤ ُّ ْالىخاثج مٓضخت في الجض٫ْ الخالي:ٗ  ،- 

 الخدلُل ؤلاخصاجي لـلساث الـسض الشالثحدٌو  
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 ٌظخيخج الباخث مً الجدٌو الظابم ما ًلي:  

ٓػن اليؿبي ) 3.42))الخؿابي لجمُ٘ ٣ٞغاث اإلاجا٫ ٌؿاْي  خّٓؾِ. ؤن اإلا1 ٓػن %( 11.76ؤي ؤن ال ٓ ؤ٦بر مً ٢ُمت ال َْ

ٓبت ٌؿاْي ٢ْTُمت ازخباع) %(،60) اليؿبي اإلاداًض ْالتي حؿاْي  (T) ْهي ؤ٦بر مً ٢ُمت (11.90)( اإلادؿ ْلُت   (،1.95)الجض

 ، لظل٪ ٌٗخبر اإلاجا٫ (0.05)مً ؤ٢ّل ْهي  (0.000)حؿاْي ( sig.)ْؤن ال٣ُمت الاخخمالُت 
ًّ

 ٖىض مؿخٔٓ صاللت صالا
ً
 بخهاثُا

( = 0.05،)  ْهيخّٓؾُت لِظا اإلاجا٫ ٢ض ػاص ًٖ الضعظت اإلاؾخجابًض٫ ٖلى ؤن مؿخٔٓ الا مّما َْظا ٌٗجي ؤن َىا٥ (، 3) ت 

ٓا٣ٞت مً ٢بل ؤٞغاص ال ىتم ُّ  ٖلى ٣ٞغاث َظا اإلاجا٫. ٗ

 . هدُجت الـسض: 2
ً
ْجدلُل البُاهاث بخهاثُا  للجض٫ْ الؿاب٤ 

ً
ْلُت Tْالخٗل٤ُ ٖلحها هجض ؤن )٣ْْٞا مً ؤ٢ّل ( الجض

(T ،ٓبت ٢ْب٫ٓ الٟغى البضًل الظي ًىو ٖلى مّما ( اإلادؿ ٌ الٟغى الٗضم،  ٌّٗجي ٞع
ّ
ٓباث  ؤه ٢ٓاث ْنٗ "ًٓظض مٗ

ماثلل الاظخماعيجد٫ٓ صْن الاٞهاح اإلاداؾبي ًٖ ألاصاء 
ّ
 ٚير الِاصٞت للغبذ". مىٓ

سي الباخث ٓا٣ٞت ؤٞغاص ال ٍو ىتؤن م ُّ ّٖلى بضعظت ٦بيرة  ٗ
ّ
ٓباث جد٫ٓ صْن الاٞهاح  ؤه ٢ٓاث ْنٗ ًٓظض مٗ

ماثلل الاظخماعياإلاداؾبي ًٖ ألاصاء 
ّ
ْجدضًاث جد٫ٓ  بلى ؤّن  ٢ْض ٌٗٔؼ طل٪ٚير الِاصٞت للغبذ،  مىٓ ٓباث  َىا٥ نٗ

ت صْن الاٞهاح ًٖ الاصاء  ْبصاٍع ماثلخل٪ اإلا الاظخماعيمجها ٖلمُت مِىُت 
ّ
 . ىٓ

 الىخاثج والخىصُاث:

 
ً
 الىخاثج الخالُت:بلى  الباخث جىّصلعلى الخدلُل الاخصاجي  بىاء الىخاثج: -ؤوال

ٌ الٟغى ألا٫ْ الظي ًىو ٖلى " -1 ٓم اإلاٞع ماثج٣
ّ
ٚير الِاصٞت للغبذ باإلٞهاح اإلاداؾبي ل٣ُاؽ ؤصائها  ىٓ

َْظا ًضلل ٖلى ؤن اإلاالاظخماعي ماث"، 
ّ
 الاظخماعيٚير الِاصٞت للغبذ ال تهخم بال٣ُام باإلٞهاح ل٣ُاؽ ؤصائها  ىٓ

غ مالُت. ْج٣اٍع ٓاثم   مً زال٫ بٖضاص ٢
ً
 مداؾبُا

٢ّب٫ٓ الٟغى الشاوي الظي ًىو ٖلى  -2
ّ
ماثًٟخ٣غ الىٓام اإلاداؾبي اإلاُب٤ في اإلا" ؤه

ّ
مٗاًير بلى  ٚير الِاصٞت للغبذ ىٓ

ٓصالاظخماعيل٣ُاؽ ألاصاء  غ اإلاالُت. الاظخماعي ألاصاء ًٖ جٟهُلُت بُاهاث "، لٗضم ْظ ْالخ٣اٍع ٓاثم    في ال٣

٢ّب٫ٓ الٟغى الشالض الظي ًىو ٖلى  -3
ّ
ٓباث جد٫ٓ صْن الاٞهاح اإلاداؾبي ًٖ ألاصاء  ؤه ٢ٓاث ْنٗ "ًٓظض مٗ

ماثلل الاظخماعي
ّ
ٓباث مىٓ ْالهٗ ٢ٓاث  ْمً َظٍ اإلاٗ ٓهُت. ٚير الِاصٞت للغبذ"،  ٢ْاه ت  ْبصاٍع ْمِىُت   ٖلمُت 

ٕٓ الاظخماعيألاصاء  ٢ُاؽ ًّخه٠ -4 ٓبت الخ٣ُٗض مً بى ٓص بؿبب ْطل٪ ْالهٗ  لل٣ُاؽ ٢ابلت بًِٗا ٖضة مخٛيراث ْظ

ٔ  الى٣ضي  .٢ابلت ٚير ْؤزغ

ٓص -5 ماثلضٔ اإلاداؾبين الٗاملين باإلا اإلاام ٖضم ْظ
ّ
غ١ ٢ُاؽ ألاصاء  ٚير الِاصٞت للغبذ ًٖ ىٓ  الاظخماعيؤؾالُب َْ

ب ال٩افي لِم. ٓص الخضٍع ْطل٪ لٗضم ْظ  ٦ُُْٟت الاٞهاح ٖىّ، 

  الاظخماعي ألاصاء ٢ُاؽ ًاصي -6
ً
غ اإلاالُت ٖىّ، ًجٗل ْالاٞهاح مداؾبُا ْالخ٣اٍع ٓاثم  ْمالثمت لٗغى  ؤ٦ثر ال٣  

ً
ال قم

ٓماث ال ماثت للالاظخماُٖت باألوكُت خانّ اإلاٗل
ّ
 ٚير الِاصٞت للغبذ. مىٓ

 
ً
 على الىخاثج التي  :الخىصُاث -زاهُا

ً
 بليها البدث ًمىً ؤن هىص ي باآلحي: جىّصلبىاءا

ٍٓغ الىٓام اإلاداؾبي اإلاُب٤ في اإلا -1 عة ال٣ُام بخُ ماثيْغ
ّ
 ًٖ جٟهُلُت بُاهاث ٖلى ٌكخمل ٚير الِاصٞت للغبذ ل٩ي ىٓ

غ اإلاالُت. الاظخماعي ألاصاء ْالخ٣اٍع ٓاثم   في ال٣
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عة -2 ٗاث يْغ ٓهُت ْي٘ حكَغ ماثإللؼام اإلا ْؤهٓمت ٢اه
ّ
. الاظخماعيٚير الِاصٞت للغبذ باإلٞهاح ًٖ ؤصائها  ىٓ

ً
 مداؾبُا

ٓماث في ق٩ل الاظخماعي ألاصاء ًٖ ؤلاٞهاح بمؿإلت الاَخمام ًجب -3 لؤلَغاٝ  لخ٣ضًمِا ْطل٪ مالُت مىٟهلت، مٗل

ْالخاعظُت  .الاظخماعي باألصاء اإلاِخمت الضازلُت 

ماثاإلا ٢ُام -4
ّ
٤ً مداؾبي مُٗاع بنضاع ٖلى بالٗمل ْالُِئاث اإلاِىُت، ىٓ

ّ
 الاظخماعي ًٖ ٢ُاؽ ألاصاء باإلٞهاح خٗل

ماثاإلا
ّ
 ٚير الِاصٞت للغبذ. ىٓ

ٓباث جد٫ٓ صْن ٢ُام اإلا -5 ْالهٗ ٢ٓاث  ماثًجب ْي٘ الخل٫ٓ اإلاىاؾبت للخٛلب ٖلى اإلاٗ
ّ
ٚير الِاصٞت للغبذ  ىٓ

  .الاظخماعيباإلٞهاح اإلاداؾبي ًٖ ؤصائها 

ض بظغاء -6 ٕٓ ؤلاٞهاح ٖلى ْألابدار الضعاؾاث مً اإلاٍؼ  ال٣ُاٖاث جدىا٫ْ  الاظخماعي ًٖ ٢ُاؽ ألاصاء مٓي

، ْالخضماث. البى٥ٓ، مشل الا٢خهاصًت ألازٔغ  ْالهىاٖت، 

ٓطط مداؾبي مخ٩امل ل٨ُُٟت الاٞهاح اإلاداؾبي ًٖ ألاوكُت  -7 ْلت بىاء هم ماثت في اإلاالاظخماُٖمدا
ّ
ٚير الِاصٞت  ىٓ

٣ت مىٟهلت ًٖ الاوكُت الا٢خهاصًت.  للغبذ بٍُغ

 اإلاساحع:

 
ً
 :اإلاساحع العسبُت -ؤوال

ٓع  ؤخمض، -1  ٖب الضًً ه
ّ
ٍٓغ هدٓ (،2005لّ، )ضال ٓطط جُ  صعاؾت :الاظخماعيْ البُئي لؤلصاء اإلاداؾبي ْؤلاٞهاح لل٣ُاؽ هم

ٓعاٍ ؾالتع ألاعصهُت،  تٗاّم ال اإلاؿاَمت ؤلاؾمىذ قغ٦ت ٖلى بالخُب٤ُ اهخ٣اصًّ جدلُلُت ٓعة،  ٚير ص٦خ  ميك
ّ
ٓم ُت٧ل  اإلاالُت الٗل

ُت، ألا٧اصًمُت ٓم الٗغبُت اإلاهٞغ ُت، ألاعصن للٗل  .اإلاهٞغ

ٓا٫، ) -2 ْلي الشاوي "ألاصاء اإلاْ  ، اإلادـاؾبت ًٖ ألاصاء الـبُئي آلاٞا١(2011بً ٖماعة، ه ٢ٓاث، اإلالخ٣ى الض ماثلل خمّيز اإلاٗ
ّ
 مىٓ

ٓع ْ  ٓماث"، مد ٓ اإلاالخ٩ ْع٢لت، الجؼاثغ.ْ  اث ْالا٢خهاصًاث بين جد٤ُ٣ ألاصاء اإلاالياّؾؿهم  جدضًاث ألاصاء البُئي، ظامٗت 

ٓزلخا٫، ًٓؾ٠، ) -3 لُت 2011ب ٓع الاظخماُٖت للكغ٧اث في ْـل اإلاداؾبت الاظخماُٖ(، اإلاؿْا ت )ؤلاٞهاح اإلاداؾبي(، مد

ماثإلا الاظخماعيمٗاًير ٢ُاؽ ألاصاء 
ّ
ما٫ ججاٍ ؤن ىٓ  ـداب اإلاهالر، ماجمغ ألٖا

ّ
ٓم ٧ل ْٖلـ ـت  ْالخجاٍع ٓم الا٢خهـاصًت  ُت الٗل

ٓاٍ،  الجؼاثغ. ،الدؿُير، ظامٗت الٚا

ٓة (،2002هللا، ) ٖبض بًىاؽ خؿً، -4 ٓاٖض ْل الخض٤ُ٢ في في ْؤلاٞهاح اإلاداؾبت في ؤلاٞهاح بين الٟج ْلُت اإلاداؾبُت ال٣  الض

ٓوي اإلاداؾب الٗغاقي، مجلت ْالغ٢ابُت اإلادابُت اإلاٗاًير مجلـ ًٖ الهاصعة   .7الٗضص الٗغبي، الٗغا١، ال٣اه

لُت (2002)الخماصًً، عاضخي،  -5 صعاؾت مُضاهُت، عؾالت ماظؿخير  –اث الٟىض٢ُت اّؾؿت في اإلاالاظخماُٖ، مداؾبت اإلاؿْا

ٓعة، ظامٗت آ٫ البِذ، ٖمان.   ٚير ميك

ٓصة، -6 ٓع  خم ٓطط -الاظخماعيْ البُئي ألاصاء ٢ُاؽ ؤؾالُب (،2012الضًً، ) ه ُت،  الضعاؾاث مجلت م٣ررح، هم ْاإلاهٞغ  .20 ماإلاالُت 

اص َاقم،  -7 ْع اإلاداؾبت البُئُت في بصاعة الخُغ الىاظم ًٖ الخلٓر البُئي (2007)عظب، زلُل ببغاَُم، ًدحى، ٍػ ، ص

ت"،  ْا٢خهاص اإلاٗٞغ ْلي الؿاب٘ "بصاعة اإلاساَغ  ٓي الض  ْؤلاٞهاح ٖجها، اإلااجمغ الٗلمي الؿى
ّ
ت٧ل ٓم ؤلاصاٍع ْالٗل  ،ُت الا٢خهاص 

ٓهت ألاعصهُت، الاعصن. خ  ظامٗت الٍؼ

ؼ، ) -8 اع (،2000عظب، ٖبض الٍٗؼ ت ٗامّ ال ؤلَا ٓم مجلت الا٢خهاصًت، تالاظخماُٖ اإلاداؾبت لىٍٓغ  ظامٗت ت،الاظخماُٖ الٗل

ٍٓذ.  .4الٗضص ،9 الؿىت ،ال٩

 الؼامل، ؾلُمان بً ٖب -9
ّ
لُت 2014لّ بً مدمض، )ضال ت للكغ٧اث الهىاُٖت الاظخماُٖ(، مؿخٔٓ ؤلاٞهاح ًٖ ٖىانغ اإلاؿْا

ٍْاث، عؾالت ماظؿخير ٚير  ْالبرر٦ُْما ٍٓت لكغ٧اث ؤلاؾمىذ  غ اإلاالُت الؿى ٓصًت: صعاؾت جدلُلُت للخ٣اٍع اإلاؿاَمت الؿٗ

ٓعة،   ميك
ّ
ْالضعاؾاث ؤلاؾالمُت٧ل ٗت  ٓصًت.٢ؿم اإلاداؾبت،  ظامٗت ؤم  -ُت الكَغ ، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ  ال٣ٔغ
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ٓع، ٖبض مِضي، الؿاقي، ؾٗضْن  -10 ٓلُت ، مداؾبت(2000) الىانغ، ه ماثت إلاالاظخماُٖ اإلاؿئ
ّ
ما٫، ظامٗت ىٓ  .ؤلاؾغاء ألٖا

ٓص، ٞخحي اإلابر٥ْ، ) -11 ْٖـغى ألاصاء 2004ؾمِ ْع اإلاداؾـبت ٞـي ٢ُـاؽ  ٓخـضاث الهـىاُٖ الاظخماعي(, ص مُضاهُـت صعاؾـت  -تلل

ٍْت بإبي ٦ماف، عؾالتٗاّم ٖلى الكغ٦ت ال ٓعة،  ت للهىاٖاث ال٨ُما  ماظؿخير ٚير ميك
ّ
ُـت اإلاداؾـبت، ظامٗـت الجبـل الٛـغبي، ٧ل

 لُبُـا.

ْع (2005الٗاوي، خاعؽ،  -12 ٓماث (، ص  صعاؾت  –الهىاُٖت اثماّؾؿلل الاظخماعي ألاصاء ْج٣ُُم ٢ُاؽ في اإلاداؾبُت اإلاٗل

ً، ممل٨ت في جُب٣ُُت  .ٖمان ُٞالصلُٟا، الغاب٘، ظامٗت الٗلمي اإلااجمغ البدٍغ

م، ٖبض -13 ت، البِئت في الُلب لجاهب مُضاهُت صعاؾت م٘ الازخُاعي  اإلاداؾبي ، ؤلاٞهاح(2003)هللا،  ٖبض ٖاٝع ال٨ٍغ  اإلاهٍغ

ٍٓل، للخجاعة الٗلمُت اإلاجلت   ْالخم
ّ
 . 1َىُا، الٗضص ظامٗت الخجاعة، ُت٧ل

ٓص، ) اإلاجُض، ٖبض -14 ٓماث ًٖ ؤلاٞهاح، (2004مدم ٓاثم في تالاظخماُٖ اإلاٗل ٓعة، ال٣ ٓطط اإلاالُت اإلايك  مجلت م٣ررح،  هم

غة الخلُج صعاؾاث  .42 الٗضص ،، الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضةالٗغبُت ْالجٍؼ

ان، لُض، ) -15 ى في البى٥ٓ  الاظخماعي (، ؤزغ الاٞهاح اإلاداؾبي ًٖ ألاصاء2004الٍٗغ ٖلى مخسظي ٢غاعاث مىذ ال٣ْغ

ٓعة،  ت ألاعصهُت، عؾالت ماظؿخير ٚير ميك  الخجاٍع
ّ
ت، ظامٗت آ٫ البِذ، ألاعصن.٧ل ٓم ؤلاصاٍع ْالٗل  ُت الا٢خهاص 

ٓٞان الٗلُماث، -16 لُت ؤوكُت لخ٩ال٠ُ اإلاداؾبي ال٣ُاؽ، (2010مدمض، ) خامض ه  ٖجها في ْؤلاٞهاح تالاظخماُٖ اإلاؿْا

ٓاثم ْصة، عؾالت تٗاّم ال اإلاؿاَمت ألاعصهُت البرر٫ْ مهٟاة قغ٦ت ٖلى جُب٣ُُت خالت الخخامُت: اإلاالُت ال٣ ٓعاٍ اإلادض ٚير  ص٦خ

ٓعة،   ميك
ّ
 .صمك٤ ظامٗت الا٢خهاص، ُت٧ل

ٓصة، بًاص مدمض، ) -17 اَُت الاظخماُٖ(، ٢ُاؽ الخ٩ال٠ُ 2008ٖ ْمضٔ مؿاَمتها بخد٤ُ٣ الٞغ ت صعاؾت مُضاهُت الاظخماُٖت 

ٓعة، ظامٗت الكغ١ الاْؾِ للضعاؾاث  ٓم في الاعصن، عؾالت ماظؿخير ٚير ميك )جُب٣ُُت( ٖلى ٞىاص١ طاث ٞئاث زمـ هج

 الٗلُا، ٖمان.

ٓص -18 ن، ) ،ل٠ُُ ٍػ ْعا١ اإلاالُت في جغقُض ٢غاع الاؾدشماع، مجلت ظامٗت (2007ْؤزْغ ْع ؤلاٞهاح اإلاداؾبي في ؾ١ٓ ألا ، ص

ْالبدٓر الٗل ً  للضعاؾاث  ٓعٍا، اإلاجلض  ،مُتحكٍغ ٓهُت، ؾ ْال٣اه ٓم الا٢خهاصًت   .1، الٗضص29ؾلؿلت الٗل

ٓلُت  ْاإلاىاٞ٘ الخ٩ال٠ُ ًٖ ْالاٞهاح ال٣ُاؽ (، ؤزغ2014مدمض، ) ٖشمان اإلاا ى، طا٦غ -19 غ ٖلى تالاظخماُٖللمؿئ  الخ٣اٍع

ٓعة،  البى٥ٓ ٖلى مُضاهُت صاعؾت  -اإلاالُت ت، عؾالت ماظؿخير ٚير ميك  الخجاٍع
ّ
ٓم الا٢خهاص ُت٧ل ت، ظامٗت ْالٗل  البدغ الاصاٍع

ٓصان.    الاخمغ، الؿ

ٓع، ٖبض الىانغ، ) -20 لُت 2001ه ٓطط ل٣ُاؽ الخ٩ال٠ُ  -تالاظخماُٖ(، مداؾبت اإلاؿْا ْلت بىاء هم ت في الاظخماُٖمدا

 ْ ْاإلاِٗض الض ت  ت، مِٗض الخىمُت ؤلاصاٍع ٓم ؤلاصاٍع ْلُت للٗل ت، الاماعاث الكغ٧اث ألاعصهُت الهىاُٖت، اإلاجلت الض ٓم ؤلاصاٍع لي للٗل

 .3، الٗضص 6الٗغبُت اإلاخدضة، اإلاجلض 

ٓع، -21 لُت مداؾبت ،(2000) مىير، قا٦غ، الىانغ، ٖبض ه ْة – تالاظخماُٖ اإلاؿْا  .ألاعصن –ؤلاؾغاء ظامٗت – ٖلمُت هض
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 دًس انتعهّى غري انشمسِ يف تنًْخ كفبءاد ادلٌاسد انجششّخ
ٓال٣اؾم  ألازًغ خمضي.ص  ؤب

ٓم الدؿُير ْٖل ت  ْالخجاٍع ٓم الا٢خهاصًت   ٧لُت الٗل

ٓاٍ  ظامٗت ٖماع زلُجي ألٚا

 :ملخو

م ٚير الغؾمي الظي بلى  جهضٝ مً زال٫ َظٍ الضعاؾت
ّ
ْؤَمُت الخٗل ْع  ْ  ًدضر بضْن جسُُِببغاػ ص ْ  ٩َُلتؤ ؤ

 ٠ُ ؼ ٢ابلُت ألاٞغاص للخْٓ مً زال٫ بؾِامّ في جىمُت  -ت الضازلي مىّزانّ –مخابٗت مً َٝغ ؤلاصاعة ٖلى حٍٗؼ

ٓم الظاحي(. خُض  ْاٞ٘، الؿماث، اإلاِٟ ت، اإلاِاعة، ال٣ُم، الض ٓهاتها )اإلاٗٞغ ْعٍ بلى  ىاجّٓنل٦ٟاءاتهم بمسخل٠ م٩ جبُان ص

ٓهاث ال٨ٟاءة،  ْال٣ُم، ٞةطا حٗؼػث َاجين ألازيرجينزانّ في اؾتهضاٝ م٩ ْاٞ٘  غ هما ؾخٞةجّ  ت مجها الض
ّ
ا في باقي بًجابان از

ٓإ الؿماث؛ ْزلهىا ؤًًا ْبٌٗ ؤه ْاإلاِاعة  ت  ٓهاث ألازٔغ ٧اإلاٗٞغ   اإلا٩
ّ
ت ممشلت في بصاعتها الٗلُا اّؾؿّ ٖلى اإلابلى ؤه

ٓاعص البكٍغ ٓٞير لآللُاث ْبصاعة اإلا ْج ْصٖمِا بخإَير  م، 
ّ
ْالجٓ اإلاىاؾب لخضْر ٖملُت الخٗل ٓٞير اإلاىار  لُت ج ت مؿْا

م.
ّ
ؼ طل٪ الخٗل  ْالخجِيزاث اإلاسخلٟت لخٍٗؼ

٤ اإلاماعؾت، الخُإ، الٗغضخي، ٦ٟاءاث ألاٞغاص، ٢ابلُت ال٩لماث اإلاٟخاخُت م ًٖ ٍَغ
ّ
م ٚير الغؾمي، الخٗل

ّ
: الخٗل

٠ُ الضازلي.  الخْٓ
Abstract: 

We aim through this study to clarify the importance and the role of informal learning (which 

occurs without any planning or restructuration by the senior management) to foster the ability of 

employees for employment –especially internal employment-, by its contribution in developing 

human resource competencies (knowledge, skill, motives, values, traits, self-concept). We found 

that there is a positive impact of informal learning on the components of competencies – especially 

motives and values- we found also that it‟s recommended and important for human resource 

department to provide and consolidate a favorable climate for learning by: providing different tools, 

equipment, and culture. 

 م٣ضمت:

ت مً بين ٓاعص البكٍغ ٓم ٦ٟاءاث اإلا ً اإلاٟاَُم التي حؿرر  ؤَّم  ٌٗخبر مِٟ ْاإلاضًٍغ  ً عي اهدباٍ ال٨شير مً اإلاؿيًر

ً، طل٪ ٢ْض باث مً ألّن  ٦ْظا اإلاىٍٓغ جل٪ ال٨ٟاءاث هي اإلاهضع الغثِـ الظي ًد٤٣ اإلايزة الخىاٞؿُت اإلاؿخضامت؛ 

ٓاء ٧اهذ عؾمُت ٍٓت ؾ ٤ بغامج جىم ت زهٓنا ؤن جٓلي اَخماما ٦بيرا بها ًٖ ٍَغ ٓاعص البكٍغ عي ٖلى بصاعة اإلا ْ  الًْغ ؤ

ْحكير ؤلاخهاثُاثٚير عؾمُ ٦ُٓاث ًدضر في  70ؤ٦ثر مً  بلى ؤّن  ت؛  ْمِاعاث ْؾل مّ ألاٞغاص مً مٗاٝع 
ّ
٪ مما ًخٗل

عي ٖلى بصاعة ؤْ  ع٢ابتؤْ  ؤي صْن ٩َُلت–ْؾِ ٚير عؾمي ْلِظا الؿبب باث مً الًْغ مخابٗت مً َٝغ ؤلاصاعة، 

ٓعة مباقغة لِـاّؾؿاإلا   ت ؤن جخضزل به
ّ
م طاتها، بل في ؤو

ّ
ْثها كُت الخٗل ٓٞير اإلاىار اإلاىاؾب لخض م–في ج

ّ
في  -الخٗل

.ٝ  ؤخؿً الْٓغ

ت، ٓاعص البكٍغ  ٦بيرا في مؿخٔٓ ٦ٟاءاث اإلا
ً
غاث٣ّ جإزيرا م ٚير الغؾمي بمسخل٠ آلُاجّ َْ

ّ
  ْبطا ٧ان للخٗل

ّ
ّ ٞةه

 ٓ ٓاء ٖلى اإلاؿخٔٓ الضازلي )الخ ٓعص البكغي ؾ ٠ُ لضٔ اإلا ؼ ٢ابلُت الخْٓ ٠ُْ بالٗال٢ت اإلاخٗضًت ٌؿِم في حٍٗؼ

ٓا٢٘ؤْ  الضازلي( ٠ُ الخاعجي(، خُض ٌكير ال احؿام ألاٞغاص طْي ال٨ٟاءاث الٗلُا بٟغم ٦بيرة بلى  الخاعجي )الخْٓ

ْْْاث٠ طاث ٢ُمت صازل ْزاعط اإلا ْبط ٌٗخبر َضٝ الٓن٫ٓ اّؾؿلىُل مىانب  ٦ٟاءاث ٖالُت مً ؤؾمى بلى  ت. 
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ٓا ت ْؤلاصاعة الٗلُا ٖلى خض ؾ ٓاعص البكٍغ ٓٞغ لِا ًٞاًء مىاؾبا )٧الدشجُ٘ ؤَضاٝ بصاعة اإلا ء، ٞمً باب ؤْلى ؤن ج

ْاإلا٩اٞأث( إلخضار ٖملُاث الخىمُت ) م ٚير الغؾمي(. زانّ ْالخدٟيز 
ّ
 ت الخٗل

ؼ ؤَّم  ْؾىدا٫ْ في َظٍ الضعاؾت ؤن هبرػ ْمىّ حٍٗؼ ت  ٓاعص البكٍغ م ٚير الغؾمي في جىمُت ٦ٟاءاث اإلا
ّ
ْع الخٗل ْص ُت 

 ٠ُ  إلاؿخٔٓ الضازلي.ت ٖلى ازانّ –٢ابلُتها للخْٓ

ٓاعص  ؼ ٢ابلُت اإلا ْع ال٨بير في حٍٗؼ م ٚير الغؾمي الض
ّ
٦ْٟغيُت اٖخمضهاَا في َظٍ الضعاؾت، مٟاصَا ؤن للخٗل

ْاٞ٘، ال٣ُم،  ت، اإلاِاعة، الض ٓهاتها )اإلاٗٞغ ٠ُ الضازلي مً زال٫ اؾِامّ في جىمُت ٦ٟاءاتهم بمسخل٠ م٩ ت للخْٓ البكٍغ

ٓم الظاحي،...(.  الؿماث، اإلاِٟ

م ٚير الغؾمي-1
ّ
ٍٓ ل  Eraut ٤ْٞ الضعاؾت التي ٢ام بها: الخٗل ىتْػمالٍئ مً زال٫ الاؾخبُان الظي ٢ضم ُّ مً الٗما٫  ٗ

ٓعة ٚير عؾمُت جدذ ما ٌؿمى بخدضي الٗمل جبّين مٓن به
ّ
ْؤزبدذ ؤلاخهاثُاث في  ، (Hoffman, 2005)ؤن ٚالبُتهم ًخٗل

ٓالي  م الظي ًدضر % 70هٟـ اإلاجا٫ ؤن خ
ّ
صازل اإلاىٓماث ٩ًٓن هخاط مباصعاث ٞغصًت مً َٝغ الٗما٫  مً الخٗل

ْ  ْصْن جضزل مباقغ مً َٝغ ؤلاصاعة )صْن ٩َُلت ْ  جسُُِ مؿب٤ؤ م ٚير الغؾمي.ؤ
ّ
ٓ ما ٌؿمى بالخٗل َْ  مخابٗت لّ(، 

م ٚير الغؾمي: .1
ّ
ٟا بؿُُا إلا حٍٗغ٠ الخٗل ٓعص حٍٗغ ٓص ؤن ه م ٚير الغؾمي، ه

ّ
٠ للخٗل ٓط في بُٖاء حٍٗغ ٓل ٓم ٢بل ال ِٟ

ّ بًِٗم  ْٖٞغ ٢ْضعاث"،  ْمِاعاث  ٓلض" بإهّ: "الٗملُت التي ٨ًدؿب الٟغص مً زاللِا مٗاٝع  ّ "عاًى م، خُض ٖٞغ
ّ
الخٗل

اصة ٢ضعة الٟغص ٖلى الٗمل"بلى  ألاؾلٓب الظي ًاصيؤْ  بإهّ: "الٗملُت ٓلب"  بإهّ:  (Armstrong, 2006)ٍػ ٧" ّ ْٖٞغ

ٍٓل الخبراث" ٓلض ٞحها اإلاٗاٝع مً جد  .(Davies, 2008)"الٗملُت التي جخ

م ٚير الغؾمي، ُّٞٗغّٞ 
ّ
ْالتي  (Hrimech)ؤما الخٗل بإهّ: "ٖملُت ا٦دؿاب ِٞم مٗغفي ظضًض، مِاعة ْؾل٥ٍٓ، 

ٓعة ٞغصًت صْن جضزل ٓاء ٧ان في اإلاضعؾت،ؤْ  جدضر به ت ماّؾؿالجامٗت،  جسُُِ مؿب٤ بك٩ل عؾمي، ؾ

ْالخىمُت  .(Ziegler and Mottern, 2009)الٗمل خّ مىٓمت الخٗاْن الا٢خهاصي  م الظي ًدضر مً بإهّ: " (OECD)ْٖٞغ
ّ
الخٗل

ٓعة ٚير م٩ُِلت ٓ ًدضر به َْ ٓمُت في الٗمل ْزاعظّ،  ْ  زال٫ مماعؾت اليكاَاث الُ ْ  مىٓمتؤ ْ  ؤَضاٝ مؿب٣تؤ ؤ

٢ٓذ مدضص"  .(Patrick,2010)عبِ ب

٣َىا٥ مٟاَُم م بلى ؤّن  ججضع ؤلاقاعة
ّ
٢ْض خٗل م ٚير الغؾمي، 

ّ
ْبين الخٗل ١ بُجها  م ًهٗب جدضًض الْٟغ

ّ
ت بالخٗل

ا في الجض٫ْ الخالي  :اعجإًىا ؤن هٓظَؼ

( ٫ْ م ٚير الغؾمي1الجض
ّ
ٓم الخٗل ٓإ اإلاكابهت إلاِٟ  (: بٌٗ ألاه

: (Hoffman, 2005). Source 
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م  دبّينً
ّ
م جىضعط ٧لِا يمً ما ٌؿمى "بالخٗل

ّ
٢اث بين َظٍ ألاق٩ا٫ مً الخٗل مً زال٫ الجض٫ْ ؤٖالٍ ؤن الْٟغ

ْال٨خاب  (Social Learning)الاظخماعي"   ً ٣ٍْررح بٌٗ اإلا٨ٍٟغ .ً ٤ الاخخ٩ا٥ م٘ آلازٍغ م ًٖ ٍَغ
ّ
ْالتي ٩ًٓن ٞحها الخٗل

م
ّ
م طاجّ في ألانىاٝ الشالزت الغثِؿُت للخٗل

ّ
 :الك٩ل الخالي الظي ٌكغح م٨ىٓن الخٗل

( ٫ْ م2الجض
ّ
ٓإ الخٗل  (: مدخٔٓ ؤه

: (Patrick, 2010). Source 

ْالغؾمي، دبّينً م الٗغضخي 
ّ
م ؤقُاء مدضصة في ٧ل مً الخٗل

ّ
٫ْ ؤٖالٍ ؤن الٟغص ٣ًهض حٗل ٚير الغؾمي ؤّما  مً زال٫ الجض

ْم٩ان، ٓن في ٧ل ْٝغ  ٓن في الٛالب ٚير م٩ُِلمً خُض ال٩ُِلت، ؤّما  ٩ُٞ م ٚير الغؾمي ٩ً
ّ
ْ  ٞالخٗل مسُِ، بِىما ال٨ٗـ ؤ

ب(، خُض ًسً٘ الٟغص م الغؾمي )الخضٍع
ّ
ْمً خُض اإلاخابٗت، هجضَا م٣خهغة ٣ِٞ في الخٗل ً؛  ٖٓين آلازٍغ اإلاغا٢بت بلى  في الى

ْ  ْاإلاخابٗت للبرهامج الخٗلُمي ٓن مدؤ ، خُض ٩ً بي الظي ًخل٣اٍ مً َٝغ اإلاكٝغ ْمخابٗت، بِىما ال هجض طل٪ في الخضٍع ل ج٣ُُم 

ْاإلادضصة. ْٚير الغؾمي، ألهّ ًدضر زاعط هُا١ البرامج ْألاَضاٝ اإلاٗلىت  م الٗغضخي 
ّ
 الخٗل

بي م الخجٍغ
ّ
ٓإ مشل: الخٗل ْبين بٌٗ ألاه م ٚير الغؾمي 

ّ
 Experiential)٦ما جٓظض بٌٗ آلاعاء التي ال جٟغ١ بين الخٗل

Learning) ،م الخضسي
ّ
م مً الخُاة (Incidental Learning)الخٗل

ّ
م الًمجي  ،(Learning from life)، الخٗل

ّ
 ،(Tacit Learning)الخٗل

م  ؤزىاء الٗمل 
ّ
م ٚير الغؾمي، ،(Work Place Learning)الخٗل

ّ
ا َاالء مً مغاصٞاث الخٗل م في عؤحهم ألّن  خُض ٌٗخبَر

ّ
الخٗل

ْٚير عؾمي، ٖٓان ٣ِٞ، عؾمي  ْالشاوي ًخمشل في ٧ل ما زغط ًٖ هُا١ الغؾمُاث  ألا٫ْ ٣ٞض جمذؤّما  ه الاقاعة بلُّ، 

م مً 
ّ
ٓعة ٚالبت في الخٗل ٓاّٖ ًخجؿض به م ٚير الغؾمي بإه

ّ
ْالصخيء اإلاالخٔ َىا َٓ ؤن الخٗل ْاإلاغا٢بت؛  ْاإلاخابٗت 

ٓعة مخ٨غعة في الٗمل، ْبه ُٟي ًدضر ٖغيا  مّ الٟغص مً ظاهب ْْ
ّ
َظا ألّن  الخجغبت صازل الٗمل )ألن ٧ل ما ًخٗل

م
ّ
ٓ الًٟاء الخهب لخضْر الخٗل  (. (Hager, 2012ألازير َ

ٓاِٖا الغؾمُت، الٗغيُت، ٚير الغؾمُت بال٣ُمت  م بإه
ّ
ْالخىمُت ٖملُت الخٗل ْجغبِ مىٓمت الخٗاْن الا٢خهاصي 

ت، اإلاِاعة، الؿل٥ٓ(، ٞةطا ٧اهذ جل٪ اإلاسغظاث بضْن ٢ُمت ٞال حٗخب م )اإلاٗٞغ
ّ
ر َظٍ ٖملُت اإلاًاٞت في مسغظاث الخٗل

م باإلاّغة 
ّ
 .(Hoffman, 2005)حٗل

م ٚير الغؾمي: .2
ّ
دي للخٗل ٓع الخاٍع  الخُ

ٓع َظا ألازير في الك٩ل الخالي: م ٚير الغؾمي جُ
ّ
ٕٓ الخٗل ْالضاعؾين إلآي  لخو بٌٗ ال٨خاب 

م ٚير الغؾمي1الك٩ل )
ّ
ٓع الخٗل  (: جُ

: (Carliner, 2012). Source 

م 
ّ
م، خُض هالخٔ مً زاللّ ؤن الخٗل

ّ
ا –ًِٓغ الك٩ل ؤٖالٍ مسخل٠ اإلادُاث الؼمىُت التي مغ بها الخٗل ٍغ  -جدٍغ

ٓعافي بضاًاجّ ألاْلى ٧ان م٘    بضاًاث الؿخِىاث مً ال٣غن اإلااضخي، خُض قِضث جل٪ الخ٣بت جُ
ّ
م في ؤه

ّ
ماٍ الخٗل

م ٚير الغؾمي؛ جلتها في الخ٣بت الخالُت مً الؿبُٗىاث
ّ
ٓاصع الخٗل بلى  لخ٩ٓن مٓظِت طاجُا، خُض حٗخبر جل٪ ؤْلى ب
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م، خُض ٧اهذ البرامج الخضٍعاؾخسضالشماهِىاث 
ّ
ٓلٓظُا الخضًشت في الخٗل ٓلٓظُا آهظا٥.ام الخ٨ى   بُت مبيُت ٖلى الخ٨ى

ُّ لجٗل َظا ألازير  م في مؼط اإلااصة الخٗلُمُت م٘ الرٞر
ّ
ْاإلاسخهٓن في بغامج الخٗل ْم٘ بضاًاث الدؿُٗىاث ٨ٞغ الٗلماء 

ب(؛ ٓ مً باب عؾمي )الخضٍع ْل م 
ّ
ٓ جدٟيز ألاٞغاص ٖلى الخٗل ْالٛغى مً طل٪ َ ْم٘ ؤّما  ؤ٦ثر مخٗت،  جهاًاث الدؿُٗىاث 

م، خُض ججؿض طل٪ في  مٓظت
ّ
اهدكاع قب٨ت الاهررهذ ؤنبدذ الخاظت ملخت الؾخٛال٫ َظٍ ألازيرة في بغامج الخٗل

ٓعة ٦بيرة ظضا في  ت به غاى حٗلُمُت ًٖ ُبٗض، ٦ما ؤؾِمذ بصاعة اإلاٗٞغ ْاؾخٗما٫ الكب٨ت أٚل م الال٨ررْوي 
ّ
الخٗل

٤ بصاعة ظ ْاإلاؿاٖضة ٖلى وكغ جل٪ الش٣اٞت ًٖ ٍَغ م 
ّ
ؼ الخٗل ٓامل التي حٍٗؼ ْؤ٦ثر الٗ ْهي حٗخبر ؤْلى  ت،  ُضة للمٗٞغ

م ٚير الغؾمي في اإلا
ّ
ٓع الخٗل ٓم اّؾؿخٟؼث ِْ ً، بغػ مِٟ ْالٗكٍغ ت ألاْلى مً ال٣غن الخاصي  ْم٘ جهاًت الٗكٍغ اث، 

ٍْإزظ بظل٪ َابٗا جىُٓمُا   ، م ألازٔغ
ّ
ٓإ الخٗل ٓعة ؤ٦ثر ْيٓخا، لُٟغى هٟؿّ يمً ؤه م ٚير الغؾمي به

ّ
الخٗل

ْ ُماّؾؿ ْؤبدار  اث.خّتى ا مبيُا ٖلى صعاؾاث   هٍٓغ

م ٚير الغؾمي  .3
ّ
م بالخهاثو الخالُت:(Informal Learning)زهاثو الخٗل

ّ
ٕٓ مً الخٗل  ,Neal and Hainlen)ًخميز َظا الى

2012) : 

٢ٓذ اإلادضص - م ًدضر في ال
ّ
م، خُض ٌؿعى الٟغص :(Just-in-time)الخٗل

ّ
ا٦دؿاب بلى  ْطل٪ خؿب خاظت الٟغص للخٗل

ْ  مٗاٝع ٩ٍْٓن طل٪ بُغاث٣ّ الؤ  ت؛خانّ مِاعاث خين ًدـ بالخاظت بلحها، 

م ؾُاقي  -
ّ
ْمدضص، : (Contextual)الخٗل ٕٓ مٗين  ٍْغ٦ؼ ٖلى مٓي م في الٛالب صازل الٗمل، 

ّ
خُض ًدضر َظا الخٗل

ْ  ٨ٖـ الخضٍعب م الغؾمي الظي ٩ًٓن في الٛالب همُُا؛ؤ
ّ
 الخٗل

م مشخو  -
ّ
ت خُض :(Individualized)الخٗل ٓم الٟغص بالبدض ًٖ اإلاسغظاث )مٗٞغ ٣ً  ْ ْ  مِاعةؤ ؾل٥ٓ( التي جىاؾبّ ؤ

ٓص لخاظت الشخو ٣ِٞ؛ م م٣ه
ّ
ٓ حٗل  لٓخضٍ، ِٞ

م ٞغصي  -
ّ
ٓ ال ًخسظ مً بلى  : بط ًمُل الٟغص(Personal)الخٗل م مً بٌٗ ألاٞغاص الظًً ًش٤ في ٦ٟاءاتهم ٣ِٞ، ِٞ

ّ
الخٗل

م، بل ٖضصا 
ّ
ٓصا ًش٤ ٞحهم ٣ِٞ؛٧امل ألاٞغاص مهضعا للخٗل  م٣ه

م م٣ؿم  -
ّ
ْم٣ؿمت(Chunked)الخٗل ٓعة مخخابٗت  م به

ّ
ْ  مغاخل ٢ض ج٩ٓن لض٢اث٤بلى  : ٌٗجي ؤن الٟغص ًخٗل ؾاٖاث، ؤ

بُت؛ ٓ الخا٫ في البرامج الخضٍع ْاخضة مشلما َ  ْلِـ في الٛالب ٦ماصة 

ْص اإلاجا٫  - م مدض
ّ
م: (Limited in scope)الخٗل

ّ
ٓ هدُجت ج٣ؿُم مغاخل الخٗل ٕٓ الخاظت التي ًُلبها الٟغص  َْ ْه مً ظِت، 

م ٚير الغؾمي م٣خهغا ٖلى مضٔ وؿبت الخاظت
ّ
، خُض ٩ًٓن الخٗل ْ  مٗاٝعبلى  مً ظِت ؤزٔغ  مِاعاث مدضصة بُٗجها.ؤ

م ٚير الغؾمي: .4
ّ
م بها الٟغص هي  َغاث٤ الخٗل

ّ
٣ت ًخٗل ْالباخشٓن في َظا اإلاجا٫ ؤن ؤ٦ثر ٍَغ ن  ٩ًاص ًجم٘ اإلا٨ْٟغ

٧ْلما ماعؽ الٗامل وكاَّ باؾخمغاع ألّن  لخبرة،اؤْ  الخجغبت   َظٍ ألازيرة مغجبُت بمجا٫ الٗمل، 
ّ
م ؤقُاء ٞةه

ّ
ّ ًخٗل

ْمجها  م ٚير الغؾمي َغاث٤ ٦شيرة مجها ما ًغجبِ بم٩ان الٗمل، 
ّ
٦ّٓ، ٚير ؤن للخٗل ْمِاعجّ ْؾل خّ  ظضًضة جه٣ل مٗٞغ

 بساعظّ، ْؾٝٓ هٓظؼ جل٪ الُغاث٤ في الٗىانغ الخالُت:

ٓ ًى٣ؿم بلى .1.4 َْ ْؤصاء اإلاِام،  م الظي ًدضر ؤزىاء مماعؾت الٗمل 
ّ
ٓ الخٗل َْ ْاإلاىخج:  م اإلاغجبِ باإلاِىت 

ّ
 ,Sicilia)الخٗل

2007): 

٤ اإلاماعؾت  - م ًٖ ٍَغ
ّ
ىتْالظي  ًدضر ٖىضما ًاصي الٟغص مِمت م: (Learning by doing)الخٗل ُّ م مً زاللِا؛ ٗ

ّ
 ٍْخٗل

٤ الا  - م ًٖ ٍَغ
ّ
٤  :(Learning by using)ام ؾخسضالخٗل ىتام ؤصاة ماؾخسضًٖ ٍَغ ُّ م مً زاللِا. ٗ

ّ
 ْالخٗل

م اإلاغجبِ بالجماٖت2.4
ّ
ْ  . الخٗل ٓ ًى٣ؿم بلى:ؤ َْ  ،ً م الظي ًدضر هدُجت الاخخ٩ا٥ باآلزٍغ

ّ
ٓ الخٗل َْ  :ً  آلازٍغ
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ْلت  - ٤ اإلادا م ًٖ ٍَغ
ّ
٤ ججغبت ٖمل مٗين لم ًماعؽ مً (Learning by trying)الخٗل ٢بل، ؤي ج٩ٓن ُّٞ : ًٖ ٍَغ

ْلت هي ألاْلى؛  اإلادا

٤ الخٟاٖل  - م ًٖ ٍَغ
ّ
٦ْٟاءة في (Learning by interacting)الخٗل ٤ الخٟاٖل م٘ ألاجخام الظًً ًمل٩ٓن زبرة  : ًٖ ٍَغ

م مجهم؛
ّ
ْالخٗل  مجاالث الٗمل، 

٤ البُ٘  - م ًٖ ٍَغ
ّ
ٓاء في ج :(Learning by selling)الخٗل ْ  ٣ضًم الخضماثْطل٪ باالخخ٩ا٥ م٘ الؼباثً ؾ ْل٨ً ؤ الؿل٘، 

طل٪ ٌك٩ل اؾخصىاًء ٣ِٞ لؤلٞغاص الظًً جخميز ؤٖمالِم باالخخ٩ا٥ م٘ الؼباثً ٣ِٞ، خُض ج٨ؿبّ جل٪ اإلاماعؾت 

٦ُٓاث ظضًضة. ْمِاعاث ْؾل  مٗاٝع 

ْطل٪ 3.4ً م اإلاغجبِ بالٟغص طاجّ: 
ّ
٤. الخٗل

ّ
ٓ ًى٣ؿم بلى: خٗل َْ  بظاث الشخو هٟؿّ، 

٤ الخ - م ًٖ ٍَغ
ّ
ْلت ج٣لُض ٖمل مٗين، :(Learning by imitation)٣لُض الخٗل ْ  ْطل٪ مدا ٓاء ٧اهذ ؤ مماعؾت مدضصة، ؾ

ً ْ  مً َٝغ آلازٍغ ْاإلاكاَضة؛ؤ  مً زال٫ ال٣غاءة 

٤ الخُإ - م ًٖ ٍَغ
ّ
٤  :(Learning by failing)الخٗل ٦ُٓاث ًٖ ٍَغ ْالؿل ْاإلاِاعاث  ًخمشل في ا٦دؿاب الٟغص للمٗاٝع 

 ٘٢ْ ٍْغج٨ؼ ٖلى ججىب ألازُاء التي  ْاخضة ٣ِٞ،  ْلِـ مغة  ٤ اإلاماعؾت أل٦ثر مً مغة،  ْالخُإ، ؤي ًٖ ٍَغ ْلت  اإلادا

 ٞحها مً ٢بل.

م ٚير الغؾمي5
ّ
ٖٓت م:. مخُلباث الخٗل َغ مجم

ُّ
ٞٓ

َ
م ٚير الغؾمي ج

ّ
 مجها:ً الٗىانغ جخُلب ٞٗالُت الخٗل

ٓاعص  - ا لخخطر مٗالم زُت ٖمل بصاعة اإلا ٍع ْاضخت اإلاٗالم: خُض ٩ًٓن طل٪ يْغ ٍٓت حٗلُمُت  اؾرراجُجُت جىم

ب،  ْمؿاهضة لخل٪ الغئٍت، مشل اؾرراجُجُت الخضٍع ٍٓت مٓظِت  ْاؾرراجُجُاث جىم ْاضخت  ت، مً زال٫ عئٍت  البكٍغ

عي ؤ ْلظل٪ ٞمً الًْغ ا،  ْٚيَر ٠ُ، اإلا٩اٞأث،  ْالغئٔ الخْٓ جخطر مِٗا اؾرراجُجُت خّتى ن جخطر جل٪ ألاَضاٝ 

ْعنض ظمُ٘ آلالُاث اإلاىاؾبت لىجاخِا؛ م ٚير الغؾمي 
ّ
 الخٗل

م  -
ّ
ْاهٟخاح في الٗمل ٧لما ؾِل طل٪ مً الخٗل ٓح ْقٟاُٞت في ؤلاصاعة: ٩ٞلما ٧اهذ ؤلاصاعة جخه٠ بكٟاُٞت  ْي

٦ٓمت  ٍْم٨ً ال٫ٓ٣ ؤن طل٪ ٧لّ ًىضعط يمً خ ٓاء ٖلى اإلاؿخٔٓ الضازلياّؾؿاإلاٚير الغؾمي،  الخاعجي، ؤْ  ت ؾ

ْج٣اؾم اإلاٗاٝع بين ألاٞغاص؛  م 
ّ
ٓصٍ ؾلبا ٖلى ٖملُت الخٗل ْالظي ؾِى٨ٗـ خا٫ ْظ ٓ الٛمٓى،   ٨ْٖـ طل٪ َ

م اإلاؿخمغ: ًجضع باإلا -
ّ
ْالخٗل م 

ّ
ٓاء بُغاث٤ اّؾؿز٣اٞت مشجٗت للخٗل م اإلاؿخمغ ؾ

ّ
ت ؤن جيكغ ز٣اٞت مشجٗت للخٗل

م جدضر هدُجت اخخ٩ا٥ ألاٞغاص بًِٗم ببٌٗ )ٚير ؤْ  عؾمُت
ّ
ت زانّ عؾمُت، خُض هالخٔ ؤن ؤ٦ثر ٖملُاث الخٗل

َْٗخبر الخم٨ين مً ؤبغػ ؾماث اإلااّؾؿصازل اإلا ت في الٗمل مما ًدٟؼ اّؾؿت(،  مت، خُض ًدُذ لؤلٞغاص خٍغ
ّ
ت اإلاخٗل

ً؛ م مً آلازٍغ
ّ
 ٖملُت الخٗل

ٓلٓظُا صاٖمت: - ْج٨ى ٓماجُت  ْمهاصع مٗل ٓلٓظُا الخضًشت مً بين ؤبغػ ؾماث َظا الٗهغ،  ججِيزاث  حٗخبر الخ٨ى

م،
ّ
ٓلٓظُاث ٖملُت  الخٗل م الال٨ررْوي(،ؤّما  ْلظل٪ ٞمً باب ؤْلى ؤن جسضم جل٪ الخ٨ى

ّ
٤ الضٖم اإلاباقغ )الخٗل  ًٖ ٍَغ

 ْ ٓلٓظُاث ؤزىاء الٗمل؛ؤ ٓانل لخل٪ الخ٨ى ٤ الاؾخٗما٫ اإلاخ  ٚير اإلاباقغ ًٖ ٍَغ

م مىار جىُٓمي مالثم:  -
ّ
ْالخٗل م 

ّ
ٓ مالثم للخٗل ٓٞير ظ ٓعة ٦بيرة في ج ٓح ٌؿاَم به ال ق٪ ؤن اإلاىار الخىُٓمي اإلاٟخ

ْالتي مً ْبطا ٢لىا اإلاىار الخىُٓمي، ٞىدً هغ٦ؼ ٖلى ؤبٗاصٍ ال٨شيرة،  هت، ؤَّم  اإلاؿخمغ،  ِا الاجها٫، همِ ال٣ُاصة، اإلاْغ

ٓع حٗخبر مً م ٚير الغؾمي.مخُلباث  ؤَّم  ال٩ُِل الخىُٓمي،...، ٧ل َظٍ ألام
ّ
 خضْر الخٗل
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ت - ت ؤن ؤنل مِٟٓم :هـاءاث اإلاىازد البؼٍس ٓاعص البكٍغ ً في مُضان بصاعة اإلا ًجم٘ ال٨شير مً اإلا٨ٍٟغ

ت ٖلم هٟـ اإلاىٓماث، ٖلم هٟـ الٗمل، ٖلم الىٟـ الاظخماعي، زانّ ٖلم الىٟـ، بلى  ًغظ٘  (Competence)ال٨ٟاءة

٤ْْٞ َظا بلى  هغظ٘ في ؤّن  ْلظل٪ ٞال ٚغابت ٓم.  ْاؾِاماث ٖلماء الىٟـ في بظالء الٛمٓى ًٖ َظا اإلاِٟ ٟاث  حٍٗغ

ٓا  ٓم ال٨ٟاءاث، لظل٪ هجضَم اه٣ؿم ٓخض إلاِٟ ٓم قامل م ٓا في جدضًض مِٟ اإلاىُل٤ هالخٔ ؤن ٖلماء الىٟـ اه٣ؿم

ٓوي، ٞاأل٫ْ بغػ ُّٞ ٖلماء الؿل٥ٓ ألامغ  ٞٓ ْالٟغه٩ ٩ي  ٓا بين ٖضة جُاعاث، ؤبغػَا الخُاعان ألامٍغ ٨ٍُٓن، خُض ٢ضم

ٍْغظ٘ ألامغ في طل٪ ٖٓت مً الخٗاٍع٠ هي ألازٔغ جسخل٠ ظؼثُا ًٖ بًِٗا البٌٗ،  ازخالٝ هٓغة ٧ل بلى  مجم

ٓهُين، ْؾٝٓ هدا٫ْ بًجاػ  ٞٓ ٦ْظا ألامغ باليؿبت للٟغه٩ ٠ ال ؤَّم  ْاخض،   ت بال٨ٟاءاث.خانّ الخٗاٍع

ت: -  حعٍسف هـاءاث اإلاىازد البؼٍس

ٍٓاجؼي  - دكاعص ب ٓمت بمٗاًير  (":Richard Boytzis) حٍٗغ٠ "ٍع ْاإلاد٩ ٖٓت مً الخهاثو ال٩امىت لضٔ الٟغص  هي "مجم

ْجاصي بّ ٓم الظاحي، بلى  ُمىّمُت  ت، اإلاِاعة، الؿماث، اإلاِٟ ْجخمشل جل٪ الخهاثو في ٧ل مً اإلاٗٞغ جد٤ُ٣ ؤصاء ٖا٫ٍ، 

ْاع الاظخماُٖت" ْاٞ٘، ال٣ُم، ألاص  ؛(Boyatzis, 1982)الض

لّ لل٣ُام بإصاء ٖالي  (":McCelland)حٍٗغ٠ "ما٦ُالهض  - ْالتي جَا ٖٓت مً الخهاثو ال٩امىت لضٔ الٟغص،  هي " مجم

ُٟت م ىتفي ْْ ُّ ْع مدضص،ؤْ  ،ٗ ٠٢ٓ مٗين، خُض جخمشل في الخهاثو: الؿُدُتؤْ  ص ت ؤْ  م ْهي اإلاٗٞغ ٓاضخت  ال

ْهي  ْاع الاظخماُٖت(  ٓعة الظاجُت، ألاص ٓاعي )اله ٓصة في ال٣ٗل ال ْيٓخا مً الؿاب٣ت، ؤ٢ّل ْاإلاِاعة، الباَىُت اإلآظ

ْاٞ٘، الؿماث(" ْاُٖت )ال٣ُم، الض
ّ

 ؛(McBer Group, 2003)ْؤزيرا الباَىُت الال

ت، اإلاِاعة، ال٣ضعة، اؾخسضؤْ  "ؤَلُت جُب٤ُال٨ٟاءة هي:  (":Lucia & Lepsingerلبؿِىٛغ)ْ  حٍٗغ٠ "لٓقُا - ام اإلاٗٞغ

ٓعة هاجخت،  ألصاء مِام الٗمل به
ّ
ْ  الؿل٥ٓ، الخهاثو الٟغصًت ٠٢ٓؤ ْ  حكُٛلِا في م ْع مٗين، جل٪ الخهاثو ؤ ص

ج٩ٓن اظخماُٖت، ٖاَُٟت، ؤْ  (،Cognitive(، بصعا٧ي مٗغفي)Intellectual(، ٨ٞغي)Mentalالٟغصًت ج٩ٓن في ق٩ل: طَجي)

٦ُٓت،ؾ ْ  ل اثُت، هٟؿُت"ؤ  ؛(Ennis, 2008)ج٩ٓن ٞيًز

ْالؿل٥ٓ،  (:Guy Le Boterfحٍٗغ٠ ) - ٓاعص اإلاخدغ٦ت الىاقئت ًٖ الاخخ٩ا٥ الاظخماعي  هي "ه٣ُت الخ٣اء زالزت ه٣اٍ: اإلا

ت )اإلاِاعة(" ٓاعص اإلاِاٍع ب، اإلا ت( الىاججت ًٖ وكاَاث الخضٍع ُت )اإلاٗٞغ ٓاعص اإلاٗٞغ  .(Allège, 2008)اإلا

٠ الؿاب٣ت      ٧ٓي –ًالخٔ مً زال٫ الخٗاٍع ٩ي الؿل ؼها ٞحها ٖلى الخٍٗغ٠ ألامٍغ
ّ
  ؤن ال٨ٟاءة ما هي -التي ع٦

ّ
٧لٌّ بال

٠ ال٨ٟاءة ٓم الظاحي، خُض ال ٌؿخ٣ُم حٍٗغ ْاٞ٘، اإلاِٟ ت، اإلاِاعة، ال٣ُم، الؿماث، الض   مخ٩امل مً اإلاٗٞغ
ّ
في ْل بال

ٓهاث م٘ بًِٗا البٌٗ صْن   ٖؼ٫ ؤي م٩ٓن ًٖ آزغ.ج٩امل َظٍ اإلا٩

ت:جخ٩ٓن ال٨ٟاءاث - ٓاعص البكٍغ ٓهاث ٦ٟاءاث اإلا ٧ٓي–م٩ ٩ي الؿل  مً الٗىانغ الخالُت: -خؿب الخُاع ألامٍغ

ت - ٓماث التي جدٓى بٗمل ٨ٞغي طَجي لخل مك٩لت :(Knowledge)اإلاٗٞغ ت بإجها ٖباعة ًٖ اإلاٗل ْ  حٗٝغ اإلاٗٞغ بًجاص ؤ

ْهي حٗجي ٦ظل٪ الا  ٓماث )خمضي، ام اؾخسضخ٣ُ٣ت ظضًضة.  (، ْفي َظا الهضص ًٓصخي ال٨شير مً 2013إلاىخج للمٗل

ت التي ال جاصي ً في الخ٣ل اإلاٗغفي ؤن اإلاٗٞغ ت في َظا بلى  اإلا٨ٍٟغ ْاإلاٗٞغ جد٤ُ٣ بياٞت في ال٣ُمت ال ٞاثضة مجها البخت، 

دت ؤَّم  ٖضة ج٣ؿُماثبلى  اإلاجا٫ جى٣ؿم ٖٓان: نٍغ ْهي ه ْجا٦ِصخي"،  ٓها٧ا  ْهي  (Explicit)ِا جل٪ التي ناِٚا ٧ل مً "ه

ذ بها )لٟٓا ْ  اإلاٗاٝع التي ًم٨ً الخهٍغ ذ بها، ٞهي مسؼهت في (Implicit)٦خابت(، ْيمىُت ؤ ْهي التي ال ًم٨ً الخهٍغ  :

ذ بها  .(Capasso et al., 2005)٫ٓ٣ٖ ؤصخابها هدُجت الخبراث اإلاررا٦مت لضعظت ؤهّ ًهٗب ظضا الخهٍغ
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ٓعص ْ  ، (Davenport and Prusak, 2000): حّٗغٝ بإجها: "٢ضعة الٟغص ٖلى بهجاػ مِمت ما(Skill)اإلاِاعة- ٦ْؿٟ ِا ٢امٓؽ "ؤ ٖٞغ

٣ُت لال٢خهاص" ْهي جخ٩ٓن مً اإلاِاعاث الٟيًز ت،  ْاؾخمغاٍع ْبض٢ت  ٓعة مغيُت  بإجها:"ال٣ضعة ٖلى ؤصاء اإلاِام اإلاسخلٟت به

ْ  )الجؿضًت( ْ  الظَىُت،ؤ  ْازخهاعا حٗجي اإلاِاعة ال٣ضعة ٖلى جُب٤ُ اإلاٗاٝع الؿاب٣ت.، (Shermon, 2008)٦الَما مٗا"ؤ

ْهي جى٣ؿم(Traits)الؿماث- ْالٗىانغ التي جميز ٞغصا ًٖ آزغ،  ْهي ألاقُاء   ِا:ؤَّم  ٖضة ؤ٢ؿام،بلى  : 

 الؿماث الجؿضًت(Physical Traits):  ،ٓة الجظٕ، الُا٢ت، الخدمل، ال٣ضعة ٖلى جدمل الؿٟغ اإلاؿخمغ ْحٗجي ٢

َْظٍ الؿماث في الٛالب  ٍٓت قا٢ت، ال٣ضعة ٖلى الؿِغ،...،الخ،  ٝ ظ ْالخٗٝغ ٖلحها ًخّم الٗمل جدذ ْْغ ٢ُاؾِا 

ْاإلاؿخمغة مً خين آلزغ؛الُبّ بالٟدٓم  ْلُت   ُت ألا

  )ُت )ؤلاصعا٦ُت ٢ْض ٢ؿمِا  :(Cognitive Traits)الؿماث اإلاٗٞغ ٓاِٖا،  ٓص بها الظ٧اءاث اإلاخٗضصة ٖلى ازخالٝ ؤه ْاإلا٣ه

اضخي، اإلآؾ٣ُي، الجؿضي، الشخصخي، الاظخماعيبلى  "ظاعصهغ"  Matthews)ؾبٗت: الظ٧اء: اللٛٓي، اإلا٩اوي، اإلاى٣ُي الٍغ

et al., 2004)،  ،ٍْم٨ً الاقاعة في َظُبُعالْؤي٠ُ بلحها الظ٧اء الٗاَٟي ُت الظ٧اء ؤَّم  بلى ٍ الى٣ُتي، ألازالقي،...، 

ا ظضا  ٍع ٤ت ُٞما ًزانّ الٗاَٟي الظي ٌٗخبر يْغ
ّ
ْالخد٨م في مكاٖغ  خٗل بالؿماث ال٣ُاصًت، ألهّ ٌٗمل ٖلى الًبِ 

ً م٘ ِٞ  ٢ُْاصتهم؛مِّم الظاث ْآلازٍغ

  ُت هٟٗالالؿماث الا(Emotional Traits):  ن ت في زانّ ْحٗجي بالضعظت ألاْلى همِ الشخهُت، خُض ازخل٠ اإلا٨ْٟغ

 ْ ٓا في جهي٠ُ جل٪ ألاهماٍ  في خّتى ٖلم الىٟـ خ٫ٓ جدضًض همُي إلاسخل٠ ؤهماٍ الشخهُت، ٞىجضَم ازخلٟ

٣ٍْابلِا الخضسخي. ٣ٍْابلِا اإلاىٛل٤، اإلا٨ٟغ  ْهظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ بًٗا مً جل٪ ألاهماٍ، مشل: اإلاىٟخذ   ٢ُاؾِا، 

ْاٞ٘- ٓ الا : هي ٖباعة مدغ٥ صازلي ًضٞ٘ الٟغص(Motives)الض جاٍهد
ّ
ٓ ٖامل صازلي ًدغ٥ ؾل٥ٓ  ج لٗمل شخيء ما، ِٞ

ْاٞ٘ ٢ْض ٢ّؿم "ما٦ُالهض" الض ٢ُْما.  ٢ٓٗا  َْٓ ال ًخُلب بصعا٧ا ب٣ضع ما ًخُلب ج ٓإ: الاهجاػ، بلى  الٟغص،  زالزت ؤه

ٓة ْاٞ٘ الا٦دؿاب بلى  ٢ْؿمِا البٌٗ،  (Barone and Snyder, 1997)الاهخماء، ال٣ ْطل٪  (Drives to acquire)ؤعبٗت ؤ٢ؿام: ص

ْ  مً زال٫ الؿعي ال٦دؿاب ألاقُاء اإلااصًت )ألاظغ( ٍٓت )الخ٣ضًغ(، صاٞ٘ الِٟم ؤ ْطل٪ مً  (Drives to Compehend)اإلاٗى

ُٟت، صاٞ٘ الغبِ )الاهخماء(بلى  زال٫ الؿعي ْطل٪  (Drives to Bond)ِٞم ما ًدُِ بالٟغص مً جدضًاث في الْٓ

ًٍٓ ٖال٢اث اظخماُٖت م٘ آلاز ً، صاٞ٘ الضٞإلخ٩ خُض ٩ًٓن طل٪ لخماًت ما خ٣٣ّ الٟغص مً   (Drives to Defend)ٍغ

٢ٓ٘ الاظخماعي، الٗاثلت،...( ُٟت، اإلاىهب، اإلا  ؛(Nohria et al., 2008)اهجاػاث )الْٓ

ٓم الظاحي- خ٣اص هاججا ًٖ  :(Self-Concept)اإلاِٟ ٩ٍْٓن طل٪ الٖا ٓ طاجّ،  ٓم الظاحي "اٖخ٣اص الٟغص هد ج٣ضًغ طاحي ًمشل اإلاِٟ

ٓػن،...،الخ( ًٖ ؾماث جخهِخّ )مىٛل٤، خُٓي، ٖاَٟي، خؿاؽ،...،الخ( ؤْ  ًٖ الجاهب الجؿماوي )ال٫ُٓ، ال

ٓم الظاحي ًٖ  ٍْسخل٠ اإلاِٟ ً )ؤنض٢اء، ػمالء ٖمل،...(،  ٩ٍْٓن طل٪ الخ٣ضًغ في الٛالب هاججا ًٖ اإلا٣اعهت م٘ آلازٍغ

٤في ٧ٓن ألا٫ْ ً (Self-Esteem)الخ٣ضًغ الظاحي 
ّ
الشاوي ٞلّ ٖال٢ت بالجاهب الٗاَٟي ؤّما  بالجاهب ؤلاصعا٧ي، خٗل

ٓم الظاحي ٩ًٓن ٖلى قا٧لت "ؤٖخ٣ض"، ،(Carducci, 2009)يهٟٗالالا  "، ْفي ؤّما  ٞاإلاِٟ ـّ الخ٣ضًغ الظاحي ٩ُٞٓن "ؤقٗغ، ؤخ

ٓم طاحي  ٓمان مغجبُان ببًِٗما، ٩ٞلما ٧ان َىا٥ مِٟ ٓ الظاثبًجابالخ٣ُ٣ت ٌٗخبر اإلاِٟ ا بًجاب، او٨ٗـ طل٪ ي هد

ْال٨ٗـ صخُذ؛   ؤًًا ٖلى الخ٣ضًغ الظاحي، 

٦ُٓاتهم (Values)ال٣ُم ْجها مُٗاعا لؿل ْالتي ًخسظ خ٣اصاث ْألا٩ٞاع التي ًامً بها ألاٞغاص  ٖٓت الٖا : حٗجي ال٣ُم مجم

م مً خُض الخؿً ْ  ْج٨ٟيَر ْ  ي(،بًجابمدغ٦ت إلاماعؾت ؾل٥ٓ مٗين )ؤّما  ال٣بذ، ٞهيؤ مماعؾت ؾل٥ٓ مشبُت يض ؤ

ٓاَىت،...الخ. الء، الهض١، ألاماهت، الالرزام، اإلا ٕٓ ال٣ُم مشل ٢ُم ال ْجدى  آزغ)ؾلبي(، 
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ؼ ٦ٟاءاث ألاٞغاص- م ٚير الغؾمي في حٍٗؼ
ّ
ْع الخٗل ْٚير الغؾمي( في جىمُت ٦ٟاءاث : ص ُّٖٓ )الغؾمي  م بى

ّ
ٌؿاَم الخٗل

ت، ٓهاث َظٍ ألازيرة )مٗٞغ ٤ بزغاء مسخل٠ م٩ م ٚير  ألاٞغاص ًٖ ٍَغ
ّ
ْاٞ٘، ؾماث،...(، ٚير ؤن للخٗل مِاعة، ٢ُم، ص

ا في الى٣اٍ الخالُت: ْالتي ؾٝٓ هٓظَؼ  ، ٓٞغ في ٚيٍر ال جخ ٓٞغ ُّٞ   الغؾمي بٌٗ الخهٓنُاث التي جخ

ْػمالثّ في الٗمل  في مجاٌ اإلاعسؿت:- ت طْي ال٨ٟاءاث الٗالُت مً قإهّ ؤن ٨ًؿبّ زانّ بن اخخ٩ا٥ الٟغص بإ٢غاهّ 

٤  مٗاٝع ظضًضة، ح الٍٟغ ٤ْٞ ْع ٍْخجلى طل٪ ؤ٦ثر في ٞغ١ الٗمل، خُض ًخٟاٖل ألاٞغاص م٘ بًِٗم ببٌٗ 

ْلظل٪ حٗخبر بصاعة  ت؛  ٍع ٦ُٓاث الًْغ ْالؿل ْاإلاِاعاث  مٓن مً بًِٗم البٌٗ بٌٗ اإلاٗاٝع 
ّ
الجماُٖت، ُٞخٗل

ْالجماعي ألٞغاصَا اّؾؿاإلا ٓٞير اإلاىار اإلاىاؾب  لت ًٖ ج ما ما خّتى ت مؿْا
ّ
غا مباقغاجًمً لِم حٗل

ّ
َ  ْ ٚير مباقغ ًٖ ؤ

ْلظل٪ هجض ؤن ال٨شير مً  ٍٓاث ال٨ٟاءاث.  ٓاػن بُجهم في مؿخ ْمغاٖاة الخ  ٤ ٤ خؿً ازخُاع ؤًٖاء الٍٟغ ٍَغ

ت صازل  ٓطط لى٣ل اإلاٗٞغ ْجا٦ِصخي" بخ٣ضًم هم ٓها٧ا  ت عاٖذ َظا ألامغ، خُض ٢ام "ه ت ؤلاصاٍع الاؾِاماث ال٨ٍٟغ

ْجخجلى مسخل٠ جل٪ الٗملُااّؾؿاإلا دت (Internalization)ث في ٧ل مً: ؤلاصزا٫ت،  ت الهٍغ يمىُت( بلى  )ه٣ل اإلاٗٞغ

٤ اإلاماعؾت، ؤلازغاط  م ًٖ ٍَغ
ّ
ٓاؾُت الخٗل ٤ همظظتبلى  )مً يمىُت(Externalization)ْطل٪ ب دت( ًٖ ٍَغ ْ  نٍغ ؤ

ٍْذ  ، الاؾخيخاط،...، الخظ ٓاؾُت الخٟاٖل الاظخماعي بلى  )مً يمىُت (Socialisation)ج٣ىين جل٪ اإلاٗاٝع يمىُت( ب

ْالى٣اقاث بين ألاٞغاص، الخيكئت  دت(Combination)ْالل٣اءاث  ْا٦دكاٝ بلى  )مً نٍغ ٤ جغظمت  دت( ًٖ ٍَغ نٍغ

ٓاضخت ْ  اإلاٗاوي ٚير ال ٓعة ؤ ٓطط جدضر به ٤ْٞ َظا الىم ت  ت هٟؿِا. ًم٨ً ال٫ٓ٣ ؤن بصاعة اإلاٗٞغ ال٩امىت في اإلاٗٞغ

م ٚير الغؾمي؛عؾمُت في ؤٚلب ألاخُان، 
ّ
 ْل٨ً طل٪ ال ًمى٘ ؤن جدضر جل٪ الٗملُاث في ؾُا١ ٚير عؾمي في بَاع الخٗل

ْجت مً اإلاِاعاث مً  خُض بّن في مجا٫ اإلاِاعة: هٟـ ألامغ ًىُب٤ ٖلى اإلاِاعة،  - ٍٓاث اإلاخٟا اخخ٩ا٥ ألاٞغاص طْي اإلاؿخ

ٓطط ٦ٟاءة مىّ، ؤ٢ّل آزغ بلى  قإجها ؤن حؿِم في ه٣ل اإلاِاعاث مً جخو ٠٦ء ٤ْٞ الىم ٍْم٨ً ؤن ًدضر طل٪ 

ٓاٞغ زانّ الؿاب٤،  ٦ْظا في ْل ج ً ؤ٦ٟاء ًم٨ىّ مً ا٦دؿاب مِاعاث ظضًضة،  ت بطا ٖلمىا ؤن اخخ٩ا٥ الٟغص بأزٍغ

م مً زال٫ اإلاماعؾت مِاعاث ظضًضة؛
ّ
 مىار مىاؾب ٌؿخُُ٘ الٟغص مً زاللّ ؤن ًخٗل

ْع الظي جاصًّ في جدضًض مٗالم الؿل٥ٓ، ٞهي  ؤَّم  حٗخبر ال٣ُم مً في مجاٌ اللُم: - ٖىانغ ال٨ٟاءة، هٓغا للض

ْاخضة مً بين م ٚير الغؾمي 
ّ
ْحٗخبر ٖملُت الخٗل ٢ٓذ،  ْاٞ٘ في هٟـ ال ْالض الُغاث٤ التي ًم٨ً  ؤَّم  مدغ٦ت للؿل٥ٓ 

ٓٞير اإلا ٤ ج ٤ْٞ ٖضة مٗاًير، ًٞٗ ٍَغ ْ اّؾؿللٟغص ؤن ٨ًدؿب مً زاللِا ٢ُما ظضًضة  مىاؾب ت لًٟاء زهب 

ْاإلانهي، خُض جغجٟ٘  الء الخىُٓمي  ْؤًًا ٢ُمت ال م ٨ًدؿب الٟغص مً زاللِا بًٗا مً ال٣ُم ٧االلرزام، ألاماهت، 
ّ
للخٗل

الء  ؼ ٢ُمت ال ْبالخالي حٍٗؼ ْمسخلٟت ًٖ باقي اإلاىاٞؿين،  م 
ّ
ًْٞاءاث مشجٗت للخٗل ٓٞغ ؤؾالُب  َظٍ ال٣ُمت في ْل ج

م الجماعي؛ت تهاّؾؿلضٔ الٟغص، خُض ٌٗخ٣ض ؤن اإلا
ّ
ٓ اإلاٟٗم بالخٗل ٓٞير طل٪ الج ٤ ج  خم بدىمُت مؿاٍع اإلانهي ًٖ ٍَغ

ْاٞ٘، ٞمجهم في مجاٌ الدواؿع- ْالؿل٥ٓ الخىُٓمي في جٟؿير خ٣ُ٣ت الض ن في مجاالث ٖلم الىٟـ  : ازخل٠ اإلا٨ْٟغ

ْاٞ٘ ؤلاوؿاهُت ْمجهبلى  "ما٦ُالهض" الظي ٢ؿم الض ٓة،  ْاٞ٘ الاهخماء، ؤلاهجاػ، ال٣ ، زالزت: ص ْػمالٍئ ا"  ٍَٓغ  بطم ؤًًا "ه

ْاٞ٘ ٓا بخ٣ؿُم الض ْاٞ٘ الا٦دؿاببلى  ٢ام ْاٞ٘ الاهخماء  ،(Drive to acquire)ؤعبٗت: ص ْاٞ٘ الضٞإ  ،(Drive to bond)ص  Drive)ص

to defend)،ْاٞ٘ الِٟم ٤ُٞما ًؤّما ،(Drive to comprehend)ص
ّ
ْالتي حٗجي خاظت الٟغص خٗل ْاٞ٘ الِٟم  ٖٓىا ٞهي ص بلى  بمٓي

 ْ ُْْْٟخّ  ٓع ٢ٓي، ْفي َظٍ خّتى ِٞم مدُِ ٖملّ  ٦ْظل٪ ٞغى هٟؿّ بدً ٓاهب جىُٓمُت، مِىُت،  خُاجّ مً ظ

؛ ٓ مدغ٥ لضاٞ٘ الِٟم ؤ٦ثر مً ٚيٍر ْاث التي حكب٘ جل٪ الخاظت، ِٞ م ٚير الغؾمي مً بين ؤبغػ ألاص
ّ
 الخالت ٌٗخبر الخٗل
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، خُض  في مجاٌ الّظماث: - م ٚير الغؾمي ألازغ البالٜ ٖلى بٌٗ الؿماث صْن ألازٔغ
ّ
ًم٨ً ال٫ٓ٣ بإن للخٗل

ُت )الظ٧اءاث اإلاخٗضصة( هٟٗالجخإزغ الؿماث الا  ْاإلاٗٞغ م ٚير عؾمي بًجابُت )همِ الشخهُت( 
ّ
ي؛ بًجابا في ْل حٗل

م ٚير الغؾمي، 
ّ
٤ ٖضة مهاصع هابٗت مً الخٗل ُت ًٖ ٍَغ م خُض جخٗؼػ الؿماث اإلاٗٞغ

ّ
م الال٨ررْوي، الخٗل

ّ
مشل الخٗل

ا، ْٚيَر ٤ اإلاماعؾت،  ً هٟٗالالؿماث الا ؤّما  ًٖ ٍَغ ٤ الاخخ٩ا٥ باآلزٍغ م الظي ًدضر ًٖ ٍَغ
ّ
ُت ٞىدُجت الخٗل

 .ً ٤ اإلاماعؾت، الخجغبت، الاخخ٩ا٥ باآلزٍغ م ًٖ ٍَغ
ّ
ٓ الخٗل َْ  بالضعظت ألاْلى، 

مي اإلا في مجاٌ اإلاـهىم الراحي: -
ّ
ٍٓٞغ اإلامً قإن الًٟاء الخٗل ْاَخمام َظٍ ألازيرة اّؾؿؿخمغ الظي ج ت، 

ٓٞير  ْج م 
ّ
٤ حشجُِٗم ٖلى الخٗل تباالَخمام باإلاؿاع اإلانهي لؤلٞغاص ًٖ ٍَغ

ّ
ْججِيزاث، ؤن  ٧اٞ مهاصع اإلاٗاٝع مً ؤٞغاص 

٘ مً  ْاتهبًجابًٞغ م ٚير الغؾمي في حُٛير بصعا٧اتهم هدٓ ط
ّ
ْاتهم، خُض ًُٟض الخٗل ٓم الظاحي هدٓ ط م لخهبذ ُت اإلاِٟ

ٓا يبًجابؤ٦ثر  ْطل٪ مً ٖضة ه  اّؾؿِا اٖخ٣اصَم باَخمام اإلاؤَّم  ُت، 
ّ
ْمٗاٝع حٛير مِّم ت بهم، حٗل ْا٦دؿابهم مِاعاث 

،ً  ..؛.مً بصعا٦ِم لُهبذ بصعا٧ا بالخميز ًٖ آلازٍغ

ُُْْْٟا ال ًم٨ً ؤن ً في مجاٌ اللابلُت للخىؿُف: -   خد٤٣ّبن جإَُل ألاٞغاص مِىُا 
ّ
ت اّؾؿاإلافي ْل جبجي بال

م اإلاؿخ
ّ
ٓاء ٧ان طل٪ عؾمُاممىهجا للخٗل ْ  غ، ؾ م،ؤ

ّ
ْبط هغ٦ؼ في َظٍ الضعاؾت ٖلى الجاهب الشاوي في الخٗل  ٚير عؾمي، 

 
ّ
م التي جدضر صازل اإلا بلى ؤّن  ىا هسلوٞةه

ّ
ٓعة  % 70)اث اّؾؿجغ٦يز ؤلاصاعة ٖلى ؤ٦بر وؿبت للخٗل م ًدضر به

ّ
مً الخٗل

ٓٞغ  ٢ْض ؤزبدذ ال٨شير مً اإلاالخٓاث ؤن ٚير عؾمُت(، مً قإجها ؤن ج ت اخرراُٞت لؤلٞغاص جخمشل في ال٨ٟاءة،  ماصة مِاٍع

ْمً زال٫ اّؾؿألاٞغاص طْي ال٨ٟاءاث الٗلُا َم ألا٦ثر اؾتهضاٞا مً َٝغ اإلا ُِٟم ٣ِٞ، بل  اث لِـ مً زال٫ جْٓ

ت، مشل اإلا٩اٞأث اإلاالُت، الرر٢ُت، ا ٓاعص البكٍغ ْْْاث٠ بصاعة اإلا ْجغ٦ؼ مسخل٠ ٖملُاث  إلا٩اهت الاظخماُٖت،...، الخ. بل 

  مباصت ؤلاصاعة الاؾرراجُجُت ٖلى الرر٦يز ٖلى الٗىهغ الظي ًسل٤ اإلايزة الخىاٞؿُت اإلاؿخضامت،
ّ
ٓ الٗىهغ البكغي. بال َْ

٤ جىمُت ٦ٟاءة َظا ألازير ًهبذ لضٔ اإلا ت مهضعا مِما مً مهاصع اإلايزة الخىاٞؿُت، ْألامغ هٟؿّ اّؾؿًٞٗ ٍَغ

ُّٖٓ الضازلي  -في ْل ٦ٟاءة مغجٟٗت –للٟغص طاجّ، خُض ًهبذ َظا ألازير  باليؿبت ٠ُ )بى ٓا في مٗاصلت الخْٓ ًٖ

ْالتي حٗخبر   ،)...، ٓع )ألاظغ، اإلا٩اهت الاظخماُٖت، اإلاىهب، الامخُاػاث ألازٔغ ْالخٟاْى ٖلى ال٨شير مً ألام ْالخاعجي( 

٠ُ مً  ِا.ؤَّم  ال٣ابلُت للخْٓ

ٓاء ٧ان طل٪ أل٫ْ مغة،لظل٪ هجض ؤن ال٨ٟاءاث ا ٠ُ ؾ في خالت ؤْ  إلاخميزة في ظمُ٘ اإلاجاالث لضحها ال٣ابلُت للخْٓ

 ٓ ْعان الٗمل هد م ٚير الغؾمي.ماّؾؿص
ّ
ٍْغظ٘ الًٟل ألا٫ْ لظل٪ للخٗل  ،  ت ؤزٔغ

 :الخاجمت

ؼ ؤَّم  جإ٦ُضبلى  هسلو في آزغ الضعاؾت ْحٍٗؼ م ٚير الغؾمي في جىمُت ٦ٟاءاث ألاٞغاص 
ّ
٠ُ، ُت الخٗل ٢ابلُتهم للخْٓ

ْلِا ؤن ال٨شير مً اإلا ٓماحي الخاعجي في اّؾؿْطل٪ مً ٖضة خ٣اث٤، ؤ ْجٟٗل هٓامِا اإلاٗل اث اإلاىاٞؿت في الؿ١ٓ جبدض 

ٓصة في الؿ١ٓ  ْ  البدض ًٖ ال٨ٟاءاث اإلآظ ْزاهُا ؤن ال٨شير مً اإلااّؾؿلضٔ اإلاؤ  ، اث في ْل جر مالي اّؾؿاث ألازٔغ

م مبالٜ ما جسّهوال حؿخُُ٘ ؤن 
ّ
ب الغؾمُت )الخٗل ت مسههت لبرامج الخضٍع ٓاعص البكٍغ ٓاػهت اإلا لُت في بَاع م

ْاث  ب ألَضاّٞ )ي٠ٗ ٦ٟاءة اإلاضعب، ي٠ٗ البرهامج ْألاص الغؾمي( ًٞال ًٖ بم٩اهُت ٖضم جد٤ُ٣ الخضٍع

٢ُٓتي، مباقغ، مدضص  ٘ ال٨ٟاءاث مً ظِت ؤزٔغ )ج م ٚير الغؾمي لٞغ
ّ
ٍٓٞغ الخٗل ْما ً بُت،...(،  لُبُٗت الخضٍع

 الاخخُاط،...(.
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م ٚير الغؾمي ٖلى  ٞةّن  ْمىّ
ّ
ْآلُاث خضْر الخٗل  ٝ ت ؤن حٗؼػ مً ْْغ ٓاعص البكٍغ مً مهلخت ؤي بصاعة للم

ْطل٪ ال ًدضر٢ّل ألا ْٞٗالُخّ في ال٨شير مً ألاخُان،  م الظي ًدضر مً َٝغ ألاٞغاص 
ّ
  لالؾخٟاصة مً مجاهُت الخٗل

ّ
بال

م، ًٞا
ّ
ت، حٗامالث، اجهاالث، بجى جدخُت في ْل ز٣اٞت مشجٗت للخٗل ْؤؾالُب بصاٍع م )ؤٞغاص، بظغاءاث 

ّ
ء مدٟؼ للخٗل

ُٟا  ٓاء ٧ان جْٓ ٠ُ في ٖضة مىا ي ؾ م اإلاؿخمغ، خُض جخٗؼػ ٢ابلُت الٟغص للخْٓ
ّ
ٓا٣ٞت للخٗل ٓلٓظُت،...(، ؾُاؾت م ج٨ى

ْ  صازلُا )جغ٢ُت، ه٣ل( ُٟا زاعظُا.ؤ  جْٓ
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 تقشّش ينذًة احلسبثبد كًصذس إلعالو ادلسبمهني ثبدلشكض ادلبيل نهششكخ

مت ؤ.   بلبت ٍع

  
ّ
ٓم الؿُاؾُتْ  ُت الخ١ٓ٣ ٧ل  الٗل

 جلمؿان 

 :اإلالخص

ْاضخت بسهٓم الاقِاص ٖلى خؿاباث الكغ٦ت ،مً -ٖلى ٚغاع هٓيٍر الٟغوسخي-جبجى اإلاكٕغ الجؼاثغي  ؾُاؾت 

 زال٫ زل٤ منهي م
ّ
ُْٞت ًٖ الٓي٘ الخ٣ُ٣ي لِظٍ ألازيرة.٩ل ٓعة   ٠ بمِمت اُٖاء ن

 َظا اإلانهي َٓ م
ّ
ٓم ْ  باإلقِاص٠ ٩ل غ مً بةٖضاصاإلاهاص٢ت ٖلى خؿاباث الكغ٦ت ٦ما ٣ً ؤظل اٖالم  ج٣اٍع

ٓماث اإلا ٩ّل اإلاؿاَمين ب ٣اإلاٗل
ّ
 .الكغ٦ت بةصاعةت خٗل

غ مىضْب الخؿاباثْ  ٓ ما ٌؿاٖض ْ  ا ًبين ُّٞ هدُجت اإلاغا٢بت التي ماعؾِا َُلت الؿىتٖاّم ّما ب ٢ض ٩ًٓن ج٣ٍغ َ

ت  ساطبالخالي ْ  الكغ٦تخالت اإلاؿاَمين في مٗٞغ
ّ
غ  ٖلم. ٦ماْ  ٢غاعاث ًٖ صعاًت اج ت جغجبِ بداالث زانّ ٌٗض ؤًًا ج٣اٍع

ٟا٢بها الكغ٦ت ٦دالت الا اؾخصىاثُت جمغ
ّ
ْ  ، خالتي الاهضماطبةصاعتهاؤخض ال٣اثمين ْ  ُاث اإلابرمت بين الكغ٦تج ، الاهٟها٫ؤ

غ مىضْب الخؿاباث، حٗخبر باَلت  ْهٓغا ألَمُت ج٣اٍع ْٖلُّ ، الث اإلاخسظة مً  ٧ّل خالت حٗضًل عؤؾما٫ الكغ٦ت...  اإلاضا

ْٚير الٗاصًت في ُٚابهاٗاّم ٢بل الجمُٗت ال  .ت الٗاصًت 
Abstract: 

The Algerian legislature has adopted -unlike his French counterpart- a clear policy regarding 

the certification of the company‟s accounts, by creating a professional charged with the task of 

providing a fateful image of the real situation of the company‟s accounts. 

This professional is tasked with the certification and approval of the company's accounts and 

preparing reports in order to notify the shareholders with all information regarding the company's 

management. 

The report of accounts delegate can be either general demonstrating the result of the 

surveillance exerted throughout the year which in turn helps the shareholders to know the status of 

the company and therefore make administrative decisions knowingly. He also prepares special 

reports related to exceptional situations that the company goes through like the case of concluded 

agreements between the company and one of its managers, the merge and split, and modifying the 

company's capital... thus, given the importance of the accounts delegate reports, it is considered null 

all deliberations taken by the ordinary and extraordinary General Assembly in the absence of such 

reports. 

غ بٓظّ :ملدمت  ْاإلاالخٔ ؤن ههٓم ال٣اهٓن  )1(: طل٪ الىاجج الجهاجي اإلالمٓؽ لٗملُت اإلاغاظٗتٖامّ ٣ًهض بالخ٣ٍغ

ٓطظا  ْؤخالخىازانّ الخجاعي لم جً٘ هم ٍغ    25ٝ2الخىُٓم بمٓظب هو اإلااصة بلى  ا في بٖضاص مىضْب الخؿاباث لخ٣ٍغ
٤اإلا 10-01مً ال٣اهٓن  )2(

ّ
غ ال باإلاًِ الشالر الجضًض. خٗل ٓاء الخ٣ٍغ غ مىضْب الخؿاباث )ؾ ْ  خاّم الق٪ ؤن لخ٣ٍغ ؤ

ٓماثٗامّ ال ٓٞير ٢ضع البإؽ بّ مً اإلاٗل ٓاء باليؿبت إلاىضْب الخؿاباث في خض طاجّ )3(( ظاهبا ٦بيرا مً ألاَمُت في ج ْ  ؾ ؤ

                                                 
ٓهُت،مهغ، - 1  .423، م.2008ٖماص مدمض ؤمين الؿُض عمًان، خماًت اإلاؿاَم في قغ٦ت اإلاؿاَمت،صاع ال٨خب ال٣اه
ٓن  2ٝ 25جىو اإلااصة  2 ٤اإلا 10-01مً ال٣اه

ّ
غ  خٗل ْآظا٫ بعؾا٫ الخ٣اٍع ْؤق٩ا٫  غ  الجمُٗت بلى  باإلاًِ الشالر الجضًض ٖلى" جدضص مٗاًير الخ٣ٍغ

٤ الخىُٓم". غاٝ اإلاٗىُت ًٖ ٍَغ ْبلى ألَا  الٗامت 
 .426ٖماص مدمض ؤمين الؿُض عمًان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م. - 3



    6102   خٌاٌ     – 34عذد   -رلهّخ دساسبد جلبيعخ األغٌاغ 
 

256 

غ ٌٗخبر صلُل الكغ٦ت مًباليؿبت إلصاعة  ماقغ ٖلى بهجاٍػ للخ٩ل٠ُ بمغاظٗت خؿاباث ؤْ  زال٫ ؤن َظا الخ٣ٍغ

َْٗخبر هجاخّ بمشابت هجاح للكغ٦ت ٦  .٩ّل الكغ٦ت، ٦ما ؤهّ ْؾُلت لخٓنُل عؤًّ الٟجي للمؿاَمين 

غ باليؿبت إلصاعة الكغ٦تؤَّم  ٦ما جِٓغ  لُاتها ٖىض بٖضاص ا ،ُت َظا الخ٣ٍغ ْٞائها بمؿْا ٓاثم ِٞٓ صلُل ٖلى  ل٣

ْماقغ ٖلى مضٔ  ْبالخالي الرزامِااإلاالُت  غ صلُل ٖلى ؤن  ٞةّن  باإلاباصت اإلاداؾبُت  عؤي مىضْب الخؿاباث خ٫ٓ الخ٣ٍغ

ٓاثم اإلاالُت ٟا مخٗمضا في ال٣ ٓا جدٍغ غ اإلاىضْب مِما ؤًًا باليؿبت للمؿاَمين ْ  )1(ال٣اثمين باإلصاعة لم ًغج٨ب َٗض ج٣ٍغ

٦ْالء ٖجهم مً ؤٖمابط ٌٗخبر بمشابت عؾاثل لِاالء  ٓا بّ اإلاغا٢بٓن بٓنِٟم  ٫ بما ًم٨ً الخ٨م اإلاؿاَمين ٖما ٢ام

ٓم ؤن َاالء ألاجخام َم خّتى ُخّ ؤَّم  ٦ما جخجلى )2(مّٗ ٖلى ؤصائهم ٓ مٗل باليؿبت للمخٗاملين في ؾ١ٓ اإلاا٫ ٨ٞما َ

ٓعة م ٓماث اإلاداؾبُت اإلايك ْحٗخمض مٗٓم َظٍ ال٣غاعاث ٖلى اإلاٗل ٓاثم اإلاالُت مخسظي ال٣غاعاث  ً زال٫ ال٣

غ مىضْب الخؿاباث ٍْمشل ج٣ٍغ  ،ٕ ت لِم ألهّ ًدمل عؤي ٞجي ٌٗخبر مؿدىضا ؤؾاؾُا في ٖضًض مً زانّ ُت ؤَّم  للمكْغ

ى ْبٗض )3(ال٣غاعاث لِاالء اإلاؿخسضمين مشل ٢غاع مىذ ال٣ْغ ٧ٓلت بلُّ ٣ًضم  اهتهاء. مىضْب الخؿاباث مً اإلاِام اإلا

ٍغ للجمُٗت ال غ الظي ٣ًضمّ مداٞٔ الخؿاباث ت للمٗاّم ج٣ٍغ ٕٓ الخ٣ٍغ ٍْخدضص ه ٖٓحها خؿب الخالت.   ؿاَمين بى

ٓم بها غ  ماألاطَان َغح الاق٩ا٫ الخالي:بلى  ًدباصع مً َىا ْ  للجمُٗت بدؿب َبُٗت اإلاِام التي ٣ً مضٔ هجاٖت ج٣ٍغ

ُٖٓت؟ ْ ه ال٣ًاء الٟغوسخي بين مِمخين في َظا الهضص ٢ض ميز   مىضْب الخؿاباث في يمان خ٤ اإلاؿاَمين في  اٖالم ط

ٍغ ال ٣ٍْضم ٖىض جىُٟظَا ج٣ٍغ َْٗض ٗامّ ؤؾاؾِخين إلاىضْب الخؿاباث ألاْلى ع٢ابُت  ْالشاهُت بٖالمُت  )اإلابدض ألا٫ْ( 

ٍغ ال  ت)اإلابدض الشاوي(.خانّ بمىاؾبتها ج٣اٍع

س ال غ ال: عامّ اإلابدث ألاٌو :الخلٍس ال(بلى  ٣ًخطخي مىا الخُغ١  ٗامّ ان الخضًض ًٖ الخ٣ٍغ ٦ظا ْ  اإلاٗاًير التي جد٨مّ)ؤ

 ٦ُُٟت اٖضاصٍ )زاهُا(.

س ال غ ال:  عامّ ؤوال :اإلاعاًير التي جدىم الخلٍس ٓ ما ًلرزم ُّٞ مىضْب الخؿاباث بخ٣ضًمّ ٗامّ الخ٣ٍغ ت ٗاّم الجمُٗت البلى  َ

ٍٓا بمىاؾبت  غ بمشابت بُان او٣ٗاصَاؾى َْظا الخ٣ٍغ اإلاىضْب مً ٞدو اإلادهلت الجهاثُت إلاا ٢ام بّ ؤْ  الؿىٓي، 

غاٝ اإلاِخمت  غ بمشابت ؤصاة عبِ بين مىضْب الخؿاباث مً ظِت ْألَا ْمغاظٗت خؿاباتها ٦ما ٌٗخبر َظا الخ٣ٍغ الضٞاجغ 

ْ  بّ غ ٖضة مٗاًير ْ  .)4(اإلاؿخُٟضة مً ظِت ؤزٔغ ؤ  هي ٧االحي:ْ  ٍد٨م َظا الخ٣ٍغ

ْٖغيِا ؤمغا ًًمً  الالرزامبط ٌٗخبر معُاز صدق اللىاثم اإلاالُت:  -ؤ ٓاثم اإلاالُت  باإلاباصت اإلاداؾبُت في بٖضاص ال٣

ٟاث ٚير مخِٗضة )ؤزُاء( ٓاء ٧اهذ حٍٗغ ت ؾ ٍَٓغ ٟاث الج ْ  نض٢ِا بمٗجى ؤجها ؾخ٩ٓن زالُت مً الخدٍغ ؤ

 )ٚل(.مّضةمخٗ

ٓص بظل٪ الشباث في جُب٤ُ اإلاباصت اإلاداؾبُت بمٗجى  :)5(معُاز الشباث والىـاءة-ب ال٣اثمين باإلصاعة  الرزامْاإلا٣ه

ٍْىٓغ اإلاىضْب ٖلى ؤهّ جم مغاٖاة َظا الشباث. ٦ما ًجب ٖلى مىضْب الخؿاباث ؤن  ٓاٖض اإلاداؾبُت  بخُب٤ُ ال٣

                                                 
لُت مداٞٔ الخؿاباث في مغا٢بت قغ٦ت اإلاؿاَمتبً ظمُلت مدمض،   - 1  .88م. 2011-٢2010ؿىُُىت، الخ١ٓ٣ ظامٗت ٧لُت ماظؿخير،مظ٦غة مؿْا
 .426ٖماص مدمض ؤمين الؿُض عمًان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م.  - 2
ْمغا٢بي الخؿاباث في 89عاظ٘: بً ظمُلت مدمض، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م. - 3 ْع اإلاداؾبين  ٓعي، ص ىل ز ْعاظ٘ ٦ظل٪: ؤخمض مدمض ٍػ ساط. 

ّ
ال٣غاعاث  اج

ْن ؾىت وكغ، م. ٓ ْبي، ص ٓان اإلاداؾبت، ؤب ٓاعص اإلايكإة، صً ْجىمُت اإلا ت   .41ؤلاصاٍع
 .432ٖماص مدمض ؤمين الؿُض عمًان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م. - 4
ٓن   - 5 ْؤن ٩ً غ مٗخمض ًجب ؤن ًمشل الٓي٘ اإلاالي للميكإة جمشُال ظُضا  ٓن الخ٣ٍغ َْىا٥ مً ًُل٤ ٖلُّ مُٗاع ؤلازالم في الٗغى: ٞل٩ي ٩ً

ٓص مدمض ٖبض عبّ، الٗال٢ت بين  الالرزاممض٣٢ا م٘  غ اإلاٗض مً َٝغ مىضْب الخؿاباث. عاظ٘ في َظا الهضص: مدم زانت بٗىهغ الخُاص في الخ٣ٍغ

ٓا١ اإلاالُت، ج٣اع  ٦ْٟاءة ألاؾ ْن ؾىت وكغ، م.ماّؾؿٍغ مغا٢بي الخؿاباث  ٓمان، ألاعصن، ص  .154ت ق
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ٓعا في  ٓلت ْفي خا٫ ما بطا عؤٔ ٢ه ْم٣ب ٓاثم اإلاالُت ٞالبض ؤن ج٩ٓن َظٍ ألازيرة قاملت  ًٟررى ٦ٟاًت ؤلاٞهاح في ال٣

ْ  ٦م َظا ؤلاٞهاح ّٖٓ ٞؿٝٓ ٌكيؤ ٍغه غ مىضْب الخؿاباث ًجب ؤن ٩ًٓن )1(ر بلُّ في ج٣ٍغ ْججضع ؤلاقاعة ؤن ج٣ٍغ .

ْم ْمؿببت  ْؤن ج٩ٓن ال٣غاعاث ناثبت  غ مخًمىا عؤًا مداًضا 
ّ
غ  ة في ؾل٥ٓ اإلاؿاَمين.از ٦ما ًجب ؤن ٩ًٓن الخ٣ٍغ

٢ٓذ اإلاىاؾب  اإلاِىُت، ي٠ٗ ٩َُل الغ٢ابت. ٦ٟاءجّؤي جإزير ؾُبرع بإؾباب ٦شيرة مجها ه٣و ألّن  م٣ضما في ال

غ مىضْب الخؿاباث ُٞم٨ً بظمالِا في:  غ:  -ؤما ُٞما ًسو الٗىانغ التي ًجب ؤن ًخًمجها ج٣ٍغ ٓان الخ٣ٍغ ٖى

. غ ألازٔغ غ مداٞٔ الخؿاباث" لخمُيٍز ًٖ الخ٣اٍع  بط ًجب ؤن ٌٗىٓن بٗباعة "ج٣ٍغ

ٓم  - ش ً ى ؤن ًاعر بخاٍع غ: مً اإلاْٟغ ش الخ٣ٍغ  ؤّن  ُت اإلاغاظٗتٖمل ا٦خما٫جاٍع
ّ
لُت مىضْب الخؿاباث  بال مؿْا

ْلظل٪ ًجب ْٖغيّ ٖلى ؤلاصاعة  غ    هي بنضاع ج٣ٍغ
ّ
ٓاثمبال ٢ُٓ٘ ؤلاصاعة ٖلى ال٣ ش ؾاب٤ ٖلى ج غ بخاٍع  .)2(ًاعر الخ٣ٍغ

غ  - ٢ُٓ٘ الخ٣ٍغ ٓم اإلاىضْب بخ ٢ُٓ٘ مىضْب الخؿاباث: ًجب ؤن ٣ً ٓاػ  باؾمّج ٍْجب  اماؾخسضلٗضم ظ ألازخام 

٢ُٓ٘ م٣ررها بغ٢م السجل الؤن ٩ًٓن ا  .)3(بّ  خاّم لخ

س ال ٍغ في م٣غ الكغ٦ت  :عامّ زاهُا : هُـُت اعداد الخلٍس ْيّٗ  ًخّم خّتى ًخٓظب ٖلى مىضْب الخؿاباث بًضإ ج٣ٍغ

ْطل٪ ٢بل  اَالِٖمجدذ جهٝغ اإلاؿاَمين إلاماعؾت  ٓزاث٤  ْٖلى ال ٓ )4(ت ٗاّم الجمُٗت ال او٣ٗاصاإلاا٢ذ ٖلُّ  َْ  .

غ الاإلاُٗاص  ٓوي للخ٣ٍغ  .)ٗامّ ال٣اه

ْبي  غ مىض ِم ج٣اٍع ْجً٘ جدذ جهٞغ لِـ َظا ٞدؿب، بل بن اإلاكٕغ ٢ض ؤلؼم الكغ٦ت بإن جبلٜ اإلاؿاَمين 

ٓاث الخمـ ألازيرة، ٧ّل الخؿاباث اإلابِىت لىخاثج الكغ٦ت زال٫  ْ  ؾىت مالُت مً الؿى ؾىت مالُت م٣ٟلت مىظ  ٧ّل ؤ

ْ  بوكاء الكغ٦ت  .)5(الكغ٦ت، بطا ٧ان ٖضصَا ٣ًل ًٖ زمؿت  صمج قغ٦ت ؤزٔغ في َظٍؤ

غ في خا٫ ًخّم الؿاا٫ الظي ًُغح هٟؿّ: ٠ُ٦  بال ؤّن  ْبي الخؿاباث؟ َل ٣ًضم  بٖضاص الخ٣ٍغ  ٧ّل حٗضص مىض

ٍغ بهٟت بهٟغاصًت ؤم  غ مكرر٥؟ ًخّم ْاخض ج٣ٍغ  ج٣ضًم ج٣ٍغ

ْبي الخؿاباث،  َظٍ الٟغيُت هٓمِا اإلاكٕغ الٟغوسخي بسالٝ هٓيٍر الجؼاثغي خُض هو بإهّ في خالت حٗضص مىض

َْظا  ٢ٓ٘ مً ٢بلِم ظمُٗا  غ مكرر٥ ً ْالخد٤ُ٣ بهٟت خّتى ًلرزم َاالء بةٖضاص ج٣ٍغ ٓا بةظغاء اإلاغا٢بت  ْلٓ ٢ام

ٓص  غ  ازخالٝمىٟغصة، ْفي خالت ْظ ٍجب ؤن ًخًمً ْ  .)6مسخل٠ آلاعاء اإلاضلى بها ُٞما بُجهم ًجب ؤن ًبين الخ٣ٍغ

غ ال  إلاىضْب الخؿاباث البُاهاث الخالُت: ٗامّ الخ٣ٍغ

 .)7(م٨غع 715بُان ًا٦ض بجمام اإلاِمت التي ؤؾىضث بلُّ َب٣ا للماصة  -

 .)1(بُان ما ًشبذ ٢ُامّ بالخد٣ُ٣اث -

                                                 
 ْما بٗضَا. 94بً ظمُلت مدمض، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م. - 1
ما٫، ماظؿخير مظ٦غة  ؾب٘ ٖاجكت، اإلاغا٢بت الضازلُت في قغ٦ت اإلاؿاَمت، - 2 ٓن ألٖا َْغان، ٧لُت الخ١ٓ٣، في ٢اه  .100، م.2005-2004ظامٗت 
غ )الجمُٗت الٗامت للمؿاَمين(، ال٣ٟغة بلى  باإلياٞت - 3 َظٍ الٗىانغ َىا٥ ٖىانغ ؤزٔغ ًم٨ً بياٞتها مشل الجِت التي ًٓظّ بلحها الخ٣ٍغ

ْ  الاٞخخاخُت ٓ ٖؤ َْ ٢ٓ٘ مٗين  ٓان مىضْب الخؿاباث. َظا الٗىهغ ألازير الظي ًجب ؤن ًدضص م ْٖى اصة )الخمُِضًت(، ٣ٞغة الىُا١، ٣ٞغة الغؤي 

٫ ًٖ ٖملُت الغ٢ابت التي ًجغحها. عاظ٘: ٚؿان ٞالح اإلاُاعهت، جض٤ُ٢ الخؿاباث اإلاٗانغ،  ، صاع 2ٍاإلاضًىت التي ًضًغ ٞحها اإلاىضْب م٨خبّ اإلاؿْا

 .121، 120، م.2005اإلاؿيرة، ألاعصن، 
ٓ ماؤ٦ضجّ اإلااصة  - 4 ٓما الؿاب٣ت إلو٣ٗاص الجمُٗت  680َْ ٓن الخجاعي:"ًد٤ ل٩ل مؿاَم ؤن ًُل٘ زال٫ الخمؿت ٖكغ ً في ٣ٞغتها الشاهُت مً ال٣اه

٘ للجمُٗت". ْبي الخؿاباث التي جٞغ غ مىض  الٗامت الٗاصًت ٖلى: ج٣اٍع
 ١.ث.ط. 6ٝ 678اإلااصة  - 5

art.l.225-228 dernier al. Nv. C.c.f. 6 
 ١.ث.ط. 4ع م٨غ  715عاظ٘ اإلااصة  - 7
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، جمؿ٪ خؿاباث مىخٓمت ْصخُدت -  .2ما بطا ٧اهذ الكغ٦ت خؿب ج٣ضًٍغ

٣مغاٖاة ألاخ٩ام اإلا -
ّ
 .)3( ت بإؾِم الًماخٗل

ٕ للكغ٦ت، - ٓص ْٞغ ْاُٞت ًٖ وكاٍ َظٍ  اَل٘قغ٧اث جابٗت ما بطا ٧ان ٢ض ؤْ  في خالت ْظ ٖلى ملخهاث 

ٕ ْ  الْٟغ ْميزاهُاتها مىخٓمت ْصخُدت.ؤ ْما بطا ٧اهذ خؿاباتها   الكغ٧اث 

ما هو  ٧ّل ما بطا ٧ان خؿب عؤًّ ْفي يٓء الخٗلُماث ْؤلاًًاخاث التي ٢ضمذ بلُّ، ؤن الخؿاباث جخًمً  -

ٓح ًٖ اإلاغ٦ؼ اإلاالي الخ٣ُ٣ي للكغ٦ت في  ْما بطا ٧اهذ اإلايزاهُت حٗبر بٓي ْهٓام الكغ٦ت ٖلى ْظٓب بزباجّ ٞحها  ال٣اهٓن 

 .)4(زخام الؿىت اإلاالُت 

 .)5(٣ْٞا لؤلن٫ٓ اإلاٗم٫ٓ بها  ما بطا ٧ان الجغص ٢ض ؤظغي  -

- ً ٓماث اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلاضًٍغ غ ؤًًا اإلاٗل ْاظِخّ ؤزىاء بلى  ٦ما ٌكمل الخ٣ٍغ ٓباث التي  ٦ْظا الهٗ الكغ٧اء 

ْاة بين اإلاؿاَمين ؤم ال. ْما بطا جم جُب٤ُ مبضؤ اإلاؿا  جإصًت مِامّ 

ٓهُت ٧ّل بلى  ؤلاقاعة - ْ  زغ١ لؤلخ٩ام ال٣اه ْالظي الخإؾِؿُت التي ال ؤ ّٖٓ في الكغ٦ت زال٫ الؿىت اإلاالُت  ٢ْ خٔ 

غ الدؿُير م٘ صٞاجغ الكغ٦ت بلى  ؤصٔ ٓاعصة في ج٣اٍع ا اإلاالي م٘ ط٦غ مضٔ مُاب٣ت البُاهاث ال ْمغ٦َؼ الخإزير في وكاَِا 

غ ال ٓزاث٤ الخؿابُت م٘ الخؿاباث اإلابِىت في الخ٣ٍغ ْالخإؾ ٗامّ ٦ْظا جُاب٤ ال ٓهُت  ا م٘ ألاخ٩ام ال٣اه ِؿُت ْحؿاًَغ

 للكغ٦ت.

-  ًٖ َ٘ٓ ْج٣ضًمِا.ٗاّم الخٗضًالث اإلا٣ررخت ٖلى الجمُٗت ال ٧ّل الخى غ١ ج٣ضًغ الخؿاباث   ت الٗاصًت َْ

ْٚير مىخٓمت، ًم٨ىّ َلب ٣ٖض ظمُٗت  ا٦دكاْٝفي خالت  ٓص خؿاباث زاَئت  الم ٖاّم ْظ ت مؿخعجلت إٖل

ال ًٖ طل٪ ْبال ؤنبذ مؿْا  .)6(ال٣اثمين باإلصاعة ًٖ َظٍ ألازُاء 

ْبٗض ط٦غ  ٓماث ٧ّل ْفي ألازير  خؿاباث  ْاهخٓام صّختٖلى مىضْب الخؿاباث في خالت ٢ضع  ٞةّن  َظٍ اإلاٗل

ٓاء بخدٟٔ ٍْهاص١ ؾ ْ  الكغ٦ت ؤن ٌكِض  ْ  بضْن جدٟٔؤ ًّ للمهاص٢تؤ  .ٞع

                                                                                                                                                                  
إل - 1 ْهت ٦ما ًغا٢ب مضٔ  ٧ااَل ْعا١ التي جشبذ جل٪ الخإقيراث اإلاض ت مجها، ْظمُ٘ ألا خؿاباث الكغ٦ت  اهخٓامٖلى صٞاجغ الكغ٦ت زانت ؤلاظباٍع

ٓهجي هاصًت، اصاعة قغ٦ت اإلاؿاَمت، ٓاػهتها، عاظ٘ في َظا الهضص: ناب ٓن الخام، ماظؿخير مظ٦غة  ْم  مٗت ظُاللي لُابـ،ظا ٧لُت الخ١ٓ٣، في ال٣اه

 .216، م.2002-2001ؾُضي بلٗباؽ،
ْاليكاَاث التي ٢امذ بها الكغ٦ت زال٫ الؿىت، عاظ٘،  - 2 ْالخؿاثغ مخ٣ٟت م٘ الخؿاباث  ْطل٪ بخبُان ما بطا ٧اهذ اإلايزاهُت ْخؿاب ألاعباح 

ما٫، مظ٦غة ماظؿخير في الخ١ٓ٣، خ٤ اإلاؿاَم في ع٢ابت قغ٦ت اإلاؿاَمت، زلٟاْي ٖبض الباقي، ٓن ألٖا ْ  جسهو ٢اه ٓم ٧لُت الخ١ٓ٣  الٗل

ٓعي ،٢ؿىُُىت، الؿُاؾُت،  .72، م. 2009-2008ظامٗت مىخ
ٓػ ه٣لِا 619اإلااصة  - 3 الًج ٓص ؤؾِم الًمان في الكغ٦ت  جخو آزغ ألجها جسهو لًمان الدؿُير. ل٨ً بلى  ١.ث.ط خُض ؤن اإلاكٕغ ًٟغى ْظ

مجها. ِٞظٍ ألاؾِم لم حٗض ٧اُٞت بؿبب ؤن هخاثج الدؿُير ٢ض  %20جلـ ؤلاصاعة ًجب ؤن ًمل٪ مألّن  َظٍ ألاؾِم ؤِْغث ٖضم ٞاٖلُتها لًِٟٗا

ٓن ظُضة خباعي.ألّن  الج٩ لُت الشخو ؤلٖا ْعاء مؿْا ٍْدؿررْن  ٓن في الدؿُير   ال٣اثمين باإلصاعة ٢ض ًخٗؿٟ

ت باليؿبت للمؿاَمين ٕٓ مً الخٍغ ْجغ٥ ه ٓن ألاؾاسخي، في خين ؤن اإلاكٕغ  في ؤّن  لظل٪ ٞةن اإلاكٕغ الٟغوسخي ؤلغى َظٍ ألاؾِم  ٓا طل٪ في ال٣اه ًًمى

ْطل٪ بٗض حٗضًل  ٓان مجلـ اإلاغا٢بت  ٢ٓذ ؤيٟى نٟت الخاظغ ٖلى ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة بٗى . 96الجؼاثغي ؤب٣ى ٖلى ؤؾِم الًمان ْفي هٟـ ال

ٓه ٓٞاء بضً ٓا٫ اإلاضًً ظمُِٗا يامىت لل ْؤم ّ ٞمً البضًهي ٖضم الخضًض ًٖ ؤؾِم الًمان في خالت بطن مى٣ُي بما ؤن َاالء لِم نٟت الخاظغ 

ٖٓؼة صًضن، ٓا٫ ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة. عاظ٘ ب ٕٓ ٖلى ؤم ٓن  حؿُير الكغ٧اث، مدايغاث ال٣ُذ ٖلى َلبت الؿىت ألاْلى ماؾرر، الغظ جسهو ٢اه

ٓ ب٨غ بل٣اًض ،جلمؿان، ت،اّؾؿاإلا  .2012-2011ظامٗت ؤب
 .٤72، م.زلٟاْي ٖبض الباقي، اإلاغظ٘ الؿاب - 4
ٓهجي هاصًت، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م. - 5  .219ناب
 .104، 103ؾب٘ ٖاجكت، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م. - 6
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ٖلى ٚغاع اإلاكٕغ الجؼاثغي ٢ض ؤلؼم مىضْب  )1(ْما ًم٨ً مالخٓخّ في َظا الهضص، ؤن اإلاكٕغ الٟغوسخي 

غ ال ٤ بالخ٣ٍغ غ مجلـ ؤلاصاعةٗامّ الخؿاباث ؤن ًٞغ غا آزغا ًضْن ُّٞ مالخٓاجّ خ٫ٓ ج٣ٍغ مجلـ اإلاغا٢بت ؤْ  ، ج٣ٍغ

ْال ْاإلاخانّ خؿب الخالت  ٣ت بةظغاءاث اإلاغا٢بت الضازلُت 
ّ
ْاإلاالُت.خٗل ٓماث اإلاداؾبُت  ْمٗالجت اإلاٗل ْهٓغا  ت بخإؾِـ 

غ الألَ   إلاىضْب الخؿاباث ٗامّ مُت الخ٣ٍغ
ّ
ْؤن ٗاّم مؿاَم ؤزىاء ٣ٖض الجمُٗت ال ٩ّل ّ ًد٤ لٞةه غ  ت ؤن ًىا٢ل َظا الخ٣ٍغ

 ْ ٓز٣ُت َٓ بٖالم اإلاؿاَمين  ْعص ُّٞ ٞالِضٝ ألاؾاسخي لِظٍ ال ْلِظا ٣ٞض ؤلؼم  صّختٌؿخٓضخّ ٖما  الم.  َظا ؤلٖا

ٓع  اؾخضٖاء )3(٦ما ٞٗل ؾاب٣ّ الٟغوسخي )2(اإلاكٕغ الجؼاثغي  ْبي الخؿاباث لخً خّتى ظمُٗاث اإلاؿاَمين،  ٧ّل مىض

ْبصعا٦ِا. لظل٪ ٣ٞض ٖا٢بذ ههٓم ًخّم  ْالخٟؿيراث التي ًخٗظع ٖلى اإلاؿاَمين ِٞمِا  خاث  ٨ً مً ج٣ضًم الكْغ

ٓا ٖلى  )4(ال٣اهٓن الخجاعي  ْال٣اثمين بةصاعتها الظًً لم ٌٗمل ْالٛغامت مؿيري الكغ٦ت  ٓبت الخبـ  ىضْب م اؾخضٖاءب٣ٗ

ٖٓت  ظمُٗت اإلاؿاَمين. اظخماٖاثمً  اظخمإ ٧ّل بلى  الخؿاباث غ اإلاٞغ م مً ال٣ُمت التي ج٨دؿبها الخ٣اٍع ْل٨ً بالٚغ

ٓاء باإلقِاصٗاّم الجمُٗت البلى  مً مىضْب الخؿاباث ٍٓت ؾ ٌ ؤلاقِاص،خّتى ؤْ  ؤلاقِاص بخدٟٔؤْ  ت الؿى  ٞةّن  ٞع

ٍٓت  ٓػ لِظٍ ألازيرة ؤن جهاص١ ٖلى اإلايزاهُت الؿى غ جب٣ى ٚير ملؼمت للجمُٗت، بط ًج ٌ مىضْب خّتى َظٍ الخ٣اٍع م٘ ٞع

ا ًٖ صعاًت ٧اُٞت ألّن  الخؿاباث لئلقِاص، ْبهما بىاء َظٍ ألازيرة ل٣غاَع ٓ لِـ جدلُال ل٣غاع الجمُٗت  الٛغى مىّ َ

 .)5(خؿابُتت بالغ٢ابت الخانّ بجمُ٘ اإلاُُٗاث الٟىُت ال

س ال غ البلى  بياٞت :)6(ت خاصّ اإلابدث الشاوي: الخلاٍز غ ٗامّ الخ٣ٍغ ٓم مىضْب الخؿاباث بةٖضاص ج٣اٍع ت حكضًضا زانّ ، ٣ً

ْ  مىّ ٖلى بٌٗ اإلاٗامالث التي ٢ض جدمل في َُاتها بيغاع للكغ٧اء  -اإلاؿاَمين ألامغ الظي ًجٗلّ بهٟخّ عظل مِىتؤ

غ ال .)7(ًبضي عؤًّ في َظٍ اإلاٗامالث غ التي ج٣ضم في خاالث مدضصة ْنِٟا اإلاكٕغخانّ ٣ٍْهض بالخ٣اٍع  )8(ت: جل٪ الخ٣اٍع

 ْ ْ ؤ غ اإلاغجبُت بمِام مدضصة  ْلم ًىو ال٣اهٓن ٖلى بٖضاصَازانّ جل٪ الخ٣اٍع غ ال)9(ت  ْٚالبا ما ج٩ٓن الخ٣اٍع ت خانّ . 

ْٚامًت  .)10(مدغعة بهٟت مٓظؼة 

                                                 
1
 - art- l.225-235 dernier al. Nv.c.c.f « les commissaires aux comptes présentent  dans un rapport joint au rapport 

mentionné au deuxième alinéa de l‟article l.225-100 , leur observations sur le rapport mentionné selon le cas , à l‟article 

l.225-35 ou à l‟article l.225-68 , pour celles des procédures de contrôle interne qui sont relatives a l‟élaboration et au 

traitement de l‟information comptable et financière ».  
ْبي الخؿاباث  اؾخضٖاء ًخم»ٖلى:  12م٨غع  715جىو اإلااصة  - 2 ْ  مجلـ ؤلاصاعة الظخمإمىض ً خؿب الخالت، الظي ٣ًٟل مجلـ اإلاضؤ ًٍغ

٦ْظا ل٩ل الجمُٗاث اإلاؿاَمين".  خؿاباث الؿىت اإلاالُت اإلاىتهُت 

-3- les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les assemblés d’actionnaires.          ( art.l.225-238nv.c.c.f).  
 ١.ث.ط. 828اإلااصة  - 4
ٓهجي هاصًت، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م - 5  .228.ناب
غ الٗامت ألجها الج - 6 ا ًٖ الخ٣اٍع غ بالخانت لخمُيَز ٤ؾمُذ َظٍ الخ٣اٍع

ّ
ْبهما ج خٗل ٓاهب وكاٍ الكغ٦ت  ٤ب٩ل ظ

ّ
ٓع مدضصة هو ٖلحها  خٗل بإم

ٓن، ٦ما ؤجها ج٣ضم  غ الٗام هٓغا ألَمُت اإلاؿاثل التي حٗض بكإجهابال٣اه ٖٓاث التي ًخًمجها خّتى ْ  هٟت مؿخ٣لت ًٖ الخ٣ٍغ الجسٟي في ػخمت اإلآي

غ الٗام، عاظ٘: بً ظمُلت مدمض، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م.  .104الخ٣ٍغ
لُت مداٞٓي  - 7 ٓن  الخؿاباث عؾالتَُُٓؽ ٞخحي، مؿْا ٓعاٍ في ال٣اه ٓم الؿُاؾُت،ْ  الخ١ٓ٣  الخام ٧لُتم٣ضمت لىُل قِاصة الض٦خ  الٗل

ٓ ب٨غ بل٣اًض،جلمؿان،  .226، 225، م.2013-2012ظامٗت ؤب
 .424ٖماص مدمض ؤمين الؿُض عمًان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م. - 8
9 - ٤ ٖاث الٟغصًت ْقغ٧اث ألاجخام، اإلاغاظٗت الجؼثُت، ج٣ضًغ الخؿاعة الىاظمت ًٖ خٍغ غ اإلاكْغ  ْمً ؤمشلت الخاالث التي لم ًىو ٖلحها: ج٣اٍع

 125ما. عاظ٘، ٚؿان ٞالح اإلاُاعهت، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م.
10

lauriol marc , le rapport spécial des commissaires aux comptes dans les sociétés anonymes , r.t.d. com , paris , 1955 , 

p.729. « presque tous les rapports spéciaux sont rédigés de façon à la fois bréve et vague ».  
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غ الل٣ض ٞغى ال٣اهٓن ٖلى مىضْب الخؿاباث ْي٘ ا ، م٘ الٗلم ؤن الخالت )1(ت في بٌٗ الخاالثخانّ لخ٣اٍع

ْاإلا ٣الٓخُضة 
ّ
ٟا٢باالت خٗل

ّ
غ ال ُاثج ؤما )ؤوال(ت الٗاصًت ٗاّم ؤمام الجمُٗت ال خاّم اإلاىٓمت هي التي ٌٗغى بكإجها الخ٣ٍغ

غ ؤمام الجمُٗت ال  ْجخمشل َظٍ الخاالث ُٞما ًلي: )زاهُا(.ت ٚير الٗاصًتٗاّم باقي الخاالث ٞخٗغى الخ٣اٍع

س الري ٌعسض ؤمام الجمعُت ال س العاّم ؤوال: الخلٍس ـاكباال خاّص ت العادًت)الخلٍس
ّ
ٓص التي جبرم بين : ُاث(ج في ال٣ٗ

ْبِىّ طاجّ  ٍ َظا ال٣ٗض بين ال٣اثم باإلصاعة لخؿاب هٟؿّ  ْؤخض ؤًٖاء مجلـ بصاعتها، ج٩ٓن مىا٢كت قْغ الكغ٦ت 

ال٣اثم باإلصاعة ٢ض ًغاعي مهلخخّ ٖلى ألّن  ٢ض ٌٗغى مهلخت الكغ٦ت للخُغ، طل٪مّما  للكغ٦ت،بٓنّٟ ممشال 

ْاإلاداٞٓت ٖلحها  ْاظبّ ًملي ٖلُّ ؤن ًغاعي مهالر الكغ٦ت   .)2(خؿاب الكغ٦ت التي ًمشلِا في خين ؤن 

ٓص الج٩ٓن ياعة بمهالر الكغ٦ت في  ٓا٫ لظل٪ ْي٘ اإلاكٕغ هٓ ٧ّل بُض ؤن َظٍ ال٣ٗ ٓهُا ألاخ ا بمشل زانّ ام ٢اه

اث. خُض  ٓػ َظٍ الخهٞغ ٟا٢جدذ َاثلت البُالن ٣ٖض ؤي  ال ًج
ّ
ٓاء  ُتاج ْؤخض ال٣اثمين باإلصاعة ؾ بين الكغ٦ت 

ٓعة مباقغة ْ  به   ٚير مباقغةؤ
ّ
غ مً مىضْب الخؿاباث. اؾدئظانبٗض بال ٩ٍْٓن ألامغ  مجلـ ؤلاصاعة بٗض ج٣ضًم ج٣ٍغ

ٟا٢الا٦ظل٪ بسهٓم 
ّ
ْ  ُاثج اث ؤزٔغ بطا ٧ان ؤخض ال٣اثمين بةصاعة الكغ٦ت مال٩ا ماّؾؿالتي ح٣ٗض بين الكغ٦ت 

٩ا  ْ  ال مؿيراقٍغ ْ  ٢اثما باإلصاعةؤ ٓعة ماّؾؿمضًغا للؤ ْٖلى ال٣اثم باإلصاعة الظي ٩ًٓن في خالت مً الخاالث اإلاظ٧ ت. 

البلى  ؤن ًهغح بظل٪  الاحؿغي ألاخ٩ام آلاهٟت الظ٦غ ٖلى  مجلـ ؤلاصاعة.
ّ
الٗاصًت التي جدىا٫ْ ٖملُاث  ُاثٟا٢ج

ْا ٖلى ؤي ْظّ مً  ٍْدٓغ جدذ َاثلت البُالن اإلاُل٤ ٖلى ال٣اثمين بةصاعة الكغ٦ت ؤن ٣ٌٗض الكغ٦ت م٘ ػباثجها. 

يا لضٔ الكغ٦ت ٍٓ ٢ْغ ْ  الٓظ ٓا مجها ٖلى ٞخذ خؿاب ظاع لِم ٖلى اإلا٨كٝٓؤ ْ  ؤن ًدهل ، ٦ما ًدٓغ ؤ ٣ت ؤزٔغ بٍُغ

ٓا مجها ْ  ٦ُٟال  ٖلحهم ؤن ًجٗل جاٍ اللرزاماتهم اخخُاَُايامىا ؤ
ّ
ٓا للجمُٗت  اج ْبي الخؿاباث ؤن ٣ًضم ْٖلى مىض الٛير. 

غا ٗاّم ال ٟا٢الاا ًٖ زانّ ت ج٣ٍغ
ّ
ْجخٓلى الجمُٗت ال ُاثج غ مىضْب ٗاّم التي عزو بها اإلاجلـ  ت الٟهل في ج٣ٍغ

ال ٓػ الًُٗ في  الخؿاباث  ٟا٢الاًج
ّ
  التي جهاص١ ٖلحها ُاثج

ّ
الفي بال ٓػ لل٣اثمين باإلصاعة اإلاٗىُين  خا٫ الخضلِـ. ًج

ال جازظ في  ٍٓذ  ٓا في الخه خباع ؤن ٌكرر٧ لبُت مِمؤؾِ الٖا  .)3(لخؿاب الىهاب ْألٚا

ٟا٢الا٣ً٘ ٖلى ٖاج٤ مىضْب الخؿاباث في مجا٫  الرزام ؤَّم  مً ههٓم ال٣اهٓن الخجاعي ؤن دبّينً
ّ
 ُاثج

غا  ٓاء ٧اهذ زانّ اإلاىٓمت، ًخجؿض في بٖضاصٍ ج٣ٍغ ٟا٢ا خ٫ٓ َظٍ ألازيرة ؾ
ّ
ٓعةؤْ  )4(مىٓمت ُتاج  ؤّن  )5(مدٓ

ّ
 بال

ٓإ ؤَّم  ألاق٩ا٫ الظي ًُغح ًٖ ٓاٍ ِٞل ٌكمل َظا ألازير ظمُ٘ ؤه ًْٖ مدخ غ؟  ٟا٢الاُت َظا الخ٣ٍغ
ّ
الٗاصًت؟  ُاثج

غ للجمُٗت ال ْما ٓ اإلاُٗاص الظي ٣ًضم ُّٞ الخ٣ٍغ  ت للمؿاَمين؟ٗاّم َ

س ال-ؤ ـاكباال خاّص ؤَمُت الخلٍس
ّ
غ  :ُاثج خ٫ٓ  زاّم بن الِضٝ ألاؾاسخي مً ْي٘ مىضْب الخؿاباث لخ٣ٍغ

ٟا٢الا
ّ
ٓماث الصخُدت  ُاثج التي عزو بها اإلاجلـ، َٓ يمان خه٫ٓ اإلاؿاَمين ٖلى ؤ٦بر ٢ضع مم٨ً مً اإلاٗل

٣اإلا
ّ
ٟا٢الات بهظٍ خٗل

ّ
ٍ التي جم ُاثج ْ  ْالكْغ ٦ْظا اٖلى ؤؾاؾِا ببغام َظٍ ألازيرة  ٟا٢الاجبإ بظغاءاث الررزُو 

ّ
 ُاثج

ْالتي لم جغزو مً ٢بل اإلاجلـ،  ْبنضاع ٢غاع خّتى الخايٗت للررزُو في ج٣ضًٍغ  ًدؿجى لِم ببضاء عؤحهم ًٖ صعاًت 

ٟا٢الاص٤ُ٢ خ٫ٓ 
ّ
غ  ْلٗل ما .ُاثج ض َظا الخ٣ٍغ ٓ ؤن الظي ٌٗضٍ مىضْب للخؿاباث ؤَّم  ًٍؼ ْزبرجّ  ٞاؾخ٣اللُخُّت َ

                                                 
ت، - 1 ٢ُٓت، لبىان، 1، ٍ.1ط. بلُاؽ هان٠ُ، مٓؾٖٓت الكغ٧اث الخجاٍع ٓعاث الخلبي الخ٣  .289، م.2009، ميك
 .106بً ظمُلت مدمض، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م. - 2
ْج٣ابلِا اإلااصة  628اإلااصة  - 3 ً. ١672.ث.ط باليؿبت لكغ٦ت اإلاؿاَمت طاث مجلـ ؤلاصاعة   ١.ث.ط باليؿبت لكغ٦ت اإلاؿاَمت طاث مجلـ اإلاضًٍغ
 ١.ث.ط. 2ْ 1ٝ 628اإلااصة  - 4
  ١.ث.ط. 3ٝ 628اإلااصة  - 5
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ُٖٓت قاملت ْخ٣ُ٣ُت ًٖ َظٍ جم٨ىّ مً ج٣ ٓماث مٓي ٟا٢الاضًم مٗل
ّ
اُاثج ْلِظٍ ألاؾباب الؿاب٤ ط٦َغ  ٞةّن  ، 

غ ال ْلت الجمُٗت البلى  ًاصي خاّم ُٚاب الخ٣ٍغ ٟا٢الات التي جىٓغ في اإلاهاص٢ت ٖلى ٗاّم بُالن مضا
ّ
الؿالٟت  ُاثج

َْظا إلاسالٟت ال٣اهٓن   .)1(الظ٦غ، 

اث ْ  غ في يمان قٟاُٞت الخهٞغ ٣ت مباقغة الاظخماُٖتجخمشل الٛاًت مً َظا الخ٣ٍغ ْ  اإلابرمت بٍُغ مباقغة  ٚيرؤ

ْاة بين اإلاؿاَمين مً زال٫ بٖالمِم اخررامام٘ مؿيري الكغ٦ت  ٕٓ مً  -ت ٞئت ألا٢لُت مجهمزانّ  -إلابضؤ اإلاؿا بهظا الى

ْمً ظِت ؤزٔغ للخدظًغ مً  اث، َظا مً ظِت  ً بةبغام َظٍ الخهٞغ بم٩اهُت خه٫ٓ حٗؿ٠ مً َٝغ اإلاؿيًر

اث إلاهلختهم الشخهُت غ اإلاؿاَمين في ِٞم جل٪  .)2(الخهٞغ ٟا٢الا٦ما ٌؿاٖض َظا الخ٣ٍغ
ّ
ٍ  ُاثج اإلا٣ٗضة ْقْغ

لِم للٟهل ٞحها باإلاهاص٢ت ٖلحها ْجدضًض اإلاؿخُٟض مجها. َُٞا ْ  ببغامِا  ْاضختؤ ٌ طل٪ بغئٍت   ٞةّن  طل٪،بلى  ي٠.ٞع

غ ٣ًضم َظا الخ ين ٧ّل ٣ٍغ ْالخؿاثغ اإلاخباصلت بين الُٞغ ٓماث التي جٓضر للجمُٗت ألاعباح   .)3(اإلاٗل

س: -ب  مظمىن الخلٍس

ٕٓ  ًخّم  ٟا٢الاالدؿائ٫ في َظا الهضص ًٖ ه
ّ
غ ال ًخّم التي  ُاثج  ؟خاّم بٖالم اإلاؿاَمين بها مً زال٫ الخ٣ٍغ

ٟا٢الابن 
ّ
غ ال ُاثج ٕٓ بُان في الخ٣ٍغ ٓاظب بزًاِٖا إلاهاص٢ت الجمُٗت ال خاّم مٓي ت ٗاّم هي جل٪ ال

ٟا٢الاللمؿاَمين. ٞهي مً باب ؤْلى 
ّ
 ْالتي ؤٖلم بها مىضْب الخؿاباث مً ٢بل عثِـ مجلـ ؤلاصاعة )4(اإلاغزهت ُاثج

 ْ ٟا٢الاعثِـ مجلـ اإلاغا٢بت خؿب الخالت، جم ؤ
ّ
ْبهما  ُاثج ْل٨ً لم ًبلٜ بها  ٓع   كِٟاا٦دالتي هالذ بطن اإلاجلـ اإلاظ٧

 .)5(ؤزىاء جإصًت مِامّ الغ٢ابُت

ٟا٢الا٦ْظا 
ّ
ْالتي ٦ُِٟا مىضْب الخؿاباث بإجها جىضعط يمً  ُاثج ٟا٢الااإلابرمت مً صْن جغزُو 

ّ
 ُاثج

 .)6(الخايٗت إللؼامُت الررزُو اإلاؿب٤

ٟا٢الاؤما 
ّ
ْبالخالي ٞهي ال)7(الٗاصًت ُاثج ًيخج ٖىّ مّما  جسً٘ للررزُو ، ٣ٞض ؾ٨ذ ٖجها اإلاكٕغ الجؼاثغي، 

غ ال  .خاّم ٖضم جًمُجها في الخ٣ٍغ

                                                 
 .75زلٟاْي ٖبض الباقي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م. - 1
 .107بً ظمُلت مدمض، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م. - 2

3
 -lauriol marc , opcit , p.730. « le rapport spécial des convention doit logiquement donner tous renseignements éclairent 

l‟assemblés par les avantages et les charges réciproques des parties ».  
ٓن ألامغ باليؿبت لال - 4 ٟا٩ً٢

ّ
ْ ما  اث التي ح٣ٗض بين الكغ٦تُج ٩ا ؤم ال، مؿيرا ؤم ٢اثما ّؾؿؤ ٓن ؤخض ال٣اثمين باإلصاعة مال٩ا قٍغ اث ؤزٔغ ٖىضما ٩ً

ْ  باإلصاعة ًماّؾؿمضًغا للؤ ٓ مجلـ اإلاضًٍغ ْ  ت ًٖ ٓن في خالت مً الخاالث اإلاخ٣ضمت ؤن ًهغح بظل٪ؤ ٓ الظي ٩ً ْٖلى الًٗ بلى  مجلـ اإلاغا٢بت. 

ْ  مجلـ ؤلاصاعة  ١.ث.ط.  1ٝ 672ْاإلااصة  2ٝ 628: اإلااصة اإلاغا٢بت. عاظ٘مجلـ ؤ
ٓهجي هاصًت، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م. - 5  .231ناب
ٟا٢ْهي  - 6

ّ
ٍْىُب٤ َظا  ُاثاج ٓعتها، حٗين في َظٍ الخالت بزًاِٖا إلظغاء ؤلاطن اإلاؿب٤  ْمىٗا لخُ ٓلِا  ٖاصًت في ألانل ٞةطا خامذ الك٥ٓ٩ خ

ال ٟا٢زير ٖلى ال٣اثم باإلصاعة الظي ٣ٌٗض ٣ًخهغ َظا اإلاهُلر ألا  الخ٨م ٖلى ظمُ٘ الٗملُاث م٘ الؼباثً 
ّ
مً قغاء ؾل٘ ْزضماث م٘  ُاثاج

ٓعٍض ؾل٘ ٓن بخ ٓم ٓػ جمضًضٍ ٖلى ال٣اثمين باإلصاعة الظًً ٣ً ْبهما ًج ْ  الكغ٦ت   الكغ٦ت.بلى  بًاج٘ؤ

ٖٓؼة صًضن، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م.  .10عاظ٘ في َظا اإلاٗجى: ب
ٟا٢الاْهي  - 7

ّ
ْؤخض  ُاثج ْ  ػباثجها مً ال٣اثمين باإلصاعةالتي ج٣٘ بين الكغ٦ت  ْاإلا ما بينؤ ت بطا ما٧ان ألخض ال٣اثمين باإلصاعة مهلخت اّؾؿالكغ٦ت 

ْ  مباقغة ٣ٍْ٘ الُاب٘ الٗاصي  628ْالتي خلذ مدلِا اإلااصة  1975ؾبخمبر26اإلااعر في  75-59مً ألامغ ع٢م  627اإلااصة  مباقغة. عاظ٘ٚير ؤ خالُا. 

٨َْظا،   .ٝ ٟا٢ اٖخبرثٖلى ٖاج٤ ال٣ًاء، الظي ًٓل ٖلى ٧ل خا٫ مغجبُا بالْٓغ
ّ
ط للمضًغ الٗام، بطا ماجم طل٪  ُاثاج ٌٍٓ الخْغ ٖاصًت: مىذ حٗ

،ً ْ  لهالر ٧ل اإلاضًٍغ ٣ْٞا ل٣ٗض الٗمل، بُ٘ مسُماث للكغ٦ت مً َٝغ اإلاضًغ، ال٣ٗض اؤ ٌٍٓ الُغص  إلابرم مً َٝغ ال٣اثم ٦ظل٪ مىدّ حٗ

ٓػٍت،  ٟا٢الاباإلصاعة م٘ قغ٦ت ، ببغام ٣ٖض بًجاع الًضزل في اليكاٍ الٗاصي للكغ٦ت... عاظ٘ في َظا الهضص: ميراْي ٞ
ّ
الٗاصًت في الكغ٧اث  ُاثج

ت، مجلت اإلا َْغان، ٕ.اّؾؿالخجاٍع ْالخجاعة، ٧لُت الخ١ٓ٣، ظامٗت   .21، 20، م.2009، 5ت 



    6102   خٌاٌ     – 34عذد   -رلهّخ دساسبد جلبيعخ األغٌاغ 
 

262 

ٟا٢مىضْب الخؿاباث  ا٦دكاٝؤما في خالت 
ّ
ٍغ ال ُاثاج ٖٓت، ُٞٗلً ًٖ َظٍ اإلاسالٟت في ج٣ٍغ ٤اإلا ٗامّ ممى

ّ
 خٗل

غ ال ْلِـ الخ٣ٍغ ٍٓت  ْاإلاهاص٢ت ٖلى الخؿاباث الؿى  .خاّم باإلاغا٢بت 

ٟا٢الاؾب٤، ؤن الٗبرة في مّما  بطن، وؿخيخج
ّ
غ ال ُتج ٓاٞغ َظا  خاّم مدل الخ٣ٍغ هي "بظغاء الررزُو" ٞةطا ج

ٟا٢الاألازير ٧اهذ 
ّ
غ  ُتج ٕٓ ج٣ٍغ ٠بطا ؤّما  زاّم مٓي

ّ
ٟا٢َظا ؤلاظغاء ٞى٩ٓن بهضص  جسل

ّ
بلى  جدخاط ٖاصًت، ال ُتاج

غ  ْطل٪ هٓغا لٗضم  زاّم ج٣ٍغ ٟا٢بطا ٧اهذ ؤّما  ٖىهغ الخُغ. اخخمالِامً َٝغ مىضْب الخؿاباث 
ّ
ٖٓت  ُتاج ممى

ْبهما بؿبب  ٖٓت  ٓص الررزُو ألجها ؤنال ممى غ لِـ لٗضم ْظ ٣ٞهي جسغط مً بَاع الخ٣ٍغ
ّ
غ الحٗل ْلِـ  ٗامّ ِا بالخ٣ٍغ

ْبياٞتخاّم ال ٟا٢الابخهاء بلى  .
ّ
غ الٗاّم الخايٗت إلاهاص٢ت الجمُٗت ال ُاثج ٖلى  خاّم ت، ًخٓظب ؤن ًدخٓي الخ٣ٍغ

ٟا٢الاؤؾماء اإلاؿخُٟضًً مً 
ّ
ْ ُاثج ٕٓ ، َبُٗت  ٟا٢الامٓي

ّ
ْ  ُاثج ٍ ببغامِا  ٓماث التي مً قإجها  ٧ّل ْج٣ضًغ قْغ اإلاٗل

ْاضخت ْناص٢ت ًٖ َظٍ  ٟا٢الابُٖاء عئٍت 
ّ
ٓة للمهاص٢ت ٖلحها، ٧الؿٗغ اإلاخ٤ٟ ٖلُّ، ٗاّم للجمُٗت ال ُاثج ت اإلاضٖ

 ْ ٓماث مّضةؤؾالُب  ا مً اإلاٗل ْٚيَر ٓلت الىاظمت، ٖال٢ت اإلاخٗا٢ض بمجالـ الكغ٦ت    اإلاِمت.الضٞ٘، الٗم

ٟا٢الاحٗضاص  -
ّ
 ت.ٗاّم ْالخِٗضاث الخايٗت إلاهاص٢ت الجمُٗت ال ُاثج

س ال -ج ـاكباال خاّص مُعاد بًداع الخلٍس
ّ
ٓم الخىُٟظي ع٢م 6َب٣ا للماصة :ُاثج الظي  )1(  11-202مً اإلاغؾ

غ ال ْآظا٫ بعؾالِا، ًلرزم مداٞٔ الخؿاباث بٗغى الخ٣ٍغ ْؤق٩ا٫  غ مداٞٔ الخؿاباث   خاّم ًدضص مٗاًير ج٣اٍع

ٟا٢باال
ّ
ٓما ٢بل  ُاثج ٓة للبض في ٗاّم الجمُٗت ال او٣ٗاصزال٫ ؤظل زمؿت ٖكغ ً ٟا٢الات اإلاضٖ

ّ
َْظا  ُاثج اإلابرمت، 

إلًخُاب٤ م٘ الىو الظي ًمىذ الخ٤ للمؿاَمين في  ٓما  الَا غ مىضْب الخؿاباث زال٫ الخمؿت ٖكغ ً ٖلى ج٣اٍع

عي )2(ت الٗاصًت ٗاّم الجمُٗت ال الو٣ٗاصالؿاب٣ت  ٦ْسخام لِظا الٗىهغ مً الضعاؾت ٧ان مً الًْغ مشا٫  اؾخدًاع .

غ  )3(ال٣ًاجي الٟغوسخي الاظتهاصًٖ  ٟا٢باال زاّم خ٫ٓ مؿإلت بٖضاص مىضْب الخؿاباث ج٣ٍغ
ّ
، خُض جخلخو ُاثج

ت  x patrisاج٘ َظٍ ال٣ًُت خ٫ٓ الؿُض ٢ْ ٓا في مجلـ مغا٢بت docineمضًغ للكغ٦ت اإلاضهُت ال٣ٗاٍع ًْٖ ، ٧ان مؿاَما 

٢ٓذ مؿاَمت x، ؤن الؿُضة 1988، 1985بين  uffoالكغ٦ت  ٧ْاهذ في هٟـ ال ت،  ٨ت في الكغ٦ت اإلاضهُت ال٣ٗاٍع ...، قٍغ

ٓة في مجلـ بصاعة الكغ٦ت  ًْٖuffo ٓع جُب٤ُ ٟا٢الا، خُض ٧ان ال٣هض مً ؤلاظغاء اإلاظ٧
ّ
اإلابرمت بين الكغ٦خين،  ُاثج

ْالؿُضة  ٧ّل خُض ٧ان  ْمؿاَمين مكرر٦ين  xمً الؿُض   ً َىا٥ ٣ٖض بًجاع بين  خُض بّن . 1988ؾىت خّتى مضًٍغ

٘ صٖٔٓ لبُالن َظٍ  ْبالخالي جم ٞع اصة في بض٫ ؤلاًجاع  ٢ْٗذ الٍؼ ْل٨ً  ين  ٟا٢الاالُٞغ
ّ
ٓاث ّضةإلا ُتج مً  ابخضاءزالر ؾى

ش  ٟا٢الاجاٍع
ّ
غ ال خُض بّن .ُتج ٟا٢الاإلاىضْب الخؿاباث ٢ض ٖغى ألاؾباب التي مىٗذ جغزُو َظٍ  خاّم الخ٣ٍغ

ّ
مً  ُتج

ْمهاص٢تها مً ٢بل الجمُٗت ال ْبالخاليٗاّم َٝغ عثِـ مجلـ ؤلاصاعة  ٓااإلاؿاَمين ٢ض  ٞةّن  ت. ٓمت زُيرة  اؾخلم مٗل

ٟا٢الاْص٣ُ٢ت خ٫ٓ مًمٓن 
ّ
ٟا٢الاظمُ٘  ٞةّن  . ْخؿب ال٣ًاءُتج

ّ
ٓا٣ٞت مؿب٣ت الًم٨ً  ُاثج التي خهلذ صْن م

  بلٛائها
ّ
ٓا٢ب ْزُمت ٖلى الكغ٦ت.بال م ؤن َظٍ  بطا ٧اهذ لِا ٖ ٟا٢الاٞبالٚغ

ّ
اصة في بض٫  ُتج اإلاخىإػ ٞحها ٧ان ٞحها ٍػ

 ؤجّ  ؤلاًجاع الؿىٓي 
ّ
ًذ مد٨مت  .uffoها لم جًغ بمهالر الكغ٦ت بال ألظلِا، ٞع ٞغؾاي  اؾخئىاْٝلِظٍ ألاؾباب 

ْؤًضث َلب ٢ب٫ٓ  ت   .uffoمً ٢بل الكغ٦ت  الاؾخئىاَٝلباث الكغ٦ت اإلاضهُت ال٣ٗاٍع

س التي حعسض ؤمام الجمعُت ال ٤بن ؤلاظغاء اإلا:ت ػير العادًتعاّم زاهُا: الخلاٍز
ّ
بخٗضًل عؤؾما٫ الكغ٦ت، ٩ًٓن  خٗل

اصة ْ  بالٍؼ غ ؤ  .زاّم بالخسٌُٟ ْفي ٧لخا الخالخين ًلرزم مىضْب الخؿاباث بةٖضاص ج٣ٍغ

                                                 
ْآظا٫ بعؾالِا، ط.ع.ٕ.  2011ماي26اإلااعر في  11-202ٓم الخىُٟظي ع٢م مً اإلاغؾ 06اإلااصة  - 1 ْؤق٩ا٫  غ مداٞٔ الخؿاباث   .30ًدضص مٗاًير ج٣اٍع
 ١.ث.ط. 680اإلااصة  - 2

3-C.a , 19 décembre 2002, N17-3266 , bull 2011 , n.p.b.  
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ادة في زؤطماٌ الؼسهت-ؤ ٤ بنضاع ؤؾِم ظضًضة ًاصي:)1(خالت الٍص اصة عؤؾما٫ الكغ٦ت ًٖ ٍَغ بلى  بن ٍػ

غ خ٤ ألاٞ ْٖلى َظا ألاؾاؽ ٢غع اإلاكٕغ خماًت اإلاؿاَمين ال٣ضامى بخ٣ٍغ ًلُت بصزا٫ َاثٟت ظضًضة مً اإلاؿاَمين، 

اصة عؤؾما٫ الكغ٦ت بيؿبت ما ٩ّل في ألاؾِم الجضًضة خُض ٩ًٓن ل الا٦خخابفي  ًمل٨ّ مً  مؿاَم ؤن ٨ًخدب بإؾِم ٍػ

َْظا ما ْالشاهُت مً اإلااصة  ؤؾِم ؤنلُت  ٚير ؤهّ بطا ٧ان  .)2(مً ال٣اهٓن الخجاعي  694جًمىّ نغاخت ال٣ٟغة ألاْلى 

  باألًٞلُت مً الخ١ٓ٣ اإلاالُت للمؿاَمين ال٣ضامى، الا٦خخابخ٤ 
ّ
 ؤه

ّ
ْٖلى َظا  ٗامّ ّ خ٤ ٚير م٣ُض بالىٓام البال

اصة في عؤؾما٫ الكغ٦ت بمٓظب ؤؾِم ظضًضة صْن الخ٤ في ألاًٞلُت في  ٓػ الٍؼ ْمغاٖاة إلاهلخت الكغ٦ت، ًج ألاؾاؽ 

ٍ جًمىتها اإلااصة  الا٦خخاب ٣ْاإلا )3(الخجاعي مً ال٣اهٓن  697بإؾِم ظضًضة ل٨ً بكْغ
ّ
عة الخه٫ٓ زانّ ت خٗل ت بًْغ

غ مجلـ ؤلاصاعة ْ  ٖلى ج٣ٍغ ْبي الخؿاباث.ؤ غ مجلـ مىض ْج٣ٍغ  ً  مجلـ اإلاضًٍغ

ٓلت ٦كِاصاث  )4(بن َظا ال٣غاع ٍٓذ الاؾدشماع ٩ًٓن ٖىض بنضاع مٗٓم ال٣ُم اإلاى٣ ، )5(ْقِاصاث الخ٤ في الخه

ٍٓل الاؾخد٣ا١ؾىضاث  ٓلت  ا٦خخابْؾىضاث طاث ٢ؿُماث  )6(ال٣ابلت للخد ا مً ال٣ُم اإلاى٣ ْٚيَر  .)7(باألؾِم... 

 )8(ٞحها زؿاعة  خد٤٣ّجسٌُٟ عؤؾما٫ الكغ٦ت ٩ًٓن في الخالت التي ج ٞةّن  مبضثُا،خالت جسـُع زؤطماٌ الؼسهت:-ب

ْعَا ٗاّم ٢غاع الخسٌُٟ ٩ًٓن مً َٝغ الجمُٗت ال ٞةّن  ٦ْما َٓ مٗلٓم ْالتي بض ًم٨ً ؤن جٟٓى ت ٚير الٗاصًت 

ًؤْ  لل٣ُام بظل٪ مجلـ ؤلاصاعة َْٓ ما ؤ٦ضجّ اإلااصة )9(مجلـ اإلاضًٍغ اهٓن الخجاعي بىهِا ٖلى ماًلي: مً ال٣ 712.

ٓػ لِا ؤن جٟٓى إلاجلـ ؤلاصاعةٗاّم ج٣غع الجمُٗت ال" إلاجلـ ؤْ  ت ٚير الٗاصًت جسٌُٟ عؤؾما٫ الكغ٦ت التي ًج

ً خؿب الخالت  ْاة بين الهالخُاث لخد٣ُ ٧ّل اإلاضًٍغ ٓػ لِا في ؤي خا٫ ؤن جمـ بمبضؤ اإلاؿا ٣ّ ٚير ؤهّ الًج

ٕ جسٌُٟ عؤؾما٫ الكغ٦ت اإلاؿاَمين. ٓما ٖلى ألا45مىضْب الخؿاباث ٢بل بلى  ٍْبلٜ مكْغ  او٣ٗاصمً ٢ّل ً

ٌٍٓ الجمُٗت ؤْ  ْٖىضما ًد٤٣ مجلـ ؤلاصاعة الجمُٗت. ً خؿب الخالت الٗملُاث بىاءا ٖلى جٟ مجلـ اإلاضًٍغ

ٓم بةظغاء الخٗضًل اإلاىاؾب لل٣اهٓن ألاؾاسخيت، ٗاّم ال ٣ٍْ ْاإلاالخٔ في َظا  .)10(ًدغع مدًغ بظل٪ ٣ًضم لليكغ، 

غ ال دت  خاّم الهضص ؤن اإلاكٕغ لم ًلؼم مىضْب الخؿاباث بةٖضاص الخ٣ٍغ ٓعة نٍغ ٕ  ْا٦خٟىبه عة ببالّٚ بمكْغ بًْغ

ْعاء طل٪ بلؼام مىضْب الخؿاباث بهظا ؤلاظغاء في خالت  جسٌُٟ عؤؾما٫ الكغ٦ت ل٨ً ٌؿخٟاص يمىُا ؤهّ ٢هض مً 

                                                 
ْ  ًؼاص عؤؾما٫ الكغ٦ت، بما بةنضاع ؤؾِم ظضًضة - 1 ٓصة. عاظ٘ اإلااصة ؤ  ١.ث.ط. 687بةياٞت ٢ُمت لؤلؾِم اإلآظ
اصة عؤؽ ما٫ للمؿاَمين بيؿبت ٢ُمت ؤؾِم خ٤ ألاًٞلُت في  الا٦خخابجخًمً ألاؾِم خ٤ ألاًٞلُت في  ٖلى:  1ْ2ٝ 694جىو اإلااصة  - 2 في ٍػ

اصة عؤؽ اإلاا٫". الا٦خخاب  في ألاؾِم الى٣ضًت الهاصعة لخد٤ُ٣ ٍػ
اصة في عؤؽ اإلاا٫ ؤن جلغي خ٤ الخٟايل في  697جىو اإلااصة  - 3 ٓػ للجمُٗت الٗامت التي ج٣غع الٍؼ بُالن  ْجٟهل جدذ َاثلت الا٦خخاب١.ث.ط:"ًج

ْلت بهظا الكإن بىاء غ مجلـ ؤلاصاعة اإلاضا ْ  ٖلى ج٣ٍغ ْبي الخؿاباث".ؤ غ مجلـ مىض ْج٣ٍغ  ً  مجلـ اإلاضًٍغ
ٓاء  - 4 ٤ؾ

ّ
ْ  الا٦خخابألامغ ب٣غاع مىذ الخ٤ الخًُٟلي في  حٗل  ٢غاع بلٛاء َظا الخ٤.ؤ

ٓن الخ 1ٝ 66م٨غع  715اإلااصة  - 5 غ مجلـ ؤلاصاعة جاعي:" جيصخئ الجمُٗت الٗامت بىاءمً ال٣اه ْ  ٖلى ج٣ٍغ ْبىاءؤ غ مىضْب  مجلـ اإلاغا٢بت  ٖلى ج٣ٍغ

ٍٓذ بيؿبت ال الاؾدشماع الخؿاباث، قِاصاث  ْػ عب٘ عؤؾما٫ الكغ٦ت. ْقِاصاث الخ٤ في الخه  جخجا
ْ  ١.ث.ط:" جغزو الجمُٗت الٗامت ٚير الٗاصًت 116م٨غع 715اإلااصة  - 6 غ مجلـ ؤلاصاعةؤ ْ  ج٣غع بىاء ٖلى ج٣ٍغ ْ  مجلـ اإلاغا٢بتؤ ً، ؤ مجلـ اإلاضًٍغ

غ زام إلاىضْب الخؿاباث ً ٤ْٖلى ج٣ٍغ
ّ
ٍٓل بنضاع ؾىضاث  خٗل ٍٓل اؾخد٣ا١بإؾـ الخد  ؤؾِم".بلى  ٢ابلت للخد

غ مجلـ ؤلاصاعة 110م٨غع  715اإلااصة  - 7 ٓلت بىاء ٖلى ج٣ٍغ ْ  ١.ث.ط:" جغزو الجمُٗت الٗامت ٚير الٗاصًت للمؿاَمين بةنضاع ال٣ُم اإلاى٣ مجلـ ؤ

ْ  اإلاغا٢بت ْمىضْب الخؿاباث".ؤ  ً  مجلـ اإلاضًٍغ
8-Maatouk Mohammed Jamal , l‟information des actionnaires dans la société anonyme en droit marocain , thèse pour le doctorat en 

droit privé , faculté de droit et sciences économique , université de paris , 16 novembre 2001 , p.117. « la réduction du capital 

intervient le risque la société a subi des pertes… ».  
9- Granier thierry ,l‟information des actionnaires, études juridiques, CNCC edition,paris,Janvier2003, p.30.  

ٓن الٟغوسخي اإلااصة  712اإلااصة  - 10 ْج٣ابلِا في ال٣اه  .١l.225-204 c.c.f.ث.ط 
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المُت التي  ا٦دك٠ َْظا ٖلى ؤؾاؽ اإلاِام الغ٢ابُت ْؤلٖا ٕ حهضص مهالر اإلاؿاَمين.  خ٘ بها َظا ًخّم ؤن َظا اإلاكْغ

 ألازير.

س الج:  ْبين اإلاىخمين ل:)1(الاهـصاٌؤو  الاهدماجي بدالت خاّص الخلٍس الكغ٧اث اإلاٗىُت  ٩ّل ل٣ض ؤلؼم اإلاكٕغ اإلاىض

ٕٓ  باالهضماط غ  اهٟها٫ْمىضْب الخؿاباث للكغ٦ت مٓي ٓن  بالٗملُخين. زاّم بةٖضاص ج٣ٍغ ٞدؿب ههٓم ال٣اه

٣ٍْضم  )2(الخجاعي   ًً٘ ٓ ْب َْؿاٖضَم ٖىض  ٩ّل الخؿاباث ل مىض غا ًٖ َغ١  الا٢خًاءقغ٦ت،  جهم، ج٣ٍغ زبراء ًسخاْع

 ْ ْبي الخؿاباث زانّ ؤلاصماط  ٓٙ إلاىض ألظل طل٪ ٌؿ إلت ًٖ م٩اٞإة الخهو اإلا٣ضمت للكغ٦ت اإلاضمجت.  ٖلى  الَا

ت
ّ
ىتاإلاؿدىضاث اإلاُٟضة، لضٔ ٧ل قغ٦ت م ٧اٞ ُّ ٍْجٗل جدذ جهٝغ  .ٗ غ مىضْب الخؿاباث في اإلا٣غ الغثِسخي  ًٓي٘ ج٣ٍغ

ٓما الؿاب٣ت اإلاؿاَمين فؤْ  الكغ٧اء ٕ ؤلاصماط الو٣ٗاصي ْٝغ الخمؿت ٖكغ ً ٓة للىٓغ في مكْغ ْ  الجمُٗت اإلاضٖ ؤ

ى ٖلحهم  الاؾدكاعة ْفي خا٫.الاهٟها٫ ٕ ال٣غاع اإلاْٗغ غ للكغ٧اء م٘ مكْغ  .)3(ال٨خابُت، ًٓظّ َظا الخ٣ٍغ

س ال غ : اإلاصادكت على بحمالي ؤعلى ألاحىز ب خاّص د: الخلٍس باإلاهاص٢ت ٖلى  زاّم ًلرزم مىضْب الخؿاباث بةٖضاص ج٣ٍغ

غ ٌؿخيخج مً زال٫ هو اإلااصة  َْظا الخ٣ٍغ ٓع  ٓم، .)4(مً ال٣اهٓن الخجاعي  680بظمالي ؤٖلى ألاظ  ٞةّن  ٨ٞما َٓ مٗل

ٓع ًخدهل ٖلحها طْي ؤٖلى ؤظغ َْم ٚالبا ال٣اثمين باإلصاعة م٘ الٗلم ؤن َاالء ألاجخام ًبلٜ  َىا٥ ؤظ

ٍْخٗين بزباث َظٍ اإلابالٜ ٧لِا في ملخ٤  ْٖلى مىضْب الخؿاباث متى الخٔ ؤن َظٍ  زاّم زمؿت. بدؿاباث الىخاثج 

ٓع ال ٍغ ألهّ ًسصخى ؤن ٌؿحئ َاالء ألاجخام  ألاظ ٓح في َظا اإلالخ٤ ؤن ًشبذ طل٪ في ج٣ٍغ  اماؾخسضجِٓغ بٓي

م في الكغ٦ت بخد٤ُ٣ مىاٞ٘ جخهُت بدخت، بطن ٌؿمذ َظا ؤلاظغاء ل ٓلت لِم بد٨م مغا٦َؼ مً ٩ّل الؿلُاث اإلاس

إلحهمّ ألامغ  ْالتي حٗخبر ظؼءا م٣خُٗا مً ؤعباح الكغ٦ت. بااَل  ٖلى خ٣ُ٣ت اإلابالٜ التي ًخدهلٓن ٖلحها 

غ مىضْب الخؿاباث، حٗخبر باَلت  ْهٓغا ألَمُت ج٣اٍع الث اإلاخسظة مً ٢بل الجمُٗت ال٧ّل ْؤزيرا،  ت ٗاّم اإلاضا

ْٚير الٗاصًت في ُٚابها  ٢اهٓن الكغ٧اث الجؼاثغي. )5(َْظا ما ؤ٢غجّ ههٓم ،الٗاصًت 

 الخاجمت

إل٣ًخطخي جم٨ين اإلاؿاَم مً  ٗامّ بطا ٧ان اإلابضؤ ال  ٓا٫ الكغ٦ت الَا  ؤّن  ٖلى ؤخ
ّ
َاظـ الخٟاّ ٖلى  بال

ٕ ًخُلب بلؼام بٌٗ الُِئاث بالغ٢ابت ٖلى ٗاّم اإلاهلخت ال ٓماث ،ٞاإلاؿاَمٓن مً  صّختت للمكْغ ْمًمٓن اإلاٗل

ٍٓذ ٖلى بصاعة الكغ٦ت، ل٨ً باليؿبت لكغ٧اث اإلاؿاَمت هجض ما  ٤ الخه زال٫ الجمُٗاث ًماعؾٓن ع٢ابتهم ًٖ ٍَغ

ٓ م َْ ٓ في مِىت خغة  ْالتي جماعؽ مً َٝغ ًٖ ٓهاٌٗٝغ بالغ٢ابت اإلاداؾبُت اإلاؿخ٣لت   ىضْب الخؿاباث اإلاىٓم ٢اه

تٖلى َظا ألاؾاؽ ال بض مً جم٨ين َظا الجِاػ مً 
ّ
ٓا٫ الكغ٦ت ٧اٞ ٓماث ختي ٌؿخُُ٘ الاَمئىان ٖلى ؤخ بالخالي ْ  اإلاٗل

                                                 
ْ  ل٣ض هٓم اإلاكٕغ الجؼاثغي ؤخ٩ام ؤلاصماط - 1 ٓاص مً ؤ ٓن الخجاعي. م٘ ؤلاقاعة ؤهّ لم ًخُغ١  764 بلى 744الاهٟها٫ في اإلا خالت بلى  مً ال٣اه

ْا٦خٟى بةؾ٣اٍ ؤخ٩ام ؤلاصماط ٖلحها.  الاهٟها٫ 
 م٨غع ١.ث.ط. 715اإلااصة  - 2
 ١.ث.ط. 752اإلااصة  - 3
 .١.ث.ط 680اإلااصة  - 4
 ١.ث.ط. 733عاظ٘ اإلااصة  - 5
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الم ،ًررجب ٖلى ٖاج٣ت الرزام مماعؾت الغ٢ابت بك٩ل الث٤. َٓ اٖضاص ْ  ٞبد٨م خه٫ٓ مىضْب الخؿاباث ٖلى الٖا

غ مً ؤظل اَإل اإلاؿ ٫ ٖلى ج٣ٍغ ٓماث ْ  صّختاَمين بالٓيُٗت اإلاالُت للكغ٦ت باٖخباٍع اإلاؿْا ت زانّ ظضًت اإلاٗل

غ ٢ض ٩ًٓن  ٍٓا، ًخّم ا ٖاّم اإلاداؾبُت مجها. َظا الخ٣ٍغ ْ  اٖضاصٍ ؾى   .تزانّ ًدغع في خاالث  زاّم ؤ

رراٝمً زال٫ ما ؾب٤ ًم٨ً ال٫ٓ٣ ؤهّ البض مً ْ  ْمؿخمغ في  الٖا إلللمؿاَم بد٤ صاثم  غ  الَا ٖلى ج٣اٍع

لُخّ اإلاٗخبرةبَظا الخ٤ ٩ًٓن  اؾخٗما٫مىضْب الخؿاباث، ٚير ؤن   ٞةّن  ْبالخالي   .ؿعي مً َظا ألازير هٓغا إلاؿْا

ّ باالؾخٗالم الرزاممىضْب الخؿاباث ٣ً٘ ٖلى ٖاج٣ّ  ٖٓت جدذ جهٞغ ٓزاث٤ اإلآي ؤو  ْمٟاصٍ ؤن ًُل٘ ٖلى ظمُ٘ ال

تبلى  جل٪ اإلآظِت
ّ
ٓماث ٚير ٧اُٞت ًم٨ىّ ؤن ًباصع  اٖخبر اإلاؿاَمين، ْفي خا٫ ما بطا  ٧اٞ اإلاُالبت بلى  َظٍ اإلاٗل

ت  ٍع ٓزاث٤ الًْغ ْٖلم، ٚير ؤهّ الًخّم خّتى ال٣ًاثُت لخم٨ُىّ مً ال ٍغ ًٖ صعاًت  ًم٨ً إلاىضْب  ٨ً مً بٖضاص ج٣ٍغ

ْلت هٓغا ل٣ُام عثِـ مجلـ ؤلاصاعة  ْ  بةزٟاءالخؿاباث ؤن ًُالب ببُالن اإلاضا ْالتي ؤ ٓماث ٖىّ  خبـ بٌٗ اإلاٗل

غ ٧اهذ ٢ض ج
ّ
ساطٖلى  از

ّ
ْبض٫ ما ٖلُّ مً ٖىاًت صْن  اَل٢٘غاٍع صْن ؤن ًشبذ بإهّ ٢ض  اج ٓٞغة  ٓزاث٤ اإلاخ ٖلى ظمُ٘ ال

ٓماث ٢ض ؤزٟاَا عثِـ اإلاجلـ. ٓص مٗل ٤مً زم وؿخيخج ؤن َىا٥ ٖال٢ت مخٗضًت جْ  ؤن ًغجاب بٓظ
ّ
بالخ٤ في  خٗل

الم ،جبضؤ مً عثِـ مجلـ الاصاعة الظي ٌٗلم ؤًٖاثّ ْعَم ٌٗلمٓن مىضْب الخؿاباثْ  الٖا َظا ألازير ٌٗض ْ  َاالء بض

ٍغ مً ؤظل اٖالم اإلاؿاَمين ٓص قغ٧اث اإلاؿاَمتْ  ج٣ٍغ ٓ ما ًا٦ض مبضؤ الضًم٣غاَُت الظي ٌؿ َ. 

 اإلاهاصعْ  ٢اثمت اإلاغاظ٘

ال:٢اثمت اإلاهاصع  :ؤ

ضة عؾمُت ٖضص ْ  1975ؾبخمبر  26اإلااعر في  59-75ألامغ ع٢م - ٓن الخجاعي، ظٍغ  .101اإلاخًمً لل٣اه

ٓم الخىُٟظي ع٢م - ْآظا٫ بعؾالِا،  2011ماي26اإلااعر في  11-202اإلاغؾ ْؤق٩ا٫  غ مداٞٔ الخؿاباث  ًدضص مٗاًير ج٣اٍع

 .30ط.ع.ٕ. 

 زاهُا:٢اثمت اإلاغاظ٘: 

 ؤ:اإلاغاظ٘ باللٛت الٗغبُت:

ْمغا٢بي الخؿاباث في  .1 ْع اإلاداؾبين  ٓعي، ص ىل ز ساطؤخمض مدمض ٍػ
ّ
ٓان  اج ٓاعص اإلايكإة، صً ْجىمُت اإلا ت  ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

ٓ ْبي، صْن ؾىت وكغ  .اإلاداؾبت، ؤب

ت، ط. .2 ٖٓت الكغ٧اث الخجاٍع ٢ُٓت، لبىان، 1، ٍ.1بلُاؽ هان٠ُ، مٓؾ ٓعاث الخلبي الخ٣  .2009، ميك

ٓهُت،مهغ، خماًت اإلاؿاَم في قغ٦ت اإلاؿاَمت،ٖماص مدمض ؤمين الؿُض عمًان،  .3  .2008صاع ال٨خب ال٣اه

ٓا١ اإلاالُت،  .4 ٦ْٟاءة ألاؾ غ مغا٢بي الخؿاباث  ٓص مدمض ٖبض عبّ، الٗال٢ت بين ج٣اٍع ْن ؾىت ماّؾؿمدم ٓمان، ألاعصن، ص ت ق

 وكغ.

 .2005، صاع اإلاؿيرة، ألاعصن، 2ٚؿان ٞالح اإلاُاعهت، جض٤ُ٢ الخؿاباث اإلاٗانغ، ٍ .5

 غاظ٘ باللٛت الٟغوؿُت:ب:اإلا

Granier thierry ,l’information des actionnaires, études juridiques, CNCC edition,paris,Janvier2003. 

 الغؾاثل الجامُٗت:ْ  زالشا:اإلاظ٦غاث

 ؤ:باللٛت الٗغبُت:

لُت مداٞٔ الخؿاباث في مغا٢بت قغ٦ت اإلاؿاَمتبً ظمُلت مدمض،  .1 ما٫، ٧لُت ،مظ٦غة ماظؿخير في مؿْا ٓن ألٖا ٢اه

ٓعي ، ٢ؿىُُىت،  .2011-2010الخ١ٓ٣، ظامٗت مىخ
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ما٫، ٧لُت الخ١ٓ٣، ظامٗت  .2 ٓن ألٖا ؾب٘ ٖاجكت، اإلاغا٢بت الضازلُت في قغ٦ت اإلاؿاَمت، مظ٦غة ماظؿخير في ٢اه

 .2005-2004َْغان،

ما٫، ٧لُت  جسّهوزلٟاْي ٖبض الباقي، خ٤ اإلاؿاَم في ع٢ابت قغ٦ت اإلاؿاَمت، مظ٦غة ماظؿخير في الخ١ٓ٣،  .3 ٓن ألٖا ٢اه

ٓعي ،٢ؿىُُىت،ْ  الخ١ٓ٣  ٓم الؿُاؾُت، ظامٗت مىخ  .2009-2008الٗل

ٓن ال .4 ٓهجي هاصًت، اصاعة قغ٦ت اإلاؿاَمت، مظ٦غة ماظؿخير في ال٣اه ، ٧لُت الخ١ٓ٣، ظامٗت ظُاللي لُابـ، ؾُضي خاّم ناب

 .2002-2001بلٗباؽ،

لُت مداٞٓي الخؿاباث، .5 ٓن العؾالت  َُُٓؽ ٞخحي، مؿْا ٓعاٍ في ال٣اه ١ٓ خاّم م٣ضمت لىُل قِاصة الض٦خ  ،٧لُت الخ٣

ٓم الؿُاؾُت،ْ  ٓ ب٨غ بل٣اًض،جلمؿان، الٗل  .2013-2012ظامٗت ؤب

 ب:باللٛت الٟغوؿُت:

1. Maatouk mohammed jamal , l’information des actionnaires dans la société anonyme en droit marocain , thèse pour le doctorat 

en droit privé , faculté de droit et sciences économique , université de paris , 16 novembre 2001. 

 زالشا: اإلا٣االث:

 ؤ.باللٛت الٗغبُت:

ٓن . 1 ٓهُت، مجلت ؾضاؾُت جهضع ًٖ مسبر ال٣اه ت اإلاؿاَم في الخهٝغ في ؤؾِمّ، صعاؾاث ٢اه ٖٓؼة صًضن، مضٔ خٍغ ب
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 :تعخّىإظبءاد عهَ جتبسة ثعط انذًل يف يكبفسخ ان

 سْبسبد يتجعخ ًجتبسة يستخهصخ 
 د. عبد السشاق بً الصاوي، ؤ. هبُل بً مىس ى 

 حامعت بظىسة، حامعت طؼُف

 ملخص

ؤصٔ الخٓؾ٘ ْؤلاٞغاٍ في الٗغى الى٣ضي مىظ جهاًت الؿخِىاث مً ال٣غن اإلااضخي بالرزامً م٘ جغاظ٘ في ؤصاء 

ْاعجٟإ بلى  الا٢خهاص ْالٗغى ال٩لُين  ٓة بين الُلب  مال مّٗض٫جٓؾ٘ الٟج
ّ
ْهٓغا لآلخطخ الؿلبُت التي ًسلِٟا زاع ، 

مال مّٗض٫اعجٟإ 
ّ
ت إلادانغة ال خطخ ٦ِٓا اإلاغ٦ٍؼ مٖلى اإلاؿخٔٓ الا٢خهاصي ْالاظخماعي، جدغ٦ذ الض٫ْ ببى

ّ
 خطخ

٤ خؼمت بظغاءاث ازخلٟذ جبٗا للخهٓنُاث الا٢خهاصًت ل ْطل٪ ًٖ ٍَغ َْظا ما حكير بلُّ ٩ّل ْالخد٨م بّ  ْلت  ص

ْالتي  ْلِا بالضعاؾت  ٓع٢ت البدشُت.الخجاعب التي ؾىدىا ٓع َظٍ ال  ؾخ٩ٓن مد

مال اليلماث اإلاـخاخُت:
ّ
 ، ؾُاؾت ه٣ضًت، ؾُاؾت مالُت، ا٢خهاص صْلي.خطخ

Abstract 

The expansion and excessive of  money supply since the end of the sixties of the last century, in 

conjunction with the decline in the economy performance led to widen the gap between supply and 

demand and so raising inflation presses, and considering the negative effects of high rate of 

inflation on the economic and social levels, many countries with their central banks moved to curb 

and keep inflation under control via different procedures differed depending on economic 

specificities of each country. We attempt in the present paper to show those experiments with some 

details. 

Keywords : Inflation, Monetary Policy, Financial Policy, International Economics. 

 ملدمت

ْٚير مؿب١ٓ إلا 1960ٖاوى الا٢خهاص الٗالمي مىظ بضاًت  ٓانل  مال ّٗض٫مً اعجٟإ مخ
ّ
 مّٗض٫، خُض ٢ٟؼ خطخ

مال
ّ
ْانل الاعجٟإ لُهل% 5بلى  1960ؾىت % 2 مً خطخ ْازغ الؿخِىاث زم  ْازغ  %10بلى  في ؤ ْبضاًت ؾىت  1979في ؤ

ْل٣ض جؼامً َظا الاعجٟإ م٘ صز٫ٓ 1980 ٓص. بن َظا الٓي٘ ،  ْمِٗا الا٢خهاص الٗالمي في ع٧ الا٢خهاصاث اإلاخ٣ضمت 

ٓص اإلاهاخب لل مالجضًض اإلاخمشل في الغ٧
ّ
ٓص الؤْ  خطخ مالغ٧

ّ
ي ٢ض ْي٘ الا٢خهاصًين ْناوعي ال٣غاع آهظا٥ في خطخ

ت ا٢خهاصًت ؤن جُغ٢ذ ٓص البلى  خالت مً الاعجبا٥ هٓغا ألهّ لم ٌؿب٤ ألي هٍٓغ ممٗالجت الغ٧
ّ
ْما بن بضء يخطخ  .

مال مّٗض٫
ّ
باالعجٟإ لُهل ٢بُل اهضإل ؤػمت  2004بضؤث ألاؾٗاع مىظ ؾىت خّتى  1990باالهسٟاى ابخضاء مً ؾىت  خطخ

ً ال٣ٗاعي في ؾىت  ٟالؿلبُت التي زاع بن آلا %.5وؿبت بلى  2007الَغ
ّ
مال ّٗض٫ِا ٖاصة الخ٣لباث الٗىُٟت إلاجسل

ّ
مً  خطخ

ْما ًيخج   ) ْاهسٟاى ٢ُمت الٗملت مدلُا ْزاعظُا )ؾٗغ الهٝغ ْجأ٧ل ال٣ضعة الكغاثُت  اهسٟاى جىاٞؿُت الهاصعاث 

ْاإلاؿتهل٨ين في   ً ْجغصص اإلاؿدشمٍغ ساطٖجها مً جإظُل 
ّ
ت ْالاؾتهال٦ُت اج بلى  باإلياٞت  (Moral Hazard) ٢غاعاتهم الاؾدشماٍع

ا الاظخماُٖت، ٢ض ْي٘ َضٝ ٦بذ  مال ّٗض٫مآزاَع
ّ
َْضٝ ٌؿعى لخد٣ُ٣ّ ٦ال مً الؿُاؾُين ْناوعي  خطخ ٍٓت  ْل ٦إ

ٓاء  .الؿُاؾت الى٣ضًت ٖلى خض الؿ

ْؤن اظخاخِا اإلاض البلى  ْٖلُّ، تهضٝ َظٍ اإلاضازلت ٓاء التي ؾب٤ لِا  مجىا٫ْ ججاعب الض٫ْ بالضعاؾت، ؾ
ّ
 يخطخ

مال مّٗض٫الض٫ْ التي حٗٝغ خالُا اعجٟاٖا في ؤْ 
ّ
ْاؾخسالم خطخ ت ألاؾباب  ْطل٪ بُٛت مٗٞغ ُاث ْؾلبُاث بًجاب، 
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ْطل٪ في ؾبُل ازخُاع اوؿب الؿُاؾاث لخد٤ُ٣ اؾخ٣غاع في  الؿُاؾاث اإلاىخهجت ٞحها للخض مً اعجٟإ ألاؾٗاع 

ْمجها الجؼاثغ التي حٗاوي خالُا مً  ْلت  مث مّٗضال ألاؾٗاع ألي ص
ّ
٢ٓت. جطخ ْٚير مؿب  مغجٟٗت 

ٕٓ مً زال٫ الخُغ١ ْٖلى َظا الاؾاؽ ؾدخم   الى٣اٍ الخالُت:بلى  مٗالجخىا للمٓي

مجيالُف ال -
ّ
. خطخ  وؿىاثد اهدظاٍز

مججازب زاثدة في الخد مً ال -
ّ
 .خطخ

مججاوب الدٌو مع ال -
ّ
 .2008زالٌ ألاشمت اإلاالُت العاإلاُت  خطخ

مؤوال: جيالُف ال
ّ
ٓاَغ الا٢خهاصًت، ًسل٠ اعجٟإ :وؿىاثد اهدظاٍز خطخ مال مّٗض٦٫ٗضًض الٓ

ّ
ايغاعا جهِب  خطخ

ٓمي ٩٦ل، الامغ الظي ًجٗل مً اإلاداٞٓت ٖلى  ٓ ما ًى٨ٗـ ؾلبا ٖلى اصاء الا٢خهاص ال٣ َْ ْاؾٗت  ْٞئاث  ٢ُاٖاث 

ْا٢خهاصًت. ْؾىٗغى ُٞما ًلي بٌٗ ج٩ال٠ُ ال ٍٓت ؾُاؾُت  ْل ماؾخ٣غاع الاؾٗاع ا
ّ
ٓاثض اإلاخإجُت  خطخ ْالٟ  ) )ايغاٍع

ممً اهدؿاع ال
ّ
 .خطخ

مجيالُف ال-
ّ
مال مّٗض٫بن ا٦بر مخًغع مً اعجٟإ : خطخ

ّ
ْال٣غاعاث اإلاالُت بهما جبجى  خطخ هي الاؾدشماعاث، ٞاالؾدشماع 

٢ٓٗاث مؿخ٣بلُت ألؾٗاع الٟاثضة الخ٣ُ٣ُت ْج ى  ِٗا ال1ٖلى ْٞغ ساط، ٟٞي ؾبُل صعاؾت ظضْٔ مكاَع
ّ
ال٣غاعاث  ج

ما٫ بإزظ ال ت ألاًٞل، ج٣ٓم ميكأث ألٖا مالاؾدشماٍع
ّ
خب خطخ ماع، ٞالبٗين الٖا

ّ
ًدضر ٖىضما جىسٌٟ ٢ُمت  خطخ

ٓة الكغاثُت( ألامغ الظي ًاصي ٓص )اهسٟاى ال٣ ٓ ما ًاصيبلى  الى٣ َْ ْج٣لب ألاؾٗاع  اعجٟإ صعظت اإلاساَغة بلى  اعجٟإ 

ْبالخالي اعجٟإ الٗاثض اإلاُلٓب ٖلى اؾدشماعاتها هٓغا العجٟإ الخ٩ال٠ُ  ٢ٓذْٖضم الخإ٦ض   ْؤؾٗاع الٟاثضة الاؾمُت في ال

ْاثل الشماهِىاث مً . 2الظي جؼصاص ُّٞ اخخماالث اهسٟاى ؤلاًغاصاث اإلاؿخ٣بلُت ْا ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ ،ٟٞي الؿبُٗىاث 

مال مّٗض٫ال٣غن اإلااضخي، ٧ان 
ّ
ا الخ٣ا،  ِخّم في الض٫ْ الهىاُٖت اإلاخ٣ضمت مغجٟٗا للٛاًت لؤلؾباب التي ؾ خطخ ط٦َغ

مال ٞةّن  ْٖلُّ
ّ
٨ُت ٧ان مغجٟٗا،  الظي ازظجّ ميكأث الاٖما٫ خطخ الًاث اإلاخدضة الامٍغ ت في ال في خؿاباتها الاؾدشماٍع

ت ج١ٟٓ  1981ْبٗض اهسٟاى الاؾٗاع م٘ بضاًت ؾىت  ٓجها جؼصاص بؿٖغ ْظضث جل٪ اإلايكأث ؤن ال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت لضً

ْصٔ بٗضص ٦بير مجها َْٓ ما ا ميكأث الاٖما٫، ٧ان بلى  الاٞالؽ. باإلياٞتبلى  جض٣ٞاتها الى٣ضًت الضازلُت )اًغاصاتها( 

ً، خُض اصٔ اعجٟإ  ْمىخجٓ البرر٫ْ مً ا٦بر الخاؾٍغ ٓن  مال مّٗض٫اإلاؼاٖع
ّ
  خطخ

ّ
الٟاثضة  ؤؾٗاع  سٟاىبلى ؤه

ْاعجٟإ في ْباليؿبت إلاىخجيمّما ؤٚغ١ ال٨شير مً اإلاؼاٖع الاعاضخي ؤؾٗاع  الخ٣ُ٣ُت  ٓٙ ي ن في الضًٓن،  البرر٫ْ، اصٔ بل

مال مّٗض٫
ّ
  اؾُتث ٢ُّٗضال إلا خطخ

ّ
ْ  ؤؾٗاع  سٟاىبلى ؤه ْاعجٟإ في مّٗض٫نٝغ الٗمالث الغثِؿُت   الٟاثضة الخ٣ُ٣ُت 

ْالخضماث، الامغ الظي  ؤؾٗاع    صٔ في الجهاًتؤالؿل٘ 
ّ
ٓاثٌ بلى ؤه ْجغاظ٘ في نافي الٟ ٓاثضَا اإلاالُت الخ٣ُ٣ي  سٟاى ٖ

 اإلاالُت.

مؿىاثد اهدظاز ال-
ّ
مبن الازغ اإلاباقغ لرراظ٘ ال :خطخ

ّ
ْاػالت  خطخ ٓص  ٓة الكغاثُت للى٣ ْمِٗا ال٣ ٓ اؾخ٣غاع الاؾٗاع  َ

مج٩ال٠ُ ال
ّ
مالخض مً ال بلى ؤّن  . ٣ٞض اقاعث ال٨شير مً الضعاؾاثخطخ

ّ
ْمً  خطخ ض مً ال٨ٟاءة الا٢خهاصًت  ؾيًز

ما٫ ٓ هدُجت جدؿً بِئت الٖا ما٫ مّما  الىم َْؿِل ٖلى ميكأث الٖا ساطًدٟؼ 
ّ
٢غاعاتها بضعظت ٖالُت مً الخإ٦ض، ٖلى  اج

  ان َظٍ اإلا٩اؾب لً جِٓغ 
ّ
ٍْىسٌٟ الضزل بال ٓاث ْزال٫ طل٪ ؾٓٝ جغجٟ٘ وؿبت البُالت  ع ٖضص مً الؿى بٗض مْغ

 .3الخ٣ُ٣ي

                                                 
ْحؿمى َظٍ الٗال٢ت بإزغ ِٞكغ 1 –الخطخم(  مّٗض٫+1+ؾٗغ الٟاثضة الاؾمي(/)1ؾٗغ الٟاثضة الخ٣ُ٣ي= )  1  ،(Fisher effect).  
عصي الٗلمُت، ّٖم  (،Advanced Financial Managementاعقض ٞااص الخمُمي، ؤلاصاعة اإلاالُت اإلاخ٣ضمت )ْ  ٖضهان جاًّ الىُٗمي 2  .304، م2009، انصاع الُاْػ
ت الا٢خهاص ال٨لي، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، مهغ، 3  .1542،  م1999ؾامي زلُل، هٍٓغ
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مزاهُا: ججازب زاثدة في الخد مً ال
ّ
 خطخ

ىُت - ؤ ٨ُت ؤ٦ثر ججازب الىالًاث اإلاخددة ألامٍس الًاث اإلاخدضة ألامٍغ الض٫ْ التي زبرث مٓظاث مً اعجٟإ : حٗخبر ال

ْمجها ما ْنل ٩ي ٖلى مّٗضال بلى  ألاؾٗاع، مجها ما ٧ان مٗخضال  ْبد٨م ْي٘ الا٢خهاص ألامٍغ ث مغجٟٗت ْزُيرة، 

مال مّٗض٫الهُٗض الضْلي ٦إ٦بر ا٢خهاص، ٧ان ل٨شير مً خاالث اعجٟإ 
ّ
 جإزيرا ٦بيرا ٖلى ٦شير مً الض٫ْ. خطخ

ْازغ ؾىت :1951-1942الـترة  -1 ٨ُت الخغب الٗاإلاُت الشاهُت في ؤ الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ، ايُغث 1941م٘ صز٫ٓ ال

٨ُت ٓمت ألامٍغ ٍٓلت بلى  الخ٩ ْهاث الخؼاهت )ؾىضاث ٢هيرة ألاظل( ْؾىضاث الخؼاهت )ؾىضاث َ ض مً اط َغح اإلاٍؼ

٧ْان ٢ض ؾب٣ِا بٟررة ْظيزة ٢ُام ا ت اإلارزاًضة،  ٍٓل ه٣ٟاتها الٗؿ٨ٍغ )البى٪  1لبى٪ الٟضعالي الاخخُاَيألاظل( لخم

٩ي( بخسٌُٟ ٦بير لؿٗغ الٟاثضة ْطل٪ % 2.5ْ % 3/8بلى  اإلاغ٦ؼي ألامٍغ ٓالي  ْهاث ْؾىضاث الخؼاهت ٖلى الخ باليؿبت ألط

٘ ٢ُمت الٗاثضاث اإلاخإجُت مجها ْبالخالي ٞع ٘ ؾٗغ الؿىضاث  ْٖلُّ، ٣ٞض ٖٝغ ٦ال مً ألاؾاؽ الى٣ضي2في ؾبُل ٞع  .3 

اصة اإلاسجلت في الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي ) ْالٗغى الى٣ضي ٗا ٞا١ الٍؼ ٓا ٦بيرا ْؾَغ بلى  صٞ٘ باألؾٗاع مّما  (GDPهم

ْبالرزامً م٘ طل٪، جبجى الٟضعالي الاخخُاَي ؾُاؾت ه٣ضًت ظض مغهت ) ْطل٪ لضٖم  (Expansionary Policyالاعجٟإ، 

ٍٓل اخخُاظاتها ٨ُت بخم ٓمت ألامٍغ ْعٍ في ٢ُاصة الؿُاؾت ٖغيّ الهخ٣اصاث قضًمّما  الخ٩ ْاتهامّ بالخسلي ًٖ ص ضة 

ْانل الٟضعالي الاخخُاَي ؾُاؾت جشبُذ ؾٗغ الٟاثضة ٖىض  ْبجهاًت الخغب الٗاإلاُت الشاهُت،  ث مّٗضال الى٣ضًت. 

٩ي بدسجُلّ  ّ الا٢خهاص ألامٍغ ْهٓغا لليكاٍ ال٨بير الظي ٖٞغ سُت، لم ًيخج ًٖ مّٗضال مىسًٟت،  ْجاٍع ٓ ٦بيرة  ث هم

ٓعٍت في ؾىت زٌٟ ؾٗغ  ْباهضإل الخغب ال٩ ٓص.  ٓا ٦بيرا في ٖغى الى٣ ، ايُغ الٟضعالي 1950الٟاثضة هم ْمغة ؤزٔغ  ،

  الاخخُاَي
ّ
ٓا بلى ؤه ٓص هم ٍٓل ه٣ٟاث الخغب، خُض ٖٝغ ٖغى الى٣ تهاط ؾُاؾت ه٣ضًت جٓؾُٗت للمؿاٖضة في جم

ٗا. ٓ الٗغى الى٣ْ  ؾَغ اصة هم مال مّٗض٫ضي، اعجٟإ ل٣ض هخج ًٖ بجبإ ؾُاؾت ه٣ضًت جٓؾُٗت بٍؼ
ّ
بجهاًت  %8بلى  خطخ

ٓا١ مً آلا1951ْبضاًت ؾىت  1950ؾىت  ْهدُجت العجٟإ اإلاساْٝ في ألاؾ مالؿلبُت للزاع ، 
ّ
٩ي،  خطخ ٖلى الا٢خهاص ألامٍغ

ْبجبإ ؾُاؾت ه٣ضًت اه٨ماقُت  ) ٘ ؾٗغ الٟاثضة  ْطل٪ في ؾبُل  (٢Contractionary Policyغع الاخخُاَي الٟضعالي ٞع

ٓص الظي بلٜ  ٓ ٖغى الى٣ ٢ٓت،مّٗضال الخد٨م في هم  ؤّن  ث ٢ُاؾُت ٚير مؿب
ّ
ال٣غاع ل٣ي مٗاعيت قضًضة مً الخؼاهت  بال

٨ُت هٓغا ٘ ؾٗغ الٟاثضة ؾُاصيألّن  الامٍغ باء هدُجت  ؤؾٗاع  زٌٟبلى  ٞع ْػٍاصة الٖا ٓمُت مً ظِت،  الؿىضاث الخ٩

ٓمُت هدُجت اعجٟا باء الخ٩ . ْفي ماعؽ اعجٟإ الٖا ٓاثض مؿخد٣ت الضٞ٘ لخاملي الؿىضاث مً ظِت ازٔغ ٕ ٢ُمت الٟ

ٟا١بلى  الٟضعالي الاخخُاَي جّٓنل، 1951
ّ
ْببُئ.  اج جُا  ٘ ؾٗغ  الٟاثضة جضٍع ٨ُت ٌؿمذ بٞغ ْػاعة الخؼاهت الامٍغ م٘ 

٨ُت في ؾىت  ت في اجبإ 1952ْبٗض الاهخساباث ألامٍغ الؿُاؾت الى٣ضًت اإلاىاؾبت ، ؤُٖي لالخخُاَي الٟضعالي ٧امل الخٍغ

ٓاظِت ال مإلا
ّ
 .4خطخ

مبلٜ ال :1979-1960 الـترة -2
ّ
٨ُت  خطخ الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ْال ٓما  في َظٍ اإلاغخلت، في الض٫ْ اإلاخ٣ضمت ٖم

٨ُت، ؤصٔ مّٗضال زهٓنا،  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ْجىاؾب ٧ّل ث مغجٟٗت لم ٌؿب٤ لِا مشُل. ٟٞي ال مً ٖضم جُاب٤ 

ْحسجُل الٗغى الى٣ضي ) مّٗض٫ ٓ الٗغى الى٣ضي م٘ الاعجٟإ الخانل في ؾٗغ الٟاثضة مً ظِت،  ث مّٗضال ( M1هم

                                                 
٩ي ) 1 ت اؾخ٣اللُت في الٗالم. (Fedٌٗخبر البى٪ الٟضعالي الاخخُاَي ألامٍغ  مً ؤ٦ثر البى٥ٓ اإلاغ٦ٍؼ
ْؤؾٗاع الؿىضاث. 2  هٓغا للٗال٢ت ال٨ٗؿُت بين ؾٗغ الٟاثضة 
ٓمت + الظَب ْخ١ٓ٣ السخب الخانت + الٗمالث ألاظىبُت + الٗاثم + ؤن٫ٓ ؤزٔغ  3 ى اإلاسه ٓمُت + ال٣ْغ ألاؾاؽ الى٣ضي= )الؿىضاث الخ٩

ا الخؼاهت(  ٓم ؤزٔغ للبى٪  –للبى٪ اإلاغ٦ؼي + الٗملت التي جهضَع ٓصاج٘ ألازٔغ + زه ْال ٓصاج٘ ألاظىبُت  ٓمت لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي + ال ْصاج٘ الخ٩ (

 ي(.  اإلاغ٦ؼ 
4 Frederic S.Mishkin, The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 5 Edition, Addison Wesley Longman, USA, 1999, P 487. 
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ْطل٪ بالرزامً م٘ حسجُل جباَا في   ، ٢ٓٗاث مً ظِت ؤزٔغ ٓ ٞا٢ذ الخ ٩ي، مّٗض٫هم جٓؾ٘ بلى  همٓ الا٢خهاص ألامٍغ

ْالٗغى ما صٞ٘ باألؾٗاع  ٓة بين الُلب  ْاػصاصث ببلى  الٟج مظل٪ الًٍٛٓ الالاعجٟإ 
ّ
ٝ بلى  . ًًا1ُٝتخطخ الْٓغ

ٓع ؤػمت الُا٢ت ْلُت بٗض الهضمت البررْلُت ألاْلى ٗاّم ْاعجٟإ ألاؾٗاع ال 2الضازلُت ِْ  1973ت للُا٢ت في الؿ١ٓ الض

سُت.مّٗضال بغمُل الىِٟ  ؤؾٗاع  خُض بلٛذ ٩ي م٘ بضاًت ٢ْض  ث جاٍع ّ الا٢خهاص ألامٍغ ؤصٔ الاهخٗاف ال٨بير الظي ٖٞغ

٘ الٗغى الى٣ضي ٖبر الضز٫ٓ في ٖملُاث قغاء ٦بير في الؿ١ٓ بلى  ،1960ؾىت  بٞغاٍ الٟضعالي الاخخُاَي في ٞع

ٓلت الالػمت إلاؿاًغة الىمٓ الا٢خهاصي الخانل آهظا٥،  مّٗض٫اإلاٟخٓخت ْزٌٟ  ٍض الؿ١ٓ بالؿُ الٟاثضة بهضٝ جْؼ

ٓان  مّٗض٫ٞٓنل  ٓ الٗغى الى٣ضي في ظ ٓاليبلى  M1مً 1973هم ْبجهاًت ؾىت  %.8.5 بلى ىما اعجٟ٘ ؾٗغ الٟاثضةبِ% 8 خ

٢ٓ٘ في الؿ١ٓ الٗاإلاُت، خُض اعجٟٗذ ؤؾٗاع  ْبالرزامً م٘ اؾخمغاع اعجٟإ 1974 ْب٪  ؤؾٗاع  الُا٢ت الٛير مخ ؾلت ؤ

٩ي، ٣ٞض اعجٟٗذ  ،1974-1970بسمؿت ؤيٗاٝ زال٫ الٟررة  بضؤث جبرػ في ألا٤ٞ مالمذ مٗاهاة الا٢خهاص ألامٍغ

٢ٓٗاث بضز ٍٓل ألاظل، ٦ما بغػث ٦ظل٪ ماقغاث ٖضًضة حكير الخ ٓص َ ْاإلابالٜ ُّٞ بلى  ٓلّ في ع٧ الخ٣ضًغ الخاَئ 

ٓماث لم ج٨ً جخمخ٘ باإلاهضا٢ُت  3للٟضعالي الاخخُاَي بسهٓم الٗغى الى٣ضي ْؾٗغ الٟاثضة ْالتي بىِذ ٖلى مٗل

ْالٗالميجًلُل الؿلُاث الى٣ضًت ُٞما ًسو الٓيُٗت بلى  ْالض٢ت ال٩اُٞين ما ؤصٔ ٩ي  ، 4الخ٣ُ٣ُت لال٢خهاص ألامٍغ

ٓ ما جُلب جضزال ٖاظال مً الٟضعالي 1974بجهاًت  %5بلى  %12 خُض سجل ؾٗغ الٟاثضة الؿٓقي اهسٟايا خاصا مً َْ  ،

٘ ؾٗغ الٟاثضة ْزٌٟ الٗغى الى٣ضي بسخب ظؼء مً  الاخخُاَي بُغح ؾىضاث في الؿ١ٓ اإلاٟخٓخت بهضٝ ٞع

ْلت  ٦ْظل٪ للخد٨م في الال٨خلت الى٣ضًت اإلاخضا ٩ي  ّ الا٢خهاص ألامٍغ ٓص الظي ٖٞغ مللخ٠ُ٨ م٘ الغ٧
ّ
الظي ٞا١  خطخ

ت مّٗضل ٍَٓغ ذ جل٪ اإلاغخلت، ٢ُام الٟضعالي الاخخُاَي بةصزا٫ حٗضًالث ظ ٓص. ٦ما ٖٞغ ّ طل٪ الظي سجلّ ٖغى الى٣

الوسجامّ م٘ الِضٝ الٓؾُِ  ْطل٪ بازخُاع ٖلى ؾُاؾخّ  ٓلت الخد٨م ُّٞ  ؾٗغ الٟاثضة ٦ِضٝ حكُٛلي هٓغا لؿِ

ْاإلاخمشل في ألزٍغ ال٨بير ٖلى الِضٝ الجهاجي للؿُاؾت الى٣ضًت  مال مّٗض٫الخد٨م ب )الٗغى الى٣ضي( 
ّ
ْازغاط  خطخ

ٓص ال ٩ي مً الغ٧ مالا٢خهاص الامٍغ
ّ
 ؤّن  (،Stagflationي )خطخ

ّ
٨ُت الاظغاءاث التي اج بال سظتها الؿلُاث الى٣ضًت الامٍغ

ْجسٌُٟ  اصة الًغاثب  ٓمت الٟضعالُت بٍؼ ٓاث مخىاؾ٣ت مً ظاهب الخ٩ ممشلت في الاخخُاَي الٟضعالي لم ًهاخبها زُ

ٓصة الاؾٗاع بلى  ه٣ٟاث الضٞإ، الامغ الظي ؤصٔ ْطل٪ بالرزامً م٘ الهضمت  1976الاعجٟإ ابخضاء مً ؾىت بلى  ٖ

 .5الُا٢ت ؤؾٗاع  جٟإْاع  البررْلُت الشاهُت

                                                 
1
 Frederic S.Mishkin, The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 6 Edition, Addison Wesley Longman, USA,2000, P680.. 

ٓبغ  2 سُين ٧ان لِما جإزير ٦بير OPEC، ٖىضما اجسظث مىٓمت الض٫ْ اإلاهضعة للبرر٫ْ )1973ِْغث ؤػمت الُا٢ت مباقغة بٗض خغب ؤ٦خ ً جاٍع ( ٢غاٍع

غ٧اث في حُٛير نىاٖت البرر٫ْ الٗاإلاُت، ٧ان ألا٫ْ َٓ اهٟغاص اإلاىٓمت بخدضًض ٦مُت ْؾٗغ البرر٫ْ اإلاىخج في ؤعاضخي ؤًٖاءَا بٗض ؤن ٧اهذ الك

اًا٫ صحل ٖٓت ْع ٓم، مجم دل بررْلُ ٍْل،  -البررْلُت ال٨بٔر الؿبٗت )ظغسخي ؾخاهضع، بٍغ ٍْل( جدخ٨غ طل٪. اما قا٫، ٚل٠ ا ٓباًل ا ج٨ؿا٧ٓ، م

ٓبغ  ٢ُْ٘ جهضًغ البرر٫ْ ًٖ الض٫ْ التي ؾاهضث بؾغاثُل في خغب ؤ٦خ ْػعاء الُا٢ت الٗغب بسٌٟ  ٓ ما اجسظٍ   . 1973ال٣غاع الشاوي َ
٢ْض ز8.25ًٗ% 7ْبلى  1973ْؾٗغ الٟاثضة اإلاؿتهضٝ في ؾىت  M1وؿبت همٓ الٗغى الى٣ضي مً  1970بلٛذ في ؾىت  3 ذ َظٍ اليؿب % 

 لخُٛيراث ٖضًضة.
4
 Fabrice Collard and Harris Dellas,  The Great Inflation of the 1970s, International Finance Discussion Papers, Number 799, Board of Governors of the Federal 

Reserve System, January 28, 2004,P15 
٠٢ٓ الهاصعاث ؤلاًغاهُت مً البرر٫ْ م٘ بضاًت ؾىت ِْغ ازخال٫ ظضًض بين الٗغى  5 اث الؿُاؾُت التي يُغابم هدُجت الا 1979ْالُلب هدُجت ه

خجها بًغان مما ٖؼػ اإلاساْٝ مً اه٣ُإ ؤلامضاصاث البررْلُت مً بًغان إلا ْالخىمُتّضةٖٞغ ْن الا٢خهاصي  ٍٓلت ما صٞ٘ بض٫ْ مىٓمت الخٗا ٘ بلى  َ ٞع

جها الاخخُاَي ٦ اصة مسْؼ ٓاٍػ ْاججِ ٓن باعجٟإ ألاؾٗاع  ٢ٓٗاث اإلاًاعب اصة بلى  ما ػاصث ج ٧ْاهذ اإلادهلت الجهاثُت هي ٍػ اتهم مً البرر٫ْ،  اصة مكرًر ٍػ

 . ٦1979بيرة في الُلب زال٫ ؾىت 
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مال مّٗض٫اعجٟ٘ : 1982-1979الـترة  -3
ّ
الًاث اإلاخدضة مّٗضال بلى  ، زال٫ َظٍ اإلاغخلت،خطخ ث ٢ُاؾُت لم حكِضَا ال

ٓبغ  ْابخضاء مً ؤ٦خ ْٖلُّ،  ٩ي.  ٓ ما ق٩ل تهضًض لال٢خهاص ألامٍغ َْ ٨ُت مىظ جهاًت الخغب الٗاإلاُت الشاهُت  1979ألامٍغ
1 ،

ت ٖلى الؿُاؾت الى٣ضًت، خُض ؤصزلذ  ٍَٓغ خؿاباث ؤمغ السخب جدغ٥ الاخخُاَي الٟضعالي بةصزا٫ حُٛيراث ظ

ْطل٪ زال٫ M1في خؿاب الٗغى الى٣ضي مً  2(NOW)ال٣ابل للخضا٫ْ  ض مً الغ٢ابت ٖلى الاثخمان  ، ٦ما جم ٞغى مٍؼ

ٍٓلُت بلى  1979الٟررة اإلامخضة مً ماعؽ  ْاإلا 1980ظ ىاّؾؿبخ٣ُُض البى٥ٓ   باإلياٞت 3اث اإلاالُت ألازٔغ ًٖ مىذ ال٣ْغ

ذبلى  ْهدُجت لخل٪ ؤلاظغاءاث ٖٞغ الٟاثضة ال٣هيرة  ؤؾٗاع  اخخٟاّ الاخخُاَي الٟضعالي بؿٗغ الٟاثضة ٦ِضٝ حكُٛلي، 

با بجهاًت ماعؽ  %15بلى  ْْانلذ الاعجٟإ% 5ألاظل اعجٟاٖا ب  ْم٘ هم مّٗض٫، ٦ما جغاظ٘ 1980ج٣ٍغ ٓ الٗغى الى٣ضي. 

ى في ماعؽ  ( اهسٟاى خاص GDPٖٝغ الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي الخ٣ُ٣ي ) ،1980جؼامً ٢ُام البى٥ٓ بخسٌُٟ ال٣ْغ

٘ في الغب٘ الشاوي مً ؾىت  ض مً الاه٨ماف الا٢خهاصي ؾمذ الٟضعالي الاخخُاَي ألؾٗاع  ،1980ْؾَغ ْلخجىب مٍؼ

مال مّٗض٫ ْم٘ اؾخمغاعالٟاثضة باالهسٟاى. 
ّ
بلى  ايُغ الٟضعالي الاخخُاَي، %13.5بلى  ْنل الاعجٟإ خُضفي  خطخ

٘ ؾٗغ الٟاثضة ال٣هيرة الاظل ٗت اإلاخسظة بياٞت ،%15ما ١ًٟٓ بلى  ٞع   ْهدُجت لئلظغاءاث الؿَغ
ّ
 مّٗض٫سٟاى في بلى ؤه

ْاعجٟإ وؿبت البُالت جاٍْ  %7بلى  الىمٓ الا٢خهاصي 
ّ
ٓمُت اج ٨ُت جدذ اػصًاص الًٍٛٓ الخ٩ ٓمت الامٍغ بلى  الخ٩

ٓع  الخاص ألؾٗاع ت مً ظِت، ْالاهسٟاى ٗاّم ْالعجؼ في اإلايزاهُت ال ٗامّ جسٌُٟ ٦ال مً الضًً ال الُا٢ت م٘ ِْ

ٔ  (،Oil Shock in Reverseالهضمت البررْلُت ال٨ٗؿُت ) مال مّٗض٫، بضء 4مً ظِت ؤزغ
ّ
ٓص خطخ  ّٗض٫اإلابلى  بالرراظ٘ لُٗ

َْسجل للٟضعالي ُبُعال مال مّٗض٫جل٪ اإلاغخلت، هجاخّ في ٦بذ  الاخخُاَي زال٫ي اإلاؿتهضٝ. 
ّ
ٓبت  خطخ م نٗ ٚع

ْحٗغى الا٢خهاص زانّ جد٤ُ٣ طل٪  ٓا١ اإلاالُت  غ الاؾ ْجدٍغ ٓإ ظضًضة مً اإلاىخجاث اإلاالُت اإلابخ٨غة  ٓع اه ت م٘ ِْ

٩ي لٗضة نضماث  .5ألامٍغ

ْ ٧ّل ٍْم٨ً ٖغى الخٛيراث في  مال مّٗض٫مً الٗغى الى٣ضي 
ّ
٨ُت زال٫ الٟررة  خطخ الًاث اإلاخدضة الامٍغ في ال

 في الك٩ل البُاوي الخالي. 1965-1981

مال معّدٌ(: جؼىزاث العسض الىلدي و 1ػيل )
ّ
ىُت زالٌ الـترة  خطخ  .1981-1965في الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

                                                 
ٓع الابخ٩اعاث اإلاالُت ْالا 1 ذ الٟررة حؿإع في ِْ جاٍٖٞغ

ّ
ٓا١. ج غ ألاؾ  الٗام لخدٍغ

2 Negociable Order of Withdrawal Accounts 
3 .ٕٓ  ٌكرٍر ْي٘ وؿبت مً الاخخُاَاث ألؾب
ا 1980ِْغث م٘ جهاًت ؾىت  4 ْالٟجاجي للُلب الٗالمي ٖلى البرر٫ْ، ٣ٞض  ؤؾٗاع  خُض ٖٞغ البرر٫ْ اهسٟايا ٦بير ْخاص هدُجت الاهسٟاى ال٨بير 

ساط ؤصث الهضمت البررْلُت الشاهُت
ّ
ْالخىمُت ) بلى اج ْن الا٢خهاصي  جغقُض الُا٢ت ْزٌٟ بلى  ( ٖضة بظغاءاث تهضOECDٝص٫ْ مىٓمت الخٗا

ْبالخالي اهسٟاى  ْاهّ جؼامً مً اهسٟاى اليكاٍ الا٢خهاصي  اصة ٖغى مهاصع ؤزٔغ للُا٢ت زانت  ْحشجُ٘ ٍػ ٓما  الُلب ٖلى الُا٢ت ٖم

٘ بهخاظِا مً البرر٫ْ، خُض ٧اهذ اإلادهلت بلى  الُلب ٖلى الُا٢ت، باإلياٞت ْب٪ بٞغ الجهاثُت اهسٟايا خاصا في الُلب ٖلى ٢ُام ص٫ْ زاعط ألا

ْب٪ زهٓنا. ْٖلت برر٫ْ مىٓمت ألا ٓما   الُا٢ت ٖم
5 Frederic S.Mishkin, , Sixth edition, op, P 680. 
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Source : Bennett T. McCallum & Edward Nelson, Historical U.S. 

Money Growth, Inflation, and Inflation Credibility, Review, Federal Reserve Bank of St.Louis, November, December 1998, 

p16. 

م٦غص ٞٗل ٖلى جؼاًض الًٍٛٓ الججازب بعع الدٌو اإلاخلدمت:  - ب
ّ
ُت زال٫ ٞررة الشماهِىاث مً ال٣غن خطخ

ماإلاخ٣ضمت بدؼمت بظغاءاث اؾتهضٞذ ٦بذ الاإلااضخي، جدغ٦ذ اٚلب الض٫ْ 
ّ
٢ْض ٧اهذ1ْالخد٨م ُّٞ خطخ ِا ؤَّم  ، 

جاٍالا
ّ
ت ْظٗل الخد٨م في  ج ٦ِٓا اإلاغ٦ٍؼ ٓ جٓؾُ٘ اؾخ٣اللُت بى مال مّٗض٫هد

ّ
 ٖلى عؤؽ ؤَضاٝ الؿُاؾت الى٣ضًت.    خطخ

ٓػٍلىضًت ابخضاء مً زماهِىاث ال٣غن هُىشٍلىدا:  -1 ٓمت الىُ ٦جؼء مً ؤلانالخاث الا٢خهاصًت التي باقغتها الخ٩

ْا٤ٞ البرإلاان في  ٓػٍلىضا في  1989اإلااضخي،  ؼ اؾخ٣اللُت البى٪ الٟضعالي لىُ ٓمت لخٍٗؼ ٖلى ال٣اهٓن الظي ج٣ضمذ بّ الخ٩

، للبى٪ الٟضعالي ؤن ًهبذ مً 1990ُٟٞغي  1 خضاء مًمجا٫ بصاعة الؿُاؾت الى٣ضًت. ؤجاح الٗمل بال٣اهٓن الجضًض، اب

ت اؾخ٣اللُت في الٗالم. ٌكرٍر ال٣اهٓن ٖلى البى٪ اإلاغ٦ؼي ؤن ًً٘ اؾخ٣غاع ألاؾٗاع ٦ِضٝ ْخُض  ؤ٦ثر البى٥ٓ اإلاغ٦ٍؼ

٦ْظل٪ إلاداؾبتها، ٌكرٍر  ْالكٟاُٞت ٖلى ٖمل الؿلُاث الى٣ضًت  ْبٛغى بيٟاء اإلاهضا٢ُت  ٌؿخٓظب جد٣ُ٣ّ، 

ْػٍ ْالٟررة الؼمىُت الالػمت لخد٣ُ٣ِا ٖلى  ْجٓيُذ ؤَضاٝ الؿُاؾت الى٣ضًت  ْبصاعة البى٪ الٟضعالي ٖغى  غ اإلاالُت 

ْمداؾبت ٗاّم لل ْٖلُّ ًررجب جل٣اثُا ٖلى الٟكل في جد٤ُ٣ اؾخ٣غاع ألاؾٗاع زال٫ الٟررة الؼمىُت اإلادضصة مؿاثلت  ت، 

ْػٍغ اإلاالُت في   ّٗ٢ْ ْالظي ٢ض ًخٗغى لئل٢الت. ل٣ض ٧ان ؤ٫ْ جل٪ الاقرراَاث طل٪ الظي   2مداٞٔ البى٪ الٟضعالي 

مال مّٗض٫ْالظي ًدضص  1990ماعؽ 
ّ
ْصالؿىٓي اإلاؿتهضٝ  خطخ ٖلى مداٞٔ البى٪ الٟضعالي جد٣ُ٣ّ، % 5-3 في خض

ْالخاعظُت اإلاؿخجضة، خُض زٌٟ ّٗض٢ْ٫ض زً٘ َظا اإلا ٝ الضازلُت  % 3-0 بلى زم %2-0 بلى للخٗضًل جبٗا للْٓغ

ْعٞ٘ ؾٗغ 1996بجهاًت ؾىت  ٓ الٗغى الى٣ضي  ٓٙ طل٪، اجب٘ البى٪ الٟضعالي ؾُاؾت ه٣ضًت مدكضصة بخسٌُٟ هم ْلبل  .

ْٖلُّ، ٗاّم جسٌُٟ عجؼ اإلايزاهُت البلى  هير ألاظل باإلياٞتالٟاثضة ال٣ ٍٓم ؾٗغ نٝغ الٗملت.  ْحٗ ٓا١  غ ألاؾ ْجدٍغ ت 

ٓص ا٢خهاصي  مّٗض٫ٖٝغ  ٓػٍلىضي في ع٧ ْصز٫ٓ الا٢خهاص الىُ ٢ْض جؼامً طل٪  ٓص اهسٟايا مدؿٓؾا،  همٓ الى٣

  ْاعجٟإ وؿبت البُالت باإلياٞت
ّ
مال مّٗض٦ْ٫مدهلت جهاثُت، بضء  سٟاى ألاؾٗاع الٗاإلاُت للُا٢ت،بلى ؤه

ّ
 خطخ

ْابخضاء مً ؾىت 1992بجهاًت ؾىت  %2 بلى %5 بالرراظ٘ مً مال مّٗض٫، ٖٝغ 1992. 
ّ
ث مّٗضال اؾخ٣غاعا ٖىض  خطخ

ْاهسٌٟ مّٗ مؿخٔٓ البُالت.مّٗضال مىسًٟت، ٦ما اؾخٗاص الا٢خهاص اهخٗاقّ بدسجُلّ  ٓ مغجٟٗت   ث هم

ِا  بٗض هىدا: -2 ْبٗض الخ٣لباث ال٨بيرة التي ٖٞغ ٓػٍالهضا،  مال مّٗض٫هُ
ّ
في ٦ىضا، جدغ٦ذ الؿلُاث الى٣ضًت  خطخ

مال مّٗض٫ال٨ىضًت للخد٨م في 
ّ
ّٓٚ، ٣ٞض  ْطل٪ بةصعاط خطخ اؾخ٣غاع الاؾٗاع ٦ِضٝ جهاجي للؿُاؾت الى٣ضًت ًجب بل

ْػٍغ اإلاالُت ال٨ىضي ْخا٦م بى٪ ٦ىضا في  مال مّٗض٫ٖلى جدضًض  1991ُٟٞغي  26اج٤ٟ ٦ال مً 
ّ
الغؾمي  خطخ

                                                 
ٓص جطخمي لم ٌؿب٤ ؤن قِضجّ ا٢خهاصا 1 ْع٧ ٖٓاث  ذ الض٫ْ اإلاخ٣ضمت زال٫ ٞررة الشماهِىاث اعجٟإ الضًً الٗام ْعجؼ ٦بير في ميزان اإلاضٞ تها ٖٞغ

 اػصًاص مٓظت الاخخجاظاث الكٗبُت اإلاُالبت بسٌٟ ألاؾٗاع.بلى  مما ق٩ل تهضًضا زُيرا ، باإلياٞت
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الَا في جهاًت بلى  اإلاؿتهضٝ، خُض زً٘ َظا الازير  مال مّٗض٫خُض خضص  1992حٗضًالث، ٧اهذ ؤ
ّ
اإلاؿتهضٝ  خطخ

ٓان  %2-0.5بلى  زم زٌٟ %3ب ٘ بى٪ ٦ىضا م1995ًلضٌؿمبر  %2 بلى زم زٌٟ مجضصا 1994لج  ؤؾٗاع  ، ٦ما ٞع

 ْ ٍٓل الاظل الظي بلٜ زانّ الٟاثضة  ْللخه٫ٓ ٖلى الضٖم الكٗبي الالػم إلهجاح 1990في  %14ت ؾٗغ الٟاثضة َ  .

ٓاثض اهسٟاى الاؾٗاع.  ْا٢ىاّٖ بٟ ٓع  ْطل٪ بةٖالم الجمِ ٘ مً مهضا٢ُخّ  ٍٓت للٞغ ْل بغهامجّ، اُٖى بى٪ ٦ىضا ا

ٓمي بلى  ٦ْ1992باقي الض٫ْ اإلاخ٣ضمت، ؾٗذ ٦ىضا ابخضاء مً  ْطل٪ بةصزا٫ انالخاث ٦بيرة ٖلى جسٌُٟ العجؼ الخ٩

ْل٣ض  ْجغقُض الاهٟا١.  ْالخد٨م  بُت  ٓمتالؿُاؾت الًٍغ  مّٗض٫ٖلى هٟـ  1993الجضًضة في جهاًت ؾىت  خاٞٓذ الخ٩

مال
ّ
 مّٗض٫. ل٣ض ٧للذ اظغاءاث بى٪ ٦ىضا في مجا٫ الخد٨م في 1998خّتى  1995مً صٌؿمبر  %3-1اإلاؿتهضٝ ب  خطخ

مال
ّ
م. ان اظغاءاث الخض مً ال1995في  %0 بلى  م1991ؾىت  %5 مًكّضة ْباالهسٟاى ب خُض بضابالىجاح،  خطخ

ّ
 خطخ

ْالتي ٞا٢ذ 1994بلى  1991ْطل٪ زال٫ الٟررة ؾىت %10 ٧اهذ لِا ج٩ال٠ُ، ٣ٞض قِضث ٦ىضا اعجٟإ ٦بير في وؿبت البُالت 
1. 

ْبي بٗض مٓظت اإلاًاعباث التي  اإلاملىت اإلاخددة: -3 ْع مباقغة ٚضاة اوسخاب اإلامل٨ت اإلاخدضة مً الىٓام الى٣ضي الا

ُاهُت في1992اؾتهضٞذ الجىُّ ؤلاؾررلُجي في ؾبخمبر  ٓمت البًر ٓبغ  8 ، ٢غعث الخ٩ ٓ جبجي الخد٨م  1992ؤ٦خ الخد٫ٓ هد

مال مّٗض٫في 
ّ
ْلخد٤ُ٣ طل٪بضال مً اإلاداٞٓت ٖلى ا2 ٦ِضٝ جهاجي لبى٪ اهجلررا خطخ  . ٓمت  ٢غعث ؾخ٣غاع ؾٗغ الهٝغ الخ٩

ض مً الهالخُاث خُض جم بظغاء زالر حُٛيراث ٩َُلُت: ْمىدّ مٍؼ  جٓؾُ٘ اؾخ٣اللُت بى٪ اهجلررا في اصاعة الؿُاؾت الى٣ضًت 

ْمداٞٔ بى٪ اهجلررا إلاىا٢كت الؿُاؾت الى٣ضًت.1993ُٟٞغي ابخضاء مً  - ْػٍغ اإلاالُت   ، ٣ٌٗض اظخمإ قِغي بين 

ٓٞمبر  - ْػٍغ اإلاالُت 1993ابخضاء مً ه ٢ُٓذ ؤي حُٛير في ؾٗغ الٟاثضة ٣ًغعٍ  ت ا٦بر لخدضًض ج ، ؤُٖي لبى٪ اهجلررا خٍغ

  ًخّم الخُٛير ال  بلى ؤّن  بياٞت
ّ
 بٗض ٣ٖض الاظخمإ الكِغي.    بال

٧ٓل - ْجدك٩ل َظٍ اللجىت مً مداٞٔ بى٪ ابلى  ج ْهاثبين لجىت الؿُاؾت الى٣ضًت جدضًض ؾٗغ الٟاثضة،  هجلررا 

ْػٍغ اإلاالُت باإلياٞت ًخّم مداٞٓين، زالزت ؤًٖاء  ْع م٘  ؤعبٗت زبراء ا٢خهاص بلى  حُُٗجهم مً اإلاداٞٔ بٗض الدكا

ْػٍغ اإلاالُت.  ٌُٗجهم 

غ عب٘ ؾىٓي ًٖ الخ٣ضم اإلاسجل في مجا٫ الخض مً بلى  باإلياٞت طل٪، َلب مً بى٪ اهجلررا ج٣ضًم ج٣ٍغ

مال
ّ
مال مّٗض٫، خُض جم جدضًض خطخ

ّ
ٓمت 1997في آٞا١ عبُ٘  %4-1 اإلاؿتهضٝ ب خطخ ْمباقغة بٗض حك٨ُل خ٩  .

مال مّٗض٫، جم جسٌُٟ 1997ظضًضة في ماي 
ّ
ل٣ض ؾمدذ َظٍ الاظغاءاث بةُٖاء  .%2.5 مًؤ٢ّل بلى  اإلاؿتهضٝ خطخ

مال مّٗض٫م في نالخُاث ا٦بر لبى٪ اهجلررا في مجا٫ اصاعة ؾٗغ الٟاثضة )الِضٝ الدكُٛلي( بما ٌؿمذ بالخد٨
ّ
، خطخ

م٣ٞبل جبجي ال
ّ
مال مّٗض٦٫ِضٝ جهاجي ٖٝغ  خطخ

ّ
في  %4بلى  1991م٘ بضاًت ؾىت  %9 اهسٟاى مً جظبظبا ٞبٗض خطخ

ٓبغ   1994في الغب٘ الشالض مً  %2.2 بلى لُىسٌٟ بٗضَا مجضصا  1993، سجل اعجٟإ ٠َُٟ م٘ بضاًت ؾىت 1992ؤ٦خ

ْص ٓاصع هجاح ؾُاؾت  ،%2.5 لِؿخ٣غ بٗضَا في خض ْاهسٟاى وؿبت البُالت، بضؤث ب ُاوي  ْم٘ اهخٗاف الا٢خهاص البًر

ٓح م٘ جهاًت ؾىت   .3، خُض بضؤث ألاؾٗاع باالؾخ٣غاع ابخضاء مً الىه٠ الشاوي مً الدؿُٗىاث1994بى٪ اهجلررا بالٓي

                                                 
1 John Ammer& Richard T. Freeman, Inflation Targeting in the 1990s : the Experiences of New Zealand, Canada and United Kingdom, Board of Governors of 

the Federal Reserve System,  International Finance Discussion Papers, N 473, June 1994, p9. 
ت في الٗالم بط جإؾـ في ؾىت  2 ْم٘ طل٪ ٌٗخبر ا٢ل البى٥ٓ 1694ٌٗخبر بى٪ اهجلررا، البى٪ اإلاغ٦ؼي في اإلامل٨ت اإلاخدضة، ؤ٢ضم البى٥ٓ اإلاغ٦ٍؼ  ،

ت اؾخ٣اللُت خُض جىدهغ نالخُخّ في  ٘اإلاغ٦ٍؼ ٓمت في زهٓم الؿُاؾت الى٣ضًت اإلاىاؾبت، بط ال ًمل٪ ٢غاع ٞع ْالىهاثذ للخ٩ ٓعة  ْ  ج٣ضًم اإلاك ؤ

ْػٍغ اإلاالُت ) ٓػعاء.Chancellor of the Exchequerزٌٟ ؾٗغ الٟاثضة ؾٔٓ   ( بخٗلُماث مً عثِـ ال
3
 Frederic S.Mishkin, From monetary targeting to inflation targeting: lessons from the industrialized countries, National Bureau of Economic Research, usa 

January 2000, p2. 
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ْازغ  الُابان: -4 ٢ٓ٘ ألؾٗاع الُا٢ت م٘ ؤ ْٚير مخ ح٣ُٗض بلى  1973اصث جبٗاث الهضمت البررْلُت باعجٟإ ٞجاجي 

مال مّٗض٢٫ٟؼ  بطْيُٗت الا٢خهاص الُاباوي اإلاخإػم انال، 
ّ
ْػٍبلى  1974في ؾىت  خطخ ْص ٢ُاؾُت بخجا ٦ْب٣ُت  .%20 خض

ت في الٗالم، قٕغ بى٪ الُابان ٓ الٗغى الى٣ضي مّٗضال بمغاظٗت  البى٥ٓ اإلاغ٦ٍؼ ْحٗضًل خؿاب الٗغى الى٣ضي ث هم

خماص  ٓ الٖا ْطل٪ إلاجاعاة اإلاؿخجضاث التي ِْغث ٖلى الؿاخت M1في ٢ُاؽ الٗغى الى٣ضي بضال  M2ٖلىبالخد٫ٓ هد  ،

ْاث مالُت ظضًضة ٦ىدُجت ال  ْاهدكاع ؤص ٓع  ، بضء بى٪ 1978فياث اإلاالُت. اّؾؿقخضاص خضة اإلاىاٞؿت بين اإلااإلاالُت بِٓ

ٍٓت جبرػ جيبااجّ بسهٓم الٗغى الى٣ضي مً  ْوكغاث عب٘ ؾى غ  ( طاث CDs)قِاصاث الاًضإْ  M2الُابان بيكغ ج٣اٍع

ْالتي جضزل في خؿاب الٗغى الى٣ضي ال٣ُمت ال٨بيرة  ؤّن  (،M3مً)
ّ
ْحسجُل اعجٟإ  بال الهضمت البررْلُت الشاهُت 

ٓعة الُا٢ت، صٞ٘ بى٪ الُابانْبالخالي اع  ٢1979ُاسخي زاوي ألؾٗاع الُا٢ت في  ٢ْ٘ ُّٞ بلى  جٟإ ٞاج جضاع٥ الخُإ الظي 

1973ؾاب٣ا زال٫ الهضمت البررْلُت ألاْلى في 
ٓ الٗغى الى٣ضي مً 1 ٗا بخسٌُٟ هم قِاصاث ْ  M2، خُض جضزل ؾَغ

٩ي، خُض ازخاع 2 (،CDs)الاًضإ ٦ما ٢ام ٦ظل٪ باهتهاط ؾُاؾت ه٣ضًت قبحهت لخل٪ التي اجبِٗا الاخخُاَي الٟضعالي الامٍغ

٢ْض خ٣٣ذ الاظغاءاث الجضًضة اإلاىخهجت هجاخا ٦بيرا، خُض ٖٝغ  مال مّٗض٫ؾٗغ الٟاثضة ٦ِضٝ حكُٛلي. 
ّ
 خطخ

جُا، ٦ما بض 1975ابخضاء مً  ٓ ج١ٟٓ ّٗضال ي بدسجُلّ إلاالا٢خهاص الُاباوي بالخٗاف ؤاهسٟايا جضٍع مال مّٗض٫ث هم
ّ
. خطخ

خّ الُابان باإلياٞت   ل٣ض جج٘ الاهخٗاف الا٢خهاصي الظي ٖٞغ
ّ
مال مّٗض٫سٟاى بلى ؤه

ّ
ْاعجٟإ ؾٗغ نٝغ الين  خطخ

 ٓ ٘  اهتهاط ؾُاؾتالُاباوي، بى٪ الُابان ٖلى الخد٫ٓ هد ٓ الٗغى الى٣ضي ابخضاء مً ؾىت  مّٗض٫ه٣ضًت جٓؾُٗت بٞغ هم

ْاعجٟإ، 1989 ٓاظِت الخدضًاث الجضًضة ؤؾٗاع  ألامغ الظي ٞخذ اإلاجا٫ العجٟإ اإلاًاعباث ٖلى ألاعاضخي ْالاؾِم  إلا َا، 

  اصٔمّما  همٓ الٗغى الى٣ضي مّٗض٢٫ام بى٪ الُابان بخٛير ؾُاؾخّ بخسٌُٟ 
ّ
سٟاى ٦بير ألؾٗاع الاعاضخي بلى ؤه

ْه٣ضي. ْجد٤ُ٣ اؾخ٣غاع ا٢خهاصي   ْالاؾِم 

ت في الٗالم،  ٦باقي ؤإلااهُا: -5  مّٗض٫العجٟإ  1975( في Bundesbankالبى٪ اإلاغ٦ؼي الاإلااوي ) اؾخجابالبى٥ٓ اإلاغ٦ٍؼ

مال
ّ
ْالظي ًخ٩ٓن  1Mم٘ بضاًت الؿبُٗىاث بدبجي ؾُاؾت ه٣ضًت حؿتهضٝ الٗغى الى٣ضي مً  خطخ ٓمّ ال٤ًُ  بمِٟ

ٓوي. ْفي اَاع اؾرراجُجُت البى٪ اإلاغ٦ؼي  ٓصاج٘ البى٨ُت الخايٗت ليؿبت الاخخُاَي ال٣اه ْال ْلت  مً الٗملت اإلاخضا

مال مّٗض٫الاإلااوي للخد٨م في 
ّ
ْػ اليؿب اإلاؿتهضٞت إلاخطخ ْججا  ٓ ْح مً ؾيخينّضة، ؾمذ للٗغى الى٣ضي بالىم بلى  جررا

ْبٗض طل٪  ٓاث،  ٘ مً  ًخّم زالر ؾى ْص اإلاؿتهضٞت ٧ان  مّٗض٫جسًُّٟ، بن الٞغ همٓ الٗغى الى٣ضي زاعط الخض

ْالىٓام اإلاالي ٦ خباعاث اإلاداٞٓت ٖلى اؾخ٣غاع ؾٗغ نٝغ اإلااع٥ الاإلااوي  ٓٞاء ٩ّل اٖل ْالظي ٌٗخبر مِما ظضا لل

ْلُت ٓمت ألاإلااهُت الض ٓ 1988.في 3بالرزاماث الخ٩ ْهدُجت للخُ غ مالي عاث اإلاالُت ْالا٢خهاصًت التي ِْغث مً ،  جدٍغ

ْاهدكاع  ٓا١ اإلاالُت، اججّ البى٪ اإلاغ٦ؼي الاإلااوي هدٓ جدضًض  مالُت مبخ٨غة الخٗامل بمىخجاثْا٢خهاصي  في الاؾ

  ٌٍٓ ٢ْض خ٣٣ذ الؿُاؾت الجضًضة هجاخا في خؿاب الٗغى الى٣ضي M3ب  M1ؾُاؾخّ الى٣ضًت ٧ان مً بُجها حٗ  ،

مال مّٗض٫اط ٖٝغ 
ّ
ٍٓال، خُض  خطخ ْاؾخ٣غاعا زال٫ الشماهِىاث مً ال٣غن اإلااضخي. لم ًضم الاؾخ٣غاع َ اهسٟايا 

ْجٓخُض ؤإلااهُا في  ٗامّ قِضث ؤإلااهُا اعجٟاٖا ضخما في اإلاؿخٔٓ ال ، ٣ٞض ٢ٟؼ 1990ؾىتلؤلؾٗاع بٗض اجهُاع ظضاع بغلين 

مال مّٗض٫
ّ
مغ الظي ْي٘ البى٪ اإلاغ٦ؼي ألاإلااوي ؤمام جدضًاث ٦بيرة، ألا   1992في  %5 ما ٣ًاعببلى  1990في  %3مً خطخ

مال مّٗض٫ْللخد٨م في 
ّ
٘ خطخ ي٠ٗ بلى  الٟاثضة ؤؾٗاع  ْالخٟاّ ٖلى اؾخ٣غاع ؾٗغ نٝغ اإلااع٥، ٢ام البى٪ بٞغ

                                                 
ٓ ب 1 ٗت.مّٗضال خُض اجسظ بى٪ الُابان ؾُاؾُت خُاصًت برر٥ الٗغى الى٣ضي ًىم  ث ؾَغ

2
 Certificates of Deposit 

3
ٟا٢ُت بالػا ) 

ّ
ٓٞغ )1985( في Plaza Agreementاج ٟا١ الل

ّ
ْبي )1987( في Louvre Accord، اج ْع ْالتي ٧اهذ تهضٝ بلى جشبُذ European Monetary Systemم،الىٓام الى٣ضي ألا  )

٩ي. الع ألامٍغ ْالض ْبُت  ْع  ؤؾٗاع نٝغ الٗمالث ألا
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٘ ْلالو٩ٗاؾاث الؿلبُت لٞغ ْهدُجت لُٛاب الخيؿ٤ُ الخاعجي مً ظِت،  ٍٓاتها الؿاب٣ت،  الٟاثضة ألاإلااهُت  ؤؾٗاع  مؿخ

ْمجها بى٪ اهجلررا بةجبإ ؾُاؾت  ْبُت  ْع ت ألا ، ٢امذ بٌٗ البى٥ٓ اإلاغ٦ٍؼ ْبُت مً ظِت ؤزٔغ ْع ٖلى باقي الٗمالث ألا

٘ الٟاثضة إله٣اط الجىُّ ؤلاؾررلُجي مً الاهسٟاى ؤمام اإلااع٥ ألاإلااوي.  ؤؾٗاع  ه٣ضًت اه٨ماقُت، ٣ٞض ٢ام َظا ألازير بٞغ

ْبُت1992ؾبخمبر  14ْبدل٫ٓ  ْع خملت مًاعبت خُض زؿغث ما ٣ًغب مً عب٘ ٢ُمتها بؿبب بلى  ، حٗغيذ الٗمالث ألا

جاٍ
ّ
٢ٓٗاث باعجٟإ بلى  اإلاًاعبين اج ْبُت ْقغاء اإلااع٥ الاإلااوي هٓغا الػصًاص الخ ْع بُ٘ ٦مُاث َاثلت مً الٗمالث الا

ٓمت باإلااع٥ الاإلااوي ٓصاج٘ اإلا٣ ْبُت )ؾٕغ بدضْر اػمت امّما  الٗاثض ٖلى ال ْع  Foreign Exchange Crisis) 1لهٝغ ألاظىبي الا

ْبُت1992في ؾبخمبر  ْع ت ألا ْٖلى ازغ طل٪ ايُغث البى٥ٓ اإلاغ٦ٍؼ ٘بلى  ،   الخضزل إله٣اط ٖمالتها مً الؿ٣ٍٓ بٞغ

 .2ث ضخمت ْضخ ٦مُاث ٦بيرة مً اخخُاَاتها مً الى٣ض ألاظىبيمّٗضال بلى  الٟاثضة ٞحها ؤؾٗاع 

ماطا ٧اهذ الض٫ْ اإلاخ٣ضمت ٢ض اظخاختها مٓظاث مً الًٍٛٓ ال: الىامُتججازب بعع الدٌو  - ث
ّ
ُت بؿبب خطخ

ٓا١ مالُت ٢اصعة ٖلى اؾدُٗاب جل٪  ٍٓلُت هٓغا المخال٦ِا اؾ ٍٓل اخخُاظاتها الخم ٓص بٛغى جم الاٞغاٍ في ٖغى الى٣

اصة، ٓص لخلبُت اخخُاظاتها بلى  الامغ ًسخل٠ باليؿبت للض٫ْ الىامُت التي لجإث في اٚلب الاخُان ٞةّن  الٍؼ َب٘ الى٣

ْب ٍٓلُت  ٓمُت هٓغا لُٛابسانّ الخم ٓاػهتها الخ٩ ٍٓل العجؼ في م ْ  ت جم ٓا١ اإلاالُت ٞحها ٖلى اؾدُٗاب ؤ ٧ّل ٖضم ٢ضعة الاؾ

ْبا  ْع ْص٫ْ ا ٩ا الالجُيُت  ْمً ابغػ جل٪ الخاالث هجض خالت ص٫ْ امٍغ ٓمُت.  ال٨مُاث اإلاهضعة مً الؿىضاث الخ٩

ْطل٪ لؿببين: الكغ٢ُت، ان ٖٓخين مً الض٫ْ حؿخد٤ الضعاؾت،   َاجين اإلاجم

ماظخاخذ جل٪ الض٫ْ مٓظاث  -
ّ
ش الا٢خهاصي اإلاٗانغ.جطخ ى٠ في الخاٍع  ُت حٗخبر مً بين الٖا

ماؾخُاٖذ جل٪ الض٫ْ الخض مً ال -
ّ
الجامذ، الامغ الظي ًجٗل مً ججغبتها مغظٗا َاما ًم٨ً لباقي  خطخ

مال مّٗض٫ىض ْي٘ بغامج للخد٨م في الض٫ْ الىامُت الاؾخٟاصة مىّ ٖ
ّ
 . خطخ

يا الالجُيُت:  -1 ل، ؤصث جبٗاث ؤػمت ظىٓب قغ١ آؾُا في ؾىت ججسبت دٌو امٍس ؾُت  1997باليؿبت للبراٍػ ْألاػمت الْغ

ْالعجؼ بلى  باإلياٞت 1998في  ٖٓاث  لي ْالازخال٫ ال٨بير إلايزان اإلاضٞ ال٠ًٗ الظي ٧ان ٌٗاوي مىّ الا٢خهاص البراٍػ

ٓاػهت الال٣ُاسخي  ٓمت بلى  ت،ٗاّم للم ْالتي حٗخبر ظض َامت  يمً زُت الخ٩ ٓا٫ مجها  ٘ لغئْؽ ألام ط ٦بير ْؾَغ زْغ

ْالجهٓى بّ. ابخضاء مً مىخه٠ ؾىت  لي  ل في ؤػمت 1998إلنالح الا٢خهاص البراٍػ ، بضؤث مالمذ صز٫ٓ البراٍػ

ٓاػهت ال ٓع، خُض ْنل عجؼ اإلا ْص زُيرة ببلبلى  تٗاّم ا٢خهاصًت بالِٓ مً الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي  %5 ّٓٚ ٖخبتخض

(PIB) ى ال ٖٓا باعجٟإ اٖباء ال٣ْغ ْ  تٗاّم مضٞ ٓاثض الضًً الؤ ت هدُجت صز٫ٓ الا٢خهاص ٗاّم ْاهسٟاى الاًغاصاث ال ٗامّ ٞ

ٓص لي في ع٧ ّٓٚ  ٗامّ ، ٦ما بلٜ الضًً الالبراٍػ ٍٓاث ٢ُاؾُت ببل ْم٘ اهٟجاع  %40الضازلي مؿخ مً الىاجج اإلادلي الاظمالي، 

ؾُت في  ل  1998ألاػمت الْغ ٠٢ٓ ًٖ صٞ٘ الضًٓن الخاعظُت اإلاؿخد٣ت، قِضث البراٍػ ؾُت ًٖ الخ ٓمت الْغ بةٖالن الخ٩

لي اهسٟايا خاصا هدُجت اعجٟإ خضة  ا٫ البراٍػ ٓا٫ الاظىبُت مجها، ٦ما ٖٝغ ؾٗغ نٝغ الٍغ ط عئْؽ الام مٓظت زْغ

ٓمت في ظاهٟي اإلاًاعبت ٖلى ا ْاؾخنزاٝ الاخخُاَي مً الى٣ض الاظىبي، ايُغث الخ٩ ْبدؿإع الاخضار   1999هسٟايّ. 

                                                 
ت ٦بيرة في ؾٗغ َظٍ الٗملت م٣ابل الٗمالث ألازٔغ هدُجت اإلاًا 1 ْبؿٖغ عبت اإلابالٜ ٞحها جدضر ؤػمت الهٝغ ألاظىبي ٖىض خه٫ٓ اهسٟاى خاص 

ْعٍ َْظا ًاصي بض   ٖلى ٖملت بلض ما، 
ّ
ْع الٗملت ٧ٓؾُِ للخباص٫بلى ؤه ْهدُجت لِظا ًخإزغ ص ْ  سٟاى ٢ُمتها ْفي ال٣ضعة الكغاثُت لِا،  مسؼن لل٣ُمت ؤ

٘ ٢ُمت الٗملت بطخ ٦مُاث ٦بيرة مً اخخُاَاجّ مً الى٣ض ألاظىبي ْلت لٞغ ٘ ؤْ  ْٖىضَا ًخضزل البى٪ اإلاغ٦ؼي للض ؾٗغ الٟاثضة بيؿبت ٦بيرة ٞع

اصة ال٣ُمت ْلت للؿُُغة ٖلى بلى  إٖل ْطل٪ ٦مدا ٓماث مّٗض٫الٗملت  ْل٨ً ٦شيرا ما جلجا الخ٩ زٌٟ ٢ُمت الٗملت ما٢خا بطا ٧ان بلى  الخطخم، 

ٖٓاتها. ْجد٤ُ٣ ٞاثٌ في ميزان مضٞ ٘ ٢ُمت ناصعاتها   َضِٞا ٞع
٘ ؾٗغ الٟاثضة ٖلى ؤلا٢غاى مً  2 ٓمي %15بلى  %10 ٢ام بى٪ اهجلررا بٞغ ٘ ؾٗغ ؤلا٢غاى الُ ٍٓض بٞغ ْالى الخضزل  %500بلى  ٦ما ٢ام بى٪ الؿ

الع مً اخخُاَاجّ ؤزىاء ألاػمت، ؤما البى٪ اإلاغ٦ؼي ألاإلااوي ٣ٞض ٢ام لٓخضٍ بطخ  100بطخ  ٘ ٢ُمت اإلااع٥. 50ملُاع ص الع لٞغ  ملُاع ص
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لي ما بلى  ا٫ البراٍػ ٍٓم الٍغ ا٫ اهسٟايا خاصا آزاع حٗ ا٫، ٣ٞض ٖٝغ الٍغ ب ل٣ُمت الٍغ مٓظت مً اإلاساْٝ مً اجهُاع ٢ٍغ

ٍٓمّ،   بٗض قِغ مً حٗ
ّ
الع مً خُض به ا٫ 2.15بلى  في بضاًت الؿىت 1.2 سٌٟ م٣ابل الض ، اصٔ الاهسٟاى في ٢ُمت الٍغ

مال مّٗض٫اعجٟإ بلى  سٟاى اصاء الا٢خهاصبلى ؤه باإلياٞت
ّ
ٓلّمّٗضال بلى  خطخ سُت بٓن ْلتهضثت . %80بلى  ث جاٍع

لي ب لي، جدغ٥ البى٪ اإلاغ٦ؼي البراٍػ ْاعظإ الش٣ت في الا٢خهاص البراٍػ ساطاإلاساْٝ 
ّ
زٌٟ  ٖضة اظغاءاث حؿتهضٝ اج

مال مّٗض٫
ّ
ٍٓما ٧لُا ٧اهذ خطخ لي حٗ ا٫ البراٍػ ٍٓم الٍغ زم جبِٗا اٖالن مداٞٔ البى٪، في  ه٣ُت اهُال٢ِا مً حٗ

٤ حؿتهضٝ زٌٟ 1999ماعؽ ت ٍَغ مال مّٗض٫، ًٖ ْي٘ زاَع
ّ
ْطل٪ بسٌٟ عجؼ اإلايزاهُت ال %10ب خطخ ٍٓا   تٗاّم ؾى

ْعٞ٘ ؾٗغ الٟاثضة %1بلى ْبهضٝ صٖم ٞغم هجاح الاظغاءاث الضازلُت،  .%45بلى  زم %39بلى مً الىاجج اإلادلي الخام 

ل ٍٓل صْلي ٌُٛي الٟررة ؤٍٞغ لي م٘ نىض١ْ الى٣ض الضْلي ٖلى بغهامج جم ٍٓل -اج٤ٟ البى٪ اإلاغ٦ؼي البراٍػ ٓان لخم ظ

ْالكغ٧اث الاظىبُت مً اخخما٫  ْطل٪ لخبضًض مساْٝ البى٥ٓ  ٓلت  ْبمبالٜ م٣ٗ جُا  ٖٓاث جضٍع العجؼ في ميزان اإلاضٞ

ٖٓاتها. ع ٍٓل ميزان مضٞ ل ٖلى جم لُت ٖلى اإلاؿخٔٓ الضازلي جؼ البراٍػ ٘ للؿلُاث الى٣ضًت البراٍػ ْهدُجت للخدغ٥ الؿَغ

ٓع م٘ بضاًت الشلض الشاوي مً ؾىت  ٓاصع الاؾخ٣غاع اإلاالي ْالا٢خهاصي بالِٓ ، خُض ٖٝغ ؾٗغ 1999ْالخاعجي، بضؤث ب

ا٫ اؾخ٣غاعا ٖىض  الع جالٍ جسٌُٟ البى٪ اإلاغ٦ؼي لؿٗغ الٟاثضة 2نٝغ الٍغ ا٫ للض ٦ما  ،%39.5بلى  زم %42بلى  ٍع

ل في ًٚٓن اقِغ ٢لُلت  ش اؾخد٣ا١ الضًً الا٢ىإ صاثىحها باؾخُاٖذ البراٍػ  12بلى 6الضازلي )مً ٗامّ خإظُل جاٍع

ٓان  مال مّٗض٫بٖالن الؿلُاث الى٣ضًت ًٖ جسٌُٟ  1999قِغا(، جالٍ في ظ
ّ
 1999اإلاؿتهضٝ باليؿبت لباقي ؾىت  خطخ

ض مً الكٟاُٞت، ج٣غع ابخضاء مً ؾبخمبر  %4ْ %6، %8بلى  2001ْ 2000ْ إليٟاء مٍؼ ٓالي.  الن ًٖ  1999ٖلى الخ ؤلٖا

مال مّٗض٫
ّ
ٍٓت الظي اؾخ٣غ ٖىض  خطخ غ مٟهلت عب٘ ؾى زم ٖٝغ بٗض طل٪  1999بجهاًت ؾىت  %8.9الٟٗلي في ج٣اٍع

ل جسٌُٟ العجؼ الجاعي مً اهسٟايا، ٦ما اؾخُاٖذ  الع  33البراٍػ الع بجهاًت ؾىت  24بلى  ملُاع ص ، 1999ملُاع ص

ْالظي سجل ٞاثًا في ؾىت بلى  باإلياٞت م مً  4ب  م2000طل٪ بضء اإلايزان الخجاعي باالهخٗاف  الع بالٚغ ملُاع ص

ٓاعصاث. ان الىجاخاث اإلاد٣٣ت في مجا٫ الخض مً  مال مّٗض٫اعجٟإ ال
ّ
ٓ لم جخدغ٥ الؿلُاث  خد٤٣ًّ لخلم ج٨ خطخ ل

ٗا ب ساطالى٣ضًت ؾَغ
ّ
لُت مً َلب  اج ٓمت البراٍػ ٓعة الاػمت لم ًمى٘ الخ٩ ٓعي بسُ اظغاءاث ججاٖت ْخاؾمت، ٦ما ان ال

ل ٓا٫ الاظىبُت يمً الؿُاؾت الا٢خهاصًت للبراٍػ ْٞىُت( هٓغا ألَمُت الغئْؽ الام ْلُت )مالُت  ٓهت الض  1:اإلاٗ

ْاثل الشماهِىاث مً ال٣غن اإلااضخي، بضء   مّٗض٫ْباليؿبت للكُلي، بٗض ألاػمت التي حٗغى لِا هٓامِا البى٩ي في ا

مال
ّ
ْاعجٟإ ٢ُاسخي بلٛذ ؤْظِا في ؾىت  خطخ ْػ  1990بدسجُل ج٣لباث ٖىُٟت  مال مّٗض٫بخجا

ّ
ْٖلُّ ، %20 خطخ

ٓاء  مال مّٗض٫جدغ٦ذ الؿلُاث الى٣ضًت الخخ
ّ
مال مّٗض٫ًٖ  1990بخمبر ، ٞإٖلىذ في ؾخطخ

ّ
اإلاؿتهضٝ زال٫  خطخ

٢ْض ٧اهذ ٓة لخد٤ُ٣ طل٪ هي جل٪ التي بضؤث في  ؤَّم  الؿىت الخالُت،  ْالتي تهضٝ لخٓؾُ٘ نالخُاث البى٪  1990زُ

ْالظي ٌُٗي للبى٪ اإلاغ٦ؼي اؾخ٣اللُت في اصاعة الؿُاؾت الى٣ضًت  1989اإلاغ٦ؼي الكُلي، خُض قٕغ في جُب٤ُ ٢اهٓن 

.  ٗامّ بهضٝ جد٤ُ٣ اؾخ٣غاع في اإلاؿخٔٓ ال ؼ اؾخ٣غاٍع ْحٍٗؼ لؤلؾٗاع ٦ما جبِٗا ٖضة اظغاءاث ازٔغ إلنالح الىٓام اإلاالي 

ٓمت الكُلُت في اصزا٫ انالخاث ٖلى الؿُاؾت اإلاالُت بهضٝ جد٣ُبلى  اياٞت ذ الخ٩ ٤ ٞاثٌ في ما ؾب٤، قٖغ

مال مّٗض٫ْللخد٨م في  .1997ٚاًت بلى  1991ت زال٫ الٟررة اإلامخضة مً ٗاّم اإلايزاهُت ال
ّ
ث ّٗضال ْجد٤ُ٣ اإلا خطخ

ساطاإلاؿتهضٞت، قٕغ البى٪ اإلاغ٦ؼي الكُلي في 
ّ
ْلت  اج خؼمت مً الاظغاءاث المخهام ظؼء مً ال٨خلت الى٣ضًت اإلاخضا

جُا باجبإ ؾُاؾت ه٣ضًت اه٨ماقُت بٞغ ْالخد٨م في جضٍع ْحكضًض الغ٢ابت  مّٗض٫٘ ؾٗغ الٟاثضة  ٓ الٗغى الى٣ضي  هم

                                                 
1 Arminio Fraga, Politique monétaire et transition vers un taux de change flottant : l’expérience du Brésil, finances et développement, FMI, volume 37, numéro 

1, mars 2000, p 16 
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ٓاػهت ال ْطل٪ بالرزامً م٘ بضاًت اهسٟاى عجؼ اإلا ٘ ؾٗغ نٝغ الٗملت "البيزْ"  ْالخضزل لٞغ ت ٗاّم ٖلى الىٓام اإلاالي 

ْػ  مّٗض٫ْاعجٟإ  ْالظي ججا ٓ الا٢خهاصي  لبى٪ اإلاغ٦ؼي بٗض ٦ْمدهلت لظل٪، هجر ا. 1997-1991زال٫ الٟررة  %8 الىم

ٓاث في زٌٟ  ٓالي ٖكغ ؾى مال مّٗض٫خ
ّ
ْػ  1999بجهاًت ؾىت  %3 ْالظي ٢اعب خطخ ٫ٓ 1990 في %20بٗضما ججا ْبضز  .

ٓص م٘ بضاًت ؾىت  جغصص البى٪ اإلاغ٦ؼي الكُلي في زٌٟ ٦ال مً ؾٗغ الٟاثضة ْؾٗغ  1998الا٢خهاص الكُلي في ع٧

 ؤّن  نٝغ البيزْ،
ّ
ْاعجٟإ  1999بمىخه٠ ؾىت  %2.9-بلى  1998في  %3.4 الىمٓ الا٢خهاصي مً مّٗض٫اهسٟاى  بال

ْالؿماح لؿٗغ  ٓص زال٫ الخمؿت ٖكغ ؾىت، خخم ٖلى البى٪ اإلاغ٦ؼي زٌٟ ؾٗغ الٟاثضة  ٢ٓٗاث باؾخمغاع الغ٧ الخ

 نٝغ البيزْ باالهسٟاى.

مال مّٗض٫ان هجاح مؿاعي البى٪ اإلاغ٦ؼي الكُلي في الخد٨م ب
ّ
ٓ لم ًغا٣ِٞا اظغاءاث مً لم ج٨ً لخى خطخ جر ل

ٓاػهت ال ٓمت ٧ان لِا ازغ ٦بير في زٌٟ العجؼ في اإلا ْػٍاصة ٗاّم ظاهب الخ٩ ت، ٦ما ان جٓؾُ٘ نالخُت البى٪ اإلاغ٦ؼي 

 ٙٓ مال مّٗض٫اؾخ٣اللُخّ ٢ض اجاح لّ بل
ّ
اإلاؿتهضٝ صْن جدمُل الا٢خهاص ج٩ال٠ُ ٦بيرة، ٖلى ٨ٖـ ٦شير مً  خطخ

مالض٫ْ التي جبيذ اؾرراجُجُت اؾتهضاٝ ال
ّ
غ خ٫ٓ خطخ َْٗاب ٖلى البى٪ اإلاغ٦ؼي الكُلي ٖضم ٢ُامّ بيكغ ج٣اٍع  .

مال مّٗض٫
ّ
 .1خطخ

٩ا الالجُيُت، ٣ٞض اظخاختها مٓظت  ٦ْباقي ص٫ْ امٍغ ٓلُُٟا،  ماما بسهٓم ب
ّ
 مّٗض٫ظامذ، خُض ْنل  جطخ

مال
ّ
ٓلُُٟا ًٖ بغهامج  1985ْم٘ حٛير ال٣ُاصة الؿُاؾُت في ؤْث  .%20000بلى  1985في مىخه٠ ؾىت  خطخ ؤٖلىذ ب

مم٩اٞدت ال
ّ
مميزاث الؿُاؾت الا٢خهاصًت  ؤَّم  جبجي ؾُاؾت ا٢خهاصًت ظضًضة. حٗخبر الهغامتبلى  باإلياٞت خطخ

ٓلُُٟا، ٞل٨بذ هم ئت تهضْٝالى٣ضًت الجضًضة لب ٓاث ٢اؾُت ْظٍغ ٓمت زُ ٓص، اجسظث الخ٩ زٌٟ عجؼ بلى  ٓ الى٣

ٓاػهت ال اجب ال٣ُإ الٗاّم اإلا اصة في ْع ْججمُض ؤي ٍػ ٓمُت  اهاث الخ٩ ْالٛاء الٖا ٓمُت   ٗامّ ت ببُ٘ ٦شير مً الكغ٧اث الخ٩

ٓمُت ٢ُمت  ٓمُت الُ ْػ الى٣ٟاث الخ٩ ْػاعة اإلاالُت بٗضم الؿماح بخجا ْػٍاصة الًغاثب ٖلى الثرْاث، ٦ما ٧لٟذ 

ٓاػن في اإلايزاهُت ال ْطل٪ لخد٤ُ٣ الخ ْهدُٗاّم اإلاضازُل اإلاد٣٣ت في الُٓم الؿاب٤  ٓمي.  جت لئلظغاءاث ت ٖلى اؾاؽ ً

مال مّٗض٫ ؤالهاعمت اإلاخسظة بض
ّ
٠٢ٓ ًٖ الاع  خطخ جٟإ في ًٚٓن قِغ، ٦ما ان الخؿاثغ لم ج٨ً بالدجم الظي بالخ

٢ّٓٗ ٦شير مً الخبراء   ج
ّ
 .2%5 مًإ٢ّل سٌٟ الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي بخُض به

قِض مىخه٠ الدؿُٗىاث مً ال٣غن اإلااضخي جٓظّ ال٨شير مً الض٫ْ الىامُت التي جبيذ دٌو اوزوبا الؼسكُت:  -2

ماؾتهضاٝ ال ا٢خهاص الؿ١ٓ ٦ٟلؿٟت ا٢خهاصًت هدٓ ازخُاع 
ّ
ْاَاع ل٣ُاصة الؿُاؾت الى٣ضًت  خطخ ٧اؾرراجُجُت 

( Inflation Targeting)  ْالخسلي ًٖ هٓام ؾٗغ الهٝغ الشابذ الظي ٣ٞض ظاطبِخّ في جل٪ اإلاغخلت ٦ِضٝ جهاجي للؿُاؾت

ْالى٣ضًت ٦ةٖاصة الاؾخ٣غاع للىٓام اإلاالي ٍٓاث ظضًضة للؿُاؾت الا٢خهاصًت  ْل ٓع ا ْالا٢خهاصي بٗض  الى٣ضًت هٓغا لِٓ

ْالتي خخمذ اؾدب ْبا الكغ٢ُت  ْع هٓام ؾٗغ الهٝغ الشابذ بىٓام آزغ  ضا٫ّ مٓظت الاػماث اإلاالُت التي َؼث ص٫ْ ا

٢ْ٘ الازخُاع ٖلى هٓام ٩ًٓن ُّٞ ؾٗغ الٟاثضة ٦ِضٝ حكُٛلي، ٦ما جم اؾدبٗاص الٗغى ًخّم  ٢ْض  ٓهت ال٩اُٞت،  خ٘ باللُ

ْالتي ازخاعث الخد٫ٓ مً الا٢خهاص  الى٣ضي ٦ِضٝ ْؾُِ للؿُاؾت الى٣ضًت، ْبا الكغ٢ُت،  ْع طل٪ ان خالت ص٫ْ ا

ْ ٧ّل هٓام ا٢خهاصي ظضًض )ا٢خهاص الؿ١ٓ(، ٖٝغ بلى  الاقررا٧ي ٓص  مال مّٗض٫مً  الُلب ٖلى الى٣
ّ
ٞحها  خطخ

                                                 
1
 Frederic S. Mishkin, Inflation targeting in emerging market countries, Working Paper 7618, National Bureau of Economic Research (NBER), Cambridge, 

March 2000, p8. 
2
 Frederic S.Mishkin, op, P 733. 
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ْال مج٣لباث ٦بيرة، الامغ الظي زل٤ خالت مً ٖضم اؾخ٣غاع في الٗال٢ت بين همٓ الٗغى الى٣ضي 
ّ
ْي٠ٗ  خطخ

خماص ٖلى الٗغى الى٣ضي للخد٨م في  ْبالخالي ٖضم ظضْٔ الٖا مال مّٗض٫الاعجباٍ بُجهما 
ّ
 .خطخ

ْطل٪ في  ْبا الكغ٢ُت التي جسلذ ًٖ هٓام ؾٗغ الهٝغ الشابذ  ْع ٓعٍت الدكُ٪، ٧اهذ ا٫ْ ص٫ْ ا باليؿبت لجمِ

ْعا َاما يمً خؼمت بغامج الاؾخ٣غاع الا٢خ1997ماي  ْل٨ً بٗض ؤقِغ مً 1991هاصي في ، خُض لٗب َظا الازير ص  ،

ْجسٌُٟ ؾٗغ نٝغ الٗملت في  غ الاؾٗاع  مال مّٗض٫، بضء 1991جدٍغ
ّ
ْص  خطخ ٗا لِؿخ٣غ ٖىض خض  %10باالهسٟاى ؾَغ

٘ ؾٗغ الهٝغ الخ٣ُ٣ي،مّما   ؤّن  ٞع
ّ
ٓ الاهخاظُت مّٗض٫طل٪ الاعجٟإ لم ًهاخبّ اعجٟإ ممازل في  بال او٨ٗـ مّما  هم

ْبهضٝ الخٟاّ ٖلى اؾخ٣غاع ؾٗغ نٝغ ٖملتها، ججىبذ الدكُ٪ جسٌُٟ ؾلبا ٖلى جىاٞؿُت  الا٢خهاص الدك٩ُي. 

ٗذ ؤْ  تٗاّم العجؼ في اإلايزاهُت ال ْم٘ حسجُل اهخٗاف في الا٢خهاص، ٞع ْمالُت اه٨ماقُت،  اجبإ ؾُاؾت ه٣ضًت 

ْالظي ٧ان لّ ازغ  ٓا٫ الاظىببًجابالؿلُاث الى٣ضًت ؾٗغ الٟاثضة  ٦ْىدُجت ي في ظظب عئْؽ الام ُت ٢هيرة الاظل، 

ٓلت الى٣ضًت باالعجٟإ م٘ جهاًت ؾىت  بضؤثلظل٪  مال مّٗض٫صٞ٘ بمّما  ،1991الؿُ
ّ
الاعجٟإ ٦ما اؾخمغ العجؼ بلى  خطخ

ْازغ ؾىت خّتى الجاعي باالحؿإ  مال مّٗض٫اؾخمغاع اعجٟإ بلى  . ل٣ض ؤصٔ احؿإ العجؼ الجاعي باإلياٞت1996ؤ
ّ
 خطخ

ٓاصع صز٫ٓ الا ٓع ب ِ ٓص،ْْ   ٢خهاص الدك٩ُي في ع٧
ّ
ٓا١ اإلاالُت، ألامغ الظي عجل بلى ؤه دكاع خالت مً ٖضم ال٣ُين في ألاؾ

ْها" ) ٓع ْهاKorunaبةَال١ خملت مً اإلاًاعبت ٖلى الٗملت الدك٨ُُت "ال٩ ٓع ٓمت بال٩ ْبُ٘ ألان٫ٓ اإلا٣ خخم ٖلى مّما  ( 

جي الدك٩ُي ) ٓانل خملت ( الخضزل CNBالبى٪ الَٓ ْبخ ٘ ؾٗغ الٟاثضة.  للضٞإ ًٖ ؾٗغ الهٝغ الشابذ بٞغ

ْالبى٪ اإلاغ٦ؼي في  ٓمت  ٘ في  1997ماي  26اإلاًاعباث، ٢غعث الخ٩ ٍٓما ٧لُا بٗض الاهسٟاى الؿَغ ْها حٗ ٓع ٍٓم ال٩ حٗ

ٕٓ الازير مً قِغ ماي اهسًٟذ الاخخُاَاث ب الع لخهل ملُاع ص 2.5اخخُاَاتها مً الٗمالث الاظىبُت، ٞسال٫ الاؾب

ْم٘ ُٚاب ؤي ع٦يزة اؾمُت  10بلى الاخخُاَاث الع.  ْاضر ًم٨ً ؤْ  (Nominal Anchor)ملُاعاث ص َضٝ ْؾُِ بضًل 

مال مّٗض٫للؿُاؾت الى٣ضًت ان حؿتهضٝ بّ 
ّ
مال مّٗض٫، اعجٟٗذ خضة اإلاساْٝ مً اؾخمغاع اعجٟإ خطخ

ّ
، خطخ

٢ٓٗاجّ باؾخ٣غاع  ، اٖلً البى٪ اإلاغ٦ؼي ًٖ ج ْلت لتهضثت اإلاساْٝ ْها ٖىض  مّٗض٦ْ٫مدا ٓع ْها  19.5-17نٝغ ال٩ ٓع ٧

ماع٥ اإلااوي، ٦ما اْضر ان َضٝ الؿُاؾت الى٣ضًت في اإلاؿخ٣بل ؾ٩ُٓن جد٤ُ٣ اؾخ٣غاع في الاؾٗاع ٧ّل م٣ابل 

مالزاع ْجسٌُٟ خضة آلا
ّ
 مّٗض٫، ؤٖلً البى٪ اإلاغ٦ؼي ًٖ 1997صٌؿمبر  21ي ُت لخٛيراث ؾٗغ نٝغ الٗملت. ْفخطخ

مال
ّ
٢ٓذ الظي ٖٝغ ُّٞ  خطخ مال مّٗض٫اإلاؿتهضٝ في ال

ّ
ٗا، خطخ الن مّما  اعجٟاٖا ؾَغ خخم ٖلى البى٪ اإلاغ٦ؼي الٖا

ْالدكضًض ٖلى الهغامت بسهٓم ٧ّل ام اؾخسضٖلى  ٓص  ٓٙ الِضٝ اإلايك ْاث الؿُاؾت الى٣ضًت اإلاخاخت مباقغة لبل اص

ْص  ٓػ إلاالخض مال ّٗض٫ال٣هٔٓ التي ال ًج
ّ
ْالتي خضصث ب خطخ ْػَا   %2زم ٖضلذ لخهبذ  1999ْ 1998في  %1 ججا

ٓع 2000ابخضاء مً ؾىت  ْطل٪ بةٖالم الجمِ ض مً الكٟاُٞت ٖلى الؿُاؾت الى٣ضًت  ْالى ظاهب طل٪ ج٣غع بيٟاء مٍؼ  ،

ٓع ٩ّل ب إلصعا٦ّ لؤلزغ ال٨بير لؤلظ في اعجٟإ الاؾٗاع، ٣ٖض البى٪ اإلاغ٦ؼي اظخماٖاث ما ٌؿخجض في الؿُاؾت الى٣ضًت. 

٢ٓٗاجّ بسهٓم ال مٚير عؾمُت م٘ الى٣اباث الٗمالُت لكغح ج
ّ
ٓع  خطخ ٘ الاظ بُٛت ا٢ىإ الٗما٫ بٗضم اإلاُالبت بٞغ

 .1999زال٫ ؾىت ٢ّل ٖلى ألا

 ٙٓ مال مّٗض٫ْبٛغى بل
ّ
ماإلاؿتهضٝ، اصزل البى٪ اإلاغ٦ؼي م٣ُاؽ ظضًض لل خطخ

ّ
ٝ ًدىاؾب ْْ خطخ ْغ

ٓلت زانّ الا٢خهاص الدك٩ُي  ٓ الٖاّم ت ْالا٢خهاصاث اإلاخد َْ مت، 
ّ
ْم٘ جهاًت ؾىت (Net Inflation) 1الهافي خطخ  .1998 ،

٢ٓ٘ ُّٞ البى٪ اإلاغ٦ؼي اهخٗاف الا٢خهاص، اظخاخذ الدكُ٪ اػمت بى٨ُت ٖىُٟت في  ٢ٓذ التي ج  1998-1997ْفي ال

ٓص، خُض ٖٝغ اليكاٍ الا٢خهاصي اهسٟايا ما ؾاَم   اصزلذ الا٢خهاص الدك٩ُي في ع٧
ّ
٘ إلافي ؤه  ّٗض٫سٟاى ؾَغ

                                                 
ْالتي  بلٛذ ّٗضلاع اإلاالخٛير في ألاؾٗ –( CPIالخطخم الهافي= ماقغ ؾٗغ اإلاؿتهل٪ )  1 ْالخضماث  ٓإ ٦شيرة مً الؿل٘  ٕٓ في  754ت أله    1997ه
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مال
ّ
ٝ اإلاؿخجضة ٢ام البى٪ اإلاغ٦ؼي بسٌٟ  1999ْ 1998ؾىتيزال٫  %1.5زم %1.7بلى خطخ ْهدُجت للْٓغ ٓالي،  ٖلى الخ

مال مّٗض٫
ّ
 .2000ْ 1999اإلاؿتهضٝ زال٫ ؾىتي  خطخ

ٝ الؿاب٣ت، ؾاَمذ ألاػمت اإلاالُت في بلى  اياٞت ْما جغجب ٖجها مً اهسٟاى في اصاء الا٢خهاص  1997الْٓغ

ْاهسٟاى في ْػ  ؤؾٗاع  الٗالمي  ْببر ٓا١ الٗاإلاُت، في جغاظ٘ الاؾٗاع في الدكُ٪.  ْالٛظاء في الاؾ الؿل٘ بما ٞحها الُا٢ت 

ٓامل الخاعظُت ٖلى  مال مّٗض٫الخإزير ال٨بير للٗ
ّ
اججّ البى٪ اإلاغ٦ؼي هدٓ الاَخمام ا٦ثر  ضازلي،الهافي ال خطخ

ْطل٪ بةصزا٫ بٌٗ الخُٛيراث ٖلى اؾرراجُجُخّ الؾتهضاٝ ال ٓامل الخاعظُت  مبالٗ
ّ
 1بخٓؾُ٘ ٖضص الاؾخصىاءاث خطخ

ْػ  ٓػ ججا ا ًج َٓٞغ مال مّٗض٫التي بخ
ّ
ٓا١ الىاقئت، اججِذ  خطخ ٓاظِت الاػمت اإلاالُت التي اظخاخذ الاؾ إلا اإلاؿتهضٝ. 

بُت للخض مً العجؼ الجاعي ٦ما اؾخمغ البى٪ اإلاغ٦ؼي في اجبإ  ٓمت الدك٨ُُت هدٓ مغاظٗت ؾُاؾتها الًٍغ الخ٩

٦ْمدهلت لظل٪، ٖٝغ  مال مّٗض٫ؾُاؾت ه٣ضًت ج٣كُٟت، 
ّ
ْال 2001م٘ بضاًت ؾىت  خطخ ٗا  ظي جسُى اهسٟايا ؾَغ

ٓلّ ْص اإلاؿتهضٞت بٓن ٓعاث2002في %0.5 بلى الخض ْجماقُا م٘ الخُ  مغة البى٪ ٖاص الا٢خهاص في الخانلت ُتًجابؤلا  ، 

ل ، في اٍٞغ ملل ( ٦م٣ُاؽCPIاإلاؿتهل٪) ؤؾٗاع ماقغ  ٖلى ، لُٗخمض2001ؤزٔغ
ّ
 مّٗض٫الجض٫ْ الخالي  ٍّٓضرْ  .خطخ

مال
ّ
ٓعٍت في ْالٟٗلي اإلاؿتهضٝ خطخ                 الدكُ٪ ظمِ

مال معّدٌ(: 1حدٌو )
ّ
 الدؼًُ حمهىزٍت في والـعلي اإلاظتهدؾ خطخ

Source : National Bureau of Economic Research, www.nber.org. 

 ٙٓ ٓامل في هجاح الدكُ٪ في بل مال مّٗض٫ل٣ض ؾاَمذ ٖضة ٖ
ّ
ٝ بلى  اإلاؿتهضٝ، ٞباإلياٞت خطخ الْٓغ

ٝ الخاعظُت ازغ ٦بير    الضازلُت ٧ان للْٓغ
ّ
مال مّٗض٫سٟاى في ؤه

ّ
  ْاإلاخمشلت خطخ

ّ
ٓا١  ؤؾٗاع  سٟاىفي ؤه الؿل٘ في الاؾ

ْلُت  ْالُا٢تزانّ الض  .2ت الٛظاء 

مالدٌو مع الزالشا: ججاوب 
ّ
ماػا٫ الا٢خهاص الٗالمي ٌٗاوي مً اػمت مالُت : م2008زالٌ ألاشمت اإلاالُت العاإلاُت  خطخ

ْالتي بضؤث في ؾبخمبر  ٩ي لخد٫ٓ بٗض ؾىت 2007ْا٢خهاصًت زُيرة  اػمت مالُت بلى  ٦إػمت في ؾ١ٓ ال٣ٗاع الامٍغ

ْا٦بر اإلا ْالكغ٧اّؾؿْا٢خهاصًت ٖاإلاُت باجهُاع اٖغ١  ْ اث اإلاالُت  ٢ْض ٧ان لالػمت اإلاالُت جضاُٖاث  آزاع اث الا٢خهاصًت 

ْمجها ال مٖلى مجمل اإلااقغاث الا٢خهاصًت 
ّ
ت زال٫ الىه٠ زانّ ث ٢ُاؾُت مّٗضال ّ لُبلٜ مّٗضلالظي اعجٟ٘  خطخ

ْالى٣ضًت للض٫ْ بدؼمت اظغاءاث لٛغى الخد٨م في م2008الا٫ْ مً  ، الامغ الظي اؾخضعى جضزل الؿلُاث اإلاالُت 

ْجس٠ُٟ خضة الاػمت اإلاالُت.مّٗضال  جّ 

ْبي في  ججسبت الدٌو ألاوزوبُت: -ؤ ْع ، ٌٗض جد٤ُ٣ اؾخ٣غاع ألاؾٗاع الِضٝ الغثِسخي ٣ْٞ1993ا إلاٗاَضة الاجداص ألا

ْبي ) ْع ْاإلاهضا٢ُتEurosystemللؿُاؾت الى٣ضًت للىٓام ألا ْحك٩ل الكٟاُٞت  ْبُت  ؤَّم  (،  ْع ع٧اثؼ الؿُاؾت الى٣ضًت الا

ْبي مٓخض للالتي جبضء ا ْع مال بيكغ م٣ُاؽ ا
ّ
ٓ ماقغ  خطخ ٓع بلى  (HIPCاإلاؿتهل٪ اإلايؿ٤ ) ؤؾٗاع  َ ظاهب اٖالم الجمِ

ْ زال٫ الٟررة ٩ّل ب ٓع ْل٣ض قِضث مى٣ُت الُ ْص اإلاؿتهضٞت  2007-2000ال٣غاعاث اإلاخسظة.  ْصازل الخض اعجٟإ مٗخض٫ 

مال ّٗض٫إلا
ّ
ْح بين مّٗض٫اي ب خطخ اصة ،%2.3ْ 2.1 ؾىٓي ًررا ٓامل صازلُت ْزاعظُت، جخمشل في:بلى  ْجغظ٘ َظٍ الٍؼ ٖ 

                                                 

٢ٓ٘ لؤلؾٗاع الٗاإلاُت للؿل٘ ْؾٗغ نٝغ الٗملت1   جخمشل جل٪ الاؾخصىاءاث في الخٛير الٛير مخ
2
 Jiri Jonas and Frederic S. Mishkin, Inflation targeting in transition economies: experience and prospects, The Inflation-Targeting Debate, National Bureau of 

Economic Research, December 2004, p359, www.nber.org 
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ذ ؤؾٗاع  اعجٟإ- ْالٛظاء، خُض ٖٞغ ْلُت  ٓاص الا ْاإلا ٖٓت 2004َا َٟغة ٦بيرة ابخضاء مً ؾىت ؤؾٗاع  الُا٢ت   مضٞ

ْاإلارزاًض ٖلحها مً الا٢خهاصاث الىاقئت ْ مّما  بالُلب ال٨بير  ٓع او٨ٗـ ٖلى اعجٟإ ج٩ال٠ُ الاهخاط في مى٣ُت الُ

ْبا  ْع ٓع هدُجت اعجٟإ اإلاُالب الٗمالُت ْالايغاباث التي اظخاخذ ؤ ْبالخالي اعجٟإ الاؾٗاع، ًًاٝ الحها اعجٟإ الاظ

ٓع.  ٘ الاظ  مُالبت بخدؿين مؿخٔٓ اإلاِٗكت بٞغ

ْاإلاخمشلت - ِا الا٢خهاص الٗالمي  ٓعاث التي ٖٞغ ٍٓت الىاقئت إلاؿاًغة الخُ خهت  ْاهسٟاى في مىاٞؿت الا٢خهاصاث آلاؾُ

ْ في ؾبُل جيكُِ الا٢خهاص ٓع ْلُت، اٖخمضث ص٫ْ مى٣ُت الُ ْبُت مً الخجاعة الض ْع  مّٗض٫الظي لم ًخٗضٔ  الض٫ْ ألا

 ٍٓ ٤ ضخ ٦مُت بلى  ،2007-2000 زال٫ الٟررة %2.9هم ٘ الُلب اإلادلي ًٖ ٍَغ ْالخٓؾ٘ فيٞع ٓلت  ، غاىالا٢ ٦بيرة مً الؿُ

ٓالي.  2006في ؾىت  %9.3ْ 5.7م٣ابل %10.1ْ 4.0بيؿبت 2007في ؾىت  M1  ْM2خُض اعجٟ٘ الٗغى الى٣ضي مً   ٖلى الخ

٘ اإلايزاهُت اإلاسههت للضٞإ - ْ لٞغ ٓع ْاهسٟاى الاًغاصاث هدُجت جٓظّ ص٫ْ مى٣ُت الُ ٓمُت   جؼاًض الى٣ٟاث الخ٩

ٍٓالث الاظخماُٖت هدُجت اعجٟإ  2001ؾبخمبر  11ؤخضارْالامً هدُجت اعجٟإ التهضًضاث الامىُت بٗض  ٦ْظل٪ اعجٟإ الخد

ْالضًً ال ٓمي  ْ  ٗامّ وؿبت البُالت، خُض اعجٟ٘ العجؼ الخ٩ ٓع مً الىاجج اإلادلي الاظمالي %63.9ْ %0.6بلى  في مى٣ُت الُ

خّ اليكاٍ ال٨بير الظي في طل٪ مً مؿخُٟضة 2007ْطل٪ في ؾىت  ٓا١ ٖٞغ ٝ  ٞحها. اإلاالُت ألاؾ ٦ْمدهلت لخل٪ الْٓغ

ْالخاعظُت اعجٟ٘  مال مّٗض٫الضازلُت 
ّ
ْازغ ؾىت  خطخ ْبي .%2.4بلى  2007لُهل في ؤ ْع ْعٚم جضزل البى٪ اإلاغ٦ؼي ألا

مال مّٗض٫للخد٨م في 
ّ
٘ ؾٗغ الٟاثضة مً  خطخ 2007ؾىتزال٫ الؿضاسخي ألا٫ْ مً  %4 بلى 3.4بٞغ

 ؤّن  ،1
ّ
جل٪  بال

الث لم ج٩لل باهسٟاى  مال مّٗض٫اإلادا
ّ
ْانل اعجٟاّٖ في ؾىت  خطخ ٍٓلُتفي  %4 بلى لُهل 2008الظي  م  2008ظ ٚع

ْحسجُل جباَا ٦بير في اليكاٍ الا٢خهاصي، خُض ٓعث لخهبذ اػمت ا٢خهاصًت  ْالتي جُ  اهضإل ألاػمت اإلاالُت الٗاإلاُت 

ٓعْ مى٣ُت في ؤلاظمالي اإلادلي الىاجج همٓ مّٗض٫ سجل % 2.6 م٣ابل ٣ِٞ %0.7ب  َُٟٟا اعجٟاٖا 2008ؾىت  زال٫ الُ

٢ْض ؾاَم اعجٟا2007ٕؾىت  زال٫ ْالٛظاء بضعظت ٦بيرة في اعجٟإ  ؤؾٗاع  ،  ْلُت  ٓاص الا ْاإلا مال مّٗض٫الُا٢ت 
ّ
في  خطخ

ٓعْ اياٞت ٓمُت، خُض بلٜ العجؼبلى  مى٣ُت الُ ٓمي اؾخمغاع اعجٟإ الى٣ٟاث الخ٩ مً الىاجج اإلادلي % 1.9 الخ٩

ٍٓالث ؤلاظمالي بؿبب اعجٟإ ٓمُت الخد ٓمي ٖبر عنض بغامج ب٣ُم  الضٖم ْاعجٟإ البُالت وؿبت اعجٟإ هدُجت الخ٩ الخ٩

ٓا١ الاؾخ٣غاع ْبٖاصة اإلاساْٝ تهضثت لٛغى ضخمت ٖٓاث ا٦بر اجهُاع ٣ٖب اإلاالُت لؤلؾ  ٣ٞض ؤٖلىذ البى٨ُت، اإلاجم

ٓماث ْبُت، الخ٩ ْع م  ألاػمت مً اإلاخًغعة ْال٣ُاٖاث اثاّؾؿاإلا إلاؿاٖضة ضخمت بغامج ًٖ الٗالم، ص٫ْ  ٦باقي ألا بالٚغ

ٓمي ْالخٓظّ الا٢خهاصي اليكاٍ اهسٟاى هدُجت ؤلاًغاصاث اهسٟاى مً الًغاثب،  بخسٌُٟ الا٢خهاص لخدٟيز الخ٩

ْانل  ٍٓلُت  مّٗض٫ْبظل٪  ْاثل ظ ٓص اعجٟاّٖ. في ؤ ٓ الى٣ ْبي ل٨بذ ال2008هم ْع م، جدغ٥ البى٪ اإلاغ٦ؼي ألا
ّ
٘  خطخ بٞغ

 ؤّن  ،%4.25بلى  الٟاثضة مجضصا مّٗض٫
ّ
اث الٗىُٟت يُغابجٟا٢م ألاػمت اإلاالُت زال٫ الىه٠ الشاوي مً الؿىت ْالا  بال

ْبي، خُض اب٣ي ٖلى هٟـ  ْع ٓا١ اإلاالُت ٢ض ٣ٖضث مً مِمت البى٪ اإلاغ٦ؼي ألا الٟاثضة في ْل ٖضم الخإ٦ض  مّٗض٫لؤلؾ

ٓا١،  ؤّن  الظي ًميز ألاؾ
ّ
ٓاص ألا  ؤؾٗاع  اجهُاع  بال   ٢ض ؾاَم 2008ْلُت ابخضاء مً ؾبخمبر اإلا

ّ
مال مّٗض٫سٟاى في ؤه

ّ
 خطخ

٢ٓٗاجّ، خُض زٌٟ .%1.6 بلى لُهل بجهاًت الؿىت الٟاثضة مغجين لُهل بجهاًت  مّٗض٫ْٖلُّ َٖض٫ البى٪ اإلاغ٦ؼي مً ج

ٓص مً  مّٗض٫ْطل٪ بالرزامً م٘ اهسٟاى %2.5بلى  الؿىت ٓ الى٣ ٓالي% 8.2ْ 3.3بلى   M1ْM2هم بؿبب اهسٟاى  ٖلى الخ

ٓصاج٘ البى٨ُت ْاهسٟاى ال ى  مال مّٗض٫ٖٝغ  2009. ْزال٫ ؾىت 2الُلب ٖلى ال٣ْغ
ّ
جباَاا مدؿٓؾا، خُض  خطخ

ٍْغظ٘ َظا الخباَا بضعظت ٦بيرة% 0.4سجل اعجٟاٖا بيؿبت   ،ِ٣ٞ  
ّ
ْاهسٟاى الُلب  ؤؾٗاع  سٟاىبلى ؤه ْلُت  ٓاص ألا اإلا

                                                 
1 Rapport annuel de la Banque de France, 2007, p27 
2 Rapport annuel de la Banque de France, 2008, p20. 
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 ْ جاٍاإلادلي هدُجت اعجٟإ البُالت 
ّ
ٓ جسٌُٟ الى٣ٟاث بؿبب خالت ٖضم الخإ٦ض بسهٓم اّؾؿْاإلا الاٞغاص اج اث هد

ٓعاث الا٢خهاصًت اإلاؿخ٣بلُت  ْبُت )زانّ الخُ ْع ٓا١ اإلاالُت الا ْان اٚلب ماقغاث الاؾ ذ ج٣لباث Euronextت  ( ٖٞغ

ْبُت بدسجُل الىاجج اإلادلي الاظمالي  2009ْاهسٟاياث خاصة زال٫ ؾىت  ْع م مً بضاًت حٗافي الا٢خهاصاث الا ٖلى الٚغ

ْجماقُا م٘ اهسٟاى 2009زال٫ ؾىت % 4.0 ٞحها اعجٟاٖا بيؿبت مال مّٗض٫. 
ّ
ْبي ؾٗغ خطخ ْع ، زٌٟ البى٪ اإلاغ٦ؼي ألا

ٓة مىّ لدشجُ٘ ٦ال مً اإلا% 1 بلى الٟاثضة ْاهّ جؼامً زانّ ْعٞ٘ الاهٟا١ اث ْالاٞغاص ٖلى الا٢رراى اّؾؿْطل٪ ٦سُ ت 

جاٍم٘ 
ّ
ْالضًً ال اج ٓمي  ٓماث هدٓ جسٌُٟ العجؼ الخ٩ ٓاصع الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي.  ٗامّ الخ٩ ٓع ب هٓغا لبضاًت ِْ

ٓ الٗغى الى٣ضي جباَاا، خُض اعجٟ٘  مّٗض٫سجل  ٦ْمدهلت،  .٣ٞ1ِ %1.6 بيؿبت 2009في ؾىت   M2هم

ٓامل الخاعظُت ممشلت في م مً ان الٗ ْعا ٦بيرا ؤؾٗاع  َبٍٓ بالٚغ ْلُت ٧اهذ لِا ص ٓاص ألا   اإلا
ّ
 مّٗض٫سٟاى في ؤه

مال
ّ
ٓعْ، خطخ   في مى٣ُت الُ

ّ
 ؤه

ّ
ّ في جسٌُٟ بال ْبي ٖضم حؿٖغ ْع الٟاثضة خُض  مّٗض٫ّ ًدؿب للبى٪ اإلاغ٦ؼي ألا

ٓا١ اإلاالُت مًٟال الاهخٓاع يُغابججىب جسٌُٟ ؾٗغ الٟاثضة في ْل الا  تها ألاؾ ٓصة الاؾخ٣غاع خين بلى  اث التي ٖٞغ ٖ

 ٤ ٓمي ًٖ ٍَغ ْبُت بخسٌُٟ العجؼ الخ٩ ْع ٓماث ألا ٓا١ اإلاالُت، ٦ما ؤن ٢ُام الخ٩ ْلٓ ظؼثُا لال٢خهاص ْألاؾ

مجسٌُٟ الى٣ٟاث ٧ان لّ ازغ ال بإؽ بّ في جس٠ُٟ الًٍٛٓ ال
ّ
الٗغى ٍْبرػ الك٩ل الخالي الخٛيراث في  ُت.خطخ

 ْ مال مّٗض٫الى٣ضي 
ّ
 .0200ابخضاء مً ؾىت  خطخ

مال معّدٌالعسض الىلدي و (: جؼىزاث 2ػيل )
ّ
 .0200ابخداء مً طىت في الاجداد الاوزوبي  خطخ

 
مال مّٗض٫بسالٝ ٦شير مً الض٫ْ، ٖٝغ الصين: - ب

ّ
م  ،2007-2004اهسٟايا زال٫ الٟررة  في الهين خطخ ٞبالٚغ

ْلُت، ؤؾٗاع  مً اعجٟإ ٓاص الا  ؤّن  اإلا
ّ
ٕٓ باعجٟإ الُلب الخاعجي ٖلى الهاصعاث  بال الاصاء ال٣ٓي لال٢خهاص الهُجي اإلاضٞ

اصة اإلاسجلت في ْلُت، ٞمباقغة بٗض اعجٟإ ماقغ  ؤؾٗاع  الهِىُت ؾمذ بامخهام الٍؼ ٓاص الا  (CPI)اإلاؿتهل٪  ؤؾٗاع  اإلا

ْاإلاالُت زال٫ ؾىت % 3.9بيؿبت  2004في ؾىت   مّٗض٫بدؼمت مً ؤلاظغاءاث ل٨بذ  2004جدغ٦ذ الؿلُاث الى٣ضًت 

مال
ّ
هٓغا الو٩ٗاؾاث اعجٟإ ألاؾٗاع ٖلى اهسٟاى جىاٞؿُت الهاصعاث الهِىُت، ٞمً ظاهب بى٪ الكٗب  خطخ

٘ ٦ال مً  ْبظل٪ ٖٝغ  مّٗض٫ ؤؾٗاع الهُجي )البى٪ اإلاغ٦ؼي الهُجي( ٢ام بٞغ ٓوي،  ْوؿبت الاخخُاَي ال٣اه الٟاثضة 

                                                 
1 Rapport annuel de la Banque de France, 2008, p24. 
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ٓص مً  مّٗض٣ٞ٫ض سجل  2003ا م٣اعهت م٘ ؾىت جباَا  2004الٗغى الى٣ضي في ؾىت  ٓ الى٣  %14.7اعجٟاٖا بيؿبت  M2هم

ٓمت، جدغ٦ذ َظٍ الازيرة لخسٌُٟ العجؼ في اإلايزاهُت ال2003في ؾىت  %20م٣ابل  ْمً ظاهب الخ٩ ْطل٪ ب٨بذ ٗاّم .  ت 

ٓ الى٣ٟاث ال مّٗض٫ بُت جٓظذ باعجٟإ الاًغاصاث الٗاّم هم ْاصزا٫ انالخاث يٍغ ْ ٗاّم ت  ٦ىدُجت لخل٪ الاظغاءاث بضء ت، 

مال مّٗض٫
ّ
٣ِٞ، ٦ما ؾاَم اعجٟإ اصاء الا٢خهاص % 1.8خُض سجل اعجٟاٖا ب  2005في الرراظ٘ زال٫ ؾىت  خطخ

مال مّٗض٫الهُجي في جغاظ٘ 
ّ
ٓ الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي زال٫ ؾىت  مّٗض٫، خُض اعجٟ٘ خطخ م٣اعهت ب % 10.4 ب 2005هم

ْانل 2006. ْفي ؾىت 2004زال٫ ؾىت % 9.5 مال مّٗض٫، 
ّ
٣ٞض ؾمذ اعجٟإ  %،1.5جباٍَا خُض اعجٟ٘ بيؿبت  خطخ

ٓ ب  مّٗض٫اليكاٍ الا٢خهاصي الظي سجل  ٓمي  %11.6هم ٦ْظل٪ اهسٟاى العجؼ الخ٩ ْاعجٟإ الهاصعاث الهِىُت 

اصة  في ْلُت ْؤلاب٣اء ٖلى  ؤؾٗاع  في امخهام الٍؼ ٓاص الا مال مّٗض٫اإلا
ّ
ذ الؿىت اعجٟإ  خطخ جدذ الخد٨م، ٦ما ٖٞغ

ٓ الٗغى الى٣ضي بيؿبت  مّٗض٫ ض مً  2005زال٫ ؾىت  17.1م٣اعهت م٘ % 16.95هم هدُجت ضخ بى٪ الكٗب الهُجي مٍؼ

ٓعاث الا٢خهاصًت الضازلُت. ْزال٫ ؾىت  ْمؿاًغة الخُ ٓلت في البى٥ٓ لخيكُِ الُلب اإلادلي  ، ؤصٔ 2007الؿُ

ْالُلب اإلادلي باإلياٞتاهسٟاى ٦ال مً الهاصعاث اله ْلُت ؤؾٗاع  اعجٟإبلى  ِىُت  ٓاص الا جباَا وكاٍ بلى  اإلا

ٓ  مّٗض٫الا٢خهاص الهُجي الظي سجل  ٘ مً مّما  %11.9هم ٘  مّٗض٫خخم ٖلى بى٪ الكٗب الهُجي الٞغ ٓلت بٞغ الؿُ

ْجسٌُٟ ؾٗغ الٟاثضة مّٗض٫ ْص صهُا بلى  الٗغى الى٣ضي  ٘ مً الُلب اإلادل% 0.7خض ٌٍٓ ْطل٪ للٞغ ْحٗ ي 

 ٘ ٓمت الهِىُت بٞغ الاهٟا١ ٖلى البجى  مّٗض٫الاهسٟاى في الُلب الخاعجي ٖلى الؿل٘ الهِىُت، ٦ما جضزلذ الخ٩

٦ْمدهلت جهاثُت، اعجٟ٘  ٘ الُلب اإلادلي ال٨لي.  مال مّٗض٫الخدخُت لٞغ
ّ
 جميزث .1%4.8 ث ٢ُاؾُت بمّٗضال لُبلٜ  خطخ

ْاهخ٣الِا مً ال٣ُإ اإلاالي 2008ؾىت  ٓعة ألاػمت اإلاالُت  جباَا بلى  ؤصٔمّما  الا٢خهاص الخ٣ُ٣ي،بلى  بخٟا٢م خضة زُ

ذ ألاػمت اهدكاعا باهخ٣الِا مً البلضان اإلاخ٣ضمت ٢ْض بلى  ْجيرة همٓ الا٢خهاص الٗالمي، ٦ما ٖٞغ البلضان الهاٖضة، 

ْطل٪ ا٢خهاص، ٧ّٞل ازخلٟذ صعظت خضة الاػمت خؿب زهٓنُاث  ٣ض ٧اهذ الض٫ْ اإلاخ٣ضمت ا٦ثر الض٫ْ جًغعا 

الًاث اإلاخدضة  ٓا ا٢خهاصًا ؾلبُا ابخضاء مً الشالسي الشاوي مً الؿىت زم جلتهما ال ْالُابان هم  ْ ٓع بدسجُل مى٣ُت الُ

٨ُت م٘ بضاًت الشالسي الشالض، ٦ْباقي الض٫ْ ؤّما  ألامٍغ ٓاث مً اليكاٍ الا٢خهاص الهاٖضة، في الهين،  ي ٞبٗض ؾى

ْجيرة اليكاٍ الا٢خهاصي في ؾىت ٣ٓي ْالاػصَاعال ٓ الا٢خهاصي  مّٗض٫بك٩ل ملمٓؽ،خُض اعجٟ٘  2008،جباَإث  الىم

ْلُت بك٩ل لم ٌكِضٍ الٗالم  ؤؾٗاع  طل٪، ٖٝغ الىه٠ ألا٫ْ مً الؿىت اعجٟإبلى  ٣ِٞ، اياٞت% 9.0ب  ٓاص ألا اإلا

ٓص، ألامغ الظي او٨ٗـ ٖلى اعجٟإ  مال مّٗض٫مىظ ٖضة ٣ٖ
ّ
٠٢ٓ الخٓظّ الخهاٖضي خطخ ، ُٞما جميز الىه٠ الشاوي بخ

خّ ٓ  ؤؾٗاع  الظي ٖٞغ ْجيرة هم ْطل٪ ابخضاء مً الغب٘ الشالض. ٦ما ٧ان لؤلػمت او٩ٗاؾاث ؾلبُت ٖلى  ْلُت  الؿل٘ ألا

ٓا١ اإلاالُت ج٣لباث ٖىُٟت بؿبب اجهُاع اإلا ذ ألاؾ ألاَمُت اث اإلاالُت طاث اّؾؿالخجاعة الٗاإلاُت ْالاؾدشماع خُض ٖٞغ

ْاإلامّما  الىٓامُت ٓاعص اإلاخاخت لؤلٞغاص  َْٓ م ػاص مً خضة جغاظ٘ اليكاٍ اّؾؿزل٠ اهسٟاى ٢ٓي في اإلا اث 

ْؤمام َظٍ الٓيُٗت، ْالخضابير تهضٝ الا٢خهاصي.  ٓمت الهِىُت بةَال١ خؼمت مً الاظغاءاث  جدٟيز بلى  باصعث الخ٩

ذ  ْبظل٪ ٣ٞض ٖٞغ ْعٞ٘ الُلب اإلادلي ال٨لي،  ٢ٓذ الظي جغاظٗذ ُّٞ  2008ؾىت الا٢خهاص  اعجٟإ الى٣ٟاث في ال

ْٖلى هٟـ الخِ اصزل بى٪ الكٗب الهُجي بٌٗ الخٗضًالث ٖلى ؾُاؾخّ الى٣ضًت ْطل٪ بدبجي ؾُاؾت  الٗاثضاث. 

اصة  ْجسٌُٟ ؾٗغ الخهم بهضٝ ٍػ ٖٓا ما، خُض ٢ام البى٪ بٗملُاث قغاء في الؿ١ٓ اإلاٟخٓخت  ه٣ضًت مدؿاَلت ه

ٓلت  اإلاخاخ ى اإلآظِت للالؿُ اث. ماّؾؿت في ال٣ُإ اإلاالي، ٦ما ٢ام ٦ظل٪ بخسٌُٟ ؾٗغ الٟاثضة ٖلى ال٣ْغ

 ابخضاء مً قِغ ؾبخمبر، اعجٟاٖا  ،٦ْM2ىدُجت لظل٪، ٖٝغ الٗغى الى٣ضي 
ّ
% 17.82هى الؿىت باعجٟإ وؿبخّخُض به

                                                 
1 Annual report of People’s Bank of China, 2007, p21. 
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لُّ اعجٟ٘  ؤؾٗاع  ْالظي ٞا١ الاهسٟاى اإلاسجل في ْلُت، ْٖ ٓاص ألا مال مّٗض٫اإلا
ّ
ْفي  .1%5.9م٘ جهاًت الؿىت لُبلٜ  خطخ

ْطل٪ بالرزامً م٘ اؾخمغاع 2009ؾىت ؼ الاؾخ٣غاع الى٣ضي ْالا٢خهاصي  ٓصٍ لخٍٗؼ ، ٦ش٠ بى٪ الكٗب الهُجي مً ظِ

ٓا١ اإلاالُت، خُض اؾخمغ بى٪ الكٗب الهُجي في ضخ  الًبابُت التي جسُم ٖلى مؿخ٣بل الا٢خهاص الٗالمي ْالاؾ

ْجدٟيز البى٥ٓ ٖلى الخٓؾ٘ في الا٢غاى  ٓلت في ال٣ُإ اإلاالي  ض الؿُ ْطل٪ بالرزامً م٘ مٍؼ بسٌٟ ؾٗغ الخهم 

ى  ؼ نالبخّ، ٦ما اب٣ى ٖلى هٟـ ؾٗغ الٟاثضة ٖلى ال٣ْغ ٕ في اصزا٫ انالخاث ٖلى ال٣ُإ البى٩ي لخٍٗؼ الكْغ

ٓا، خُض اعجٟ٘ زال٫ الؿىت بيؿبت  ْٖلُّ ٖٝغ الٗغى الى٣ضي هم ٓصاج٘،  ٘ ؾٗغ الٟاثضة ٖلى ال ت م٘ ٞع الاؾدشماٍع

 ؤّن  %،27.7
ّ
ْاهسٟاى اصاء الا٢خهاص الهُجي الظي اههى الؿىت باعجٟإ وؿبخّ  ع ؤؾٗا اجهُاع  بال ْلُت  ٓاص الا ٣ِٞ % 8.7اإلا

جاٍْ 
ّ
ٓ جسٌُٟ الى٣ٟاث ال اج ٓمت الهِىُت هد مال مّٗض٫ت ٢ض ؾاَم في زٌٟ ٗاّم الخ٩

ّ
ٓ  مّٗض٫الظي سجل  خطخ هم

ْ .2%0.7ؾلبي ب  مال مّٗض٫ٍْم٨ً جٓيُذ ٦ال مً الخٛيراث في الٗغى الى٣ضي 
ّ
 في الك٩ل البُاوي الخالي. خطخ

مال معّدٌ(: جؼىزاث العسض الىلدي و 3ػيل )
ّ
 .2010-2007في الصين زالٌ الـترة  خطخ

 
ْلُت ؤؾٗاع  ٦ْب٣ُت الض٫ْ اإلاخ٣ضمت، ؾاَم اهسٟاى ٓاص الا   اإلا

ّ
مال مّٗض٫سٟاى في ؤه

ّ
 ؤّن  في الهين، خطخ

ّ
 بال

ئت للؿلُاث الى٣ضًت الهِىُت ٧ان لِا ازغ ٦بير في زٌٟ  ٓاث الجٍغ مال مّٗض٫الخُ
ّ
، ٞبسالٝ الض٫ْ اإلاخ٣ضمت خطخ

ٓا١ اإلاالُت، جضزل بى٪ الكٗب الهُجي بدؼمت مً الاظغاءاث التي حؿتهضٝ انالح  التي جداقذ الخضزل في الاؾ

ْطل٪ بخ٨ش٠ُ الغ٢ابت ٖلى ال ٓا١ اإلاالُت  ت ٞحها ٢هض الخد٨م ب٨مُت ال٨خلت الىٓام البى٩ي ْالاؾ ٗملُاث الجاٍع

ً ْالا٢خهاص الهُجي ٦  مً او٩ٗاؾاث الاػمت اإلاالُت الٗاإلاُت.٩ّل الى٣ضًت ْخماًت اإلاؿدشمٍغ

مٌٗخبر ال:  زاجمت
ّ
ٓع ؤي  خطخ ْاَغة مخإنلت في مسخل٠ ألاهٓمت الا٢خهاصًت، خُض ٌٗخبر مً اإلاٗالم الِامت لخُ

ْالبٌٗ آلازغ الفي ٞاإلاخمًٗ  هٓام ا٢خهاصي، ش الا٢خهاصي ًجضٍ ػازغا بد٣ب ٞحها ٩ًٓن اعجٟإ ألاؾٗاع مٗخض٫  خاٍع

                                                 
1 Annual report of People’s B of China, 2008, p30. 
2 Annual report of People’s Bank of China, 2009, p30. 
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ٓع هٓامِا اإلاالي مٓظاث مً  ْصعظت جُ ْل٣ض زبرث اٚلب الض٫ْ ٖلى ازخالٝ ٩َُلِا الا٢خهاصي  ٩ًٓن ظامذ. 

مال
ّ
٦ْظل٪ لؤليغاع التي هخجذ ٖجها، خطخ ْٞررتها  ْٖم٣ِا  ازخلٟذ الؿُاؾاث ْجبٗا لظل٪  ازخلٟذ مً خُض خضتها 

مث المّٗضال اإلاخبٗت للخد٨م ُّٞ. ٚير ان اإلاالخٔ ان 
ّ
٢ٓت ْزُيرة خطخ مىظ  بضؤث بدسجُل اعجٟاٖاث ٢ُاؾُت ٚير مؿب

ْبضاًت الشماهِىاث م٘  ْازغ الؿبُٗىاث  ا ابخضاء مً ا ا ْزؿاثَغ ْجيَر جاٍؾخِىاث ال٣غن اإلااضخي، ُٞما اػصاصث 
ّ
 اج

ْاإلا ٓص ٖلى ٖمل البى٥ٓ  ض مً ال٣ُ ْعٞ٘ مٍؼ غ الا٢خهاصي  ض مً الخدٍغ ْالىامُت لخبجي مٍؼ اث اّؾؿالض٫ْ اإلاخ٣ضمت 

٢ْض ناخب جل٪ الٟررة اعجٟإ  ٓا١ اإلاالُت،  غ الاؾ ْجدٍغ ٓهاث ظضًضة للٗغى  مّٗض٫اإلاالُت  ٓع م٩ ِ ٓص ْْ همٓ الى٣

 الى٣ضي.  

ْالخضًشت ) م( ؤن ال2008ػمت اإلاالُت الٗاإلاُت ت ألا زانّ ل٣ض ا٦ضث الخجاعب الؿاب٣ت 
ّ
َٓ ْاَغة ه٣ضًت  خطخ

ٓص )  ؤّن  (،inflation is always and everywhere a monetary phenomenonمغجبُت باعجٟإ ٖغى الى٣
ّ
 مّٗض٫ؤؾباب اعجٟإ  بال

ت  ٝ التي جمغ بها الض٫ْ، ٞباليؿبت للض٫ْ اإلاخ٣ضمت اجبٗذ البى٥ٓ اإلاغ٦ٍؼ ٓص ازخلٟذ بازخالٝ الْٓغ ٓ ٖغى الى٣ هم

٘ مً الُلب ال٨لي، ٦ما ان   ٓلت ْزٌٟ ؾٗغ الٟاثضة بٛغى الٞغ ض مً الؿُ ٞحها ؾُاؾت ه٣ضًت جٓؾُٗت بطخ مٍؼ

ٍٓل ه٣ٟاتها اإلار ٓماث لخم ٓمُت ٢ض ٧ان لّ جإزير الؿُاؾت اليكُت التي اجبٗتها الخ٩ ٤ َغح ؾىضاث خ٩ زاًضة ًٖ ٍَغ

ٓا١ عاؽ ما٫  ا ٖلى اؾ َٓٞغ ٢ْض ججِٗا في طل٪ ج ٓص،  ٗلٗغى الى٣ ْبالخالي اعجٟإ ؾَغ مباقغ ٖلى الاؾاؽ الى٣ضي 

ٓص لم  ّ ٖغى الى٣ ٓمُت، ٚير ان الىمٓ الظي ٖٞغ ْمخ٣ضمت ٢اصعة ٖلى اؾدُٗاب ؤي ٦مُت مً الؿىضاث الخ٩ ٦بيرة 

اصة ٓا٦بّ ٍػ مال مّٗض٫ممازلت في الىاجج اإلادلي الاظمالي، الامغ الظي صٞ٘ ب ً
ّ
ٝ بلى  الاعجٟإ. باإلياٞتبلى  خطخ الْٓغ

ْبالخالي اعجٟإ الاؾٗاع. ْلُت في اعجٟإ ج٩ال٠ُ الاهخاط  ٓاص الا  الضازلُت، ٣ٞض ؾاَم اعجٟإ الاؾٗاع الٗاإلاُت للم

ْٖلى زالٝ الض٫ْ اإلاخ٣ضمت، ل ٓع ْبسهٓم الض٫ْ الىامُت،  ٓا١ عاؽ ما٫ بالخُ م ج٨ً في مٗٓمِا جمخل٪ اؾ

ٓمُت اإلاهضعة، ْاؾدُٗاب الؿىضاث الخ٩ ٓمُت  ٓاػهتها الخ٩ ٍٓل العجؼ اإلاؼمً في م صٞ٘ مّما  ْال٨بر الظي ًإَلِا لخم

ٓماتها ت جخمخ٘ بلى  اللجٓءبلى  بد٩ ٓص هٓغا لُٛاب بى٥ٓ مغ٦ٍؼ َْٓ َب٘ الى٣ ٍٓل ه٣ٟاتها  ٓخُض لخم البضًل ال

لِا إلصاعة الؿُاؾت الى٣ضًت ب بالهالخُاث ت ٩ّل الالػمت التي جَا ٦ِٓا اإلاغ٦ٍؼ اؾخ٣اللُت، خُض ال جخٗضٔ نالخُت بى

ٓمُت زال٫ ٞرراث ال ٓاػهت الخ٩ ٝ ان العجؼ في اإلا ْالىهاثذ، ٞاإلاْٗغ ممجغص ج٣ضًم الاؾدكاعة 
ّ
٩ًٓن مً ال٨بر  خطخ

 ب
ّ
ٓص ؾ١ٓ عاؽ اإلاا٫ ٞلً ٩ًٓن لضحها َا٢ت خّتى ّ دُض به ال٨مُاث مً الؿىضاث ٧ّل ٧اُٞت الؾدُٗاب م٘ ْظ

ٓص الظي ٧اهذ حٗاوي  إلاا ٧ان الاعجٟإ ال٨بير للُلب ال٨لي لم ٣ًابلّ ٖغى ٧افي هٓغا للغ٧ خت للبُ٘.  ٓمُت اإلاُْغ الخ٩

٘ ْظامذ إلا مال ّٗض٫مىّ ٦شير مً ا٢خهاصاتها ٞل٣ض ٧اهذ الىدُجت الخخمُت هي اعجٟإ ؾَغ
ّ
 .خطخ

ٓمُت ْفي ٞررة ٢هيرة  ،ْٖلُّ ْجسٌُٟ ٢اسخي للى٣ٟاث الخ٩ ٓع  ْص الٟٗل ما بين جشبُذ الاظ ٞل٣ض ازخلٟذ عص

ْلت ْالا ٦ٓت للض ْبُ٘ الكغ٧اث اإلامل جاٍ)بخسٌُٟ الاٖباء الاظخماُٖت 
ّ
ت(  ج هدٓ جٓؾُ٘ اؾخ٣اللُت البى٥ٓ اإلاغ٦ٍؼ

جي للىٟ ْجسٌُٟ جضٍع بُت  ْانالح الؿُاؾت الًٍغ ْ باليؿبت للض٫ْ الىامُت،  ٓمُت  ْاث الؿُاؾت اؾخسض٣اث الخ٩ ام اص

ْالخضزل في الؿ١ٓ اإلاٟخٓخت لخسٌُٟ الٗغى الى٣ضي(  ْوؿبت الاخخُاَي الى٣ضي  ٘ ؾٗغ الٟاثضة  الى٣ضًت )ٞع

 ؤّن  باليؿبت للض٫ْ اإلاخ٣ضمت،
ّ
مال مّٗض٫اهجر اؾرراجُجُت للخد٨م في  بال

ّ
مهي اؾتهضاٝ ال خطخ

ّ
هٓغا لٓيٓخِا  خطخ

ْعَا ال٨ب ْص ت.ْبؿاَتها   ير في جدؿين مهضا٢ُت البى٥ٓ اإلاغ٦ٍؼ
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 تذاعْبد انتسذّبد انجْئْخ عهَ انشفبه االَسبَِ
ىتؤ. ٓص نبًر   خم

ت  ْبصاٍع ٓهُت  ٓم ٢اه   ٖل

 2ؾ٠ُُ –ظامٗت مدمض إلاين صباٚين   

 ملخص

ال جؼا٫ ا جغازا مكرر٧ا لئلوؿاهُت مً ؤبغػ ال٣ًاًا التي خاػث  ٦بيرا مً ٢ضعا  حٗخبر ال٣ًاًا البُئُت باٖخباَع

ٓاهب  ْطل٪ العجباَِا بمسخل٠ ظ ٓاء؛  ْالضْلي ٖلى خّض ؾ ٍٓين الَٓجي  ٓص ألازيرة ٖلى اإلاؿخ الاَخمام الٗالمي زال٫ ال٣ٗ

٢ْض بغػث َظٍ الخدضًاث البُئُت ْص الجٛغاُٞت  الخُاة ؤلاوؿاهُت.  ا طاث َبُٗت ٖاإلاُت جخّٗضٔ الخض باٖخباَع

ٓجيرة اإلارزاًضة تها في الىه٠ الشاوي مً ال٣غن  ْالؿُاؾُت للض٫ْ؛ هدُجت لل ٓاعص البِئت التي بلٛذ طْع الؾخٛال٫ م

ً ْبالالٗكٍغ زاث،.  ّٓ و مً بٌٗ َظٍ اإلال
ّ
م مً ؤّن البِئت ٢اصعة ٖلى الخسل  ؤّن  ٚغ

ّ
ْاحؿإ الخلٓر  بال اصة حجم  ٍػ

غ ًمّما  ظٗلِا ٖاظؼة ًٖ طل٪
ّ
 ٖلى ؤبٗاص ألامً ؤلاوؿاوي. از

ٓع البُئيألامً ؤلاوؿااليلماث اإلاـخاخُت:   .وي، خ١ٓ٣ ؤلاوؿان، الخىمُت اإلاؿخضامت، الخضَ
Abstract 

      Environmental issues are considered as a common heritage of humanity of the most 

prominent issues which have earned and still a great deal of global attention in recent decades at the 

national and international levels alike; and that they relate to various aspects of human life. These 

environmental challenges have emerged as a global nature, beyond geographic and political 

boundaries of states; as a result of the increased pace of exploitation of environmental resources that 

peaked in the second half of the twentieth century. Despite the fact that the environment is able to 

get rid of some of these pollutants, however, increase the size and breadth of pollution that make 

them incapable of affecting the human security dimensions. 

 Keywords: human security, human rights, sustainable development, environmental degradation. 

 ملدمت

ٓطط  ٓطط ْخُض َٓ هم ٍٓت هدٓ هم ً م٫ُٓ مٗٓم الاؾرراجُجُاث الّخىم ٓص ألازيرة مً ال٣غن الٗكٍغ ذ ال٣ٗ ٖٞغ

ْصًت ْاإلاغص ٦ْىدُجت لِظا  ،ْبالخهٓم البٗض البُئي الا٢خهاصًت اإلاخجّغص مً باقي ألابٗاص ألاؾاؾُت للخىمُت الٟٗالُت 

ٓ ؤنبذ  ٓابّٗ، ٖلى هد ٓ بٞغاػ ازخال٫ بُئي بخ إلات الخالُت َ ذ مٗاإلاّ ْيٓخا في ّْل جضاُٖاث الٗ الخّٓظّ الظي ٖٞغ

ٍمّٗ ْي٘ بٌٗ ؤهداء الٗالم ٨ًدسخي ق٩ل نغإ مً ؤظل الاؾخمغاع في ا ٓ بإصوى خّض مً الكْغ ْل  ْل في. 1ْلخُاة 

ْص ١ٓٞ بلى  التي ٢اصثْ لؤلمً  الخ٣لُضًت ٚير التهضًضاث لجملت  اإلاخهاٖض الّخىامي ْلخُت؛ ِْغث  مساَغ ٖابغة للخض ص

ا ٦خدضي ؤمجي ظضًض، ألّجها  ْٚيَر ْه٣و اإلاُاٍ  ْالخصخغ  الٗضًض مً الخدضًاث البُئُت مشل: ْاَغة الاخخباؽ الخغاعي 

غ ج
ّ
٦ٓب. بّن الخدضًاث البُئُت  از ْؤمىّ ١ٓٞ َظا ال٩ ْعٞاَُت الجيـ البكغي  م مً ؤن -ٖلى مؿخ٣بل   ال التهضًض بالٚغ

ْلت مباقغة ٖلى ٣ً٘ اٍ ؤلاوؿاوي بإبٗاصٍ اإلاسخلٟت مً الخّض  في ، ؾاَم-ب٢لُم الض األمً ؤلاوؿاوي . ٞبم٩اهُت جد٤ُ٣ الٞغ

ٔ  ٖلى ٢ْب٫ٓ  بخبٍن  خٓي اؽ ٞلؿٟت خ١ٓ٣ ؤلاوؿان٦م٣اعبت بوؿاهُت قاملت ٢اثمت ٖلى ؤؾالظي ِْغ   ال٣ًایا مؿخٓ

ا جدضیا ألامىُت باٖخباٍع ْألاظىضة ٍَٓغ ْللىٓغة الخ٣لُضي للخدلُل ظ ْلت ؤمً ٖلى خهغا اإلاغج٨ؼة لؤلمً،  الاَخمام بلى  الض

ٓصة مً ٢بل. هٓغا  -مغظعي ٩٦اثً- بالٟغص  لٗضًض  التهضًضاث التي لم ج٨ً مٓظ

ٓص ؤؾاؽ ٖلى البُئُت الخدضًاث ٨ٞغة : جىُٓي ؤلاػيالُت ٓص بٖا٢تبلى  جغمي ؤزُاع ْظ   البُئُت، الاؾخضامت ظِ
ً
 ؤن ٖلما

ا٢ت جل٪ ٓع جإزيراث حؿِم ؤلٖا   ؤلاوؿاوي، الٗمل ؾلبُت ٖلى مىار في ِْ
ً
 م٘ ًخٟاٖل اظخماعي ٧اثً الٟغص ؤّن  مً اهُال٢ا
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اتها الؿلبُت آزاعھا  جرر٥ البُئُت الخدضًاثِظٍ ٞ ْالخإزير، ألازغ بين الخٟاٖل ٖملُت جخإعجر ٢ْض بّ. اإلادُُت البِئت  ْمجٍغ

 زال٫ ما ؾب٤ هُغح ؤلاق٩الُت الخالُت :مً  ؤلاوؿاوي. ألامً ٖلى ٧ّل ؤبٗاص

س هُف ج
ّ
  البُئُت على جدلُم السؿاٍ ؤلاوظاوي؟ الخددًاث از

 ؾىدا٫ْ ؤلاظابت ًٖ َظٍ ؤلاق٩الُت مً زال٫ الٗىانغ الخالُت:

 .اإلاـاَُم العلمُتطبؽ  -ؤوال

 البُئُت ؤهىاع الخددًاث-زاهُا 

 البُئُت على السؿاٍ البؼسي  الخددًاثآزاز زالشا: 

ص اطتراجُجُاث  الخىُف مع الخددًاث  جدلُلا ألبعاد ألامً ؤلاوظاوي  البُئُت زابعا: حعٍص

 طبؽ اإلاـاَُم العلمُت  -ؤوال

ف -ا ال جؼا٫ البُئُت حٗخبر الخدضًاث: البُئُت الخددًاثحعٍس ٢ضعا ٦بيرا مً الاَخمام  مً ؤبغػ ال٣ًاًا التي خاػث 

ٓاهب الخُاة  ْطل٪ العجباَِا بمسخل٠ ظ ٓاء؛  ْالضْلي ٖلى خّض ؾ جي  ٍٓين الَٓ ٓص ألازيرة ٖلى اإلاؿخ الٗالمي زال٫ ال٣ٗ

ن مً البُئُت الخدضًاث ْ  ؤلاوؿاهُت. ّٓ ٫ ًخّم  ًًؤظؼ  ٦مهُلر جخ٩ ّْ ل ألا
ّ
ْبالّخالي البّض مً  الخدضًاثفي  ش ْالشاوي البِئت 

ٓص مً  ،ًًؤحؿلُِ الًٓء ٖلى َظًً الجؼ   .البُئُت الخدضًاثلِٟم اإلا٣ه

ف -1 ٓ ال: الخددًاثحعٍس ْز٣ًُا باإلاٗجى اللٛٓي، ِٞ  
ً
ْاإلاباعػة. الخدضي انُالًخا ًخهل اجهاال  بمٗجى اإلاباعاة 

ً
خدضي لٛت

ْالٛلبت، ت   .1ٍْخدضص اإلاشل جبٗا إلاا ًخدضٔ بّ َلب ؤلاجُان باإلاشل ٖلى ؾبُل اإلاىاٖػ

ف البِئت-2 ٓع، ٦ما جُّغ١ اإلاعجم الؿاب٤ ؤًًا:حعٍس بين مٗىُينبلى  الٗغب البً مىٓ ل٩لمت  بًِٗما مً ٢ٍغ

ٓؤ" ٌ : "جب سظٍ مدال  للمبِذ ْتهُئخّ اإلا٩ان بنالح َٓ ألاّو
ّ
إٍ ؤي ظٗلّ مالثما إلابِخّ زم اج ُّ َْ ؤٍ ؤي ؤنلخّ  ّٓ ُّٞ؛ ٢ُل جب

اويلّ. 
ّ
ْهؼ٫ ُّٞ ٞإ٢ام بّ. ْؤلا٢امت؛ النز٫ْ بمٗجى والش  ّ

ّ
ؤ اإلا٩ان ؤي خل ّٓ  2 ٦إن ج٫ٓ٣ جب

ٓاهاث ْؤلاوؿان ُٞما ؤما ًٖ  ْالخُ ي حهّخم بضعاؾت ٖال٢اث الىباجاث 
ّ
البِئت مً الىاخُت الانُالخُت ٞخٗجي الٗلم الظ

َْظا الٗلم   . ْما ًدُِ بهظٍ ال٩اثىاث مً ظِت ؤزٔغ َْؿّمى باللٛت الٟغوؿُتبُجهم مً ظِت،   ٌٗٝغ بٗلم البِئت 

Ecologie  ت ٓم  .٣ٍْEcologyابلّ في اللٛت الاهجليًز ْالٗل ْال٨ُمُاء  اء  ْٖلماء الٟيًز ُت ظمُِٗم ُبُٗالفي خين ٖلماء البِئت 

ٓامل الخاعظُت التي حِٗل ٞحها ال٩ا ْالٗ  ٝ ٕٓ الْٓغ ا "مجم ا مدّضصا بهضص البِئت باٖخباَع ُّ ٟا ٖلم ثىاث ًًٗٓن حٍٗغ

ْج غ الخُت 
ّ
ٓم بها" از ت التي ج٣  .3 في الٗملُاث الخٍُّٓ

ٓاءالخدضًاث البُئُت: ؤجها ٧ّل ما ًًّغ بدُاة ال٩اثىاث الخُت ؛ حّٗغٝ ما ؾب٤بىاء ٖلى    ْ  ٧ان بوؿاها ْب٣ائها ؾ ؤ

ٓاها ْ  خُ ٓاعص ؤ ٓ ْألاعى ُبُٗالهباجا، بؿبب ما جخٗغى لّ اإلا ْالج ٓاء  ٍٓت ٧الِ ْالالخُ ٍٓت  ْباَجها مً مخٛيراث ُت الخُ

ا. ٓاػن في جٟاٖل ٖىانَغ  جدضر  ال ج

اٍ ٖلى مؼمىت مساَغ مهضع اإلاىار حٛير ًٖ الىاججت البُئُت حّٗض الخدضًاث     :ؤلاوظاوي السؿاٍ-ب  ما َْظا ؤلاوؿاوي، الٞغ

غ مسخل٠ بلُّ حكير ْلُت الخ٣اٍع ٣اإلا الض
ّ
ت، بالخىمُت تخٗل ا التي ْؤلاخهاثُاث البكٍغ ْلُت. اإلاىٓماث جهضَع  ٣ٍْهض الض

اٍ ٓا ْخّغٍاث ْٞغم ٢ضعاث مً لؤلٞغاص ٩ًٓن  ما مضٔ ؤلاوؿاوي" بالٞغ ُٖٓاث خُاة لُِٗك  ألامً طل٪ َْكمل ظُضة، ه

                                                 
 .3، ممىهج اللسان في جددًاث الشلاؿُتْلُض بً ن٣غ اإلاُيري،   - 1
ٓع بؾالمي ، ٍ الخلىر وخماًت البِئتمدمض مىير حجاب ،  - 2   .11، م1999، صاع الٟجغ، مهغ، الِغم، 1، ٢ًاًا البِئت مً مىٓ
 7م، 2002، اليؿغ الظَبي للُباٖت، مهغ،ال٣اَغة، الخماًت الجىاثُت للبِئت الهىاثُتمدمض خؿين ٖبض ال٣ٓي،  - 3
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ٓاعص"بلى  ْالٓن٫ٓ  ْالهحي ْالبُئي الشخصخي ًاء في ألامم اإلاخدضة 1 .اإلا مً  ٢ْض اٖرٝر بظل٪ مً ٢بل الض٫ْ ألٖا

ْالتي  ٓ زال٫ بٖالن ألالُٟت،  ا تهضًضا ٦بيرا هد ٓاعر باٖخباَع جٔغ  مً زاللّ حجم الخؿاثغ اإلارزاًضة الىاظمت ًٖ ال٩

ولرلً ٌعخبر ألامً ؤلاوظاوي اإلاعُاز واإلالُاض ألاَم  للسؿاٍ والخلدم الاحخماعي  .ألاَضاٝ ؤلاهماثُت لؤللُٟت  جد٤ُ٣

 ال ًمىً ودزحت جؼىز اإلاجخمع، وألامً خظب عالم الىـع الىبير طُؼمىهد ؿسوٍد ً
ْ
 على الىسامت؛ بذ

ً
خلّدم ؤخُاها

: ؤن ال هسامت مً  جإمين ػسوغ الىسامت ؤلاوظاهُت مً دون جدلُم ألامً بجىاهبه اإلاسخلـت. ولهرا ًمىً اللٌى

ف 
ّ
خىك ، ٍو

ً
دون ؤمً، وال ؤمً خلُلي بهدز الىسامت ؤلاوظاهُت وزسق خلىق ؤلاوظان، وهي معادلت صعبت ؤخُاها

 .ا، جإمين مظخلصماث خىم اللاهىن وجدلُم الخىمُت بمعىاَا ؤلاوظاوي الؼاملعلى دزحت الخىاشن ؿيه

ْص الجٛغاُٞت  البُئُت بغػث اإلاك٨الث  البُئُت ؤهىاع الخددًاث-زاهُا  ا طاث َبُٗت ٖاإلاُت جخّٗضٔ الخض باٖخباَع

ٓجيرة الال٣ٖالهُت  ٓاعص البِئت التي ْالؿُاؾُت للض٫ْ؛ هدُجت التهضًضاث اإلاخهاٖضة الىاظمت ؤؾاؾا ًٖ ال الؾخٛال٫ م

،ً تها في الىه٠ الشاوي مً ال٣غن الٗكٍغ ٓاػن  في حؿبب في زللمّما  بلٛذ طْع ٓمت ج  خُاة حهّضص الظي باث البُئُت اإلاىٓ

ٓان ؤلاوؿان ا ْالخُ ْجى٣ؿم التهضًضاث خؿب مهضَع ْتهضًضاث بُئُت بلى  ْالىباث.  ٖٓين: تهضًضاث بُئُت َبُُٗت  ه

تهاججت ًٖ اليكاَاث ا  .لبكٍغ

هخالهض ؤقاعث لجىت :ُتؼبُعالالخددًاث البُئُت  -ؤ بإجها  ْنغخذ لؤلمً الجضًضة التهضًضاث بلى1993 ؾىت  Brundtlandبْغ

ٓع  ًٖ هاظمت ج٩ٓن  ٢ض ْحٛير الخضَ ْالخصخغ البُئي  ٕٓ ٣ْٞضان الٛاباث ْبػالت اإلاىار  ٓجي الخى ٓل ٓاعص ْاؾخنزاٝ البُ  م

 ُت في:ُبُٗالْٖلُّ جخمشل التهضًضاث البُئُت 2 الرربت.  ْجأ٧ل الٗظبت اإلاُاٍ

ل: اإلاىازُت الخؼيراث-1
ّ
 ؤؾٕغ مّٗض٫ب ججغي  الخٛيراثألّن  الٗالمي، الىُا١ ٖلى خ٣ُ٣ي ٢ل٤ مهضع اإلاىاخي الخٛير ٌك٩

ٞت، اإلاىازُت اإلاُُٗاث جخيبإ بّ ٧اهذمّما  خباع بٗين ألازظ م٘ َظا اإلاْٗغ  اإلاىار حٛير إلاساَغ الخٗغى بم٩اهُت ؤن الٖا

ْعص آلزغ. م٩ان مً جسخل٠ ٟا٢ في اإلاىاخي الخٛير رلمهُ ٢ْض 
ّ
 بهظا ٣ٍْهض اإلاىاخي الخٛير بكإن اإلاخدضة لؤلمم ؤلاَاع ُتاج

ٔ  اإلاىار في حٛير " اإلاهُلر ٓعة ٌٗؼ ًٍٓ في حُٛيربلى  ًاصي الظي البكغي  اليكاٍبلى  مباقغة ٚيرؤْ  مباقغة به  ج٩

ت صّختْال الٛظاجي ألامً اإلاىار حٛير حهضص خُض3 الٗالمي"،  الجٓي  الٛالٝ ض ، البكٍغ  ؤلاوؿان حٗغى اخخما٫ ٍٍْؼ

ٓاَغ ت. اإلاىازُت للٓ ىٓغ  ما ْٚالبا اإلاخُٞغ  جٟا٢مبلى  ًاصي ؛ خُضغ"للمساَ مًاٖٟا ٖامالّ"بٓنٟ اإلاىار حٛيربلى  ًُ

 ٔ ٓاعص بةصاعة اإلاٗىُت اثاّؾؿاإلا ْي٠ٗ اإلاؿخمغ ال٣ٟغ ًٖ الىاظمت اإلاساَغ مؿخٓ اث، ْخل اإلا  خضْر في َْؿِم اإلاىاٖػ

ٓاث٠ بين الش٣ت اوٗضام مً سجل ْبًجاص اه٣ؿاماث ٓماث ٖلى الخه٫ٓ  ٞغم ْج٣لُو ْالض٫ْ، الُ ْ  اإلاٗل ؤ

ٓاعص ْ  ًُٞان٧ّل  م٘ ًؼصاص ٦ما خاصة، مىازُت إلاساَغ الخٗغى مً ٗامّ ال ال٣ل٤ ٍْخهاٖض.اإلا ْ  ٖانٟتؤ   خغ، مٓظتؤ
ّ
بال

ٓاعر ؤّن  ٓاعر جخو ملُٓن  262 جإزغ ٣ٞض ال٣ٟيرة؛ الض٫ْ  فيكّضة ب جغج٨ؼ اإلاىازُت ال٩ ٍٓا مىازُت ب٩ -2000ٖامي بين ؾى

 الىامي الٗالم مً مجهم % 98 مً ؤ٦ثر ٧ْان 2004
 مً الٗالم الؾخ٣غاع ب٨شير ؤ٦بر تهضًضا اإلاىار ،  لظا  ٌك٩ل حٛير2000

اب ٓع بلى  الخالي اإلاىاخي الٓي٘ َظا م٘ الخإ٢لم ٖلى ٢ضعتها ٖضم ؾاَم ٢ْض.4الضْلي ؤلاَع ٓلٓظُت ألاهٓمت جضَ  ؤلا٩ً

ْص ه٣و ْ الدشجير اوٗضام ْ الخصخغ، ْاَغة بؿبب الىباحي  الُٛاء ْج٣لو  اإلاُاٍ. ه٣و ْمك٩ل الرربت مغص

                                                 

س اإلاخدضة ألامم بغهامج  -1  ٌ  ،جلٍس ٓع٥،الخىمُت ،  احل مً البِئت  4العاإلاُت البِئت جىكعاث خى ٍٓ   13،م  2007هُ
2
 - Hans Günter Brauch, ‘’Concepts of Security Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks’’, in : Hans Günter Brauch and others , OP.Cit., P.64 

ٓن  ٩ٖاب زالض -3  ذ ظامٗت مجلتملازهت، دزاطت الدولي اللاهىن  هؼاق في ؤلاوظاوي ألامً جىاحه التي التهدًداث، خؿ ٓم ج٨ٍغ ٓهُت للٗل  ال٣اه

 .73، م4 /الؿىت 13 /الٗضص 4 /ْالؿُاؾُت،  اإلاجلض
4
 - Oli Brown and Others,  Climate change as the ‘new’ security threat: implications for Africa, Blackwell Publishing Ltd/The Royal Institute of 

International Affairs,2007, P.1142 
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ت في البلضان ٖضًض مجها حٗاوي ٖاإلاُت مك٩لت الخصخغ ٌٗخبر: الخصخس-2
ّ
ٕٓ بلٜ خُض الٗالم، ؤهداء ٧اٞ  اإلاؿاخاث مجم

ٓالي الٗالم في اإلاخصخغة ً ًسو مغب٘، مرر ٦ُلٓ ملُٓن  49 خ ٓالي مجها الٗغبي الَٓ  َّْٗغٝ مرر. ملُٓن ٦ُلٓ 13 خ

ٟا٢الا بمٓظب عؾمُا الخصخغ
ّ
ْلُت ُتج  قبّ ال٣اخلت، اإلاىا٤َ في ألاعاضخي جغصي :"اإلاخدضة لؤلمم الخصخغ إلا٩اٞدت الض

بت، قبّ ْالجاٞت ال٣اخلت، ٓامل هدُجت الَغ ٓا ًسل٤ ؤهّ الخصخغ،آزاع  ْمً ."اإلاىازُت الازخالٞاث بُجها مً مسخلٟت، ٖ  ظ

اح، ْبزاعة الٛاباث خغاث٤ لخ٠ُ٨ مالثما ضمّما  الٍغ ٓاعص ؤ٦ثر ٖلى الًٍٛٓ ًٍؼ بلى  ًاصي ؤهّ ٦ما اإلااء، َٓ ٢ُمت ألاعى م

 خُاة ٖلى الخإزيربلى  جاصي بدُض الا٢خهاصي؛ ألامً ٖلى ٦بير جإزير لّ َْظا ْج٣لُهِا، للؼعاٖت ال٣ابلت ألاعاضخي زؿاعة

 ٖبئا ٌك٩لمّما  اإلاضن هدٓ ْالنزْح ْالبُالت ال٣ٟغبلى  ًاصيمّما  الؼعاُٖت، ألاعاضخي ٖاثضاث ه٣و زال٫ مً الٟغص

ٓاعص. ٖلى بياُٞا بُت ْحكير1  اإلا سٟاى هافي  ًدؿّببمّما  مِّضص بالخصخغ؛ الٗالم ؤعى ؾُذ زلض ؤن ج٣ضًغاث ج٣ٍغ

ْػٍاصة في ألامغاى اإلاٗضًت لئلوؿان الىاظمت ًٖ  ٓلٓظُتايُغابؤلاهخاط الٛظاجي الٗالمي،   .2 اث الىٓم ؤلا٩ً

ض:ُتؼبُعالالىىازر -3 ٕٓ اخخما٫ مً اإلاىار حٛير ًٍؼ ت، اإلاىازُت ألاخضار ٢ْ ٓان٠  الجٟاٝ مٓظاث مشل اإلاخُٞغ ْالٗ

ٓاعر َظٍ ٖضص اعجٟ٘ ٣ٞض ْالُٟاياث، ٍٓا ٧اعزت 132 مً ال٩ ٍٓا في ٧اعزت 357بلى  (1985-1980)الٟررة  في ؾى الٟررة  ؾى

ٓاثُت للُبُٗت هٓغا -اإلاىار بخٛير مباقغة ٧اعزت ؤي عبِ الهٗب ْمً ،( 2009 -2005) ٓامل الٗك ض التي للٗ
ّ
ٓل

ُ
 َظٍ ج

ٓاعر  ؤّن  -ال٩
ّ
ٕٓ مّٗض٫ جؼاًض الٗلمُت جغبِ  اإلاهاصع بال ٓاعر ٢ْ ٢ٓ٘ ْمً الٗالمي. باالخرراع ُتُبُٗال ال٩ ض ؤن اإلاخ  ًٍؼ

ٓاجغ انير ج ٓاثُت ألٖا ٓبت الكضًضة الاؾخ باء ، 2100الٗام بدل٫ٓ   20% بيؿبت ألامُاع بدؿا٢ِ اإلاصخ  الىاظمت ٦ما ؤن ألٖا

ٓاعر ًٖ ٓا٢٘ ِٞظا الجمُ٘، ٖلى بالدؿاْي  ج٣٘ ال ُتُبُٗال ال٩ ٔ  ال ال ٓاعر ًٖ الىاظم الًغع  جٟاْثبلى  ٣ِٞ ٌٗؼ  ال٩

ٓاعر لِظٍ الخهضي ٖلى خمٗاثاإلاج ٢ضعة جٟاْثبلى  ؤًًا بل الٗاصًت، ُتُبُٗال  .  3ال٩

ُت َىا٥ ظملت مً التهضًضاث هاظمت ًٖ ُبُٗالالتهضًضاث البُئُت بلى  بياٞت :ُتؼبُعال الخددًاث البُئُت ػير -ب

ْالتي حكمل ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ : ت ٚير ال٣ٗالهُت،   ألاوكُت البكٍغ

  جإزظ بضؤث التي اإلالّخت البُئُت اإلاكا٧ل ؤَّم  ؤخض الخلٓر مك٩لت حٗخبر :البُئي الخلىر-1
ً
 ْا٢خهاصًت بُئُت ؤبٗاصا

  زُيرة ْاظخماُٖت
ً
ٓعة بٗض زهٓنا ْبا؛ في الهىاُٖت الش ْع ْهت في الهىاٖاث خُض ؤزظث ؤ جاَألازيرة  آلا

ّ
 ظضًضة اثاج

لت
ّ
ٕ في مخمش ّٓ ٓع  الخى ِ بلى  ٖاصة ًاّصي ٦بير جلٓر ألاخُان مً ٦شير في ًهاخبها ْالتي اإلا٣ّٗضة الهىاٖاث بٌٗ ال٨بير، ْْ

ٓع  ْازغ ؾّخِىُاث ال٣غن اإلااضخي؛ ٢ْض   .الخُٓي  اإلادُِ جضَ َغخذ ٨ٞغة الخلٓر البُئي ٖلى بؿاٍ البدض الٗلمي في ؤ

ْالنرٍْج ٍٓض  ْلخا الؿ ٢ٓذ ص ْا٢ررخخا ٖلحها ٣ٖض ماجمغ صْلي للّىٓغ في خماًت بلى  ٖىضما لجإث في طل٪ ال ألامم اإلاخدضة، 

ٓلم ؾىت  ِ٦ٓ ْبالٟٗل ٣ٖض ماجمغ ؾخ ْه١ٟٓ ؤؾما٦ِا.  ر بديراتها  ّٓ ا بمك٩لت جل البِئت مً الخلٓر، بٗض ؤن يا٢خا طٖع

ش خٓى باَخمام الباخشين1972 ْمىظ طل٪ الخاٍع  ،4 . 
ّ
٫ ٚير اإلاالثم إلادُُىا ٧ل ّٓ ّ " الخد

ّ
مٗٓمّ هدُجت ؤْ  ّّْٖغٝ بإه

 ْ ت  ْ  ُت زال٫ جإزيراتها اإلاباقغةُبُٗالللٟٗالُاث البكٍغ ٍٓاث ؤلاقٗإ ؤ ْمؿخ ٚير اإلاباقغة للخٛيراث في ؤؾالُب الُا٢ت 

ا.   5ْٚيَر

                                                 
غ - 1  42 م ،اللادمت لألحُاٌ الـسص زلم : 2002 للٗام الٗغبُت الاوؿاهُت الخىمُت ج٣ٍغ

2
   -ALEXANDRA KNIG, GLOBAL ENVIRONMENTAL THREATS: CAN THE SECURITY COUNCILPROTECT OUR EARTH? , NEW YORK UNIVERSITY LAW 

REVIEW , [Vol. 80:1549,    November 2005  , P1574 

غ -3  ت الخىمُت ج٣ٍغ ٓع٥، الاهماجي، اإلاخدضة ألامم بغهامج ،للجمُع ؤؿظل مظخلبل والاهصاؾ الاطخدامت ،  2011البكٍغ ٍٓ   37م ،  2011هُ
ٓع مجاجي ،   - 4  .     98، ٧لُت الخ١ٓ٣ ، بؿ٨غة، م5، مجلت ال٨ٟغ،الٗضص  اإلادلٌى العلمي واإلاـهىم اللاهىوي للخلىر  البُئيمىه
ْص ٖبض الغػا١ الباػ،  - 5 ْالخلٓر ،ٍ  الاطاض الدطخىزي لخماًت البِئت مً الخلىرصا ٓوي للبِئت  ٓم ال٣اه ، صاع 1، صعاؾت جدلُلُت في بَاع اإلاِٟ

ت،   .51، م 2006ال٨ٟغ الجامعي، مهغ ، ؤلاؾ٨ىضٍع
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ٓ ٌؿاَم في : لىمّى الظياوي ا-2 ّ ٌٗخبر مهضٍع ألانلي؛ ِٞ
ّ
ٌٗض الرزاًض الؿ٩اوي ؤزُغ مً الّخلٓر البُئي في خض ّطاجّ أله

ٓاعص  ْلّ جإزير ٦بير ٖلى اإلا ْاإلاغا٤ٞ ألاؾاؾُت  ٓع الخضماث  ْجلٓر اإلاُاٍ. ُبُٗالجضَ ٟاث 
ّ
ْصة مً زال٫ اإلاسل ُت اإلادض

٘ للؿ٩ان ظىبا ٓاعص الؿُاؾآزاع ظىب م٘ بلى  َْظا الّىمٓ الؿَغ ا ٦بيرة ٖلى اإلا اث الهىاُٖت التي ماعؾذ يَٛٓ

ْالخضماث زاّنت. ُبُٗال ٓلٓظُت  ْالىٓم ؤلا٩ً ىان العدًد مً العىامل التي جخىلد هدُجت الىمى الظياوي ُت  َو

اإلادظازع والتي لها ؤزس هبير بخدمير البِئت والاطخؼالٌ الىبير للمىازد؛ ومً جلً العىامل الخىطع العمساوي في 

ت والبىاء في ألازاض ي الهؼتاإلاىاػ .مّما  م الخظٍس شل في ُخّم ألازس آلازس ؿؤّما  ًجعلها عسطت للـُظاهاث والصالٌش

ادة الظؼؽ على اإلاىازد  ُت لخلبُت الاخخُاحاث اإلاتزاًدة للىمى الظياوي وجىؿير مُاٍ الؼسب ومعالجت مُاٍ ؼبُعالٍش

  .الصسؾ الصخي

ْ  جخٗغى اإلاُاٍ في مسخل٠ مىا٤َ الٗالم ؾُدُت ٧اهذ : اإلاُاٍ مىازد اطخنزاؾ-3 ْبضعظاث مخباًىتؤ ُٓٞت  ؾٓء بلى  ظ

ُٓٞت ًاصيؾخسضالا    ام. ٞاالؾخٛال٫ اإلاٍٟغ للمُاٍ الج
ّ
لظا حّٗض ٢ًُت بصاعة  سٟاى ميؿٓب اإلاُاٍ الٗظبت، بلى ؤه

ٓٞير اإلاُاٍ الالػمت للؿ٩ان في الض٫ْ مً الخدضًاث ال٨بيرة ْج ٓاعص اإلااثُت  ٓاظِِا الٗالم في َظا ال٣غن؛ خُض  اإلا التي ً

ْطل٪   ػاصث الخاظت للمُاٍ الهالخت لالؾخٗما٫ البكغي   ،ً في الٗالم بم٣ضاع ؾذ مغاث مىظ بضاًت ال٣غن الٗكٍغ

ٓعة ه٣و اإلاُاٍ خُض ٌِٗل زلض ؾ٩ان الٗالم في مىا٤َ  اصة زُ ْهخج ًٖ طل٪ ٍػ بؿبب جؼاًض ٖضص ؾ٩ان الٗالم 

ٓاظّ زُغ العجؼ اإلااج  1 يج

 على السؿاٍ البؼسي  البُئُت الخددًاثآزاز زالشا: 

ْاإلاخٗضصة التي جخٛظٔ : تهدًد لسؿاٍ ؤلاوظان -ؤ ْمرزاًضة مً الازخالالث ال٨بٔر  ٍٓلت  ٓع البُئي ٢اثمت َ ٌكمل الخضَ

ٓجي. ٓل  ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫: جاصي بػالت ٖلى بًِٗا البٌٗ،  ما ًىجم ٖجها ؾلؿلت مً ه٣اٍ ال٠ًٗ للىٓام الا٩ً

ْعٍ ًبلى  الٛاباث َْظا بض ٓع البِئت  غ جضَ
ّ
ٖٓاث( ْألامً الٛظاجي،٧ّل ٖلى  از ْميزان اإلاضٞ  مً الهاصعاث ألاؾاؾُت )

ٓع مٗاًير ال اث الؿُاؾُت في يُغابالا بلى  ًاصيمّما  ْالخماؾ٪ الاظخماعي، صّختْاوٗضام ألامً الٛظاجي ًجلب جضَ

ْالٗى٠  ٦شير مً ألاخُان، ٍْاصي  في الجهاًتَْظا ما  ٌٗؼػ الدؿلِ    الخهجير ال٣ؿغي للؿ٩ان. بلى  ْالخ٨ٟ٪ الؿُاسخي 

 .2  ْؾىضعؽ بٌٗ الازخالالث البُئُت ؤصهاٍ

ض اإلاىار حٛير عؤؾِا ْٖلى بّن الخدضًاث البُئُت: الؼراجي ألامً على ؤزس الخددًاث البُئُت-ب  ألامً تهضًض مً جٍؼ

ٓالي ؤمً اوٗضام مً ؤنال حٗاوي التي البلضانفي  ألاؾٗاع ْجغجٟ٘ ؤلاهخاظُت جدىا٢و بط الٛظاجي؛  ملُٓن  150 ٚظاجي. ٞد

٣ُا في وؿمت ْبئت اإلاجاٖت لخُغ مٗغيٓن  بٍٞغ ٓما٫، الض٫ْ  َظٍ بين ْمً الجٟاٝ، بؿبب ْألا ٓبُا، ٦ُيُا، اله  بزُ

مبابٓي   و الٛظاجي بلخالت مؿخمغة مً الى٣بلى  ًٟا٢م مً مك٩لت جضوي ؤلاهخاظُت الظي ٢اصمّما  مٟخٓخت، ْال٣اثمت ٍػ

ْؤ٦بر مخل٤ للٗٓن الٛظاجي الٗالمي. ٦ما ًغجبِبلى  ٣ُا ؤ٦بر باعة للمجاٖاث   الٛظاجي ألامً اإلاجاٖاث التي ظٗلذ بٍٞغ

ٓاعص ْز٣ُا اعجباَا اع َظا ْفي اإلااثُت؛ باإلا ٓزغ ؤلَا إجّ زال٫ مً الٛظاجي ألامً ٖلى اإلاىار حٛير ً  ؤلاهخاط ؤهٓمت ٖلى َْ

 في تسانّ ب ْ 9%بلى  الىامُت الض٫ْ  في ؤلاهخاط جغاظ٘بلى  طل٪ ًاصي اإلااجي، ٦ما ْؤلاظِاص الجٟاٝ بؿبب ْالؼعاعي الٛظاجي

                                                 

  15الشامً،الٗضص اإلاجلض ألا٧اصًمُت، للضعاؾاث مِؿان ،مجلتالخصخس بـاَسة الجؼساؿُت اإلاىـىمت و اإلاـهىم الؿُٗضي، هاهي ٚلِـ ٖلي -1 

 .175م،   2009،صٌؿمبر   
2 - Jorge Nef  , Human Security and Mutual Vulnerability An Exploration into the Global Political Economy of Development 

and Underdevelopment (1st edition)  , International Development Research Centre, Ottawa, Canada    1997 ,p 23.  
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٣ُا ص٫ْ  ٩ا بلضان ْ الصخغاء ظىٓب بٍٞغ ٍْاصي ؤمٍغ  ْٖضم اإلادلُت الؼعاٖاث تهضًضبلى  ؤًًا اإلاىاخي الخٛير الالجُيُت. 

ٓاص ؤؾٗاع اؾخ٣غاع  ٓ ما الٗاإلاُت الٛظاثُت اإلا َْ  1ْعٞاَِم.  البكغ عػ١ ؾبل تهضًض .قإهّ مً ، 

 الا٢خهاصي ألاصاء ٖلى ؾلبا او٨ٗؿذ اإلاررصًت البُئُت ألاْيإ بن: الاكخصادي ألامً الخددًاث البُئُت على ؤزس -ج

ٓمُت الُِئت ؤ٦ضجّ ما َْظا للٟغص؛ الؿىٓي  ْالضزل ْلُت الخ٩ ا في اإلاىار لخبراء الض َغ  ؤقاعث خُض الغاب٘، الخ٣ُُمي ج٣ٍغ

ين ٢ضعة مً ج٣لل اإلاىازُت الخ٣لباث بلى ؤّن  ْعٍ ً َْظا اإلاىاخي، الٓي٘ م٘ الخٗامل مً ألاٞاع٢ت مشال اإلاؼاٖع غبض
ّ
 ٖلى از

 ؤ٦بر الجٟاٝ لظل٪ ٌٗخبر .2020ؾىت زال٫ 50% بيؿبت ؾدىسٌٟ ْالتي ألامُاع بمُاٍ اإلاغجبُت الؼعاُٖت اإلادانُل

٣ُت ال٣اعة في جإزيرا البُئُت التهضًضاث  الض٫ْ  مٗٓم في الؼعاعي ال٣ُإألّن  ْالاظخماُٖت، الا٢خهاصًت الخُاة ٖلى ؤلاٍٞغ

٣ُت ٓالي ألامُاع، ٖلى ٌٗخمض ؤلاٍٞغ ض ما َْظا الؿ٣ي، ٖلى ٌٗخمض ٣ِٞ 7% ٞد  لِظٍ باليؿبت ألامغ خؿاؾُت مً ًٍؼ

ض ْما الض٫ْ، ٣ُا في الٟال ي ال٣ُإ ؤن الٓي٘ جٟا٢م في ًٍؼ ْحٗخبر الخدضًاث  الهافي. ؤلاظمالي الضزل زلض في ٌؿاَم بٍٞغ

٣ُا في ٖاث٤ ؤمام الخىمُت البُئُت ٦بر بلى  باإلياٞت ْالجٟاٝ، الخصخغ ًٖ الىاظمت اإلاساَغ زال٫ مً ْطل٪ بٍٞغ

ٔ  البُئُت اإلاكا٧ل ٓاظِت الخىمُت  جد٤ُ٣ ؤظل مً مجابهخّ ًجب جدضًا حك٩ل التي ألازغ  الٛظاجي، ألامً بق٩الُت ْم

٣ُت اإلاجخمٗاث ٚالبُت ؤن وٗلم ٖىضما ْباألزو ُٟت مجخمٗاث ؤلاٍٞغ  2ُتُبُٗال مهاصع ٖلى خُاتها في حٗخمض ٍع

ٓاعص ْجر اإلاىار حٛير زل الخدضًاث البُئُت جلٗب ٢ض: الظُاس ي ألامً الخددًاث البُئُت على ؤزس -د ْعا ُتُبُٗال اإلا  في ص

ٓاعص في اإلارزاًض الشر ًاصي ٢ْض الضازلُت، الهغاٖاث جإظُج ٓاعص ْاإلااثُت، الؼعاُٖت اإلا ٍٓت ْاإلا  اثايُغاببلى  الُا٢

ْلُت ْ بلى  ٚالبا ما ؤصث الثرْاث اإلاكرر٦ت بين الض٫ْ .ص ت خ٫ٓ زانّ هؼاٖاث ُٞما بُجها ُٞما ًسو ٦ُُٟت اؾخٛاللِا، 

ْعاء هؼاٖاث بين الض٫ْ خ٫ٓ ٦ُُٟت اؾخٛاللِا في  اإلاهاصع ْلُت ٧اهذ  ت٧ااإلااثُت.. ٦ما ؤن ألاجهاع الض
ّ
ْلىا  ٞ ؤعظاء الٗالم. 

ٓعاصْ بين اإلا٨ؿُ٪  ٓل الٗضًض مً ألامشلت ٧النزإ ؤلاؾغاثُلي الٟلؿُُجي ٖلى جهغ ألاعصن، هؼإ جهغ الىُل، هؼإ جهغ ٧

ْع َظٍ النزاٖاث خ٫ٓ ٦مُت اإلاُاٍ  ْجض ٓعٍا ْ جغ٦ُا.  ٨ُت، هؼإ جهغ الٟغاث بين الٗغا١ ْ ؾ الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ْال

ُٖٓتها،  ْه ٟا٢ْلخل َظٍ النزاٖاث ؤبغمذ اإلاخض٣ٞت 
ّ
ىُت اج ْص الَٓ .  ٦ما ؤن الخىاٞـ 1992ُت خماًت اإلاُاٍ الٗابغة للخض

ْالثرْاث  ْالبرر٫ْ، ٖاصة ما ؤصثُبُٗالخ٫ٓ مهاثض ألاؾما٥  ْلُت بلى  ُت مشل الٛاػ  ت في اإلاىا٤َ التي زانّ هؼاٖاث ص

ْلتبلى  ال جسً٘  .3ؾُاصة ؤي ص

ب ٞةّن  َظابلى  ؤي٠ ت بٌٗ زانّ حهضص ال٣اعاث الخمـ، مّما  ألامغاى جىدكغ بهٟت ٦بيرة ؤزىاء الخْغ

ا. ً ) بلى ؤّن  ْحكير ؤلاخهاثُاث ألامغاى اإلاٗضًت مشل اإلاالٍع ْؤن 20ٖكٍغ ْهت ألازيرة،  ( مغيا ٞخا٧ا اهدكغ ب٨شاٞت في آلا

ْؤًًا بين الالظئين ٢ْاث النزاٖاث  ْزُمت ٖلى الجاهب الا٢خهاصي آزاع ٖاث لِا ٦ما ؤن النزا  .َظٍ ألامغاى جؼصاص في ؤ

ْالنزاٖاث اإلاؿلخت. ت    4 ْالاظخماعي، ِٞىا٥ ٖال٢ت ٦بيرة بين وؿبت الخىمُت البكٍغ

 صّخُتْعص حٍٗغ٠ ال٣ٟغ في ٢امٓؽ ٖلم الاظخمإ ٖلى ؤهّ "مؿخٔٓ مِٗصخي مىسٌٟ باالخخُاظاث ال :الـلس-ٌ

ٍٓت اإلاخهلت باالخررام الظاحي للٟغص ْ  ْاإلاٗى ٖٓت مً ألاٞغاص"،ؤ ٦ّما  5 مجم غ ٖٞغ  للٗام الٗغبُت ؤلاوؿاهُت الخىمُت ج٣ٍغ

                                                 

س".اإلاخدضة الاهماجي ألامم بغهامج -1  ٌ  جلٍس  23م، " العسبُت البلدان في ؤلاوظاهُت الخىمُت جإزيراث و اإلاىار حؼير تهدًداث زازػت زطم خى
ليامُىت صًغ،  - 2 لُا  دزاطت خالت دٌو اللسن ؤلاؿٍس  قِاصة لىُل م٣ضمت مظ٦غة، ازس التهدًداث البُئُت على واكع ألامً ؤلاوظاوي في ؤؿٍس

ٓم في اإلااظؿخير ْلُت جسهو الٗال٢اث ْ الؿُاؾُت الٗل ْلُت ٖال٢اث الض   .176م ،  2013-بؿ٨غة - زًُغ مدمض بؾرراجُجُت، ظامٗت ْ ص
3
 - ole Kristian Fauchald ,David Hunter , yearbook of international Environmental  law, oxford university  press ,2008 ,p11 

4
 - Richard A. Matthew, Jon Barnett, Bryan McDonald, and Karen L. O’Brien Global Environmental Change and Human Security  ,The MIT Press Cambridge, 

Massachusetts London, England , 2010,  p12. 
با٫ خ٨ُمـت. عباخـي ًُٞلـت،  - 5  1م ، بػيالُت الـلــس والبِئــت بَٓ
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ت ال٣ضعاث امخال٥ ًٖ الىاؽ عجؼ :"بإهّ 2002 اٍ ؤخ٣ُاث الالػمت لًمان البكٍغ  ما، اظخماعي ٦ُان في ؤلاوؿاوي الٞغ

ْ  ٧ان جخها ْ  ؤؾغةؤ ٓ ال٣اؾم اإلاكرر٥ الوٗضام ألامً الا٢خهاصي،  1 ."مدلُا مجخمٗاؤ ٍْىٓغ بلُّ ال٨شيرْن ؤهّ َْ

غ  ْال٣ًُت ألاؾاؾُت للخىمُت الا٢خهاصًت الخ٣ُ٣ُت.  اإلاك٩لت الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت الباعػة في الٗالم ل٣ض ٢ضم ج٣ٍغ

هخالهض  ْنٟا بلُٛا لِظٍ الٗال٢ت خُض ظاء ُّٞ ؤن ال٣ٟغ َٓ ؤخض ألاؾباب الغثِؿُت للمك٨الث Brundtlandلجىت بْغ

تالبُئُت الٗاإلاُت، م ْالبِئت جغا٦مُت صاثٍغ ٢ْض ؤزبدذ الضعاؾاث ؤن الٗال٢ت بين ال٣ٟغ  ْ  شلما ٧ان ؤخض هخاثجِا.   ؤقبّ ؤ

ٓهت ٖلى اإلاضٔ ال٣هير  ًم٨جهم ؾّض خّتى بٗملُت ؾببُت جغا٦مُت؛ خُض ًجبر ال٣ٟغاء ٖلى ازخُاع الٟاثضة اإلاًم

ٓع البِئت التي ح ٨َْظا حؿخمغ الاخخُاظاث اإلاؿخ٣بلُت، لظل٪ ِٞم ًدؿببٓن في جضَ م  اصة ٣َٞغ ٗمل بالخالي ٖلى ٍػ

٣ْٞا لظل٪ ْ بلى  اإلاك٩لت، بط ًاصي ال٣ٟغ  ٓع في ؤلاهخاظُت  ٓاعص اؾخسض٢ه ْبك٩ل ُبُٗالام ٚير مؿخضًم للم ُت. 

جاٍٖال٢ت ال٣ٟغ بالبِئت ٖال٢ت مؼصْظت الا ٞةّن  جٟهُلي
ّ
ٓع البُئيج اخخُاظاث ألّن  ؛ ٞال٣ٟغ َٓ ؤخض مؿبباث الخضَ

٧ٓاث مضمغة للبِئت مشل ؤلاٞغاٍ في  ال٣ٟغاء ْؾبل مِٗكتهم اإلالخت حٗجي في ٦شير مً ألاخُان ال٣ُام بمماعؾاث ْؾل

ْصْن بُٖاءَا ٞغنت للخ٩ازغ  ْاؾخسغاظِا بُغ١ ٚير ؾلُمت  ت في اإلاىا٤َ الؿاخلُت  ٓاهاث البدٍغ ْالخُ نُض ألاؾما٥ 

ٓاعصَا. ٦ظل٪ ؤصٔ اهضٞاِٖم هدٓ ألاعاضخي الِامكُت بؿبب ٢ ْٖضم ٦ٟاًت ْججضًض م ْػٍاصة ؤٖضاصَم  ٓاعصَم  لت م

ْالغعي الجاثغ في ؤعاضخي اإلاغاعي الِكت، بلى  الخىمُت جضمير ألاعاضخي في الٛاباث اإلاُيرة ْخغر اإلاىدضعاث قضًض الاهدضاع 

ٓاعص  ٓعة ؤؾاؾُت ٖلى اإلا َْىا٥ ُبُٗالٍْدضر َظا ٖاصة في ألاهٓمت البُئُت التي جإْي مجخمٗاث ٣ٞيرة حٗخمض به ُت، 

اَغة الخصخغ. ًٞال ًٖ َظاٖال ُٖٓت البِئت ٌّٗغى بلى  الخلٓر البُئي الظي ًاصي ٞةّن  ٢ت بين ال٣ٟغ ْْ جضوي ه

ٓع البُئي،  ٓح الٗلمُت في ظمُ٘ ؤهداء الٗالم ؤن ال٣ٟغاء َم ؤ٫ْ مً ًخإزغ بالخضَ ال٣ٟغاء للخُغ؛ خُض ؤْضخذ اإلاؿ

ٓاء، اإلااء، الرربت، الخلٓر ؤلاقٗاعي، خُض ٣ًلل ال٣ٟغ مً خهاهت ألاٞغاص يض آزاٍع بازخالٝ ؤق٩ا لِا )جلٓر الِ

 2الخلٓر الًٓياجي(. 

ْالخىمُت ْألامً" لِا: االبُئُت الهجسة-و سُت ٖم٣ُت في بىاء لٗال٢ت الشالزُت بين "الهجغة  ْع جاٍع ْلت الخضًشت،  ظظ الض

  ْل٨ً لم جِٓغ 
ّ
ٕٓبال إلات اللُبرالُت الجضًضة مازغا ٦مٓي الىماطط في ج٨ش٠ُ  التي حؿِم ، م٘ جؼاًض ٖملُاث الٗ

ْزل٤ ؤق٩ا٫ ظضًضة للهجغة ٓصة  ْص اإلآظ إلات جض٣ٞاث ٖابغة للخض ٢ْض ؤهخج حؿإع الٗ َٓىُت،  حٗخبر الهجغة       3 .ٖبر ال

 ًٖ خُاٍة ؤًٞلبلى  ُت بوؿاهُت  ؾ٩اهُت جخمشل في الاهخ٣ا٫ مً م٩اٍن زانّ 
ً
ْ  آزغ بدشا ٍ٘ سخيء، َظٍ ؤ  مً ْي

ً
با َْغ

 مىظ ؤ٦ثر مً عب٘ ٢غٍن يمً ؤلاٖالن الٗالمي خانّ ال
ً
ْلُا رراٝ بها ص لت في خ٤ الخى٣ّل، جّم الٖا

ّ
ْاإلاخمش ٓٚغاُٞت  ُت الضًم

٢ْض ْيٗذ لِا بغامج  ٍٓلِاْجّم لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان،  ن الالظئين لخل مكا٧ل بلى  جد مٟٓيُت ألامم اإلاخدضة لكْا

.ً  في جدؿبب التي اإلاباقغة ْٚير اإلاباقغة البُئُت ألاؾباب سخل٠مٞى٣هض بها   البُئُت الهجغة ًٖ حٍٗغ٠ؤّما  اإلاِاظٍغ

 4 ألانلُت.  مىا٣َِم مً للؿ٩ان الضاثمت اإلاٛاصعة

                                                 

غ الهىض١ْ الٗغبي لئلهماء الا٢خهاصي ْالاظخماعي، -1  بغهامذ ألامم  ،اللادمت لألحُاٌ الـسص زلم  : 2002للٗام الٗغبُت الاوؿاهُت الخىمُت ج٣ٍغ

 .90 ،م اإلاخدضة ؤلاهماجي
با٫ خ٨ُمـت. عباخـي ًُٞلـت، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م - 2  .7بَٓ

3 - Thanh-Dam Truong ,  Des Gasper,  Transnational Migration  and Human Security  The Migration–Development–Security 

Nexus,   Springer-Verlag Berlin Heidelberg , 2011 ,  p3 

غ -44  ٓاصي لخًغ خمت الكُِض ظامٗت الاظخماُٖت ْالبدٓر الضعاؾاث مجلت ،طىطُىلىحُت زئٍت ..البُئُت الهجسةي٠ُ،  ألاَػ   12الٗضص ال

 135، م 2015 ؾبخمبر
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ٓجهم "ألاجخام الظًً ؤظبرْا ٖلى الالحئين البُئُين( "٢ْ1985ض ّٖغٝ بغهامج ألامم اإلاخدضة للبِئت )هيرْبي  " ب٩

 
ً
  ايُغاببهٟت صاثمت بؿبب ؤْ  مٛاصعة ؾ٨جهم الخ٣لُضي ما٢خا

ً
بٟٗل جضزل ؤلاوؿان( ؤْ  ْاضر للبِئت )َبُُٗا

ٓصَم للخُغ  ْ  ّٖغى ْظ غ ظضًا ٖلى مؿخٔٓ خُاتهم"ؤ
ّ
٢ٓ٘ 1  .ؤز ٓالي ًهبذ ؤن الخبراء ٍْخ  بدل٫ٓ  جخو ملُٓن  200خ

الًاث ؾ٩ان زلثي ٌٗاص٫ ما َْٓ بُئُت مكا٧ل هدُجت مؿ٨ً بال 2050 ٨ُت اإلاخدضة ال ٓم.  ألامٍغ  الُ

ْاخخما٫ وكٓب نغإ مىظ  ؤ٦ثر مً ماثتي ؾىت ًٖ  ل٣ض ِْغث الٗال٢ت بين :النزاعاث البُئُت-ش ْالبِئت،  البكغ 

ٓماؽ مالخٓؽ  ٤ ج ٓاػن بين  Thomas Malthus (1798)ٍَغ ْٖضم الخ الظي ٦خب م٣اال ًٖ الٗال٢ت بين الؿ٩ان 

ْجيبإ مالشٓؽ ؤهّ بطا اؾخمغ ا ٓٞغ الٛظاء.  ْج ت  ٓجيرةالاخخُاظاث البكٍغ ٓ الؿ٩اوي بىٟـ ال طل٪ مً قإهّ ؤن  ٞةّن  لىم

ْالخغب. بلى  ًاصي ْاإلاغى  ت مىهب ٗاّم ٢ْض اٖخبرث الجمُٗت ال2 اإلاجاٖت  ت لؤلمم اإلاخدضة ؤن الاَخمام الخالي للبكٍغ

َْظا ما  ْٖلى عؤؾِا التهضًضاث البُئُت،  ت  ْالخُاة البكٍغ خ٫ٓ التهضًضاث اإلاغهت، بدُض ؤضخذ اإلاِّضص ألا٫ْ للؿلم 

هخالهض لٗام  غ لجىت بْغ ْؤعيُت للمباصعة في ٣ٖض ماجمغ 1987ججلى في ج٣ٍغ ْالتي ْيٗذ ؤؾـ  )مؿخ٣بلىا اإلاكرر٥( 

ٓصي ظاهيرْع  ْالتي ؤبغػث ؤن     1992.3ٍ ْلُت في الٗضًض مً الضعاؾاث،  ْالنزاٖاث الض جم جىا٫ْ الٗال٢ت بين الخٛير البُئي 

٦ْمُت الثرْاث  ُٖٓت  ْه٣و ه اصة ال٨بيرة للؿ٩ان  ٓص الض٫ْ ُبُٗالالٍؼ ٓػَ٘ ، ٢ض ٣ً البدض ًٖ بلى  ُت ْؾٓء الخ

َْٓ ألامغ الظي ٢ض ًيخج هؼاٖا.   ، ْآزغ بلى  ؤؾباب الهغإ البُئي ٨ىىا ج٣ؿُمٍْممهاصع ؤزٔغ ٓعي  ؾبب مٓي

ٓعي ً ٤جخصخي، ٞالؿبب اإلآي
ّ
الؿبب الشخصخي ؤّما  الُا٢ت،  ه٣و في مهاصعبلى  ًاصيمّما  بالخٛير البُئي خٗل

ْالض٫ْ  ْالجماٖاث  ت  ٖلى ٞئت  الضزل زانّ هخاثج اظخماُٖت ؾلبُت ٦بيرة بلى  ًاصيمّما  ، 4ٞيرجبِ بمهالر ألاٞغاص 

ٓاعص.  ْالتي حٗخمض ٖلى اإلا ٓعٍخاوي ٖلى جهغ الؿىٛا٫.بن اإلاىسٌٟ  َْىا٥ الٗضًض مً ألامشلت مشل النزإ الؿِىٛالي اإلا

ٓان٠  ْالٗ ْالجٟاٝ في بٌٗ اإلاىا٤َ،  ْاعجٟإ ميؿٓب اإلاُاٍ  ْالٛاباث  ج٣لو مؿاخت ألاعاضخي الؼعاُٖت 

ٓام ٔ بلى  ل جضٞ٘ بالض٫ْ ْالًُٟاهاث هدُجت الخٛير اإلاىاخي هي ٖ ض النزاٖاث. ٦ما مّما  البدض ًٖ مهاصع ؤزغ
ّ
ٓل ٢ض ً

ْهت ألازيرة الخىاٞـ خ٫ٓ الثرْاث  حىن  2008لُِئت ألامم اإلاخدضة ٖام  خاّم ُت؛  ٣ٞض خظع اإلا٣غع الُبُٗالبغػ في آلا

ؼلس ٓاعص بلى  ؤن ؾعي الض٫ْ لًمان ؤمجها الٛظاجي ؾُاصي John Ziegler َش ْاإلا ُت ُبُٗال"جىاٞـ خاص خ٫ٓ ألاعاضخي 

 5 ٦ْظا الٛاباث". 

ص اطتراجُجُاث  ؤلاوؿاوي ألامً بغػ  ل٣ض:الخىُف مع الخددًاث البُئُت جدلُلا ألبعاد ألامً ؤلاوظاوي زابعا: حعٍص

ٓطًظا ٓم ٢ضعجّ ؤؾاؽ ٖلى الخاعظُت للؿُاؾت ؤهم ٓاظِت في ج٣لُضًت ألا٦ثر ألامً إلاٟاَُم ج٨مُلي ٢ٓي  ٦مِٟ ٓإ م  ؤه

ٓاظّ التي الجضًضة اإلاسخلٟت التهضًضاث غاٝ. بن مخٗضصة ْاإلاىٓماث الض٫ْ  زّم  ْمً البكغ، ج ٣ت ؤًٞل ألَا  لٓن٠ ٍَغ

ٓم ٓع  في حٛير ؤهّ :َٓ ؤلاوؿاوي ألامً مِٟ ض الظي اإلاىٓ ُٗ ٓع  ؤلاوؿان ٌَ ن في ألاؾاؾُت اإلاغظُٗت مد ْحٗمل الكْا ْلُت.   الض

ٖٓت مساَبت ٖلى ؤلاوؿاوي ألامً ؤظىضة ٓاظّ التي التهضًضاث مً مجم ْع  - خ٣ُ٣تها في - ْهي ْؤمجهم، الىاؽ ؾالمت ج  جض

ٍٓت، الىاؽ ْي٘ خ٫ٓ  ْل  ْالاؾخ٣غاع الؿالم ْلًمان ؤلاوؿان خ١ٓ٣  خماًت ؤظل مً اإلاجخمٗت ال٣ضعاث ْجدؿين ٦إ

ت جىمُتبلى  الٓن٫ٓ  ؤظل مً اإلابضجي الٗىهغ ًمشالن اللظًً  بمشابت ؤلاوؿاوي ألامً مّٗ ٌٗض الظي ألامغ مؿخضامت؛ بكٍغ

ت تاؾخجاب ٍع ت لخٛيراث يْغ ْلُت ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت الؿُاؾُت البِئت في ظظٍع ٕٓ الخدضًاث  بّن .84ْالض مٓي

                                                 
1 -- Jorge Nef   ,op.cit ,p49 
2
 - Richard A. Matthew, Jon Barnett, Bryan  McDonald, and Karen L. O‟Bri op.cit  p11 

3 -78Governing council of the united nations environmental programme ,  ,environmental security :aglobal agenda for UNEP,  

Twenty-third session of the Governing Council/ Global Ministerial Environment Forum   Nairobi, 21–25 February 2005 p-p2-3 
4 - Gorazd Meško,  Dejana Dimitrijevic , Charles B. Fields, Understanding and Managing Threats  to the Environment in South 

Eastern Europe  ,Springer Science + Business Media B.V. ,The Netherlands  , 2011 , p373 
5 -  old Kristian Fauchald ,David Hunter, op.ci, p12  -  
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ا البُئُت ْطل٪ م٘ ُخّؤَّم  جؼصاص ٖلى ألامً ؤلاوؿاوي ْجإزيَر ٢ٓذ؛  ٢ٓٗاث ٚالب مؿخمغة في التهضًضاث جل٪ألّن  ال  ْؤما .الخ

ٓاظِتها اؾرراجُجُاث ْ  ما٢خت الٛالب في هي م جي؛ الُاب٘ ٖلحها ٌٛلبؤ  بمسخل٠ للبِئت مِضصا ؤلاوؿان ؤنبذ خُض الَٓ

ٓعٍت ْؾاثلّ ٓاظّ التي ُتُبُٗال التهضًضاثبلى  باإلياٞت الخُ ْجخجلى ؾبل الخ٠ُ٨ م٘ الخدضًاث البُئُت   البِئت. ج

 جد٣ُ٣ا ألبٗاص ألامً ؤلاوؿاوي في: 

ْمٗٓم   :ياّطس اإلا الخؼُير دعم-ؤ ْلت ٖلى الهُٗض الٗالمي مً ؤظل خماًت البِئت.  ٓص اإلابظ ال ًٓظض جغابِ في الجِ

ْبػالت  ٓع البُئي الٗاإلاُت لم حٗالج بٟٗالُت حٛير اإلاىار  ْلت إلًجاص َُا٧ل بصاعة إلاٗالجت مكا٧ل الخضَ الث اإلابظ اإلادا

ْالخصخغ. ْالٗؤّما  الٛاباث  غاٝ اإلااإلاٗاَضاث ؤلا٢لُمُت  ٣اإلاُت مخٗضصة ألَا
ّ
ت بالبِئت ُٞىا٫ مجها الخىُٟظ ْؤلاهٟاط خٗل

ًاء ٓعٍا في اؾرراجُجُاث 1ٚير ال٩اُٞين مً ٢بل الض٫ْ ألٖا ْلُت م٩اها مد ْاًًا ًجب ان جدخل ألاَضاٝ ؤلاهماثُت الض .

 ٙٓ ٓاعص الالػمت لبل ٍْجب مٗالجت العجؼ الِاثل في اإلا ْلُت.  ْالض ىُت  ْلُت، الخض مً ال٣ٟغ الَٓ ألاَضاٝ ؤلاهماثُت الض

ٓٞاء بااللرزاماث اإلا ٦٣ما ًجب ال
ّ
ُْٞما ًخٗل ٍٓاث.  ْالخ٨م الغقُض ٖلى ظمُ٘ اإلاؿخ ٤ت بالؿُاؾاث الؿلُمت 

ّ
إ٢ّل ب خٗل

ٍْيبغي جىُٓمِا لضٖم اؾرراجُجُاث الخض مً ال٣ٟغ التي  ٓا ؾخ٩ٓن اإلاؿاٖضة ؤلاهماثُت الغؾمُت خاؾمت  البلضان هم

ْاإلا ألاَضاٝ ؤلاهماثُت لؤللُٟت.بلى  اصاجًِٗا البلضان اؾدى ْلُت ؤن اّؾؿٍْيبغي ؤًًا لؤلمم اإلاخدضة  اث اإلاالُت الض

ٓاعر  ٓم بال٨شير إلاؿاٖضة جل٪ الض٫ْ ألا٦ثر حٗغيا لل٩ اُبُٗالج٣ ت الاؾخ٣غاع، بلى  ُت الكضًضة التي ٢ض جاصي آزاَع ٖؼ ٖػ

ؼ  ٦ما ًجب ٓٞغ الخىمُت حٍٗؼ ٓػَ٘ بٖاصة زال٫ مً ي،اّؾسخاإلا للخُٛير ٞغنا ؤلاوؿاهُت ألجها ج بلى  الٓن٫ٓ  ْجإمين الثرْة ج

ٓماث ٕٓ بكٟاُٞت آعائهم ًٖ الخٗبير ٖلى ؤ٦بر ٢ضعة ألاٞغاص ْمىذ اإلاٗل اث للمؿاءلت ْالخً ٓامل ْهي ْججىب اإلاىاٖػ  الٗ

٢ٓاث ٖلى الخٛلب ٖلى مجخمٗت حؿاٖض التي اٍ الخىمُت مٗ  2 ؤلاوؿاوي.  ْالٞغ

ْالتهضًضاث التي تهضص ألامً، ا٦دؿبذ مهضا٢ُت  الغبِ بين البِئت :الجماعي العاإلاي الخـاوض الخعاون  آلُاث دعم-ب

ْهت ألازيرة مً زال٫ صٖم ألامين ال ، بٗض ؤن  (2007-1997) زال٫ الٟررة Kofi Annan ٖىانلؤلمم اإلاخدضة ٧ٓفي  ٗامّ في آلا

ٓع  ٖلى "التهضًضاث الىاٖمت" ٗامّ خض ألامين ال ْالخٟاْث في الضزل بين  البِئت٦خضَ ٓجها اإلاؿبب ألا٫ْ لل٣ٟغ  ، ل٩

ٓإ مً التهضًضاث ًجب الخهضي لِا ْؤياٝ ٖىان ؤن َظٍ ألاه ْاهدكاع ألامغاى اإلاٗضًت،  مً  ْصازل اإلاجخمٗاث، 

ٓلُت م٣اعباث آلُاث بًجاص زال٫ مًْطل٪   جؿضٍ مجلـ ألامً؛ًزال٫ هٓام ألامً الجماعي التي   بٗين جإزظ قم

خباع م الٖا ْاَع  .ظضًضة بُئُت جد٤ُ٣ م٩اؾب في الٟاٖلين ْحٗضص البُئُت للمك٨الث الٗلمي الُاب٘ ْ الخٟاْيُت ؤص

ٍٓاث زالزت ٖلى الٗمل ًخُلب ؤلاوؿاوي ألامً ٞخد٤ُ٣ ْصْلي مؿخ ْب٢لُمي   بٌٗ مً بظغاء بض ال ٦ما.مسخلٟت: مدلي 

ٓابِ ْْي٘ ؤلاوؿاوي، ألامً إلاخُلباث تاؾخجاب ؤ٦ثر ًهبذ بدُض اإلاخدضة ألامم هٓام في ؤلانالخاث  بؾاءة إلاى٘ ي

ٓم َظا اماؾخسض ْلُت للخضزالث ٦مبرع اإلاِٟ ٖت ٚير الض ن في اإلاكْغ ٗت الض٫ْ  قْا  لخد٤ُ٣ تهااؾخجاب ٖضم بظَع

ٓم َظا ٖىانغ احؿإ ْل في ْطل٪ الضازلُت، ؾُاؾاتها في ؤلاوؿاوي ألامً مخُلباث ٓص ْٖضم اإلاِٟ ٓا٤ٞ ْظ  خ٫ٓ  صْلي ج

ٓهّ  3.مًم

                                                 
ٓن البىض  مخابعت هخاثج ماجمس كمت ألالـُتمظ٦غة مً ألامين الٗام ،  - 1 ْالخمؿ ْعة الخاؾٗت  ما٫ 55، الض  .38م،2004 صٌؿمبر  2، مً ظض٫ْ ألٖا

س عً الخىمُت في العالم الضْلي،  البى٪ -2   -اث والىمى وهىعُت الخُاةاّطظالخدٌى في اإلا -: الخىمُت اإلاظخدامت في عالم داثم الخؼير 2003جلٍس

 38،  م2003ٖغى ٖام

ٓلت  -3  ٓم صمك٤ ظامٗت مجلت، العام الدولي اللاهىن  وؤبعادٍ في ؤلاوظاوي ألامًًاػجي،  ؤمل، ًٓؾ٠ الضًً محي ز ٓهُت الا٢خهاصًت للٗل  – ْال٣اه

 546م،  2012 الشاوي  الٗضص - 28 اإلاجلض
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لبّن : البُئُت الخىهمت-ج
ّ
٦ٓمت البُئُت جدك٩ ٕٓ  الخ ٓاٖض آلالُاثْ اإلاىٓماثمً مجم ْاإلاٗاًير ْال٣ التي  ْؤلاظغاءاث 

م
ّ
خباعاث البُئُتخماًت البِئت ؛  ٖملُاث جىٓ ْبالخالي حؿاَم  في بلى  ٞهي جى٣ل الٖا مؿخٔٓ الؿُاؾت)ؤي حؿُِؿِا(، 

٫ همِ اإلاكاع٦ت جدؿين ال٣ضعة ٖلى بوكاء ؤًٞل  ّٓ ٖٓت مً الخُاعاث مً ْظِت هٓغ بُئُت. ٦ما حؿاَم في جد مجم

ٓاَىين اإلاؿاٖضة في نُاٚت الؿُاؾاث. لظا  مً اإلام٨ً ٖلى مؿخٔٓ الؿُاؾت ٖلى ؾبُل اإلاشا٫؛ بط ًم٨ً للم

ٔ  ٖلى مسخلٟت مًامين في ال٨ٟغة اماؾخسض ْاإلاجخمعي اإلاؿخٓ ْاإلادلي  جي  ْالَٓ ْ  الٗالمي   الِضٝ الجهاجيألّن  ي؛اّؾسخاإلاؤ

٦ٓمت البُئُت مً ٓ جدؿين الخ ْالتي  خالت َ   ألاْؾ٘ الِضٝبلى  جاّصي في جهاًت اإلاُاٝالبِئت، 
ّ
ٓ جد٤ُ٣ الخىمُت ْ بال َ

ٓلٓظُتمً زال٫ ؤلا اإلاؿخضامت، غ ٌٗخبر 1.عنض جىُٟظٍ ٦ْظا صاعة اإلاؿخضامت اإلاخ٩املت للّىٓم ؤلا٩ً  الٗالمي البى٪ ج٣ٍغ

ْلُت الخىمُت خ٫ٓ  ٓصة جدؿين في شلًخّم  ؤلاوؿاهُت الخىمُت جدضي بإن 1991 لٗام الض  .ال٣ٟيرة الض٫ْ  في تزانّ  الخُاة ظ

ت حُٛيراث جخًمً ألابٗاص مخٗضصة ٖملُتّجها ؤ ٖلى الخىمُتبلى  الىٓغ  ٌؿخٓظبمّما   ْؤؾالُب الاظخماُٖت الُِا٧ل في ظظٍع

ٌ طل٪ بلى  ًًاٝ  الخُاة الاإلاىازُت:  عدالتما ٌعسؾ بالبلى  مداولت الىصى ٓػَ٘ ؤ  الخٗاْن  إلاىاٞ٘ الٗاص٫ الخ

، الاظخماعي ٓاػهت  ًخّم ْطل٪ لً ٩ًٓن ما لم 2."الجماٖت بإزال١ ٖال٢تها في اإلاساَغ َظٍ به٣ام ْزاهُا ْمساٍَغ جد٤ُ٣ اإلا

 .اإلاىازُت ْاإلاىاٞ٘ اإلاهالربين 

ْاخضة مً ؤ٢ٔٓ اإلاىهاث الغامُتل٣ض ؤنبدذ ألاَضاٝ ؤلاهماثُت : ألاَداؾ ؤلاهماثُت لأللـُت هدى جدلُم-د  لؤللُٟت 

ٍْبلٜ ٖضصَا زماهُت ؤَضاٝ ْبلى  ْاة ُّٞ،  ْجد٤ُ٣ اإلاؿا ٖٓض  21الاعج٣اء بدىمُت الٗالم  ٚاًت ًخٗين جد٣ُ٣ِا في م

ٓة 2015ؤ٢هاٍ ؾىت  إلات ٢ ٓاعصة في بٖالن ألالُٟت يمان ؤن جهبذ الٗ ْمً ألاَضاٝ الغثِؿُت ال ُت لجمُ٘ بًجاب. 

ال  ما ؾ٩ان الٗالم،  ُّ ْبالخاليؾ ْاؾٗت الىُا١ حُٛي َاثٟت مً  ٞةّن  ؤيِٟٗم.  ْز٣ُت  َظا ؤلاٖالن َٓ ٖباعة ًٖ 

ْال٣ًاء ٖلى ال٣ٟغ، ْخماًت البِئت، ْخ١ٓ٣ ؤلاوؿان  ْالخىمُت  ْهٕؼ الؿالح،  ال٣ًاًا مجها الؿالم ْألامً 

 ْ ٣ُا. ْؾ٣ُذ ألاَضاٝ ؤلاهماثُت خانّ جلبُت الاخخُاظاث الْالضًم٣غاَُت ْؤلاصاعة الغقُضة، ْخماًت الًٟٗاء،  ت بةٍٞغ

ْال٣ًاء ٖلى ال٣ٟغ( 20ْ 19لؤللُٟت ؤؾاؾا في ال٣ٟغجين  ْلت مً الض٫ْ  189. الخ٣ذ 3مً بٖالن ألالُٟت )باب الخىمُت  ص

ًاء في مىٓمت ألامم اإلاخدضة في  ْاٖخمضث 2000في ؾبخمبر/ ؤًل٫ٓ  ٢مت ألالُٟتألٖا ، بٖالن ألامم اإلاخدضة لؤللُٟت، 

٤ْبٗض ٖام مً َظٍ ال٣مت ٦كٟذ  ت الٍُغ لؤلمم اإلاخدضة مً ؤظل جىُٟظ بٖالن ألامم  ٗامّ التي ؤٖضَا ألامين ال -زاَع

 ًٖ زماهُت ؤَضاٝ -اإلاخدضة بكإن ألالُٟت
ً
  18ت ٌؿاهضَا ٖاّم الى٣اب عؾمُا

ً
ُا  ٖٞغ

ً
  48َْضٞا

ً
 م٣غعة ٦مُا

ً
ماقغا

ٗٝغ ُٞما بٗض باؾم ّضةْمدضصة اإلا
ُ
ْالتي ناعث ح ْحٗمل َظٍ ألاَضاٝ ؤلاهماثُت "الؼمىُت،  ألاَضاٝ ؤلاهماثُت لؤللُٟت". 

٢ْابلت لل٣ُاؽ في خُاة الىاؽ بدل٫ٓ الٗام  ٓص اإلاجخم٘ الضْلي ٖلى جد٤ُ٣ جدؿِىاث مِمت  لؤللُٟت ٖلى جغ٦يز ظِ

ْل٣ض خُٓذ ب٣ب٫ٓ 2015 ا بَاع ٖمل ل٣ُاؽ مضٔ ال ٖامّ .  ٓص اإلاٗىُت بالخىمُتباٖخباَع  4.خ٣ضم اإلادغػ في الجِ

ص--ٌ ٓاظِت بن م:اإلاظخدا ؤلاوظاوي ألامً حعٍص  ب٣ضع ألامىُت اثاّؾؿاإلا  بنالح بم٣اعبت ٣ِٞ جخم ال ألامىُت الخدضًاث م

٤ج ما
ّ
ْلت ْٖال٢ت لؤلمً ظضًضة بم٣اعبت خٗل ٓهاث الض ْ  ؤلا٢لُمُت البِئت ؾُا٢اث يمً ؤلاوؿاوي ألامً بم٩ ٢ْض ؤ الٗاإلاُت. 

ْالخىمُت اإلاؿخضامت؛ خُض ؤ٦ض ٧ٓفي ٖىان  ٢ُل ؤن مجا٫ ألامً ًجب جٓؾُّٗ لِكمل ال لالؾخضامت  مٟاَُم ؤ٦ثر قم

ْهدً لً جخمخ٘ بإي مجهما بضْن اخررام خ١ٓ٣  اهّ لً هخمخ٘ بالخىمُت ْلً هىٗم باألمً بضْن الخىمُت،  بضْن ألامً، 

                                                 
1
 - Jean-Louis Chaussade, la gouvernance ,  cle de voute de la transition ,  environnementale   ,Choiseul | Géoéconomie,2012 ,p11 

 . 100،م  2012بؾرراجُجُت، صٌؿمبر عئٔ مجلت الاحخماعُت، عدالتلل حدًد مىـىز  هدى اإلاىازُت عدالتال، خؿين ق٨غاوي-2 
ٓن البىض  مخابعت هخاثج ماجمس كمت ألالـُتمظ٦غة مً ألامين الٗام ،  - 3 ْالخمؿ ْعة الخاؾٗت  ما٫ 55، الض  .36م 2004 صٌؿمبر  2، مً ظض٫ْ ألٖا

سألامم اإلاخدضة،  -4  ٓع٥، لأللـُت ؤلاهماثُت ألاَداؾ جلٍس ٍٓ  2015،هُ

http://www.un.org/arabic/millennium/summit.htm
http://www.un.org/arabic/documents/GARes/55/A_RES_55_002.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/526/05/PDF/N0152605.pdf?OpenElement
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  ؾُا١ مً البكغي في ؤْؾ٘ؤلاوؿان. ٦ظل٪ ا٢ررح ؤن حٗاص نُاٚت ألا 
ّ
ْلت للرر٦يز ٖلى بال َٓ ألامً اإلاؿخضام في مدا

ْ  "الخٟاٖل اإلا٣ٗض ْالبكغ،  غ ًغ٦ؼ ٖلى جل٪ التهضًضاث التي ج ت. "باٖخباع ؤن ألامً اإلاؿخضامُبُٗالبين الض٫ْ، 
ّ
ٖلى  از

ْال ُٖٓت ألاظُا٫  ٓٞغ ؤًًاٗضالته ٓم ؤقمل، مً قإهّ ؤن ً ت بضًلت إلاٗالجت ٖضم جاباؾخ . ٞاألمً اإلاؿخضام ٦مِٟ

ت  ٍٓل ألاظل لؤلؾباب الجظٍع ْايعي الؿُاؾاث، ألهّ ًا٦ض ٖلى خل َ ٓخى، ٦ةَاع ؤًٞل مً  ٓ اإلاخ الاؾخ٣غاع ٖلى الىد

ؼ َظا الىهج. ْبالخالي  ًخُلب الرزاما ؾُاؾُا ؤ٦بر لخٍٗؼ  1لالوٗضام ألامً، 

ساذ-و
ّ
ساط َٓ البكغي  ألامً لهٓن  ألامشل الؿبُل بّن : -للمىاحهت– الىكاثُت والبعدًت الاطتراجُجُاث اج

ّ
 بظغاءاث اج

ٖٓت ابُ جخد٫ٓ  التي ال٨ُُٟت ِٞم زال٫ ٞمً ْالىاقئت،  ال٣اثمت التهضًضاث ٢ْْاثُت بػاء اؾدبا٢ُت ىتم مجم ُّ  مً ٗ

ٓامل َْشج٘ اوٗضام خاالثبلى  جمٗاثلمجْا ألاٞغاص صصجُ التي الٗ ٓم ألامً،   آلُاث اؾخدضار ٖلى ؤلاوؿاوي ألامً مِٟ

ٔ  صًضاثجُ وكٓء جالفي ؤم٨ً، ْخُشما الخالُت، التهضًضاث ؤزغ ة خض مً الخس٠ُٟ ٖلى حؿاٖض اإلاب٨غ لئلهظاع  في ؤزغ

ٖٓت اإلاؿخ٣بل. مً زال٫ ت ُتُبُٗال الىٓم حٗغى مً الخضبلى  جغمي التي  ْالخضابير اإلاباصعاث مجم  لخإزيراث ْالبكٍغ

ْ  الخالُت اإلاىار حٛير َْظا ما ؤ ٢ٓٗت  ٖٓان: 2ٌٗٝغ بالخ٠ُ٨اإلاخ ٓ ه ساطب الظي ٩ًٓن  مخـاعل جىُف َْ
ّ
 بٗض الخضابير اج

ٓع  ساط ِٞٓ اإلاسجلب الخىُفؤّما  اإلاىار، لخٛير اإلابضثُتزاع آلا ِْ
ّ
ٓع  ٢بل الخضابير اج  الخسـُفًٖ ؤّما  اإلاىازُت.زاع آلا ِْ

ؼ ْ الضُٞئت الٛاػاث اهبٗار مً للخض ؾُاؾاث جُب٤ُ "َٓ اإلاىار حٛير بَاع في  ٣ٞض ؤقاع  ".امخهانّ مهاٍع٠ حٍٗؼ

غ ُ٘ الٍٟغ٤ ج٣ٍغ ٔ  الٞغ بلى  2004 صٌؿمبر 2 في وكغ الظي ْالخُٛير ْالخدضًاث بالتهضًضاث اإلاٗجي ٗامّ ال لؤلمين الخاب٘ اإلاؿخٓ

ٓمت الجضًضة اإلاِام ٢ْض 21 ال٣غن  في اإلاخدضة ألامم إلاىٓ ٓم ؤّن تهضًضاث ُّٞ ْعص ، ْص حٗرٝر ال الُ ىُت بالخض  ْهي ، الَٓ

ٍْجب ٍٓاثبلى  باإلياٞت ْب٢لُمُا ٖاإلاُا لِا الخهضي مررابُت  ىُت،  اإلاؿخ  بين البُئي الخدَىز ؾغص ًخّم  مغة أل٫ْ  الَٓ

ٓاظّ التي التهضًضاث ٓم ًغ٦ؼ الخدضًض، ْظّ ْٖلى ٢ْ3اثُت. بظغاءاث جخُلب ْالتي اإلاخدضة ألامم ج  ٖلى ؤلاوؿاوي ألامً مِٟ

ٓاؾٗت التهضًضاث  ْؾبل الٟئاث ؤي٠ٗ تسانّ ْب - الىاؽ ب٣اء حؿتهضٝ ْالتي مجاالث لّٗضة ْالكاملت  الاهدكاع ال

َْؿخضعي ِٖكِم ت ألاؾباببلى  الاهدباٍ ؤلاوؿاوي ألامً ٦ْغامتهم.  ْ  مجها التهضًضاث الضازلُت لخل٪ الجظٍع  ( الخاعظُتؤ

خباع في ٍْإزظ اث ٖلى التهضًضاث جل٪ جإزير الٖا ت للخُاة ألاؾاؾُت الخٍغ ، مً الخدغع ) البكٍغ ٓػ، مً ْالخدغع  الخٝٓ  الٗ

ت ٓماث ٢ْضعاث ال٠ًٗ، ْؤْظّ الٟٗلُت، الاخخُاظاث ٍْبرػ ب٨غامت، الِٗل ْخٍغ ْالكٗٓب.ٖىضما هدىا٫ْ  الخ٩

ٓا٣ٞا  ٢ٓذ الغاًَ ْفي اإلاؿخ٣بل، هجض َىا٥ ج ٦ٓب في ال ٓاظّ ال٩ ْالبُئُت التي ج الخدضًاث الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت 

ال بض مً مٗالجتها بىهج مخ٩امل. ٞالبِئت،جاما في آلا  ٓامل الاظخماُٖت بلى  عاء بإن َظٍ الخدضًاث مدكاب٨ت  ظاهب الٗ

ْبضْن ج٩امل  ْع َام بطا ؤعصها جد٤ُ٣ جىمُت مؿخضامت خ٣ُ٣ُت ٖلى هُا١ قامل.  ْالا٢خهاصًت ال بض ؤن ٩ًٓن لِا ص

ٍٓل.ألابٗاص الشالزت ًخٗظع جد٤ُ٣ الخُٛير الخ٣ُ٣ي الالػم لـخإم ْالبُئي ٖلى اإلاضٔ الُ اٍ البكغي   ين الٞغ

ابِ ال٣اثمت بين التهضًضاث البُئُت ْألامً ؤلاوؿاوي، مً اإلابلى  ٖىض الىٓغ : الخاجمت ؤن هضع٥ ؤن ألامً ِّم الْغ

ْ  ؤلاوؿاوي لِؿذ مجغص الخلٓ مً الهغإ ت في ؤ ٍٓغ ال٣ضعاث البكٍغ ْز٤ُ بخُ ح الؿ٩ان، بل ًغجبِ بك٩ل  مى٘ هْؼ

ٓاظِت  ٟا٢الا ٣ٖض ٨ًٟي الخُٛير، خُض الم
ّ
ْلُت ُاثج ٓاظِت مً للخض ْؤلا٢لُمُت الض خّتى  ال البُئُت الخدضًاث م

ْب٢غاع ٓا٢ُٗت آلالُاث ْي٘ الخا٫ ٌؿخٓظب ْبهما الخٓنُاث،  اإلااجمغاث  ٓاثُت الخسمين ًٖ البُٗضة ال  ْل في ْالٗك

ال  ْالخُٛير بالخغ٦ت جدؿم البِئت ؤن بط ؤلاَاع؛  ھظا َْظا الازير يُغابالا بلى  ْن ٓبت ماقغا ًمشل ،   اإلاجابهت.  لهٗ

                                                 
1 - P. H. Liotta  David A. Mouat  William G. Kepner  ,op.cit , p 239-  

غ -2  ٓمُت للُِئت الخجمُعي الخ٣ٍغ س ،اإلاىار بخٛير اإلاٗىُت الخ٩ ْلى ٗتالُبّ  للبِئت، اإلاخدضة ألامم بغهامج ، 2007 اإلاىار جلٍس ٍٓض، ألا  76م ، ( 2008،الؿ
3 - Paul D. Williams, Security studies: an Introduction, London and New York , Routledge, 2008,P.8. 
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ٓبت ھظٍ ْمغص ٕٓ في ٨ًمً الهٗ  ؤّن  ؤلاوؿاهُت، الخاظاث لخلبُت تاؾخجاب٧ َغخذ التي البُئُت، اإلاؿخجضاث جى
ّ
 الظي بال

ٔ  جضوي ھٓ خهل  ج٣بلّ ًخٗظع ٖبئا مجها ظٗل الظي الخضبلى  ؤلاوؿاهُت للخاظاث البُئُت اإلاؿخجضاث مؿاًغة مؿخٓ

ْع  ًخجلى لظا صاثما. زُغا بل تهضًضا مىّ ْألا٦ثر  ل٩ٓن  ْطل٪ اإلاؿخجضاث جل٪ م٘ الخٟاٖل ٖلى ال٣اصع ؤلاوؿاوي الض

 ٖلى ال٣اصع ؤلاوؿاوي الؿل٥ٓ لِٟم يماها اإلاؿخجضاث بخل٪ ؤلاخاَت ٌؿخلؼم مُغصا ج٣ضما حكِض وِٗكِا التي الخ٣بت

ٓهاتها جدلُل زم ْمً اؾدُٗابها   .م٩

ٓص صْلي خكضبلى  جدخاط التهضًضاث البُئُت مك٩لت بن  زم ْمً جٓؾِٗا ْؾاثل ٢ُْ٘ مجها للخض مخًاٞغة ْظِ

ْان بم٩اهاث مً جمخل٨ّ إلاا اإلاخدضة ألامم طل٪ َُئت جدبجى ْؤن باإللؼامُت جخه٠ ٢غاعاث زال٫ مً ٖلحها ؤلاظِاػ  ٢ْضعاث، 

ٕٓ ٌُٗى ْبُئخّ ْصخخّ خُاجّ في ؤلاوؿان ألهّ حهضص الالػمت الجضًت اإلآي ٤ً ما٧ّل ْ  ْٚظاثّ 
ّ
 بةوؿاهِخّ. خٗل

 كاثمت اإلاساحع 

 باللؼت العسبُت

سألامم اإلاخدضة،  -1 ٓع٥، لأللـُت ؤلاهماثُت ألاَداؾ جلٍس ٍٓ  2015،هُ

ْلي،  البى٪-2 س عً الخىمُت في العالم الض والىمى اث اّطظالخدٌى في اإلا -: الخىمُت اإلاظخدامت في عالم داثم الخؼير 2003جلٍس

 2003ٖغى ٖام -وهىعُت الخُاة

غ -3 ٓمُت للُِئت الخجمُعي الخ٣ٍغ س ،اإلاىار بخٛير اإلاٗىُت الخ٩ ْلى ٗتالُبّ  للبِئت، اإلاخدضة ألامم بغهامج ، 2007 اإلاىار جلٍس  ألا

ٍٓض،  2008 ،الؿ

غ -4  لخًغ خمت الكُِض ظامٗت الاظخماُٖت ْالبدٓر الضعاؾاث مجلت ،طىطُىلىحُت زئٍت ..البُئُت الهجسةي٠ُ،  ألاَػ

ٓاصي  2015 ؾبخمبر 12 الٗضص ال

ليامُىت صًغ، -5 لُا  دزاطت خالت دٌو اللسن ؤلاؿٍس  م٣ضمت مظ٦غة، ازس التهدًداث البُئُت على واكع ألامً ؤلاوظاوي في ؤؿٍس

ٓم في اإلااظؿخير قِاصة لىُل ْلُت  الٗال٢اث ْ الؿُاؾُت الٗل ْلُت ٖال٢اث جسّهوالض  - زًُغ مدمض ظامٗتبؾرراجُجُت،  ْ ص

 176م ،  2013-بؿ٨غة

غ الهىض١ْ الٗغبي لئلهماء الا٢خهاصي ْالاظخماعي، -6  لألحُاٌ الـسص زلم  : 2002للٗام الٗغبُت الاوؿاهُت الخىمُت ج٣ٍغ

  بغهامذ ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ،اللادمت

س اإلاخدضة ألامم بغهامج-7 ٌ  ،جلٍس ٓع٥،الخىمُت ،  احل مً البِئت  4العاإلاُت البِئت جىكعاث خى ٍٓ   2007هُ

س".اإلاخدضة الاهماجي ألامم بغهامج-8 ٌ  جلٍس " العسبُت البلدان في ؤلاوظاهُت الخىمُت جإزيراث و اإلاىار حؼير تهدًداث زازػت زطم خى

 23م، 

با٫ خ٨ُمـت. عباخـي ًُٞلـت،  -9   ، بػيالُت الـلــس والبِئــت بَٓ

غ-10 ت الخىمُت ج٣ٍغ ٓع٥ الاهماجي، اإلاخدضة ألامم بغهامج ،للجمُع ؤؿظل مظخلبل والاهصاؾ الاطخدامت ،  2011البكٍغ ٍٓ  هُ

غ-11  اللادمت لألحُاٌ الـسص زلم : 2002 للٗام الٗغبُت الاوؿاهُت الخىمُت ج٣ٍغ

ٓن  ٩ٖاب زالض -12  ج٨ٍغذ ظامٗت مجلتملازهت، دزاطت الدولي اللاهىن  هؼاق في ؤلاوظاوي ألامً جىاحه التي التهدًداث، خؿ

ٓم ٓهُت للٗل  4/الؿىت 13 /الٗضص 4 /ْالؿُاؾُت،  اإلاجلض ال٣اه

ٓلت-13 ٓم صمك٤ ظامٗت مجلت، عامّ ال الدولي اللاهىن  وؤبعادٍ في ؤلاوظاوي ألامًًاػجي،  ؤمل، ًٓؾ٠ الضًً محي ز  للٗل

ٓهُت الا٢خهاصًت  2012 الشاوي  الٗضص - 28 اإلاجلض – ْال٣اه

ْص ٖبض الغػا١ الباػ،  -14 ٓوي للبِئت  الاطاض الدطخىزي لخماًت البِئت مً الخلىرصا ٓم ال٣اه ، صعاؾت جدلُلُت في بَاع اإلاِٟ

ت، 1ْالخلٓر ،ٍ   2006، صاع ال٨ٟغ الجامعي، مهغ ، ؤلاؾ٨ىضٍع

  2012بؾرراجُجُت، صٌؿمبر عئٔ مجلت الاحخماعُت، عدالتلل حدًد مىـىز  هدى اإلاىازُت عدالتال، خؿين ق٨غاوي -15
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 اإلاجلض ألا٧اصًمُت، للضعاؾاث مِؿان ،مجلتالخصخس بـاَسة الجؼساؿُت اإلاىـىمت و اإلاـهىم الؿُٗضي، هاهي ٚلِـ ٖلي -16

   2009،صٌؿمبر    15 الشامً،الٗضص
ٓع بؾالمي ، ٍ الخلىر وخماًت البِئتمدمض مىير حجاب ،  --17   1999، صاع الٟجغ، مهغ، الِغم، 1، ٢ًاًا البِئت مً مىٓ
 2002، اليؿغ الظَبي للُباٖت، مهغ،ال٣اَغة، الخماًت الجىاثُت للبِئت الهىاثُتمدمض خؿين ٖبض ال٣ٓي،  - -18

ٓن البىض  مخابعت هخاثج ماجمس كمت ألالـُت،  ٗامّ مظ٦غة مً ألامين ال-19 ْالخمؿ ْعة الخاؾٗت  ما٫ 55، الض ٫ْ ألٖا  2، مً ظض

 ، 2004 صٌؿمبر 

ٓع مجاجي ،   -20 ٓم 5، مجلت ال٨ٟغ،الٗضص  واإلاـهىم اللاهىوي للخلىر  البُئي اإلادلٌى العلميمىه ْالٗل ، ٧لُت الخ١ٓ٣ 

 الؿُاؾُت ، بؿ٨غة،   
ٓن البىض  مخابعت هخاثج ماجمس كمت ألالـُت،  ٗامّ مظ٦غة مً ألامين ال -21 ْالخمؿ ْعة الخاؾٗت  ما٫ 55، الض  2، مً ظض٫ْ ألٖا

 ،  2004 صٌؿمبر 
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 بدًؤسّسانفكشُ يف تعضّض ادلْضح انتنبفسْخ نهدًس سأط ادلبل 

 دساسخ زبنخ انقشض انشعيب اجلضائشُ ثٌالّخ تهًسبٌ

 بً مىس ى ؤم ولشىم ، ؤ.عِس ي هبىٍتؤ.     

 حامعت جلمظان    

 :اإلالخص

مجمغ 
ّ
ما٫ في الٗالم بالٗضًض مً الخٛيراث اإلاخالخ٣تمىٓ ت لضٔ اإلاْ  اث ألٖا ماإلاؿخمغة،خُض ؤنبدذ اإلاٗٞغ

ّ
ت ىٓ

ا مً اإلا ا ًٖ ٚيَر محٗبر ًٖ ميزة جىاٞؿُت جميَز
ّ
ماإلا ٞةّن  هدُجت لضل٪ْ  اث،ىٓ

ّ
اث الىاجخت هي جل٪ التي ج٣ٓم ىٓ

ْجىمُت ألاٞغاص الٗاملين بهاْ  بزخُاع ْ  بةؾخ٣ُاب ٍٓغ  مٍ اإلاظْالضًً ًم٨جهم ٢ُاصة َ جُ
ّ
ْ ٌٗخبر عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي ىٓ اث.

ماإلاخُلباث خُض حؿخُُ٘ مً زاللِا اإلاؤخض الٓؾاثل الٟاٖلت التي حؿخجُب لخل٪ 
ّ
ٓباث بٟٗل ىٓ ْػ الهٗ اث ججا

ت ْ ج٨مًْ الُا٢اث ؤلابخ٩اٍع ت. ٓاعص البكٍغ ٓعص للميزة الخىاٞؿُت ْ  ُتؤَّم  ؤلابضاُٖت للم ْع عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي ٦إَم م ص

مفي 
ّ
ة إلامىٓ ما٫ اإلاٗانغة في جد٤ُ٣ ٢ُمت ْزل٤ زْغ ماث ألٖا

ّ
ٓة جإزيىٓ ما٫ باٖخباٍع ٢ ت ٖلى ظمُ٘ مِام اث ألٖا ًر

ماإلا
ّ
ملظل٪ جلرزم ، ت للخإ٢لم م٘ الخٛيراث البُئُتىٓ

ّ
ما٫ بدماًخّمىٓ اؾدشماٍع لالؾخٟاصة مىّ ْ  خؿً بصاعجّْ  اث ألٖا

ْلت جٟؿير ٖال٢ت الاعجباٍ بين عؤؽ اإلاا٫ في زل٤ الخميز الخىاٞسخي،  ٕٓ َظا البدض إلادا ْمً َىا ظاءث ٨ٞغة مٓي

ْاإلايزة الخىاٞؿُت لل ممال٨ٟغي 
ّ
ٓاٞغ مخُلباث عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي في جل٪ اإلاىٓ ٢ٓٝٓ ٖلى مضٔ ج ْلت لل ماث ٦مدا

ّ
اث ىٓ

ْعٍ في صٖم اإلاؼاًا الخىاٞؿُت اإلاؿخضامت لِا.  ْص

ماإلا-اإلايزة الخىاٞؿُت-:عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي اليلماث اإلاـخاخُت
ّ
 ت.ىٓ

Abstract: 
Business organizations live in a word that is characterized by continuous dynamic change. 

where knowledge is becoming the organization reflects the competitive advantage distinguishes 

them from the seen of organizations, and as a result, successful organizations are those that are the 

attraction and selection, development and the development of individual employees who can lead 

these organizations, and successful organizations are the organizations that interested customers and 

their needs and desires, and the exploitation of opportunities for different technologies in the 

environment surrounding them, which required the search for means and methods to meet these 

challenges. The intellectual capital a means actors that respond to those requirements where you can 

through which organizations overcome the difficulties by the energies of innovative and creative 

human resources. 

It is also the strength of impact of the company on all functions susceptible to supply it the 

services which facilitate its adaptation to the variations of its environment, where from the need to 

protect such a capital, to manage it well and to invest a lot there constantly to make durable its 

competitive advantage, hence the idea of the subject of this research to try to explain the correlation 

between intellectual capital and competitive advantage for organizations attempt to recognize the 

requirements of intellectual capital in those organizations and its role in achieving substance 

competitive advantages. 

Key words :intellectual capital- Competitive advantage- organization 

مل٣ض ؤنبدذ اإلاىاٞؿت الخ٣ُ٣ُت بين 
ّ
ْلت بىاءمىٓ ما٫ في بِئت الا٢خهاص اإلاٗغفي جخمشل في مدا جىمُت ْ  اث ألٖا

ت اإلاخميزة  لضٔ اإلاىاٞؿين، خُض ؤنبدذ ْ  الٓؾاثل اإلام٨ىت ختى٩ّل عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي ب ٓ بجضب  الٗىانغ ال٨ٍٟغ ل

ْعي ٧املاّؾؿٚالبُت اإلا مال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت إلابإّن  اث ٖلى 
ّ
ٓامل ماصًتىٓ ما٫ ال جغظ٘ ٣ِٞ بلى ٖ بهما جغظ٘ ْ  اث ألٖا
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ٍٓت ٓامل ؤزٔغ مٗى ت عبما ج٩ٓن ؤ٦ثر ْ  ؤًًا بلى ٖ تْ  ُتؤَّم  ٨ٍٞغ ٓامل البكٍغ الخىُٓمُت التي ٌٗبر ٖجها ْ  جخمشل في الٗ

جىمُت ْ  الخُِ الؿاُٖت بلى بىاء لخىُٟظالؿبُل ْ  الخ٣ىُاث ابخ٩اع الظي ٌٗض َٓ ألاؾاؽ في ْ  بغؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي 

 ت.اّؾؿال٣ضعاث الخىاٞؿُت في ظمُ٘ مجاالث الٗمل في اإلا

ٓم خضًض َدؾ الدزاطت: ْع الخُٓي الظي ًلٗبّ عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي ٦مِٟ تهضٝ الضعاؾت بلى حؿلُِ الًٓء ٖلى الض

 ٓ ت الا٢خهاصِْغ في ْل الخد٫ٓ هد ُت اّؾؿُخّ في اإلاؤَّم  مضْٔ  اإلابجي ٖلى اإلاٗٞغ جٓيُذ مسخل٠  ٦ضاْ  اث اإلاهٞغ

ٓامل اإلا غ الٗ
ّ
ْطل٪ مً ، اإلايزة الخىاٞؿُتْ  بين عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي  جٟؿير ٖال٢ت الاعجباٍْ  ة ٖلى اإلايزة الخىاٞؿُت،از

ْبين اإلايزة الخىاٞؿُت باإلا ْلت جٟؿير ٖال٢ت الاعجباٍ بين عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي بإبٗاصٍ اإلاسخلٟت  ت اّؾؿزال٫ مدا

ُت مدل ا ُت مؿاًغة الخٛيراث الخانلت في البِئت الخاعظُت ؤَّم  ل٪ حؿلُِ الًٓء ٖلىطلضعاؾت بياٞت بلى اإلاهٞغ

ْالخىُٓمُت لؤلٞغاص. ُت  ْجضُٖم ال٣ضعاث اإلاٗٞغ  مً زال٫ ا٦دكاٝ 

 جدا٫ْ َضٍ الضعاؾت َغح ؤلاق٩الُت الخالُت: بػيالُت الدزاطت: 

 ؟ت اإلاصسؿُتماّطظاللدزاث الخىاؿظُت للهُف ًمىً لسؤض اإلااٌ الـىسي ؤن ٌظاَم في جىمُت 

 مداوز الدزاطت:

 اإلاباصت ألاؾاؾُت لغؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي.ْ  اإلاٟاَُم الٗامتؤوال: 

اع اإلاٟاَُمي للمُـؼة الخىاٞؿُت.زاهُا:   ؤلَا

ؼ اإلايزة الخىاٞؿُت.زالشا: ْع عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي في حٍٗؼ  ص

 : صعاؾت خالت ال٣غى الكٗبي الجؼاثغي زابعا

 :      .اإلابادت ألاطاطُت لسؤض اإلااٌ الـىسي و  اإلاـاَُم العامت ؤوال:

 الخالُت: الخٗاٍع٠ هظ٦غ بُجها مً ْمخٗضصة، مسخلٟت حٗاع ٠ً عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي  اجسظ:.مـهىم زاض اإلااٌ الـىسي 1

محٗٝغ  -
ّ
  الا٢خهاصًتالخىمُت ْ  ت الخٗاْن مىٓ

ّ
لٟئخين مً ألان٫ٓ ٚير  الا٢خهاصًتّ ال٣ُمت عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي ٖلى ؤه

ْعؤؽ اإلاا٫ البكغي لل ماإلالمٓؾت هي عؤؽ اإلاا٫ الخىُٓمي ) ال٨ُِلي( 
ّ
 .1تمىٓ

ْمىاؾبت - ٓلُض ؤ٩ٞاع ظضًضة   للخىُٟظٖملُت ٢ابلت ْ  ٌٗٝغ عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي ٖلى ؤهّ ال٣ضعة ال٣ٗلُت ال٣اصعة ٖلى ج

ٓصة ٓهاث مسخلٟت للٓن٫ٓ بلى ألاَضاٝ  جمخل٪ ال٣ضعة ٖلى جد٤ُ٣ الخ٩املْ  ْجخمخ٘ بمؿخٔٓ ٖا٫ مً الج بين م٩

ُِٟا ت اإلاُٟضة التي ًم٨ً جْٓ ٓصة للمٗٞغ اْ  اإلايك مبك٩ل صخُذ لهالر اإلا  اؾدشماَع
ّ
 .2تىٓ

ٖٓين مً  - ٓهت مً ه ٓماجُت لؤلجخام اإلاخ٩ ٓاعص اإلاٗل ٖٓت مً اإلا ٌٗٝغ ؤًًا عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي ٖلى ؤهّ مجم

ْزاث٤بْ  مٗاٝع ْاَغة  ٌؿِل الخٗبير ٖجها، اإلاٗاٝع ً في ق٩ل  ْ الخالي ه٣لِا بلى آلازٍغ مٗاٝع يمىُت مبيُت ٖلى ، 

ٍٓغ اإلا ٓاٖض البضحهُت التي حؿخسضم في جُ ْال٣ مالخبراث الشخهُت 
ّ
 .3تىٓ

ٍٓت التي ًهٗب ج٣ضًغ ٢ُمتها باٖخباٍع م٣ضعة ٣ٖلُت يمىُت - ن ُٞٗخبرْهّ" الثرْة الخ٣ُ٣ُت ا اإلاٗى ٧امىت ْ  ؤما آزْغ

مللٗاملين في اإلا
ّ
ٓعص عثِسخي لالبخ٩اعاثؾْ  تىٓ ٍٓا لِا ألهّ م مؤلابضاٖاث التي حؿاٖض اإلاْ الخا جىاٞؿُا ٢

ّ
ت بالخإ٢لم ىٓ

 .1م٘ الخٛيراث البُئُت اإلا٣ٗضة

                                                 
1
 - OECD, Measuring and Reporting Intellectual Capital: Experience, Issues and Prospect Programme Notes and Background to Technical Meeting 

and policy and Strategy Forum,. Paris, 1999. 
ت،  زؤض اإلااٌ الـىسي ػسق كُاطه و ؤطالُب اإلاداؿـت علُه"،ٖاص٫ خغخٓف اإلاٟغجي،ؤخمض ٖلي نالر، " - 2 اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

 .32،2003مهغ،م 
اث،"  - 3 ٓاص الٍؼ ٓػَ٘،ٖمان ـ ألاعصن ، م  اججاَاث معاصسة في بدازة اإلاعسؿت"،مدمض ٖ ْ الخ  .22،2008صاع نٟاء لليكغ 
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ٍٓغ، ٖلى بال٣ضعة ال٨ٟغي  اإلاا٫ عؤؽ ميز مً الباخشين مً ؤًًا َىا٥ -  الؿُا١ َظا ْفي الابخ٩اع ٦ْظا الخجضًض، الخُ

اصة ؤهّ ٖلى ال٨ٟغي  اإلاا٫ عؤؽ ٌٗٝغ اإلاٟغجي خغخٓف ٖاص٫.ص ؤن هجض م ٢ضعة ٍػ
ّ
 زال٫ مً الخ٠ُ٨ ٖلى اإلاجخم٘ اثمىٓ

ٍٓغ ٢ٓت مً ٚير اججاَاث مؿخدضزت زال٫ مً ْطل٪ الخ٩ال٠ُ زٌٟ م٘ بهخاظِا ج٣ىُاث مىخجاتها، جُ  جىمُت زال٫ مؿب

ماإلا الخٗلم، ؤلابضإ
ّ
با. حٗلُما البكغ في اإلاخٗاْم ْالاؾدشماع ي،ىٓ  ْجضٍع

 الىـسة اإلاسخلـت لسؤض اإلااٌ الـىسي ( 1)الك٩ل 

 

 

 

 

 

 

ٍْت خؿً،: اإلاصدز ت"،، "2005عا الضاع الجامُٗت،  مدزل اطتراجُجي لخسؼُؽ وجىمُت اإلاىازد البؼٍس

ت. م  .364ؤلاؾ٨ىضٍع

 

 

 ؤبـعاد زؤض اإلاـاٌ الـىـسي و   َمُتؤ .2

الضاٖم ألاؾاسخي ْ  اثماّؾؿمهضعا مِما لل باٖخباٍعُت عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي ؤَّم  جبرػُت زؤض اإلااٌ الـىسي:ؤَّم  -1

ٓعاث ْ  اث جٟغيّ َبُٗت الخدضًاث الٗلمُتاّؾؿبّ مً ٢بل اإلا ٞاالَخمام، ُتاّؾؿللخىاٞؿُت اإلا ْالخُ الٗملُت  

ٗت ٓلٓظُت الؿَغ مالًٍٛٓ الخىاٞؿُت الجضًضة ما بين اإلاْ  الخ٨ى
ّ
ت الٗا، اثىٓ  ؤَّم  لُت ؤنبدذ مًٞال٣ضعاث ال٨ٍٟغ

ٓامل الخ١ٟٓ  ت الا٢خهاصالخميز الخىاٞسخي في ْ  ٖ ُت جبضؤ بإ٩ٞاع اّؾؿؤلابضاٖاث اإلا٩ّل ٞ، الٗالمي اإلابجي ٖلى اإلاٗٞغ

ت جمشل  ٢ْخا، ٦بيرا لئلصاعة الٗلُا بلؼامازال٢ت ،٦ما ؤن ٖملُت بىاء ٢اٖضة  ٨ٍٞغ ٓاعص ماصًتْ  ٞهي جخُلب  بل ، مالُتْ  م

 :آلاحي في ال٨ٟغي  اإلاا٫ عؤؽ ُتؤَّم  ْجخلخو.2الٗملُاثْ  َىضؾت ظضًضة إلاسخل٠ ألاوكُتْ  جىُٓمًخُلب ألامغ بٖاصة 

ٓة ٍْمشل ؤؾٕغ بك٩ل الخٗلم ٖلى الٗاملين ٢ابلُت في ج٨مً تماّؾؿلل جىاٞؿُت ميزة ال٨ٟغي  اإلاا٫ عؤؽ ٌك٩ل -1  ال٣

ٓع  الب٣اء لِا جًمً التي الخُٟت   3ْالخُ

ٓص ْاؾخسغاظّ ٖىّ ًبدض مً بلى ًدخاط ٦نزا ال٨ٟغي  اإلاا٫ عؤؽ ًمشل -2 ت ٖملُت ْحٗض ْاإلاماعؾت، للٓظ  وكغ اإلاٗٞغ

ؼ اؾخسغاظّ ؤؾالُب بخضٔ ٓهّ ٖلى ْجداٞٔ جبجي التي الٗلمُت ال٣ضعاث لخٍٗؼ  ْاإلاِاعاث اإلاٗاٝع ًمخل٪ الٗمل ٧

ْالخُٛير. جدؿم بِئت ْل في الخانلت الخٛيراث اؾدُٗاب ٖلى ال٣اصعة ْالخبراث  باإلاىاٞؿت 

                                                                                                                                                                  
ت مً مىـىز بطتراجُجيببغاَُم بلٍٓ ، "  -1  17، م -2002-"، بصاعة الجهًت الٗغبُت ، مهغ، بدازة اإلاىازد البؼٍس

ٓم مجلت ،اإلاىـمت" ؤداء في الـىسي  اإلااٌ زؤض ؤزس الٛرري،" ؾٗض - 2 ت، الا٢خهاصًت الٗل  158، م 28/2001 الٗضص، بٛضاص، ظامٗت ْؤلاصاٍع
 ٖیىت ألعاء جدلیلیت صعاؾت:"العاملين ؤداء بدازة في وؤزٍس الـىسي  اإلااٌ زؤض" ،( 2010 )ٖبضهللا ؤ٦غم ٖلي ْٖلي، ٖبضهللا بؾماٖیل هاَضة الخمضاوي، - 3

 اإلاجلض الغاٞضیً جىمیت مجلت اإلآنل، ظامٗت في الٗلمیت ألا٢ؿام عئْؾاء مً

 الٗغا١ اإلآنل، ظامٗت -ْالا٢خهاص ؤلاصاعة ٧لیت زام، ٖضص 98 الٗضص 32

ًّ  انتىصم إنى يعهىيبت ذات خهك انًعسفة و بٍئة اإلبداع                                         ٍة                     أه  

 

 

 

سيتسٍٍس زأض انًبل انفك                                                                                  تجًٍع أفكبز ذات ينفعة   

نتحقٍك انًٍصة انتنبفسٍة                                                                                                              

 
 

 

  

 

شٌبدة زأض انًبل انفكسي                                                                    تقٍٍى يقداز زأض انًبل انفكسي  

نتحسٍن انًٍصة انتنبفسٍة                                                                   انفكسي و تأثٍسه عهى انًٍصانٍة  

 انًعسفة و انتعهى

زأض انًبل 

 انفكسي

 تسٍٍس

 انًعسفة

دازة إ

 االبتكبزات

 سىق زأض انًبل

يدٌسي 

 انًؤسسة

 انًسبهًٍن
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ٓة الخُٟت التي جًمً ألّن  تماّؾؿًمشل عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي الؿالح ألاؾاسخي لل -3 ت جمشل ال٣ ٓصاث ال٨ٍٟغ اإلآظ

 .الب٣اء

  ًخ٤ٟ ٦شير مً الباخشين ٖلى ؤن ألابٗاص الغثِؿُت لغؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي جخمشل في:ؤبعاد زؤض اإلااٌ الـىسي: -2

ًٖ الخبراث اإلاخ٣ضمت، ْظظب اإلاِاعاث الخ٣ىُت الٗالُت  ًغ٦ؼ َظا البٗض ٖلى البدضاؾخ٣ُاب عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي:  -

ٓماث ٌؿِل مِمت الجظب ْالاؾخ٣ُاب. خماص ٖلى هٓام مٗل  بااٖل

ْج٣لُل مٗاعيتها م٘ زل٤ نىاٖت عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي:  - ت،  ؼ ٢ضعاث ال٨ٟاءاث البكٍغ ٌكخمل َظا البٗض ٖلى حٍٗؼ

عي بُجها.  الاوسجام ال٨ٟغي الًْغ

ْحشجُ٘ الجماٖاث ي: جيكُِ عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغ  - مً زال٫ اؾخسضام آلُاث ٦ٗه٠ ألا٩ٞاع م٘ ال٨ٟاءاث، 

 الخماؾُت ْالاَخمام بأعاء الٗاملين.

ْاإلاٗىٓي.اإلاداٞٓت ٖلى عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي:  - ْالخدٟيز اإلااصي  ٍٓغ اإلاؿخمغ،  ْالخُ ب   باالؾدشماع في الخضٍع

ٓز٤ُ مخُلباث الؼباثًالاَخمام بالؼباثً:  - ْمىذ ْحهخم َظا البٗض بخ ٓماث لخ٣ضًم زضمت الؼبٓن  ْجُٟٗل هٓام مٗل  ،

ْالؿعي لالخخٟاّ بالؼباثً ال٣ضماء.  مؼاًا بياُٞت لّ، 

ٓهاث ٚير اإلااصًت هي:.عىـاصس ومىىهـــــاث زؤض اإلااٌ الــىسي:3  ًخ٩ٓن عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي مً ٖضص مً اإلا٩

- ٌ ت: ألاصى ْال البؼٍس ْال٣ضعاث، ْؤلابضإ،  ْاإلاِاعاث،  ت،   خبرة اإلا٨دؿبت مً ؤصاء الٗمل.٧اإلاٗٞغ

- ٌ ت: ألاصى ت بمجغص  الـىٍس ٓبت ْؤلاعقاصاث، ٞهي جخ٩ٓن ) ؤي ألان٫ٓ ال٨ٍٟغ ْاإلاظ٦غاث اإلا٨خ ٓماث  ْهي مجمل اإلاٗل

ْبالخالي ًهبذ  ٞت،  ْمْٗغ ْمدضصة  ٓبت  ت بلى ْي٘ جهبذ ُّٞ م٨خ ت ْألا٩ٞاع ٦إن٫ٓ بكٍغ ْاإلاٗٞغ ٓماث  اهخ٣ا٫ اإلاٗل

ْالبرامج  ت اؾخٛال٫اّؾؿبةم٩ان اإلا ْالخهمُماث الِىضؾُت،  جل٪ ألان٫ٓ بض٫ حٗاملِا م٘ ألاٞغاص، ٧الخُِ، 

ٓماجُت؛  اإلاٗل

ت: اإلالىُت- ْ الُبّ التي جخمشل في بغاءاث الازررإ، ْخ١ٓ٣  الـىٍس ت  ْالٗالماث الخجاٍع ٓها، بط ٧ّل ٘،  ما ًم٨ً خماًخّ ٢اه

ت،بهضٝ زضمي ٖلؤْ  اث الغاثضة في مجا٫ نىاعياّؾؿٚالبا ما حٗمل اإلا ض مً خ١ٓ٣ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ ى امخال٥ اإلاٍؼ

٣ٍِٓا. ْحؿ ت،   جد٤ُ٣ ميزة جىاٞؿُت، ٦ما حٗمل ؤًًا ٖلى جىمُت مدٟٓتها للمل٨ُاث ال٨ٍٟغ

- ٌ ْالٗملُاث، ْؤلاظغاءاثاّؾؿْحكمل ز٣اٞت اإلا الهُيلُت: ألاصى ْالُِا٧ل الخىُٓمُت،   الخ؛…ت، 

ٓ ٨ٌٗـ َبُٗت الٗال٢اث  العالكاث: ماٌ زؤض - ْمىاٞؿحها،اّؾؿؤلاؾرراجُجُت التي جغبِ اإلاَْ ٓعصحها  ْم  ت بٗمالئها، 

 ْ ْمىخجاث مميزة.ؤ ْجغظمتها بلى زضماث  ٍٓغ ألا٩ٞاع   ؤي َٝغ ًم٨ً ؤن ٌؿاَم في جُ

 زاهُا :ؤلاػاز اإلاـاَُمي للميزة الخىاؿظُت

 هجض مً بُجها:، ًٓظض الٗضًض مً اإلا٣اعباث في حٍٗغ٠ اإلايزة الخىاٞؿُت مـهىم اإلايزة الخىاؿظُت:

 ؤًٞل مغ٦ؼ في ججٗلِا التي الاؾرراجُجُاث ْجُب٤ُ نُاٚت ٖلى تاّؾؿاإلا ٢ضعةلى اإلايزة الخىاٞؿُت ٖلى ؤجها "ًىٓغ ب -

ٔ  اثماّؾؿلل باليؿبت ٓاعص لئلم٩اهُاث ألاًٞل الاؾخٛال٫ زال٫ مً جخد٤٣ ْالتي اليكاٍ هٟـ في ْالٗاملت ألازغ  ْاإلا

ت ْال٨ٟاءاث ال٣ضعاث بلى باإلياٞت الخىُٓمُت، الٟىُت،اإلااصًت، ا ْاإلاٗٞغ  مً جم٨جها ْالي تاّؾؿاإلا بها جخمخ٘ التي ْٚيَر

 .1الخىاٞؿُت" اؾرراجُجُاتها ْجُب٤ُ جهمُم

                                                 
ٓص مهُٟى - 1 ت اإلاىازد ،"ب٨غ ؤبٓ مدم ت،مهغ، "،الخىاؿظُت اإلايزة لخدلُم مدزل البؼٍس   13،م2004الضاع الجامُٗت،ؤلاؾ٨ىضٍع
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ٓعصؤْ  الخ٣ىُتؤْ  اإلاِاعة" : اجهؤ ٖلى الخىاٞؿُت اإلايزة٦ما حٗٝغ  - ملل ًدُذ الظي اإلاخميز اإلا
ّ
 ْمىاٞ٘ ٢ُم بهخاط تمىٓ

ض للٗمالء ا ٍا٦ضْ  اإلاىاٞؿٓن  ٣ًضمّ ٖما جٍؼ  ًخ٣بلٓن  الظًً الٗمالء هٓغ ْظِت مً اإلاىاٞؿين َاالء ًٖ ْازخالِٞا جميَز

ض لِم ًد٤٣ خُض ْالخميز الازخالٝ َظا ن" ٣ًضمّ ما ٖلى جخ١ٟٓ  التي ْال٣ُم اإلاىاٞ٘ مً اإلاٍؼ  1.آلازْغ

ا الخىاٞؿُت اإلايزة حٗٝغ ٦ما - ًً ْ  ميزة" :اجهؤ ٖلى ؤً  إلؾرراجُجُت بجباِٖا خالت في جد٣ُ٣ّ ًخّم  تماّؾؿلل ج١ٟٓ  ٖىهغؤ

ىتم ُّ  .2للخىاٞـ" ٗ

 اإلاالُت ٢ْضعتها بخ٩الُِٟا لِا حؿمذ بما لٗمالئها جد٣ُ٣ِا تاّؾؿاإلا حؿخُُ٘ التي ال٣ُمت هي"( Porterبِىما ًٔغ ) -

 ٧الؿٗغ مخٗضصة َغ١  باؾخسضام مدهلت ال٣ُمت َظٍ ٖلحها للخه٫ٓ  اإلاا٫ لضٞ٘ مؿخٗضْن  الٗمالء ٩ًٓن  خُض بسل٣ِا

 "3.اإلاىسٌٟ

 :عثِؿُين بٗضًً الخىاٞؿُت للميزة . ؤبـعاد اإلاـيزة الخـىـاؿــظُت: .2

ٌ  البعد  م٣اعهت تاّؾؿاإلا لِم جد٣٣ّ بما الٗمالء بصعا٥ مضٔ في جخمشل ْالتي 4العمُل لدي اإلادزهت اللُمت :ألاو

ٓهّ ما ؤن الٗمالء ًضع٥ ؤن ًجب الخىاٞؿُت اإلايزة جد٤٣ ،ٞل٩ي  بمىاٞؿحها  تاّؾؿاإلا جل٪ م٘ حٗاملِم ظغاء ٢ُم مً ًدهل

ن اإلاىاٞؿٓن  ٣ًضمِا التي جل٪ ٢ُمت ؤٖلى َٓ ٠ حؿخٛلألّن  تاّؾؿاإلا حؿعى َظا زال٫ ٞمً آلازْغ ٓاعص ْجْٓ  َا م

ٖٓت ْبم٩اهُاتها  .الٗمالء َٝغ مً اإلاضع٦ت ال٣ُمت جدؿين في ْجهبها اإلاخى

ٓامل ٖضة َىا٥ ألامغ خ٣ُ٣ت في ٓصة الؿٗغ ٖىهغ َٓ ِاؤَّم  لٗل ؤلاصعا٥ َظا جٟٗل ٖ ْ  بالؿٗغ، م٣اعهت الج ؤ

خماصًت صعظت ٔ  مً َْىا٥.الخ...البُ٘ بٗض ما زضماث ،الٖا  َظٍ مً ؤ٦ثرؤْ  ْاخض امخال٥ مجغص مً ؤ٣ٖض ألامغ ؤن ًغ

ْ  الٗمالء م٘ ٖاصًت الٛير الٗال٢ت مشل الٗمالء لضٔ اإلاضع٦ت ال٣ُمت جدؿين بُٛت الٗىانغ  بصاعة (CRM)ٖلُّ – ًُل٤ ماؤ

ْص بضْن  مؿخمغ جيؿ٤ُ ْي٘" ؤهّ ٖلى ٌٗٝغ ْالظي الٗمالء م٘ الٗال٢ت  بين ج٩امل" ؤًًا َْٓ اإلابُٗاث، م٧ًّل  بين خض

ٓلٓظُا ألاؾالُب ألاٞغاص،  الضازلُٓن، الٗمالء( e-clients )الال٨ررْهُين الٗمالء مشل الٗمالء م٘ الٗال٢ت لخدؿين ْالخ٨ى

ٓعص ختى  5ن"ْ اإلا

 ؤعبٗت حؿدىض ٖلى ؤن البض(CRM)اٖخماصؤؾاؽ  ٖلى ال٣اثمت تاّؾؿاإلا اججاٍ الٗمالء لضٔ اإلاضع٦ت ال٣ُمت جدؿين بن

 مباصت:

اصة -  .(Fidélisation)الٗمالء الء ٍػ

ٓاظِت -  .اإلاىاٞؿت يِٛ م

ٍٓت بُٖاء ٖلى ال٣اثم الخماًؼ ٖىهغ ٖلى الخه٫ٓ  - ْل  .الٗمالء لخضمت ؤ

اصة - ٤ٍٓ. ٞٗالُت ٍػ  الدؿ

 (Différentiation)الخمُيز  :الشاوي البعد

                                                 
ت اإلاىازد بدازة" ،الؿلمي ٖلي - 1 ب، مهغ،، "ؤلاطتراجُجُت البؼٍس  .104،م 2000صاع ٍٚغ
ت، لليكغ، الجامُٗت الضاع ،"ألاعماٌ مجاٌ في الخىاؿظُت اإلايزة" زلُل، مغسخي هبُل - 2  .48م ، 1998 ؤلاؾ٨ىضٍع

3 - Michael Porter, " L'avantage concurrentiel ", traduit par Philippe de la vergne, édition Dunod, paris, France, 1997, P13. 
ٓص مهُٟى- 4 ت اإلاىازد ب٨غ،" ؤبٓ مدم ت، الجامُٗت، الضاع ،الخىاؿظُت" اإلايزة لخدلُم مدزل البؼٍس  15م-14،م2004-2003 مهغ، ؤلاؾ٨ىضٍع

5 -Jean Brilman, "les meilleures pratiques de management" 4 ème édition, éditions d'organisations, paris, France, 2003 ,p 172. 
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ضَا اإلاؿتهل٩ٓن اّؾؿجد٤٣ اإلا -  ٍهٗب مدا٧اتهاْ  ت الخميز ًٖ مىاٞؿحها ٖىضما جخم٨ً مً ٦ؿب زانُت ًٍغ

اإلاخمشلت في ؤعبٗت ْ  ل٩ي ًخد٤٣ طل٪ البض مً الخه٫ٓ ٖلى اإلاهاصع التي جد٤٣ الخميز ْ  ج٣لُضَا مً ٢بل اإلاىاٞؿينْ 

 مهاصع :

ٝاّؾؿاإلا امخال٥هي ْ  :اإلاىازد اإلاالُت - ٍٓلُت جدذ ْْغ ٍ زانت مميزة ًٖ مىاٞؿحها بدُض ْ  ت لُغ١ جم قْغ

ٍٓالث بخل٪ ألاؾٗاع  ْ  ًخٗظع ٖلى َاالء الخه٫ٓ ٖلى جل٪ الخم  اإلايزان.ؤ

با هخاط الٗملُت الؿاب٣ت،ْ  :اإلاىازد اإلاادًت - ٣ِا ٢ض جهل اإلاْ  هي ج٣ٍغ ْاث امخال٥ت بلى خض اّؾؿالتي ًٖ ٍَغ  ؤص

ٓصة ٖالُتْ  الثآلاْ ججِيزاثْ  ٤ ْ  َظٍ ألازيرة، ؾٗغ مىسٌْٟ  ج٣ىُاث بُغ١ زانت ج٩ٓن ٚالبا طاث ظ ًٖ ٍَغ

ٓط في ألازير ٖلى ق٩ل مىخج اؾخٛاللِاْ  اؾخٗمالِا ْ  جخ ىاتها.ؤ  زضمت جهاثُت في نُٛت مخميزة ًٖ ٢ٍغ

ت - ٓ الٗىهغ ألاَم في اإلاٗاصلتْ  :اإلاىازد البؼٍس ٓعص البكغي ، َ ٓاْ  ِٞضا اإلا ٦ٟاءاث ًمشل الٗىهغ ْ  عصما ًمخل٨ّ مً م

َٓغي في زل٤ الخميز لل ْٖال٢خّ اإلاباقغة ٖلى ؤلاهخاط.ماّؾؿالج  ت هٓغا إلقغاّٞ 

تاّؾؿهي ٢ضعة اإلاْ  :ؤلامياهُاث الخىـُمُت - ٣ٍُٓتْ  ت ٖلى بصاعة ؤهٓمتها البكٍغ ٓاظِتْ  الدؿ  ٦ضا ؤٞغاصَا بٟٗالُت إلا

 الخميز مً ألاَمُت بم٩ان في بُٖاء ٢ُمت بمىخجاتها حك٩ل َظٍ ؤلام٩اهُاث اإلاؿاَمت فيْ  ٖمالئها اخخُاظاثؾض ْ 

ْ  التي مً الهٗبْ  زضماتهاْ  َٓا ج٣لُضَا.  ؤ  الىاصع ؤخُاها ؤن ٌؿخُُ٘ مىاٞؿ

ص اإلايزة الخىاؿظُت: -  الاؾخٛال٫ زال٫ مً الخىاٞؿُت اإلايزة جد٤ُ٣ اثماّؾؿلل ًم٨ًدوز زؤض اإلااٌ الـىسي في حعٍص

ٓاعص لئلم٩اهُاث ألاًٞل ت ْال٨ٟاءاث ال٣ضعاث بلى باإلياٞت اإلاخاخت، ْالخىُٓمُت ْاإلاالُت ْاإلااصًت الٟىُت ْاإلا  ْاإلاٗٞغ

ا  .الخىاٞؿُت ؾرراجُجُاتهاا ْجُب٤ُ جهمُم مً جم٨جها ْالتي، تاّؾؿاإلا بها جخمخ٘ التي ؤلام٩اهُاث مً ْٚيَر

ٓ ؤزمً ما جمل٨ّ اإلااّؾؿٌٗخبر عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي في اإلا   اث،اّؾؿت َ
ّ
 ؤه

ّ
 ًّخه٠ّ ًخٗل٤ بالٗىهغ البكغي الظي بال

ت الاؾخٟاصة الًُٟٗت مً عؤؽ اّؾؿختى جخجىب اإلاْ  باإلاؼاط اإلاخ٣لب، ٖلى زالٝ آلالت التي حُٗي ب٣ضع اؾخٛاللِا

ؼ اإلا٩اهت الخىاٞؿُت ؤَّم  مالِا ال٨ٟغي، ًجب ؤن جٓلي ؤلاصاعة ُت بالٛت لِضا الٗىهغ هٓغا ألهّ ٌؿاَم في حٍٗؼ

ت ٖلى ألّن  ت،طل٪ماّؾؿلل ٍَٓغ ٓة ٖملُت ٢اصعة ٖلى بصزا٫ الخٗضًالث الج شخيء في ٧ّل عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي ًمشل ٢

ٓم بهااّؾؿؤٖما٫ اإلا  1ت، ًٞال ًٖ ٖملُت ؤلابخ٩اعاث اإلاخخالُت التي ج٣

الخٟاّ ٖلحها، ٣ًخطخي ْ  تماّؾؿجد٤ُ٣ اإلايزة الخىاٞؿُت للْ  بن اٖخماص مضزل بصاعة عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي لبىاء

 هي : ْ  زالر مُُٗاث ؤؾاؾُت الخٗامل م٘

 تاّؾؿجُب٤ُ بؾرراجُجُت اإلا -

 ُت ةًجابالخٗامل م٘ الخُٛير ب -

 ت.ماّؾؿبىاء الخٓخض الاؾرراجُجي لل  -

مدوز بدازة زؤض اإلااٌ الـىسي في بعداد وجؼبُم بطتراجُجُت اإلا
ّ
ت اّؾؿجغجبِ ؤلاؾرراجُجُت بٓي٘ عؾالت اإلا:تىـ

 ٝ ْبم٩اهُاث جل٪ اإلاْؤَضاِٞا ألاؾاؾُت في بَاع الْٓغ ٓٞغ اّؾؿالبُئُت  ْج ْجخٗامل ؤلاؾرراجُجُت م٘ اإلاؿخ٣بل  ت، 

 ِا:ؤَّم  ت ؤلاظابت ًٖ ٖضص مً الدؿائالث مًماّؾؿلل

مماهي الٟغم اإلاخاخت لل -
ّ
ْمؿخ٣بال؟مىٓ ٢ٓذ الخالي   ت في ال

                                                 
م،"  - 1 ٓػَ٘، بدازة اإلاىـماثخؿين مٍغ ْ الخ ْلى، الُبّ "،صاع خامض لليكغ   .327،م2003ٗت ألا
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ٓاظِِا اإلا - مماهي التهضًضاث التي ج
ّ
مت مً اإلاىاٞؿين، اإلاىٓ

ّ
ٓهُت، الخٛير ىٓ ٓجي، الخٛير في جًُٟالث اث ال٣اه ٓل الخ٨ى

 الٗمالء؟

٠ُ٦ْ ًم٨ً اؾخٛاللِا في جىمُت اإلايزة الخىاٞؿُت؟ - ٓة ؤلام٩اهُاث الضازلُت   ماهي ه٣اٍ ٢

٠ُ٦ْ ًم٨ً الخٛلب ٖلحها؟ -  ماهي ه٣اٍ ال٠ًٗ 

ااّؾؿْالصخيء اإلاا٦ض ؤن اإلا ْاضخت، حؿخُُ٘ ؤن جد٤٣ ميزة جىاٞؿُت ٖلى ٚيَر  ت التي جمل٪ عئٍت بؾرراجُجُت 

ممً اإلا
ّ
طل٪ ًخُلب جدضًض  ٞةّن  جُب٤ُ ؤلاؾرراجُجُت بك٩ل هاجر ًخّم ل٩ي ْ  اث التي جٟخ٣غ بلى مشل َظٍ الغئٍت.ىٓ

ْاع التي ًلٗبها عؤؾمالِا ال٨ٟغي، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫، باليؿبت لبٌٗ  ْجهمُم اإلاىخج،ماّؾؿألاص ْع  ٞةّن  اث ؤلاهخاط  ص

 الخضماث اإلاد٣٣ت مً ابخ٩اعاث عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي ْ  ًت اإلاىخجاثعؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي ٢ض ٩ًٓن صٞاُٖا مً زال٫ خما

ت جهمُم اإلاىخجاثْ  ٓويْ  خٍغ   1.ججىب الخ٣اضخي ال٣اه

، خُض جخًمً ال٣ُمت اإلاًاٞت للاّؾؿباليؿبت إلاؤّما  ماث بهخاظُت ؤزٔغ
ّ
ٓهاث لخل٤ مىٓ ْج٩امل م٩ ت ججمُ٘ 

ْزضماث، ٓ  ٞةّن  مىخجاث  ْع عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي َىا ٢ض ٩ًٓن َ ً، م٘ بياٞت ٢ُمت ص الرر٦يز ٖلى ج٩امل ابخ٩اعاث آلازٍغ

ٓػَ٘ مىسٌٟ الخ٩ال٠ُ ْج ،اّؾؿباليؿبت إلاْ  مً زال٫ بهخاط  عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي ٢ض ٩ًٓن م٨مال  ٞةّن  اث ؤزٔغ

ْ  لخد٤ُ٣ قِغة ٓعة طَىُت، ًم٨ً ؤن حؿخسضمِا اإلاؤ ٓا٢ِا.اّؾؿن  ت لخمُيز هٟؿِا في ؤؾ

ٖٓت اّؾؿَْٗخمض ازخُاع اإلا  ٕٓ اإلات إلاجم ْاع لغؤؾمالِا ال٨ٟغي ٖلى ه ْٖلى عئٍتها لظاتها اّؾؿمً ألاص ت هٟؿِا 

ا.  ْؤلاؾرراجُجُت التي جسخاَع

عة ٢ُام اإلا: ى بدازة الخؼُيربدازة زؤض اإلااٌ الـىسي واللدزة عل ت بخضُٖم اّؾؿجدخم البِئت قضًضة الضًىام٨ُت يْغ

ْ  ا طل٪ مً زال٫ جدضًض ألاَمُت اليؿبُت لالبخ٩اعاث لضحها،ٍم٨ً ؤن ًخد٤٣ لِْ  ُت،ةًجاب٢ضعتها ٖلى بصاعة الخُٛير ب ؤ

ت لل اصة ٢ابلُتها للخ٠ُ٨ م٘ الًٍٛٓ اّؾؿت، ٞاإلاماّؾؿلخؿاب ٢ُمت ألان٫ٓ ال٨ٍٟغ اث التي جدغم ٖلى ٍػ

ت، ٞبٌٗ ألان٫ٓ جدخاط لخىمُتها  ْاإلاخٛيراث البُئُت ًجب ؤن جضع٥ جمام ؤلاصعا٥ ازخالٝ ٢ُمت ألان٫ٓ ال٨ٍٟغ

٠٢ٓ الاؾدشماع ُّٞ،ْالاؾدش ْبًِٗا ًدخاط ل ال١.ؤّما  ماع ٞحها،  ْ ٢ُمت ٖلى ؤلَا  البٌٗ ألازغ ٣ٞض ال ٩ًٓن ط

 ْ،   مً ظِت ؤزٔغ
ّ
ت جغ٦ؼ ٖلى عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي، لخجمُ٘ ؤلاًغاصاث الىاججت مً ٞةه ّ البض مً جىمُت بغامج بصاٍع

ما٫ مشل:اإلاجاالث  َْظٍ اإلاجاالث مً ألٖا ت.  اث٠ ؤلاصاٍع ٓماث، الْٓ ْؤهٓمت اإلاٗل ت،  ٓاعص البكٍغ ٍٓلُت، اإلا ْالخم ٓهُت  ال٣اه

 ْ اصة مً ال٣ُمت اإلاًاٞت مً زال٫ بٖاصة حٍٗغ٠ طاتها.  ٣ت لخد٤ُ٣ ٍخّم التي حؿعى للٍؼ شل الخدضي َىا، في بًجاص ٍَغ

تها ألاؾاؾُت. ْمٗٞغ  ميزة مً زال٫ م٣ضعاتها 

ممىبدازة زؤض اإلااٌ الـىسي وبىاء الخىخد الاطتراجُجي لل-
ّ
ٓم الخٓخض الاؾرراجُجي بلى صعظت مكاع٦ت  ت:ـ ٌكير مِٟ

ٓا صازل اإلااّؾؿظماَير اإلا ٓاء ٧اه ْ  ت )الٗاملين(اّؾؿت ؾ ٖٓت  زاعظِا )الٗمالء، ؤصخاب ألاؾِم....ؤ م( في مجم ْٚيَر

الٗمالء ؤخض َٗض زل٤ الالرزام لضٔ الٗاملين هدٓ زضمت ْ  ت.اّؾؿال٣ُم ْالاٞرراياث ألاؾاؾُت اإلاخٗل٣ت بخل٪ اإلا

ْطل٪ مً زال٫ الاَخمام بغؤؽ ما٫ الٗال٢اث الظي ٨ٌٗـ الٗال٢اث التي  اإلاِام ألاؾاؾُت إلصاعة عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي، 

مجغبِ اإلا
ّ
 .2ت بٗمالئهاىٓ

 زابعا: الدزاطت اإلاُداهُت:

                                                 
ٓم ؤلاوؿــاهُت، الدظــُير الاطــتراجُجي لــسؤض اإلاــاٌ الـىــسي و اإلايــزة الخىاؿظــُت اإلاظــخدامت للماطظــت الاكخصــادًت ًدًــُت،"  ؾــماللي- 1 "، مجلــت الٗلــ

 .112-97ظامٗت بؿ٨غة، الجؼاثغ، الٗضص الؿاصؽ: 
٢ٓل٫ٓ٣،"- 2 ٓانل، ٖضص "، ظامٗت باجيًت زؤض اإلااٌ الـىسي في جدلُم اإلايزة الخىاؿظُت للمىـماثؤَّم  الِاصي ب ٓان24مسخاع،ٖىابت،الخ  .2009ظ
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٨ٟغي بإبٗاصٍ تهضٝ الضعاؾت اإلاُضاهُت بلى جٓيُذ ؤهماٍ الاَخمام بغؤؽ اإلاا٫ ال :َدؾ الدزاطت اإلاُداهُت  - 

ْاإلاداٞٓت ٖلى عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي، ْالاَخمام بالٗمالء(  ْالخيكُِ،  ْالهىاٖت،  اإلاسخلٟت اإلاخمشلت في )الاؾخ٣ُاب، 

ٍٍٓغ ، بال٣غى الكٗبي الجؼاثغي  لخد٤ُ٣ اإلايزة الخىاٞؿُت ْطل٪ ٦ْظل٪ الُغ١ اإلاخبٗت ْالاؾرراجُجُت اإلاؿتهضٞت لخُ

  لِا.

ىتمجخمع و   - ُّ  لٗضة هٓغا ال٣غى الكٗبي الجؼاثغي  لضٔ  بصاعة عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي خ٫ٓ  َاجّ صعاؾدىا اههبذالبدث: ع

ْطل٪ مً زال٫ ؤخض اإلاٗاٝع ٦ما ؤن البى٪  ؤلاصاعة   َٝغ مً َْلت ؤ٫ْ  مىظ جل٣ُىاَا التي اٖخباعاث مجها الدؿُِالث

ت ٖٓت ػباثً ٦بيرةْ  ًمخل٪ بصاعة ٖهٍغ ىتا٢خهغث  ،٦ظا مجم ُّ ٟين ال٣غى الكٗبي الجؼاثغي  ٖ َظٍ الضعاؾت ٖلى مْٓ

50ٟ)جإلٟذ مًْ  الجؼاثغي بخلمؿان ٧ْاالث لل٣غى الكٗبي 03مً    جبّينبٗض ٞدو الاؾخبُاهاث اإلاؿررظٗت ْ  ا( مْٓ

ْهي %(  90بيؿبت ) ( ٢اثمت نالخت للخدلُل45اإلاخب٣ي)ْ  ،(05بًٗا مجها ٚير نالر للخدلُل،مما ؤصٔ بلى اؾدبٗاص)بإّن 

غاى البدض.اؾخجابحٗض وؿبت   ت ظُضة أٚل

ْاإلاٗخؤطلىب حمع البُاهاث: ٓاثم الاؾخ٣هاء التي ؤٖضث لِظا الٛغى  ٖلى م٣ُاؽ ل٨ُغث مّضةاٖخمضها ٖلى ٢

ٓػن وؿب الخماسخي  ب
ً
ْمُل٣ا  

ً
ْح ما بين صاثما ٖٓخين (1-5ي )اإلا٩ٓن مً زمؿت ازخُاعاث جررا ٢ْض جم ج٣ؿُمِا بلى مجم  ،

ٖٓت مً عثِؿِخين، جسخو  ْجًم مجم ٕٓ البدض  ْالشاهُت لهلب مٓي ٓزين،  ألاْلى بالبُاهاث الشخهُت للمبد

ْع ؤؾاؾُت للمخٛير اإلاؿخ٣ل )عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي( هي:  ألاؾئلت التي جخٗل٤ بسمؿت مدا

 نىاٖت عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي. -   اؾخ٣ُاب عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي. -

 ا٫ ال٨ٟغي.اإلاداٞٓت ٖلى عؤؽ اإلا -   جيكُِ عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي. -

 الاَخمام بالٗمالء. -

ٓاثم ٖلى  ا٦ما جًمىذ ٖضص ْػٖذ َظٍ ال٣ ْل٣ض  مً ألاؾئلت التي حُٛي اإلاخٛير الخاب٘ )اإلايزة الخىاٞؿُت(، 

  الٗاملين بالبى٪ مدل الضعاؾت.

في جدلُل البُاهاث التي جم ججمُِٗا،  SPSSجمذ الاؾخٗاهت بدؼمت البرامج ؤلاخهاثُت ألاطالُب ؤلاخصاثُت اإلاظخسدمت:

ْالٓؾِ الخؿابي،  ٍٓت،  ْاليؿب اإلائ ٓػَ٘ الخ٨غاعي،  خُض جم اؾخسضام ألاؾالُب ؤلاخهاثُت الٓنُٟت مشل:الخ

ْص آلاجُت في الخ٨م ٖلى الٓؾِ الخؿابي:)مً  ْالاهدغاٝ خماص ٖلى الخض ٢ْض جم الٖا  -2,6ي٠ُٗ، مً  2,5 -1اإلاُٗاعي، 

 الزخباع ٞغى البدض.(Stepwise)ٖا٫ِ(، ٦ما جم ازخُاع الاهدضاع اإلاخٗضص  5 -3,6مخٓؾِ،  3,5

ُت تماّؾؿ ًٖ ٖباعة  (CPA)ال٣غى الكٗبي الجؼاثغي هبرة مسخصسة عً البىً مدل الدزاطت:   لل٣ُإ جابٗت مهٞغ

ٓمي، جإؾؿذ في  ٓ زاوي بى٪ ججاعي ْ  ملُٓن صًىاع  15بغؤؽ ما٫ ٣ًضع ب ، 366/66 بمٓظب  ال٣اهٓن  1966ماي  14الٗم َ

٢ْؿىُُىتْ  جإؾِؿّ في الجؼاثغ، ًخّم  َْغان  لخجضًض بيُت ْ  ٖىابت ْ  ٢ض جإؾـ ٖلى ؤه٣اى ال٣غى الكٗبي الجؼاثغي 

ٍٓل  1985في ؾىت  ال٣ُإ البى٩ي لل٣غى الكٗبي الجؼاثغي   ٧ْالت 40ؤُٖى وكإة ظضًضة لبى٪ الخىمُت اإلادلُت بخد

٠ 550جغخُل ْ   .(Comptes clientèle )خؿاباث الؼباثً 89000ْ بَاعْ  مْٓ

ْال٣غى ،هو ٖلى ؤن "  1986ؤْث  19اإلااعر في  12-86َب٣ا لل٣اهٓن البى٩ي ع٢م ْ  اإلاخٗل٤ بىٓام خ٨م البى٥ٓ 

ٓاِٖا٩ّل ألاماهاث مً الكٗب ب٧ّل اليكاٍ ألاؾاسخي لل٣غى الكٗبي الجؼاثغي ًض٫ ٖلى اؾخ٣با٫  ٓا٣ٞت ٖلى ْ  ؤه ٧ّل اإلا

٢ٓذٖملُاث ال٣غى   . ) 2ْ 1بضاًت ال٣ٟغة  17اإلااصة (الك٩ل" ْ  بضْن جدضًض ال
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 ٓ ٍْتْ ٦ظا ال٣ُاٖاث الخانت بالصختْ  BTPHل٣ض ٖٝغ ال٣غى الكٗبي الجؼاثغي مِمت حشجُ٘ هم ؤًًا ْ  ألاص

ٓػَْ٘  الخجاعة ْاإلاْ  الؿُاختْ  ٦ظا الٟىض٢تْ  الخ الم  ما٫ ْ اإلاخٓؾُتْ  اث الهٛيرةاّؾؿ٦ما ٣ًٓم ؤًًا بدشجُ٘ ؤلٖا ألٖا

ُت.  الخٞغ

 جدلُل هخاثج الدزاطت اإلاُداهُت:

 :زصاثص 
ً
ىتؤوال ُّ ىتلخدضًض زهاثو  الدزاطت: ع ُّ ُٟت  ٖ ل الضعاسخي، الْٓ ت، اإلاَا ٕٓ، الٟئت الٗمٍغ الضعاؾت )الى

ٓماث  ٖٓت مً الاؾخٟؿاعاث التي جمشل مٗل ٓاث الخبرة( ٣ٞض جم جًمين ٢اثمت الاؾخ٣هاء مجم الخالُت، ٖضص ؾى

ىتٖامت ًٖ  ُّ ٢ْض ٧اهذ الىخاثج ٦ما ًٓضخِا الجض٫ْ الخالي ع٢م  ٖ ٟين ال٣غى الكٗبي الجؼاثغي،  الضعاؾت مً مْٓ

(1 :) 
ىتجىشَع ال (1حدٌو زكم ) ُّ ت، اإلاظخىي  الدزاس ي، ع  عدد طىىاث الخبرة(، خظب )الىىع، الـئت العمٍس

ىتت مً ؤٞغاص الؾخجابؤن وؿبت الا ( 1) ٍْخطر مً الجض٫ْ الؿاب٤ ع٢م ُّ % 73,3ظاءث مً ؤلاهار خُض ٢ضعث بـ  ٗ

ىتمً ال ُّ ٓع الظًً ًمشلٓن  ٗ ت التي ج٣٘ بين %(26,7)م٣اعهت بالظ٧ ( 30 -20) ٣ِٞ، ٦ما ؤِْغث الىخاثج ؤن الٟئت الٗمٍغ

 ًمشلٓن 
ً
ىتمً ال%( 58)ٖاما ُّ ت ٗ دت الٗمٍغ ىتمً ال %24ْالتي مشلذ ( 40 -31)، جلحها الكٍغ ُّ  بلى ؤّن  ، ٦ما حكير الىخاثجٗ

ىتالٛالبُت الٗٓمى مً ال ُّ ْطل٪ بيؿبت ْ  ًدملٓن الضعظت الجامُٗت ألاْلى ٗ زم ال٣لُل مً  %،93هي اللِؿاوـ ٣ِٞ 

ىتؤن جغ٦يز ال جبّين٣ِٞ، ٦ما % 7 خملت اإلااظؿخير بيؿبت ُّ دت التي زبرتها  ٗ ْطل٪  5 مًؤ٢ّل ٧ان في الكٍغ ٓاث  ؾى

ْح ما بين %(، 56)بيؿبت  دت طاث مؿخٔٓ الخبرة الظي ًررا ْطل٪ ٢ض ًغظ٘ بلى م٣ضاع  10 – 5جلحها الكٍغ ٓاث،  ؾى

 الخماؽ الظي جبضًّ ٞئت الكباب للمكاع٦ت في جل٪ ألاوكُت الٗلمُت.

 اطخلؼاب زؤض اإلااٌ الـىسي)مخؼير مظخلل(:
ً
 زاهُا

ىتبحاباث مـسداث ال (2حدٌو زكم ) ُّ  عً ؿلساث اطخلؼاب زؤض اإلااٌ الـىسي  ع
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 ٢ضٍع( 2) ٍْخطر مً الجض٫ْ الؿاب٤ ع٢م
ً
 ٖاما

ً
 خؿابُا

ً
ٓ  (3,5)ؤن َظا الٗىهغ )الاؾخ٣ُاب( ٢ض خ٤٣ ْؾُا َْ

ْل٨ىّ لم ًهل بلى مّما  ٣ً٘ يمً الٟئت اإلاخٓؾُت، ٌٗجي ؤن البى٪ لضًّ اَخمام بٗملُت اؾخ٣ُاب عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي 

ْؤن مً ؤ٦ثر الٗىانغ   في ال٣ٟغاث الؿاب٣ت َٓ الٗمل ٖلى  صعظت الاَخمام الكضًض، 
ً
ٓلحها اصاعة البى٪ اَخماما التي ج

ْالخبرة في مجا٫ الخسُُِ الاؾرراجُجي، ٦ما ًخطر مً زال٫ الاهدغاٝ ًٖ  ت طْي اإلاِاعة  اؾخ٣ُاب الٗىانغ البكٍغ

 في بظاباث ؤٞغاص ال
ً
ىتالٓؾِ الخؿابي ؤن َىا٥ ججاوؿا ُّ ٗ. 

٢ٓذ الغاًَ، لظا ِٞٓ في خاظت بلى اؾخ٣ُاب ْهٔغ ؤن البِئت التي ٌٗمل بها البى ٪ ًدؿم باإلاىاٞؿت الكضًضة في ال

٤ الاَخمام  ْطل٪ ًٖ ٍَغ ٓبت  ٍْد٤٣ لّ اإلايزة الخىاٞؿُت اإلاٚغ عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي الظي ًم٨ىّ ؤن ٠ًًُ ٢ُمت لّ، 

ت ت الخىُٟظ ًميٍز ًٖ البى٥ٓ اإلا باؾخ٣ُاب الٗىانغ البكٍغ ْالخضازت ْؾٖغ  .ىاٞؿتالتي جمخاػ بالض٢ت 

: صىاعت زؤض اإلااٌ الـىسي)مخؼير مظخلل(:
ً
 زالشا

ىتبحاباث مـسداث ال (3حدٌو زكم ) ُّ  عً ؿلساث صىاعت زؤض اإلااٌ الـىسي  ع

ؤن الٓؾِ الخؿابي الٗام لٗىهغ نىاٖت عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي ٢ض ؤقاع بلى  (3)ٍْخطر مً الجض٫ْ الؿاب٤ ع٢م 

ْؤن بظاباث ؤٞغاص ال( 3,9) ٓ ٣ً٘ يمً الٟئت الٗالُت،  ىتَْ ُّ ْم٣ررخاتهم،  ٗ حكير بلى اَخمامِا بك٩ل ٦بير بأعاء الٗمالء 

 ال بإؽ بّ باأل٩ٞاع اإلا٣ررخت 
ً
٦ْظل٪ جٓلي اَخماما ٓع الغثِسخي في ٖملِا،  تها بإجهم ًمشلٓن اإلاد ٢ْض ًغظ٘ طل٪ بلى مٗٞغ

ْؤن طل٪ مً قإهّ الٗمل ٖلى ؾض الٗضًض مً الشٛغاث في ٖمل البى٪، ل٩ٓن َ  ،ً ظٍ الٟئت ٖلى مً الٗاملين اإلاخميًز

َْكير الاهدغاٝ ًٖ الٓؾِ الخؿابي بلى الخجاوـ الخام في بظاباث ؤٞغاص ال ٓا٢٘ الٗملي,  ىتاجها٫ مباقغ بال ُّ ٗ. 

: جيؼُؽ زؤض اإلااٌ الـىسي)مخؼير مظخلل(:
ً
 زابعا

ىتبحاباث مـسداث ال ( 4حدٌو زكم  ) ُّ  عً ؿلساث جيؼُؽ زؤض اإلااٌ الـىسي  ع
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( 3,4)ؤن الٓؾِ الخؿابي الٗام إلاخٛير جيكُِ عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي ٢ض بلٜ  (4) ٍْخطر مً الجض٫ْ الؿاب٤ ع٢م

ْهي حٗض هدُجت ٚير مغيُت في َظا الٗىهغ  ٓ ٣ً٘ يمً الٟئت اإلاخٓؾُت،  ٍٓغ مّما  َْ ض مً الخُ ٖضم ألّن  ًخُلب اإلاٍؼ

٢ض ٣ًٟضَا في الجهاًت ٖىهغ َام مً ٖىانغ مّما  ال٩افي بّ ٢ض ًصبِ َمت الٗاملين اججاٍ ؤلابضإ ْالابخ٩اع،الاَخمام 

ىتاإلايزة الخىاٞؿُت، ٦ما ٌكير الاهدغاٝ ًٖ الٓؾِ الخؿابي بلى الخجاوـ الخام في بظاباث ؤٞغاص ال ُّ ٗ. 

: اإلاداؿـت على زؤض اإلااٌ الـىسي)مخؼير مظخلل(:
ً
 زامظا

ىتبحاباث مـسداث ال ( 5حدٌو زكم ) ُّ  عً ؿلساث اإلاداؿـت على زؤض اإلااٌ الـىسي  ع

 ٢ضٍع  (5)ٍْخطر مً الجض٫ْ الؿاب٤ ع٢م 
ً
 خؿابُا

ً
ؤن ٖىهغ اإلاداٞٓت ٖلى عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي ٢ض خ٤٣ ْؾُا

ٓم البى٪ بالخٟاّ ٖلى الٗىهغ البكغي مً 3,1) ْؤن َظا ألامغ ًخُلب ؤن ٣ً َْٓ ٣ً٘ يمً اإلاؿخٔٓ اإلاخٓؾِ،   )

عة الاَخمام بالٗامل ٦ْظل٪ يْغ ٢ْضعتهم ٖلى ألاصاء،  باث الٗاملين  خباع ٚع ً في الخ٣اصم، م٘ ألازظ في الٖا ين اإلاخميًز

َْكير الاهدغاٝ ًٖ الٓؾِ الخؿابي بلى الخجاوـ الخام في بظاباث ؤٞغاص ال ٓا٢ِٗم،  ىتمسخل٠ م ُّ ٗ. 

: الاَخمام بالعمالء)مخؼير مظخلل(:
ً
 طادطا

ىتبحاباث مـسداث ال (6حدٌو زكم )  ُّ  عً ؿلساث الاَخمام بالعمالء ع

 ٢ضٍع( 6)ٍْخطر مً الجض٫ْ الؿاب٤ ع٢م 
ً
 ٖاما

ً
 خؿابُا

ً
 (4,1) ؤن ٖىهغ الاَخمام بالٗمالء ٢ض ؤقاع بلى ْؾُا

َْكير الاهدغاٝ  ْبن ٧ان لم ًهل بلى اإلاؿخٔٓ اإلاخ٣ضم بما ٨ًٟي مً ْظِت هٓغها،  ْالظي ٣ً٘ يمً اإلاؿخٔٓ الٗالي، 

ىتًٖ الٓؾِ الخؿابي بلى الخجاوـ الخام في بظاباث ؤٞغاص ال ُّ ٗ. 

: اإلايزة الخىاؿظُت )اإلاخؼير الخابع(:
ً
 طابعا

ىت( بحاباث مـسداث ال7حدٌو زكم )  ُّ  يزة الخىاؿظُتعً ؿلساث اإلا ع

 الٗباعاث
الٓؾِ 

 الخؿابي

 الاهدغاٝ

 اإلاُٗاعي 

ْمبخ٨غة في الٗمل. ٓن إلًجاص َغ١ ظضًضة   1ا0 1ا4 ٌؿعى الٗامل

ْ  ال ؤجغصص في جبجي  1ا0 3ا4 بخضار ؤي حُٛير مُلٓب لهالر البى٪.ؤ

 1ا0 7ا3 اصاعة البى٪ لضحها ال٣ضعة ٖلى ج٣ضًم زضمت ال ٌؿخُُ٘ اإلاىاٞؿين ج٣لُضَا.

الء لِا ًٖ باقي البى٥ٓ اإلاىاٞؿت.  1ا0 1ا4 ًمخل٪ البى٪ ؤ٦بر ٖضص مً الٗمالء طْي ال

٢ُٓت ال٨بٔر م٣اعهت بمىاٞؿحها. ٓط البى٪ ٖلى الخهت الؿ  1ا0 6ا3 ٌؿخد

  9ا3 الٓؾِ الخؿابي الٗام

ٓ ٣ً٘ في ٞئت ( 3,9)( ؤن الٓؾِ الخؿابي الٗام ٢ض خ٤٣ 7ٍْخطر مً الجض٫ْ الؿاب٤ ع٢م ) اإلاؿخٔٓ الٗالي، َْ

ٍٓغ ٩ًٓن في نالر  ؤَّم  ْجخمشل بت الٗاملين في اإلاؿاَمت في بخضار ؤي جُ ٓاهب الخميز التي خٓي بها البى٪ في ٚع ظ
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٦ْظل٪ في ٢ضعة البى٪ ٖلى ج٣ضًم  ، زضمت ال ٌؿخُُ٘ اإلاىاٞؿين ج٣لُضَاالبى٪ ْؾٗحهم لئلبضإ ْالابخ٩اع في الٗمل، 

٢ُٓت ألا٦بر في الؿ١ٓ،ْجمل٨ِا أل٦بر ٖضص مً الٗمالء م٣ ٓاط ٖلى الخهت الؿ ْمً زم الاؾخد مّما  اعهت باإلاىاٞؿين، 

ٝ الخىاٞؿُت الخالُت، ٦ما حكير ٢ُم الاهدغاٝ   ما، زانت في ْل الْٓغ
ً
ٖٓا ٌٗجي جد٤ُ٣ البى٪ لٓي٘ جىاٞسخي ظُض ه

 بين بظاباث ؤٞغاص ال
ً
 جاما

ً
ْججاوؿا  

ً
ىتًٖ الٓؾِ الخؿابي ؤن َىا٥ بظماٖا ُّ ٗ. 

ٞت ؤن عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي ٌؿاَم بإبٗاصٍ اإلاسخلٟت في جد٤ُ٣ اإلايزة الخىاٞؿُت لبى٪ ال٣غى الكٗبي ْ إلاٗغ 

ْالظي ًُل٤ ٖلُّ جدلُل الاهدضاع    (Stepwise)جدلُل الاهدداز اإلاخعدد ٍْم٨ً جٓيُذ صل٪ باؾخسضام، الجؼاثغي 

ْالظي ًدىاؾب م٘ مخٛيراث الضعاؾت اإلاؿخ٣لت خُض حٗضصث جل٪ اإلاخٛيراث في م٣ابل مخٛير جاب٘ ْخُض،  جي  الخضٍع

 (8ْطل٪ بالجض٫ْ الخالي ع٢م )

 ؿظُتلبُان ؤزس زؤض اإلااٌ الـىسي على اإلايزة الخىا  (Stepwise)هخاثج جدلُل الاهدداز اإلاخعدد (8حدٌو زكم )

مً %( 52.3) ؤن ٖملُت جيكُِ عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي ٢ض ٞؿغث ما وؿبخّ (8)ٍْخطر مً الجض٫ْ الؿاب٤ ع٢م 

ْمخٛير الاَخمام للبى٪الخباًً ال٨لي الظي خضر في اإلايزة الخىاٞؿُت  ، ٦ما ؤن جيكُِ عؤؽ اإلاا٫ م٘ اإلاداٞٓت ٖلُّ 

ٌٗجي ؤن لِظٍ اإلاخٛيراث مّما  مً الخباًً ال٨لي الخانل في اإلايزة الخىاٞؿُت، %(61.5بالٗمالء ٢ض ٞؿغث ما وؿبخّ )

َْكير الجض٫ْ   في جد٤ُ٣ اإلايزة الخىاٞؿُت لِا، 
ً
ْاضخا  

ً
ي ؤ٦ثر مً بًجابجيكُِ عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي لّ جإزير  بلى ؤّن  جإزيرا

 مً اإلاداٞٓت ٖلى عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي ْالاَخمام بالٗمالء.٧ّل جإزير 

ْ صاللت بخهاثُت ٖلى ٦ما ؤِْغث الىخاثج ؤن ٖملُاث اؾخ٣ُاب ْنىاٖت عؤؽ اإلاا٫ الٟ ٨غي لم ٨ًً لِا جإزير ط

٢ْض ًغظ٘ طل٪ ْاَخمام  بلى ؤّن  جد٤ُ٣ اإلايزة الخىاٞؿُت،  ْالهىاٖت بطا لم ًدبِٗا جيكُِ  ٖملُاث الاؾخ٣ُاب 

جل٪ الٗملُاث لً ج٩ٓن طاث ظضْٔ في جد٤ُ٣ اإلايزة الخىاٞؿُت للبى٪ ال٣غى  ٞةّن  ْاإلاداٞٓت ٖلى عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي 

 اثغي.الكٗبي الجؼ 

 الىخاثج والخىصُاث:

 الىخاثج:
ً
 ؤوال

ٖٓت مً الىخاثج مجها: ذ ٖلى بى٪ ال٣غى الكٗبي الجؼاثغي جٓنلىا بلى مجم  مً زال٫ الضعاؾت اإلاُضاهُت التي ؤظٍغ

ُتاّؾؿبهّ في ْل جؼاًض اإلاىاٞؿت بين اإلا - ٓاظب ٖلى ، اث اإلاهٞغ ت جد٤ُ٣ مؼاًا ماّؾؿ٧ّل ٣ٞض ؤنبذ مً ال

ْٖىانغ  ٍْخد٤٣ طل٪ باجباِٖا اؾرراجُجُاث تهضٝ بلى ج٣ضًم مىخج ٚير ٢ابل للخ٣لُض جىاٞؿُت  ١ ٖلى مىاٞؿحها،  ُٓ جٟ

 مً ٢بل اإلاىاٞؿين.

ْجميز اإلا - اث بهٟت اّؾؿبن عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي َٓ الغ٦يزة ألاؾاؾُت لبىاء الخ٣ضم الا٢خهاصي بهٟت ٖامت، 

 زانت.

ُت حٗخمض ٖلى ماّؾؿؤن ال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت لل - ْالظي اث اإلاهٞغ شل في ًخّم ما جمخل٨ّ مً عؤؽ ما٫ ٨ٞغي، 

ٍٓلِا بلى ٢ُمت. ْالتي ًم٨ً جد ت لضٔ الٗاملين  ن اإلاٗٞغ  مسْؼ

ا ْؾُلت لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلا -  ت.اّؾؿبن ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بغؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي هي ٢غاعاث اؾرراجُجُت باٖخباَع
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ٓ ماّؾؿمهضع لخد٤ُ٣ اإلايزة الخىاٞؿُت لل ؤَّم  بن - ْمِاعاث طَىُت جد٤٣ اث الخالُت َ ت  ما جمخل٨ّ مً مٗٞغ

 لِا الخ١ٟٓ ٖلى اإلاىاٞؿين.

الاَخمام بغؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي بمخٛيراجّ الخمؿت ال ًدٓى باالَخمام  بلى ؤّن  ؤما الىدُجت اإلاُضاهُت ٞدكير  -

 ٓ ٕٓ زالزت مً اإلاخٛيراث في الٟئت اإلاخ ٢ٓ  ل
ً
ْهي ال٩افي، خُض بهّ لم ًغج٤ لضعظت الاَخمام اإلاخ٣ضمت، هٓغا ؾُت 

ْهي )الهىاٖت، ْالاَخمام  ٕٓ باقي اإلاخٛيراث  ٢ْْ ْاإلاداٞٓت ٖلى عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي(،  ْالخيكُِ،  )الاؾخ٣ُاب، 

ٍٓاث الٗلُا، خُض ْنل الٓؾِ  ٓ ما او٨ٗـ ٖلى ظٗل اإلايزة الخىاٞؿُت ج٣٘ في اإلاؿخ َْ بالٗمالء( في الٟئت الٗالُت، 

 (.3,9الخؿابي الٗام ل٣ٟغاث اإلايزة الخىاٞؿُت بلى )

ْاإلاداٞٓت، ْالاَخمام( جميزث بإجها طاث جإزير  - ي بًجابؤْضخذ الىخاثج ؤن ؤبٗاص عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي )الخيكُِ، 

ُت في بٗضي )الاؾخ٣ُاب ًجابفي جد٤ُ٣ اإلايزة الخىاٞؿُت لضٔ البى٪ مدل الضعاؾت، في خين لم جِٓغ َظٍ الٗال٢ت ؤلا 

 ْالهىاٖت(

 الخىصُاث:
ً
 ٖلى ما  زاهُا

ً
  جٓنلىا بلُّ مً هخاثجاٖخماصا

ّ
 ىا هٓصخي بما ًلي:ٞةه

ْطل٪ لخىمُت َا٢اث ؤلابضإ  - ب  ْالخضٍع ت  ٓص الخىمُت البكٍغ لضٔ  ْالابخ٩اع بيٟاء البٗض الاؾرراجُجي لجِ

ُت بهٟت ٖامت، ْفي البى٪ مدل الضعاؾت بهٟت زانت.اّؾؿالٗاملين في اإلا  اث اإلاهٞغ

ة  - ٢ُٓت.اّؾؿ٢ُمت جمخل٨ِا اإلااإلاداٞٓت ٖلى عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي باٖخباٍع زْغ اصة ٢ُمتها الؿ  اث ألجها حؿِم في ٍػ

ْججضصٍ. - خّ  ْصٖم اؾخمغاٍع ْجيكُِ عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي   الٗمل ٖلى اؾخ٣ُاب ْنىاٖت 

ْالبدٓر اإلاخٗل٣ت بغؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي ختى ًدؿجى لل - اث الخٗٝغ ؤ٦ثر ٖلى ٦ُُٟت ماّؾؿالاَخمام بالضعاؾاث 

ٓعة التي حؿِم  ٢ُٓت.اؾدشماٍع باله  في حُٗٓم ٢ُمتها الؿ

ْالبى٪ مدل الضعاؾت بهٟت زانت الٗمل ٖلى الاَخمام بغؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي اّؾؿٖلى اإلا - اث بهٟت ٖامت 

ْعٍ الِام في جد٤ُ٣ اإلايزة الخىاٞؿُت لِا.  لض

 الخاجمت:

ما٫ البى٨ُت عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي ؤل٣ض  اجطر ؤن   ٓامل التي جضٖم  ؤَّم  مًْ نبذ ٖىهغا ؤؾاؾُا في هجاح ألٖا الٗ

اصة ٞغم ظظب ػباثً ْ  ا ٖلى ألاَضاٝ ألاؾاؾُتبًجابالظي ًى٨ٗـ ْ  ألا٦ثر جإزيراْ ال٣ضعاث الخىاٞؿُت، اإلاخمشلت في ٍػ

ٍٓغ الٗال٢اث بين الؼبٓن ْ  ظضص ؼ الؿمٗتْ  البى٪ْ  جُ ٢ُٓتْ  ػٍاصة ألاعباحْ  ٦ظا حٍٗؼ جدؿين ألاصاء ْ  الخهت الؿ

تؤن ألاصاء اإلاخميز ْ  اإلاهغفي. ْجىمُت عؤؽ   ًغج٨ؼ ٖلى جُب٤ُ ؤخضر ؤلاؾرراجُجُاث ؤلاصاٍع ٍٓغ  ْجُ في بصاعة الٗملُاث 

ْ  اث، ظغاء اٖخباٍع اإلادغ٥ ألاؾاسخي ألي ج٣ضماّؾؿاإلاا٫ ال٨ٟغي الظي ؤيحى لّ ؤزغ ٦بير في ؤصاء اإلا ٓع ؤ ْ  جُ ٓ ؤ ْ  هم ؤ

اها ٞدؿب لخد٤ُ٣  ْببضإ، ٞخد٤ُ٣ الىجاح لِـ َع ْبهما ؤْ  ٕث همٓ ؤؾغ مّٗضال ابخ٩اع  ٓاعص اإلاالُت،  جض٤ٞ ٦بير للم

اها ٖلى ٢ضعة اإلا تاّؾؿَع ٓاعصَا البكٍغ ْمِاعاث م تؤن ْ  اث ٖلى جىمُت ؤ٩ٞاع   الثرْة هي ال٨ٟغي  اإلاا٫ عؤؽؤْ  اإلاٗٞغ

 .اثماّؾؿلل الٟٗلُت

 :اإلاساحع

ب، مهغ،بدازة الخميزٖلي الؿلمي،" -  2002."،صاع ٍٚغ

ماإلا ؤطالُب اإلاداؿـت علُه"،و  زؤض اإلااٌ الـىسي ػسق كُاطهٖاص٫ خغخٓف اإلاٟغجي،ؤخمض ٖلي نالر، " -
ّ
ت الٗغبُت ىٓ

ت، مهغ،   .2003للخىمُت ؤلاصاٍع

اث،"  - ٓاص الٍؼ ٓػَ٘،ٖمان ـ ألاعصن ،ْ  صاع نٟاء لليكغ  اججاَاث معاصسة في بدازة اإلاعسؿت"،مدمض ٖ  .2008الخ
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ت مً مىـىز بطتراجُجي" ، ببغاَُم بلٍٓ -  .2002-مهغ، ، اعة الجهًت الٗغبُت"، بصبدازة اإلاىازد البؼٍس

ماإلا ؤداء في الـىسي  اإلااٌ زؤض ؤزس الٛرري،" ؾٗض -
ّ
ٓم مجلت ،ت"ىـ ت، الا٢خهاصًت الٗل  الٗضص، بٛضاص، ظامٗت ْؤلاصاٍع

28/2001  

 ؤداء بدازة في وؤزٍس الـىسي  اإلااٌ زؤض" ،( 2010 )ٖبضهللا ؤ٦غم ٖلي ْٖلي، ٖبضهللا بؾماٖیل هاَضة الخمضاوي، -

ىت ألعاء جدلُلُت صعاؾت:"العاملين - ُّ  الٗضص32اإلاجلض  الغاٞضًً جىمیت مجلت اإلآنل، ظامٗت في الٗلمُت ألا٢ؿام عئْؾاء مً ٖ

 الٗغا١. اإلآنل، ظامٗت -ْالا٢خهاص ؤلاصاعة ٧لُت زام، ٖضص 98

ٓص مهُٟى - ت اإلاىازد ،"ب٨غ ؤبٓ مدم ت،مهغ، "،الخىاؿظُت اإلايزة لخدلُم مدزل البؼٍس   2004الضاعالجامُٗت،ؤلاؾ٨ىضٍع

ت اإلاىازد بدازة" ،الؿلمي ٖلي - ب، مهغ،، "ؤلاطتراجُجُت البؼٍس  .2000صاع ٍٚغ

ت، لليكغ، الجامُٗت الضاع ،"ألاعماٌ مجاٌ في الخىاؿظُت اإلايزة" زلُل، مغسخي هبُل -  .1998 ؤلاؾ٨ىضٍع

م،"  - مبدازة اإلاخؿين مٍغ
ّ
ٓػَ٘، ْ  "،صاع خامض لليكغ اثىـ ْلى، الُبّ الخ  .2003ٗت ألا

"، مجلت ت الاكخصادًتماّطظاإلايزة الخىاؿظُت اإلاظخدامت للو  الدظُير الاطتراجُجي لسؤض اإلااٌ الـىسي  ؾماللي  ًدًُت،" -

ٓم ؤلاوؿاهُت، ظامٗت بؿ٨غة، الجؼاثغ، الٗضص الؿاصؽ:   .112-97الٗل

- "،٫ٓ ٢ٓل٣ ملًت زؤض اإلااٌ الـىسي في جدلُم اإلايزة الخىاؿظُت لؤَّم  الِاصي ب
ّ
"، ظامٗت باجي اثمىـ

ٓانل، ٖضص ٓان24مسخاع،ٖىابت،الخ  .2009ظ

 
-Michael Porter, " L'avantage concurrentiel ", traduit par Philippe de la vergne, édition Dunod, paris, France, 1997. 
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Background to Technical Meeting and policy and Strategy Forum,. Paris, 1999 
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 اننظبو انقبٌََِ دلينخ ادلينذط اخلجْـــش انعقــــــبسُ

 ثني انصالزْبد انقبٌََْخ ًاالختصبصبد انتقنْخ
 

 خلُـــــــــخُـــــــم طــــساح ؤ.

 ولُــت الخلىق والعلىم الظُاطُـــت 

 حامـعت مظخؼاهم  

 اإلالخص:

ىُت       بن مماعؾت مِىت اإلاِىضؽ الخبير ال٣ٗاعي مِىت م٣ىىت ًماعؾِا مً جدهل ٖلى اٖخماص مً الُِئت الَٓ

ٓهُت.  ْص الرزاماجّ ال٣اه ٓهُت في بَاع ازخهاناجّ الٟىُت، في خض ْجس٫ٓ لّ مِام ٢اه ين،  للمِىضؾين الخبراء اإلاٗماٍع

ؾىدا٫ْ مً زال٫ َظٍ الضعاؾت البدض خ٫ٓ الالرزاماث  إلل٣اء الًٓء ؤ٦ثر ٖلى مِىت اإلاِىضؽ الخبير ال٣ٗاعي 

لُت الىاظمت ًٖ ؤلازال٫ بهظٍ الالرزاماث. ْاإلاؿْا ين،  ْالٟىُت للخبراء اإلاِىضؾين ال٣ٗاٍع ٓهُت   ال٣اه

غ الخبرة.   اليلماث الدالت:  ٓٚغاُٞا، ج٣ٍغ  الخبير ال٣ٗاعي، اإلاِىضؽ اإلاٗماعي، َب
Abstract: 

     The profession of engineer real estate expert is a codified profession submitted to the previous 

aproval of The National institution of engineers architects experts, this profession empowers him 

legal functions in the framework of their technical tasks, within the limits of the statutory 

obligations.  

To shed light on this profession i will try to highlight the legal as well as technical obligations of the 

real estate engineers experts, and liability arising from the breach of such obligations.  

      Keywords: Real Estate Expert, Engineer Architect, Topography, The Expert Opinion. 

 اإلا٣ضمـــــــــــــت: 

ْاإلاخٗل٤ بمِىت  1995ُٟٞغي  01فيإلااعر ا95/08هٓم اإلاكٕغ الجؼاثغي مِىت اإلاِىضؽ الخبير ال٣ٗاعي بمٓظب ألامغ     

ٓم الخىُٟظي ع٢م  ْالظي ؤلخ٣ّ باإلاغؾ اإلاخٗل٤ بـخدضًض ٦ُُٟاث جىُٓم َُا٧ل مِىت  95/ 96الخبير اإلاِىضؽ ال٣ٗاعي، 

 ٍ ْجدضًض قْغ ْالظي مً زاللّ جم جىُٓم اإلاِىت  ا ْيبِ َغ١ مماعؾت اإلاِىت،  اإلاِىضؽ الخبير ال٣ٗاعي، ْؾيَر

ٓاٖض التي ًيبغي ٖلى  ْال٣ ْالخ٣ىُت التي الالخدا١ بها  ٓهُت  اإلاِىضؽ الخبير ال٣ٗاعي الالرزام بها ٦ما ًدضص اإلاِام ال٣اه

ٓهُا. ْ ٢اه ا ؤ ط ٖجها ْؤلازال٫ بها ظؼاء ٢ض ٩ًٓن بصاٍع ْالتي ًررجب ٖلى الخْغ ٓم بها بمىاؾبت مماعؾخّ إلاِىخّ  ٣ً 

ْع ال      ْالتي ٢ْض ؤْلى اإلاكٕغ ٖىاًت بدىُٓم مِىت اإلاِىضؽ الخبير ال٣ٗاعي هٓغا للض تي جدخلّ الخبرة اإلاىجؼة مً زاللّ 

ٓإ الضٖاْي ال٣ًاثُت َظا بلى ظاهب ؤن الخبير ٌٗخبر مؿاٖضا  ًم٨ً ؤن ج٩ٓن ٧ٓؾُلت مً ْؾاثل ؤلازباث في ظمُ٘ ؤه

ْالخ٣جي ٓوي  َْظا هدُجت إلاا ًخمخ٘ بّ مً ٦ٟاءاث في اإلاجالين ال٣اه مً زال٫ اإلاؿاٖضة في الٟهل في الضٖٓٔ  للٗضالت، 

ْصعاًخّ ال٩اُٞت باإلاؿاثل اإلاغجبُت ال٣ًا ْٖملّ  ْال٣ُام باإلاؿاثل الخ٣ىُت بد٨م ٖلمّ  ْاإلاؿاَمت في ج٣ضًغ ألايغاع  ثُت 

ٓػ لّ بىاء خ٨مّ ٖلى  ْؤن ال٣اضخي ال ًج ْجإؾِـ الخ٨م الؾُما  ٓها لل٣ًاء في بىاء  َْٓ بظل٪ ٌٗخبر ٖ بال٣ٗاع. 

ٕٓ اعجإًىا ؤن ا٢خىاّٖ الشخصخي في اإلاؿاثل التي جدخاط بلى زبرة ج٣ىُ ت، ْفي ْل ٢لت الضعاؾاث اإلاٗالجت لِظا اإلآي

ٓابِ  ٓع ألا٫ْ( ْي ٓاٖض اإلاىٓمت إلاِىت الخبير اإلاِىضؽ ال٣ٗاعي )اإلاد جىهب صعاؾدىا ٖلى جبُان ألَم ال٣

ٓع الشاوي(.  مماعؾتها)اإلاد
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: جىـُم مهىت اإلاهىدض الخبير العلازي: ٕٓ بلى ؤخ٩ام ألامغ   اإلادىز ألاٌو ٞىجض ؤن اإلاكٕغ ٢ض خغم ٖلى  08-95بالغظ

ٓزاث٤ الخ٣ىُت  ْال ٓٚغاُٞت  ٓم بٓي٘ اإلاسُُاث الُب ّ بإهّ ٧ل جخو َبُعي ٣ً ٢ْض ٖٞغ جىُٓم مِىت الخبير ال٣ٗاعي 

ت ٓص عؾمُت جخٗل٤ بى٣ل اإلال٨ُت ال٣ٗاٍع ٍ ْ الرزاماث 1التي جلخ٤ ب٣ٗ ْمماعؾت َظٍ اإلاِىت هي م٣ىىت جسً٘ لكْغ  ،

ْ ؤلازال ْػَا ؤ لُت ٖلى ٖاج٤ اإلاِىضؽ الخبير ال٣ٗاعي.ًررجب ٖلى ججا  ٫ بها وكٓء مؿْا

ْهٓغا  :ؤوال : ػسوغ ممازطت مهىت اإلاهىدض الخبير العلازي  ْبمىاؾبت مماعؾخّ إلاِىخّ  بن اإلاِىضؽ الخبير ال٣ٗاعي 

ْؤن ٣ًٓم ببٌٗ ؤلاظغاءاث ٢بل حسجُلّ في  ٍ ٓاٞغ ُّٞ ظملت مً الكْغ ٓابِ، ٞالبض ؤن جخ  إلاا ج٣خًُّ اإلاِىت مً ي

ٍ ؤلاظغاثُت ٦ما ؾُإحي:  ْالكْغ ُٖٓت  ٍ اإلآي ٓع خ٫ٓ الكْغ ين جخمد  ظض٫ْ َُئت اإلاِىضؾين الخبراء ال٣ٗاٍع

ا مً اإلاًِ ٞمِىتالؼسوغ اإلاىطىعُت: -1  بال إلاً بمماعؾتها هي مِىت مىٓمت ال ٌؿمذ ال٣ٗاعي  الخبير اإلاِىضؽ ٦ٛيَر

ىُت جمىدّ لّ الُِئت اٖخماص ٖلى جدهل ين الخبراء للمِىضؾين الَٓ ٓص ال٣ٗاٍع ا اإلآظ  ل٩ل مٟخٓخت ْاإلاِىت بالجؼاثغ م٣َغ

ٓلِم ٖلى جغزُو مً  ت ٣٦اٖضة ٖامت، ؤما بسهٓم ألاظاهب ٩ُٞٓن بٗض خه جخو خامل للجيؿُت الجؼاثٍغ

جي للُِئت الظي ٣ًضع  ٩ٍْٓن طل٪ بخ٣ضًم َلب بلى عثِـ اإلاجلـ الَٓ لى إلاِىت الخبير اإلاِىضؽ ال٣ٗاعي  اإلاجلـ ألٖا

ال  .2جّ اإلاِىُت مَا

ٓم التي لِا    ْاإلاؿخٔٓ الٗالي في الٗل ٦ما ؤن مماعؾت َظٍ اإلاِىت حؿخضعي بٌٗ اإلاخُلباث في الخسههاث الِىضؾُت 

 ْ ْلت مؿاح ؤ َْظا بالخه٫ٓ ٖلى قِاصة مِىضؽ ص ْالتي ال ج٩ٓن بال ُٞمً ٧اهذ صعاؾاجّ في َظا الكإن  ٖال٢ت باإلاِىت 

ْ مِى ٓٚغاُٞا ؤ ْلت في الُب ْ ؤي قِاصة مٗاصلت لِا حؿلمِا لّ بخضٔ ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي مِىضؽ ص ضؽ جُب٣ُي ؤ

ٓاث  3َظا بلى ظاهب زبراجّ في اإلاماعؾت اإلاِىُت اإلاؿب٣ت للمِىت بما ٦مِىضؽ مخضعب إلاضة  ْالىجاح في امخدان 3ؾى  .

ٓٚغاُٞا يمً بصاعة جابٗت ل ْ مِىضؽ في الُب ْبما ٦مِىضؽ مسر ألاعاضخي ؤ ب،  ْ جهاًت الخضٍع ْ ظماٖت مدلُت ؤ ْلت ؤ لض

ٓمُت إلاضة  ٓاث ٖلى ألا٢ل، ٦ما ٌكرٍر ٖضم الخٗغى لخ٨م ٢ًاجي بؿبب ؤٖما٫ جمـ بكٝغ  5ماؾؿت ٖم ؾى

ْبٗض طل٪ ٣ًٓم بالدسجُل في ظض٫ْ َُئت اإلاِىضؾين الخبراء  ىُت  ٢ّٓ الَٓ ْؤن ٩ًٓن مخمخٗا بد٣ اإلاِىت ْؾمٗتها 

ين.  ال٣ٗاٍع

ٓ الؼسوغ ؤلاحساثُت :  -2 ُٖٓت ُٞخ٣ضم بُلب حسجُل ٖلى ظض٫ْ َُئت بٗض ؤن جخ ٍ اإلآي ٞغ في اإلاِىضؽ الكْغ

ٌ الدسجُل لٗضم  جي الظي ٣ًغع بما ٞع ٍْخم صعاؾت اإلال٠ مً ٢بل عثِـ اإلاجلـ الَٓ ين،  اإلاِىضؾين الخبراء ال٣ٗاٍع

جي إلجمام بظغاءاث  ٓهُت لظل٪، ؤْ بعؾا٫ اإلال٠ بلى الؿُض عثِـ اإلاجلـ الَٓ ٍ ال٣اه الدسجُل في اؾدُٟاء الكْغ

جي ٖلى اإلال٠ ٓا٣ٞت اإلاجلـ الَٓ  .4خا٫ م

ٓم اإلاِىضؽ الخبير       ٢ْبل البضا في ال٣ُام بمِامِم ٣ً ين  بٗض الدسجُل في ظض٫ْ َُئت اإلاِىضؾين الخبراء ال٣ٗاٍع

ٓاظض بضاثغة ازخهانِا م٣غ ب٢امتهم  عـُم ؤن " اكظم باهلل العلي الال٣ٗاعي بخإصًت الُمين الخالُت ؤمام اإلاد٨مت اإلاخ

ؤكىم لعملي ؤخظً كُام وؤن ازلص في جإدًت مهىتي واهخم طس اإلاهىت واطلً في ول ألامىز طلىن اإلادترؾ 

بّ  الؼٍسف"، ٍْماعؽ جضٍع باث  جي زام بالخضٍع ْمهاص١ ٖلُّ مً َٝغ اإلاجلـ الَٓ ٣ًُض في سجل زام مغ٢م 

                                                 
ل  16ماعزت في  20ًخٗل٤ بمِىت اإلاِىضؽ الخبير ال٣ٗاعي. ط.ع.ٕ  1995ماعر في ؤ٫ْ ُٟٞغي  08-95مً ألامغ  01/ 02اإلااصة  - 1  . 05، م 1995اٍٞغ
ٓم الخىُٟظي ع٢م  34اإلااصة  - 2 ًٍْبِ َغ١  1996ماعؽ 6ماعر في  95-96مً اإلاغؾ ا  ًدضص ٦ُُٟاث جىُٓم َُا٧ل مِىت الخبير ال٣ٗاعي ْؾيَر

 .05م  1996ماعؽ  13ماعزت في  14مماعؾت اإلاِىت. ط.ع ٖضص 
 الؿال٠ الظ٦غ.  08-95مً ألامغ  30اإلااصة - 3
ٓن الضازلي إلاِ 03اإلااصة  - 4 ىُت الٗاصًت مً ال٣اه ت لؤلٖما٫ الجمُٗت الَٓ ين، اإلاٗخمض  بم٣غ اإلاضعؾت الٗلُا الجؼاثٍغ ىت اإلاِىضؾين الخبراء ال٣ٗاٍع

ٓم:   .4.م 03-10-2011ً
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ٓاث باإل  3إلاضة مِىضؽ زبير ٣ٖاعي ال ج٣ل مضة مماعؾخّ للمِىت مً  الث الٗلمُت ؾى ْ اإلاَا ٓاٞغ الخبراث  ياٞت بلى ج

ب.  ْجيخهي ٞررة الرربو بةظغاء امخدان جهاًت الخضٍع ت  ٍع  الًْغ

ْالتي جشبذ حسجُلّ لضٔ َُئت       ٦ما اهّ ًجب ٖلى اإلاِىضؽ الخبير ال٣ٗاعي ؤن ٩ًٓن مخدهل ٖلى البُا٢ت اإلاِىُت 

ين   .  .(l'ordre des géomètres-experts foncier. OGEF)اإلاِىضؾين الخبراء ال٣ٗاٍع

جخسظ مماعؾت مِىت اإلاِىضؽ الخبير ال٣ٗاعي ٖضة ؤق٩ا٫ ٣ٞض زاهُا:  ؤػياٌ ممازطت مهىت اإلاهىدض الخبير العلازي: 

جماعؽ مِامّ بما بك٩ل ٞغصي ؤْ ٖلى ق٩ل ماؾؿت )قغ٦ت مضهُت مِىُت، قغ٦ت ٞٗلُت خغة، ؤْ قغ٦ت طاث 

لُت اإلا ْصة(اإلاؿْا  1دض

ْالظي ٩ًٓن م٣ٍغ مُاب٣ا  مىخب اإلاهىدض الخبير العلازي:-1 بن اإلاِىضؽ الخبير ال٣ٗاعي ًماعؽ مِامّ صازل م٨خبّ 

ْ ٌٗٝغ م٨خبّ بالٞخّ بقِاعي ١ٓٞ ظضاع اإلا٨خب بإبٗاص  ٓان اإلاسجل في ظض٫ْ الُِئت،  ْ   A4للٗى مبِىا ٞحها م٨خب ؤ

ْ ل٣ب اإلاِ ْ ع٢م الدسجُل ٖلى ؤن ال ج٣ل مؿاخت اإلا٨خب قغ٦ت اإلاِىضؾين خؿب الخالت اؾم  مرر مغب٘.  30ىضؽ 

ْالغؾٓم مً ص٢ت  ٓهُت في بٖضاص اإلاسُُاث  ْاإلاٗاًير ال٣اه ٓانٟاث  ٍْلؼم اإلاِىضؽ ؤزىاء ٢ُامّ إلاِامّ ؤن ًسً٘ للم

ٍ اإلاخ٤ٟ ٖل ٓػ اإلاخ٤ٟ ٖلحها ْ اإلاُاب٣ت اإلاُضاهُت م٘ ؾلم اإلاسُِ، باإلياٞت بلى الكْغ حها حٗا٢ضًا. ْاؾخٗما٫ الغم

٢ٓ٘، َبُٗت الٗملُت،  (A0-A1-2-A3-A4)ْجىجؼ اإلاسُُاث بال٣ُاؾاث اإلاخ٤ٟ ٖلحها  ْجخًمً: اؾم اإلا٨خب، اإلا

ْل٣ب اإلاِىضؽ الخبير ال٣ٗاعي  ش ؤلاهجاػ، اؾم  ْالؿلم، جاٍع  ،  2الاججاٍ 

٠ُ٢ٓ اليكاٍ ًخٗين ٖلى اإلاِىضؽ الخبير ال٣ٗاعي ؤن ٌكٗغ عثِـ اإلاجل        َْؿلم بُا٢خّ في خالت ج ـ الجِٓي، 

ْالخخم ؤما بسهٓم حُٛير اإلا٣غ  الاظخماعي في هٟـ الىاخُت ُٞجب بزُاع عثِـ اإلاجلـ الجِٓي  اإلاِىُت ْقِاصجّ 

ٍٓل بلى هاخُت  ٓجُت إلا٣ٍغ الجضًض. ْفي خالت بطا ما ٧ان الخد ٓزاث٤ الشب ا٢ِا بال ٓهت الٓن٫ٓ م٘ بٞع لىاخُخّ بغؾالت مًم

ٓا٣ٞت اإلاجلـ الجِٓي اإلا٣ُم بّ.ؤزٔغ ُٞٓظّ َلب بلى اإلا ٣ا بم  جلـ الجِٓي للىاخُت اإلاغاص الاهخ٣ا٫ بلحها مٞغ

ين: -2 ٓا ُٞما بُجهم م٨خب ػسهت اإلاهىدطىن الخبراء العلاٍز ين ؤن ًيكئ ؤظاػ اإلاكٕغ للمِىضؾين الخبراء ال٣ٗاٍع

ن جب٣ى اإلا٩اجب ألازٔغ ٨ًدسخي ق٩ل قغ٦ت مضهُت بدُض ٩ًٓن لِظٍ الكغ٦ت م٨خب طْ م٣غ اظخماعي عثِسخي ٖلى ؤ

ُت بدُض ال ًخٗضٔ ٖضصَا بما ٞحها اإلا٣غ الاظخماعي ٖضص الكغ٧اء. ْ جسً٘ مماعؾت اإلاِىت ٖلى َظا الك٩ل  ٖٞغ

ٓا٣ٞت اإلاجلـ الجِٓي اإلاسخو ب٢لُمُا.   إلا

ٓع ؤٖالٍ ٣ٞض خضصث ظملت  ٤ْٞ22 اإلااصة  :التزاماث اإلاهىدض الخبير العلازي زالشا:  واحباث و  مً ألامغ اإلاظ٧

َْظا  ٓم بها  ما٫ التي ٣ً ٓاظباث الالرزاماث التي ًخ٣ُض بها اإلاِىضؽ الخبير ال٣ٗاعي الؾُما جدضًضٍ لؤلحٗاب ًٖ ألٖا ال

٤ الخىُٓم. ْفي ْل ٚ ٟت ألاحٗاب اإلادضصة ًٖ ٍَغ ُاب ًٖ ٧ل زضمت ًاصحها جضزل يمً نالخُاجّ م٘ اخررام حٍٗغ

ين ٞةن ؤحٗاب اإلاِىضؽ الخبير ال٣ٗاعي  ٓها لؤلٖما٫ اإلاىجؼة مً َٝغ اإلاِىضؾين الخبراء ال٣ٗاٍع حؿٗيرة مدضصة ٢اه

ْ بالرراضخي. ٓمُت ؤ ٓاٖض ٢اهٓن اله٣ٟاث الٗم  جب٣ى زايٗت ل٣

ْ مغجبِ      بالِضٝ ؤما بسهٓم الرزاماث الخبير اإلاِىضؽ ال٣ٗاعي ٞهي جسخل٠ بدؿب بطا ما ٧ان مغجبِ بمِىخّ ؤ

ٓ  ال٣ُام بالخبرة .   َ ْ ٓ مجها   اإلاغظ

                                                 
1 -Vous et le géomètre-expert, brochure éditée par l'Agence National de l'ordre des géomètres-experts. ARZIMUT, PARIS, Mai 2001. 

P 04  
ٓاص  - 2 ين، الؿال٠ الظ٦غ.  31 -30عاظ٘ في طل٪ اخ٩ام اإلا ٓن الضازلي إلاِىت اإلاِىضؾين الخبراء ال٣ٗاٍع  مً ال٣اه
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ٓابِ ْالالرزاماث يماها للؿير  التزاماجه اإلاسجبؼت بصـخه اإلاهىُت: -1   ج٣خطخي نٟت الخبير اإلاِىُت ظملت مً الً

ٓاظبت ٖلحها ججاٍ مِىخّ  ٓهُت ال ْاإلاداٞٓت ٖلى ؤزال٢ُاتها، ُٞخٗين ٖلى الخبير الالرزام باألؾـ ال٣اه الخؿً للمِىت 

ٍْسً٘ ؤًًا لِظا الالرزام اإلاؿخسضمٓن الٗاملٓن في 1ْاإلاداٞٓت ٖلى الؿغ اإلانهي ٣ْٞ25/02ا إلاا ههذ ٖلُّ اإلااصة   ،

ٓهُت اإلادضصة. م٘ بلؼامُت الخامين  ٍغ في آلاظا٫ ال٣اه ٍْخٗين ٖلى الخبير بًضإ ج٣ٍغ م٩اجب مخسههت في مماعؾت اإلاِىت، 

ت ا لُت اإلاضهُت لؤلزُاع ال٣ٗاٍع لتي ٢ض جيكا مً ظغاء ؤٞٗالّ اإلاِىُت ؤما بطا ٧ان اليكاٍ ًماعؽ في بَاع مً اإلاؿْا

ٍٓت  ٓع الجمُٗاث الجِ قغ٦ت ِٞظٍ ألازيرة هي اإلالؼمت بالخامين. ٦ما ًجب ٖلُّ حؿضًض اقررا٦ّ الؿىٓي ْخً

غاٝ ٞةن اإلااصة  ىُت. ؤما بسهٓم ٖال٢اجّ م٘ ألَا ٓع ؤٖالٍ،  اٖخبرث ؤ 08-95مً ألامغ  26ْالَٓ ن الٗال٢ت اإلاظ٧

َْظا ما ؤ٦ضجّ  106الىاقئت بُجهما هي ٖال٢ت حٗا٢ضًت ما ًخٗين مّٗ بىاء الٗال٢ت ٖلى ؤؾاؽ اإلااصة  مً ال٣اهٓن اإلاضوي 

ٓلِا جخدضص ٖال٢اتهم بىاء ٖلى اإلااصة  مً ال٣اهٓن اإلاضوي ُٞهبذ ملؼما بدىُٟظ الالرزاماث اإلاخ٤ٟ ٖلحها  106َظٍ اإلااصة ب٣

ْالتي جضزل يم َْظا مً زال٫ جىُٟظ ظمُ٘ ْؾاثل الخد٤ُ٣ الالػمت في ال٣ٗض  ً ازخهام اإلاِىضؽ الخبير ال٣ٗاعي. 

ْمدضص. ْاضر  غ  ْالبُاهاث التي جضزل في  ألصاء مِمخّ بُٛت بٖضاص ج٣ٍغ ٓماث  بياٞت بلى الٗمل ٖلى جباص٫ اإلاٗل

ْ ًمى٘ ؤلاصال ت ؤ ٓماث ؾٍغ  2ء بها.ازخهام اإلاِىت بين ػمالثّ اإلاِىُين ٖلى ؤن ال ج٩ٓن اإلاٗل

س الخبرالتزام -2 ٓ يمان للٓن٫ٓ بلى :اجه اإلاسجبؼت بةعداد جلٍس بن الِضٝ مً جىُٓم مِىت اإلاِىضؽ الخبير ال٣ٗاعي َ

ْ الشخو الُالب للخبرة بم٩اهُت ال٣غاءة الض٣ُ٢ت لخالت ال٣ٗاع  ْمٗاًير ج٣ىُت، جمىذ لل٣اضخي ؤ ُٖٓت  ت بى زبرة ٣ٖاٍع

غ اإلاىجؼ م ْ َظا ٖلى مدل النزإ مً زال٫ الخ٣ٍغ ضاص الخبرة  عة  بلى ؤن الخبير ملؼم ببظ٫ ٖىاًت إٖل ما ًاصي بالًْغ

 ؤؾاؽ:

ْبالخبرة اإلا٨دؿبت للمِىت ْفي  :الازخصاص-ؤ    ُٖٓت جخدضص باإلاماعؾت الٟٗلُت  ٓاضر ؤن للخبير ازخهاناث ه مً ال

ْبالخالي ٞال ؾبُل حؿُِل ْ جِؿير إلاماعؾاجّ ٣ٞض مىدّ اإلاكٕغ ازخهانا مدلُا ًخدضص ٖبر ٧امل ا جي،  لرراب الَٓ

ْص ظٛغاُٞت مُٗىت  .3ًخ٣ُض الخبير اإلاِىضؽ ال٣ٗاعي بدض

ٓاٖض الؿل٥ٓ التي جلؼم الخبير بالخدلي بالخُاصًت في بٖضاص الخبرة ُٞيخج  الخُادًت والاطخلاللُت:-ب  اهُال٢ا مً ٢

ْ ال٣ًاثُت الؾُ ٓصًت ؤ ٓاء ال ٌ بظغاء الخبرة ؾ ْ بطا ًٖ طل٪ بم٩اهُت الخبير ؤن ًٞغ ما في خاالث جًاعب اإلاهالر ؤ

٧ْان في طل٪ بزال٫ باؾخ٣اللُخّ.  حٗل٤ ألامغ بمهلخخّ الشخهُت 

ًٍٓ الظي اجبّٗ زال٫ صعاؾاجّ  الىـاءة اإلاهىُت: -حـ   ٣ْٞا للخ٩ جخدضص ال٨ٟاءة اإلاِىُت للمِىضؽ الخبير ال٣ٗاعي 

ْالتي  ْمماعؾاجّ الٟٗلُت، ألامغ الظي ًررجب ٖلُّ اٖخماصٍ ٖلى ٦ٟاءاجّ في الازخهاناث الخ٣ىُت اإلآٟيت بلُّ 

ْالضعاؾت اإلاُضاهُت لل٣ٗاع اإلاغظٓ بٖضاص الخبرة بكإهّ ٦ما اهّ ٩ًٓن مسخو في مغاظٗت  ج٣خطخي مىّ البدض 

ْص ٦ما ًلرزم  ت ٦ما ؤهّ ٩ًٓن لّ ٦ٟاءة في جدضًض  مٗالم  الخض ٓع اإلاخٗل٣ت بال٣ؿمت ال٣ٗاٍع الخؿاباث الؾُما في ألام

ْؤؾالُب الخؿاب. ٓلٓظُا الخضًشت زانت في اؾخٗما٫ ْؾاثل ال٣ُاؽ  ٓعاث في مجا٫ الخ٨ى  4بمخابٗت آزغ الخُ

                                                 
 الؿال٠ الظ٦غ.  08-95مً ألامغ  25اإلااصة  - 1

2  - KAHOUADJI Mohammed Riyadh , La conduite D’un Projet D’expertise D’évaluation Immobilière Par La Qualité. Mémoire pour 

l’obtention du diplôme de master en Génie Civil . faculté de Technologie. Université TELEMCEN, P 17.  
 الظ٦غ.  الؿال٠ 08-95مً ألامغ  05اإلااصة   - 3
ين باإلالخ٣ى الضْلي في بَاع الجامٗت الهُُٟت  - 4 جي لُِئت اإلاِىضؾين الخبراء ال٣ٗاٍع جدذ قٗاع  ٧OGEF  2013لمت الؿُض عثِـ اإلاجلـ الَٓ

ٓم  ْ ؤلام٩اهُاث الخ٣ُىت، ً ٓهُت   . 04الجؼاثغ  م 2013ماي  28اإلاِىضؽ الخبير ال٣ٗاعي، اإلاِام ال٣اه
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ْمٟهل بىاء ًيخبعداد ػهادة الخبرة: -د    غ مٓظؼ  هي وكاٍ الخبير بةٖضاص قِاصة الخبرة التي جخمشل في ق٩ل ج٣ٍغ

 ٘٢ٓ ْالخؿاباث مً زال٫ حُٗين اإلا ْالخد٣ُ٣اث التي ٢ام بها في ال٣ٗاع ْظم٘ البُاهاث  ٖلى الضعاؾت اإلاُضاهُت 

ٓزاث٤ اإلا٣ضمت مً ألا  ْالىخاثج اإلاخٓنل بلحها، ْ ال ٓعي،  َغاٝ زال٫ ٢ُامّ بمِامّ في الجٛغافي، الٓن٠، الخ٣ُُم الى

ْص اإلاِمت اإلاؿىضة بلُّ، ْٖاًىّ في خض  ق٩ل ٖغى جدلُلُا ٖما ٢ام بّ 

ْ ج٩ٓن بىاء ٖلى  ٓصًت، ؤ ٓ ما ًُل٤ ٖلُّ بالخبرة ال َْ غاٝ  ٓاء ؤ٧اهذ بُلب ؤخض ألَا ٦ما ًدضص الخبير ؤؾباب الخبرة ؾ

َْظا ما ٌؿمى بالخبرة ال  ٕٓ َْىا البض للخبير ؤن ٌكير في زبرجّ بلى خ٨م ٢ًاجي ناصع ٢بل الٟهل في اإلآي ٣ًاثُت 

ْالجِت  ْ ع٢مّ  ْع الخ٨م  ش نض  اإلاهضعة للخ٨م.جاٍع

مً اإلاخطر ؤن للخبير اإلاِىضؽ ال٣ٗاعي نالخُاث   :اإلادىز الشاوي: طىابؽ ممازطت مهىت اإلاهىدض الخبير العلازي 

ٓوي في النزاٖاث التي  ْال٣اه  ٩ًٓن مدلِا ال٣ٗاع.ْازخهاناث جخدضص ٖلى الجاهبين الخ٣جي 

 ؤوال: الازخصاصاث اللاهىهُت و الخلىُت للخبير 

جي.  08-95مً ألامغ  ٤ْٞ05 اإلااصة       ٞةن للمِىضؽ الخبير ال٣ٗاعي ازخهام ٖبر ٧امل الرراب الَٓ

ٓها جخمشل في ال٣ُام بةٖضاص  الازخصاصاث اللاهىهُت:  -1 جخهل بمِىت الخبير اإلاِىضؽ ال٣ٗاعي مِام ٖامت مدضصة ٢اه

ٓص الغؾمُت الؾُما اإلاخٗل٣ت مجها بمسُُاث الخالت الٓنُٟت لل٣ؿمت، مسُُاث  ٓزاث٤ الخ٣ىُت الالخ٣ت بال٣ٗ ال

ْزاث٤ ال٣ُاؽ. ٦ما ْبٖضاص  ت  الخجؼثت في بَاع التهُئت الٗمغاهُت، ال٣ؿمت ال٣ًاثُت،  ًخٓلى مِمت ج٣ُُم ألامال٥ ال٣ٗاٍع

ت ت، ْ ْي٘ مٗالم لخشبُذ اإلال٨ُت ال٣ٗاٍع ت ْؤلاًجاٍع ت التي 1مً الىاخُت الخجاٍع اث ال٣ٗاٍع ، ٦ظل٪ ال٣ُام بالخدٍغ

ٓمُت في مجا٫ حؿُير  ٓلت لئلصاعاث الٗم جغجبِ بٗملُاث هٕؼ اإلال٨ُت للمىٟٗت الٗامت، صْن اإلاؿاؽ بالهالخُاث اإلاس

ت.ألامال٥ الٗ ت، بياٞت بلى ال٣ؿمت ال٣ٗاٍع  ٣اٍع

ٓاهين   ْ  بلى ظاهب َظٍ اإلاِام ٣ٞض جٟٓى بلى الخبير اإلاِىضؽ ال٣ٗاعي بٌٗ اإلاِام الخانت اإلادضصة في ٢ هظ٦غ مخٟغ٢ت 

ْجإؾِـ السجل ال٣ٗاعي  75-74مجها ما ظاء بّ ألامغ  07/08في اإلااصة  2اإلاخٗل٤ بمسر ألاعاضخي الٗام 
  

َْظا مً  مىّ 

ْعٍ  ْص في ٧ل بلضًت بمجغص اٞخخاح الٗملُاث اإلاسخُت، زال٫ ص ٓ في لجىت مسر ألاعاضخي لٓي٘ خض  باٖخباٍع ٦ًٗ

ٓاص  02-٦07ما حؿىض لّ بٌٗ اإلاِام اإلاىهٓم ٖلحها في ٢اهٓن   05-04-03اإلاخٗل٤ بالخد٤ُ٣ ال٣ٗاعي الؾُما اإلا
. َظا 3

ْبجمام  ْع في مجا٫ جد٤ُ٣ مُاب٣ت البىاًاث  ٢ٓ٘ البىاًاث ْق٩لِا. ٦ما ؤن لّ ص باإلياٞت ال٣ُام بالخهمُماث بم

ٓح في عزهت بجمام بهجاػ البىاًاث ٚير اإلاخممت خؿب ما ظاء بّ  ا خُض حؿىض لّ مِام ج٣ُُم ألاظل اإلامى بهجاَػ

08/15ال٣اهٓن 
ْعٍ في مجا٫ بٖضاص اإلال٠ البُاويْ ، 4 ت  ص ْالخ٣جي لغزو الخجؼثت في ٖملُاث ج٣ؿُم مل٨ُت ٣ٖاٍع

ْ ٖضة ٢ُ٘ الؾخٗمالِا اخضَما في حكُِض البىاًاث ٢ِٓٗاـ ٖلى ٢ُٗخين ؤ ْ ٖضة مل٨ُاث مِما ٧ان م  .5ْاخضة ؤ

ْالهالخُاث الخ٣ىُت اإلادًت التي جخميز بها مِمت الخبير اإلاِىضؽ الازخصاصاث الـىُت والخلىُت : -2 ْهي اإلاِام 

ْم٘ طل٪ ٣ٞض جلجإ اإلادا٦م بلى حُٗين زبراء إلظغاء ال٣ؿمت  ين  ال٣ٗاعي اإلاسجل لضٔ ٢اثمت اإلاِىضؾين الخبراء ال٣ٗاٍع

                                                 
ين الؿُض ؾُضَم الؿبتي،  باإلالخ٣ى الضْلي في بَاع الجامٗت الهُُٟت  -1 جي لُِئت اإلاِىضؾين الخبراء ال٣ٗاٍع ، ٧OGEF2013لمت  عثِـ اإلاجلـ الَٓ

ٓم  ْ ؤلام٩اهُاث الخ٣ىُت ً ٓهُت   الجؼاثغ . 2013ماي  28جدذ قٗاع  اإلاِىضؽ الخبير ال٣ٗاعي، اإلاِام ال٣اه
ْ جإؾِـ السجل ال٣ٗاعي، ماعر في اإلاخٗل٤ بمس 75-74ألامغ - 2 ٓٞمبر  12ر ألاعاضخي الٗام  ٓٞمبر  18ماعزت في  52.ط.ع. 1975ه  .1975ه
ٓن  - 3 ٤ جد٤ُ٣ 2007ُٟٞغي  27ماعر في  02-07ال٣اه ْ حؿلُم ؾىضاث اإلال٨ُت ًٖ ٍَغ ت  ، اإلاخًمً جإؾِـ بظغاء إلاٗاًىت خ٤ اإلال٨ُت ال٣ٗاٍع

 .2007-02-28ماعزت  ٣ٖ15اعي . ط.ع 
ٓن  - 4 ٓ  20اإلااعر في  08/15ال٣اه ٓلُ ْ بجمام  2008ً االظي ًدضص مُاب٣ت البىاًاث   2008-08-03ماعزت في  44، ط.ع.ٖضص  بهجاَش
ٓم  09اإلااصة  - 5 ْ حؿلُمِا. ط.ع 2005ًىاًغ  25ماعر في  19-15مً اإلاغؾ ٓص الخٗمير   4، م2015ٞبراًغ  12ماعزت في  07ٖضص، ًدضص ٦ُُٟاث جدًير ٣ٖ
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ْ ؤلاًجاع ألجخام ٚير مسجلين في َظٍ ا ٓاء في البُ٘ ؤ ْص ؾ ْ حُٗين الخض ت ؤ َْظا بىاء ٖلى ماظاءث بّ ال٣ٗاٍع ل٣اثمت 

ت 131اإلااصة  ذ للماصة 1مً ٢اهٓن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت ؤلاصاٍع َْظا زغ١ نٍغ ٓص اؾم  08-95مً ألامغ  29.  لٗضم ْظ

لُت الجؼاثُت إلاً  ين ما ٌؿخضعي ٢ُام اإلاؿْا الخبير يمً ال٣اثمت اإلاٗخمضة مً َٝغ َُئت اإلاِىضؾين الخبراء ال٣ٗاٍع

ْهٟظ الخبرة    .2ؤمغ 

ْجدضًض مؿاخاتها   ت  ٓٚغاُٞا لؿُذ ألامال٥ ال٣ٗاٍع ٓم الُب ْٖلُّ ُٞخٓلى اإلاِىضؽ الخبير ال٣ٗاعي مِمت ْي٘ الغؾ

ٓم بةٖضاص مسُِ الغؾم البُاوي لخمشُل ال٣ٗاع في بَاع  ت ٦ما ٣ً ت ؤْ ؤلاًجاٍع ْجدضًض ٢ُمتها الخجاٍع ْصَا  ْخض

ت. ْبهجاػ الضعاؾ 3الخد٤ُ٣ ال٣ٗاعي إلاٗاًىت خ٤ اإلال٨ُت ٓٚغاُٞا في بَاع ٖملُاث التهُئت ال٣ٗاٍع ٓم الُب ْالغؾ  اث 

الصخُدت للمِىت  بن اإلاماعؾت زاهُا: اإلاظاولُت اللاهىهُت الىاحمت عً بزالٌ الخبير اإلاهىدض العلازي بالتزاماجه:

ْ النزاَت ٖلى اٖخباع ؤن الخبير اإلاِىضؽ ال٣ٗاعي ٢ ْ الكٝغ  بل ا٦دؿابّ ًجؿضَا بضاءة مبضؤ الخدلي بهٟاث الىبل 

ٓوي ْؤٖغاِٞا ًررجب ٖلُّ  لخ٤ مماعؾت َظٍ اإلاِىت ؤصٔ ٖباعاث ال٣ؿم ال٣اه ط ًٖ ج٣الُض اإلاِىت  ْمً زمت ؤي زْغ

 ْ لُت مضهُت، جإصًبُت ؤ ٕٓ الٟٗل اإلاغج٨ب ٣ٞض ج٩ٓن اإلاؿْا لُت في طمت الخبير ًسخل٠ ظؼاءَا بازخالٝ ه وكٓء مؿْا

ْ ٦ما ؾُإحي جٟهُلّ ٧اآلحي:  ظؼاثُت 

ْؤقغها في  اولُت اإلادهُت:اإلاظ -1 ٦ْما ؾب٤   ٌٍٓ ٤ الخٗ لُت اإلاضهُت ظبر الًغع الالخ٤ بالٛير ًٖ ٍَغ ٣ًهض باإلاؿْا

لُت اإلاضهُت  ٕٓ اإلاؿْا البضاًت ؤن الخبرة جسخل٠ ٣ٞض ج٩ٓن اجٟا٢ُت ؤْ ٢ًاثُت ألامغ الظي ًررجب ٖلُّ ازخالٝ في ه

لُخّ حٗا ت.الىاظمت ًٖ ؤٞٗالّ ٟٞي الخالت ألاْلى ج٩ٓن مؿْا ُٟٞما ًخٗل٤  ٢ضًت ؤما في الخالت الشاهُت ٞخ٩ٓن ج٣هيًر

ًْٖ ما  َْظا ًٖ ما اج٤ٟ ٖلُّ  غاٝ  لُت الخٗا٢ضًت ٞهي هاقئت في بَاع الٗال٢ت الخٗا٢ضًت بين الخبير ْألَا باإلاؿْا

ْؤٖغاٝ اإلاِىت ج 4ج٣خًُّ مؿخلؼماث  ْالٗملُاث الخ٣ىُت التي ًىجْؼ ٓزاث٤  ٞـإي  5ها،٩ٍْٓن َظا ؤلالرزام قامال ل٩ل ال

لُت ٧الخإزير في الخىُٟظ ؤْ الخىُٟظ ٖلى زالٝ ما اج٤ٟ ٖلُّ ؤْ الًغع ؤما  ط ًٖ الاجٟا١ ًررجب ٖلُّ اإلاؿْا زْغ

ْلِـ بالىدُجت. ٓاظِت الٛير ٞهي جخدضص بالٓؾاثل  لُت في م  اإلاؿْا

ْبين ال ٓص ٣ٖض صخُذ  بِىّ  لُت الخبير اإلاِىضؽ ال٣ٗاعي الخٗا٢ضًت ْظ ُٝغ الظي َلب مىّ َْكرٍر في ٢ُام مؿْا

ْ جل٪ التي جضزل في  ٓاء جل٪ التي هو ٖلحها ال٣ٗض نغاخت ؤ ْؤن ًخم ؤلازال٫ بااللرزاماث الخٗا٢ضًت ؾ بظغاء الخبرة، 

لُت في بَاع الٗال٢ت الخٗا٢ضًت. ْؤن جيكإ اإلاؿْا ٓ ًسً٘ في  في خا٫ ؤما 6صاثغة الخٗا٢ض،   حُٗين الخبير مً ال٣ًاء ِٞ

ت  لُت الخ٣هيًر ٓاٖض اإلاؿْا ٓوي-ٖملّ ل٣ ٓاظب ٢اه ٓاظب  -هٓغا الزخاللّ ب ٓم ٖلى ؤؾاؽ الخُإ الشخصخي ال التي ج٣

ْالٗال٢ت الؿببُت ٓاٞغ الخُإ، الًغع  ْجخد٤٣ بخ ال ًٖ ٞٗلّ الشخصخي متى نضع مىّ 7ؤلازباث  . ٩ُٞٓن الخبير مؿْا

ٓعي مخٗل٤ با غ الخبرة في ألاظل اإلادضص بالخ٨م ال٣ًاجي،زُإ مٓي ْ  8إلاِىت الؾُما مً زال٫ الخإزغ في بًضإ ج٣ٍغ ؤ

                                                 
ٓن  -1 ت، ط.ع. ٖضص 2008ُٟٞغي  23ماعر في  09-08ال٣اه ْ ؤلاصاٍع ٓن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت   .2008لؿىت  21، ًخًمً ٢اه
ٓػ ، ٖضص  -2 ٓوؿُل هُ ٓعي ٧ ْ ال٣ًاء، م٣ا٫ بمجلت ٧ ْا٢٘ ؤلاصاعة   .2011ؾبخمبر  02مِىت الخبير اإلاِىضؽ ال٣ٗاعي بين 
ٓن  -3  الؿال٠ الظ٦غ.  02-07ال٣اه
ْ ال  107/02اإلااصة  - 4 ٓن اإلاضوي : " ... ٣ْٞا  مً ال٣اه ٓ مً مؿخلؼماجّ  ْعص ُّٞ ٞدؿب، بل ًدىا٫ْ ؤًًا ما َ ٣ًخهغ ال٣ٗض ٖلى بلؼام اإلاخٗا٢ض بما 

ْالٗضالت، بدؿب َبُٗت الالرزام".  ْالٗٝغ  ٓن   لل٣اه
 الؿال٠ الظ٦غ.  08-95مً ألامغ  26اإلااصة  - 5
ٓٞم الُبٗت الشالشت، الجؼاثغ ٖلي ُٞاللي، الالرزاماث ، الٟٗل اإلاؿخد - 6 ٌٍٓ .م  . 26-24م م  ٤2012 للخٗ
ٌٍٓ".  124اإلااصة  - 7 ْزّ بالخٗ ْ ؾبب يغعا للٛير، ًلرزم مً ٧ان ؾببا في خض ٓن اإلاضوي: " ٧ل ٞٗل ؤًا ٧ان ًغج٨بّ الشخو بسُئّ   مً ال٣اه
ت : " ًجب ؤن ًخًم  128/04اإلااصة  - 8 ْ ؤلاصاٍع ٓن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت  غ الخبرة بإماهت الًبِ" مً ٢اه  ً الخ٨م....جدضًض ؤظل بًضإ ج٣ٍغ
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ٓاهين ْألاهٓمت زانت في خالت الخُإ الجؿُم  ْٖضم مغاٖاة ال٣ ؤلاَما٫ ْ الخ٣هير في جىُٟظ اإلاِمت اإلاؿىضة بلُّ 

٢ْض ٩ًٓن الخُإ م ْ في جدضًض الظي ًاصي بلى الخإزغ في الٟهل  في الضٖٔٓ ال٣ًاثُت،  غجبِ بخ٣ضًغ ٢ُمت ال٣ٗاع ؤ

 .1اإلاٗالم ألامغ الظي ًلخ٤ يغعا بالٛير

ْالظي ٩ًٓن مً    ْ ب٩لحهما  ٓم في الضٖٔٓ ؤ ٦ما ٌكرٍر ؤن ًررجب ٖلى الخُإ اإلاغج٨ب للخبير بلخا١ يغعا بإخض الخه

 ٓ ْال٨ؿب الٟاثذ الظي ًررجب ٖلُّ يُإ ٞغم ؤْ الخإزغ في الضٖ ٢ْض ٩ًٓن في صٞ٘ زال٫ الخؿاعة الالخ٣ت   ٔ

ْؤن جشبذ الٗال٢ت  ْمباقغا  ْمد٣٣ا  ٓا٫ البض ؤن ٩ًٓن زُإ الخبير جخهُا  ه٣ٟاث بياُٞت ال مبرع لِا. ْفي ظمُ٘ ألاخ

ْالًغع. لُت الشخهُت للخبير اإلاِىضؽ ال٣ٗاعي في خالت مماعؾت اليكاٍ بهٟت  2الؿببُت بين الخُإ  َظا ًٖ اإلاؿْا

لُت ال ين ٩ُٞٓن الكغ٧اء مىٟغصة ؤما في خالت اإلاؿْا ىاظمت ًٖ ؤٖما٫ قغ٦ت م٨خب اإلاِىضؾين الخبراء ال٣ٗاٍع

٣ْٞا للماصة  ْجًامىُا   لين جخهُا  ٓم  41مؿْا  .3الؿال٠ الظ٦غ 96-95مً اإلاغؾ

ٓاظّ الخبير اإلاِىضؽ ال٣ٗاعي ٣ٞض ؤلؼمذ ألاهٓمت ٖلى الخبير ؤن ٣ٌٗض جإمُىا يض      ْهٓغا للمساَغ التي ٢ض ج

ٟحهماإلاساَغ اإلاِىُت  ْ بمْٓ ْ بالؼباثً ؤ  .4ْ ألايغاع التي ًم٨ً ؤن جلخ٤ بهم ؤ

لُت الخبير اإلاِىضؽ ال٣ٗاعي في خالت اعج٩ابّ ألخض ألازُاء الخإصًبُت  اإلاظاولُت الخإدًبُت: -2   جخدضص مؿْا

ْالتي ًررجب ٖلحها ظؼاء جإصًبي ٢ض  ًهل بلى ْاإلاىهٓم ٖلحها في الىٓام الضازلي إلاِىت اإلاِىضؽ الخبير ال٣ٗاعي، 

ٓباث الخإصًبُت بدؿب صعظاث ألازُاء ْ جسخل٠ ال٣ٗ  الكُب 

ْهظ٦غ مجها: ٖضم اخررام الؼمالء، الاهخ٣اصاث  23/04ألازُاء مً الضعظت ألاْلى خضصتها اإلااصة -     مً الىٓام الضازلي 

ْ ؤي ْؾُِ تهضٝ لئلؾاءة  ُّٟ ؤ ْ مْٓ ْ اخض قغ٧اثّ ؤ بلى اخض الؼمالء، اإلاهاٚت مً ٢بل اإلاِىضؽ الخبير ال٣ٗاعي 

غاى هُٟٗت زانت، الؿماح لٗٓن اإلاِىضؽ الخبير ال٣ٗاعي بالخضزل في مماعؾت مِامّ  اؾخٗما٫ َُا٧ل الُِئت أٚل

ٍْررجب ٖلى مماعؾتها جٓظُّ بهظاع. ٦ُٓل م٨خٓب.   صْن ج

ب الؿغ اإلانهي 23/05ألازُاء مً الضعظت الشاهُت: -     ، ٞخذ م٨خب صْن ْهي ج٨غاع ألازُاء مً الضعظت ألاْلى حؿٍغ

ٓبُش. ٓبت الخ ٢ْض عجبذ ٖلحها ٣ٖ ٓطط الهاصع ًٖ الُِئت،...الخ   جغزُو، اؾخسضام زخم ٚير مخُاب٤ م٘ الىم

ج٨غاع ألازُاء مً الضعظت الشاهُت، اؾخسضام زخم اإلاِىضؽ الخبير  23/06ألازُاء مً الضعظت الشالشت في اإلااصة -     

ما٫ اإلاؿىضة بلى اإلاِىضؽ  ْلت ألٖا ّ، مماعؾت اإلاِىت بضْن م٣غ اظخماعي، مضا ٓزاث٤ الٛير مىجؼة مً َٞغ ال٣ٗاعي ٖلى ال

ا اإلاجلـ الجِ ٍْيخج ٖجها حٗل٤ُ إلاضة ٣ًضَع ْاإلاجلـ الخبير ال٣ٗاعي ألجخام ٚير مسجلين بجض٫ْ الُِئت،  ٓي 

جي.  الَٓ

ْهظ٦غ مجها: ألازُاء اإلاِىُت اإلاخ٨غعة التي جضزل يمً  23/07ألازُاء مً الضعظت الغابٗت اإلاىهٓم ٖلحها في اإلااصة -    

ٓباث ال٣ًاثُت التي جدىافى م٘ مماعؾت اإلاِىت،  ٟاث، مماعؾت اإلاِىت زال٫ ٞررة الخٗل٤ُ، ال٣ٗ ْالخٍٗغ ما٫ الخ٣ىُت  ألٖا

ٓبت َاج لجض٫ْ الُِئت  08-95مً ألامغ  27. ٦ما ؤظاػث اإلااصة 5ّ ألازُاء بلى الكُب مً ٢بل ظض٫ْ الُِئت٢ض جهل ٣ٖ

ٓباث ال٣ًاثُت التي جدىافى م٘ مماعؾت اإلاِىت.  ؤن جى٤ُ بالكُب في خاالث مُٗىت مجها: ال٣ٗ

                                                 
ْػاعة الٗض٫ مؿ٣ِ ٖمان   - 1 ْانل، خؿين بً ٖلي الِاللي. الخبرة الٟىُت ؤمام ال٣ًاء )صعاؾت م٣اعهت(   .322. م 2004مدمض 

2  - Augustin Robert, La responsabilisé civile de l’expert judiciaire. Recueil Dalloz, 11 Avril 2013.no13    . P861. 
ٖٓا في طل٪ بلى ألاخ٩ام الٗامت اإلاىهٓم ٖلحها في اإلااصة  - 3 ٓن اإلاضوي. 126عظ  مً ال٣اه
ين ، م  21اإلااصة   - 4 ٓن الضازلي لُِئت اإلاِىضؾين الخبراء ال٣ٗاٍع  . 11مً ال٣اه
 الؿال٠ الظ٦غ. 08-95مً ألامغ  27اإلااصة  - 5
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غ مً ع     ْ ج٣ٍغ جي ٖلى بزغ ق٩ٔٓ ماؾؿت ؤ ٓباث الخإصًبُت ب٣غاع مً اإلاجلـ الَٓ ْ ْجهضع ال٣ٗ جي، ؤ ثِـ اإلاجلـ الَٓ

 عثِـ اإلاجلـ الجِٓي. 

٢ض ًدضر للخبير ال٣ٗاعي ؤن ًسُإ ْ ًغج٨ب ظغاثم زانت بمىاؾبت مماعؾخّ إلاِىخّ،  :اإلاظاولُت الجصاثُت  -3

ٕٓ بلى ؤخ٩ام اإلااصة  لُت الجؼاثُت للمِىضؾين الخبراء  08-95مً ألامغ  28ٞبالغظ ٓع ؤٖالٍ ُٞم٨ً ؤن ج٣ام اإلاؿْا اإلاظ٧

ٓهُت ُٞما ًلي:                              ال٣ٗاع  ٓع ؤلازال٫ بااللرزاماث ال٣اه ْ ًم٨ً اؾخسالم ؤَم ن ٓباث  ٣ْٞا ألخ٩ام ٢اهٓن ال٣ٗ  ٍين 

ْ   اإلامازطت ػير اللاهىهُت للمهىت: -  ْ الخٗل٤ُ  ْ اهّ ٣ٞض نٟخّ بؿبب الكُب ؤ بما ألهّ ٚير مسجل في الجض٫ْ ؤ

ما٫ اإلاىهٓم ٖلحها في اإلااصة اؾخمغ في ال٣ُام بمِامّ باؾمّ  ، ألامغ الظي  ٌٗغيّ 1 08-95ألامغ مً  02الشخصخي باأٖل

ٓباث ظىاثُت ؤ٦ضتها   مً هٟـ ألامغ . 29اإلااصةل٣ٗ

ا في ال٣ُام بالخبرة لّ ٩ًٓن بلُٛا لسػىةا-  ْلٗل ؤن ؤزَغ ٓة مً ؤقض الجغاثم التي جٟؿض الؿل٥ٓ في اإلاجخم٘  : بن الغق

ٓباث الؾُما في اإلاؿاؽ بمهضا ْمً زمت جُب٤ُ ال٣ٗ م َظا الٟٗل  ْؤزال٢ُاتها ألامغ الظي جغجب ٖلُّ ججٍغ ٢ُت اإلاِىت 

 .2اإلاىهٓم ٖلحها في ٢اهٓن م٩اٞدت الٟؿاص

ٓع هظ٦غ مجها بصزا٫ حُٛير ٖلى مًمٓن التزوٍس:  –  ٓع الرزٍْغ في مِمت الخبير اإلاِىضؽ ال٣ٗاعي ٖضة ن ج٣خطخي ن

ْ ا ْ الخظٝ ؤ ٓاء باإلياٞت ؤ م مً الؿىض ؾ ْٖلى الٚغ عة  ْ مْؼ ْ قِاصة ٚير صخُدت ؤ ْاؾخٗمل ٖمضا ب٢غاعا ؤ لخُٛير، 

مت ٖلى مِىت  الخبير ٩ٞان مً ألاظضع ٖلى اإلاكٕغ ؤن ًىٓم ههٓم زانت جىو نغاخت  ٓعة َظٍ الجٍغ قضة زُ

مت الرزٍْغ مً ٢بل اإلاِىضؽ الخبير ال٣ٗاعي .  ٖلى ظٍغ

س الياذب -  ْ ٦خابت مىاُٞا للخ٣ُ٣ت ُٞٗخبر ؤهّ ٢ض : ٞالخبير الظي ٌُٗىّ ال٣ً الخلٍس ٍْبضي عؤًا ٧اطبا بما قٟاَت ؤ اء 

ع ألامغ اإلاىهٓم ٖلُّ في اإلااصة  مت قِاصة الْؼ ٓباث. 238اعج٨ب ظٍغ  مً ٢اهٓن ال٣ٗ

ْؤن ؤي حُٛير ُّٞ ٢ض ًًُ٘ خ١ٓ٣      غ الخبرة ٌٗخبر ٖامال عثِؿُا في الٟهل في الضٖأْ ال٣ًاثُت  ْ باٖخباع ؤن ج٣ٍغ

م.ألاٞ مت ؤجها مغجبُت بالخبراء صْن ٚيَر ْؤَم ما ًميز َظٍ الجٍغ ٓع اإلاخ٣ايين بالٓلم،  ٓالِم ْقٗ ْبَضاع ؤم  3غاص 

ٍ  08-95مً ألامغ  25ؤقاعث اإلااصة  بؿؼاء الظس اإلانهي:  ٤ْٞ الكْغ ٖلى ؤن اإلاِىضؽ الخبير ال٣ٗاعي ملؼم بالؿغ اإلانهي 

ٓباث اإلاىهٓم ٖلحها في اإلااصة  ٓباث. 301ْجدذ َاثلت ال٣ٗ   4مً ٢اهٓن ال٣ٗ

ْ ٖلمّ ٖلى ؾغ اَل٘ ٖلُّ  ْبضْن ؤي ؾبب مبرع بد٨م مِىخّ ؤ ْبالخالي ُٞٗا٢ب اإلاِىضؽ الخبير ال٣ٗاعي ٖلى بٞكاثّ 

ٍٓا ناخب الؿغ. ْ مٗى  5مً قإهّ ؤن ًًغ ماصًا ؤ

 الخاجمت: 

ٓاٖض التي جىٓم مِىت         ْلىا مً زال٫ َظٍ الضعاؾت ؤلاإلاام بإَم ال٣ ْالتي  ل٣ض خا الخبير اإلاِىضؽ ال٣ٗاعي، 

ْلٗل  ْالك٩لُت بُٛت جد٤ُ٣ هؼاَت ألاجخام اإلالخد٣ين بهظٍ اإلاِىت.  ُٖٓت  ؤخاَِا اإلاكٕغ بجملت مً ؤلاظغاءاث اإلآي

٧ٓلت بلُّ ِٞٓ ملؼم بةجبإ الُغ١ الؿلُمت التي ٣ًخضي بها بهضٝ  ْبمىاؾبت ٢ُامّ بمِامّ اإلا ؤن الخبير ال٣ٗاعي 

غ  ٤ الؿلُم لخدلُل النزإ ٦ما ؤن اإلاماعؾت الصخُدت لِظٍ الٓن٫ٓ بلى ج٣ٍغ ؾلُم ًم٨ً ؤن ًغقض ال٣اضخي بلى الٍُغ

                                                 
 الؿال٠ الظ٦غ.  08-95مً ألامغ  29اإلااصة  - 1
ٓن  40اإلااصة  - 2 ٓا٤ٞ  1427مدغم  21ماعر في  01-06مً ٢اه ْم٩اٞدخّ. ط.2006ٞبراًغ  20اإلا ٢ٓاًت مً الٟؿاص   .2011 -11ٖضص .ع ، ًخٗل٤ بال
لُت الجؼاثُت للخبير ال٣ًاجي في هُا١ زبرجّ )صع  - 3 ْهت، اإلاؿْا ٓن، ببغاَُم ؾلُمان ػامل ال٣ُا ْال٣اه ٗت  ٓم الكَغ اؾت م٣اعهت( مجلت صعاؾاث ٖل

  937.  م 2014، 3، ملخ٤ 41اإلاجلض 
ٓان  8اإلااعر في  156-66ألامغ  - 4 ٓباث،1966ظ ٓن ال٣ٗ ْمخمم ط.ع.ٖضص  ، اإلاخًمً ٢اه  .1966لؿىت  49مٗض٫ 
ٓاص ال٣ًاثُت اإلاغظ٘ الؿاب٤ ، م  - 5  .329الخبرة في اإلا



    6102   خٌاٌ     – 34عذد   -رلهّخ دساسبد جلبيعخ األغٌاغ 
 

320 

ْص ألامغ التي ًًم مً زاللّ اؾخ٣غاع اإلاٗامالث  ْ ْي٘ مٗالم الخض ت  اإلاِىت لِا او٩ٗاؾاتها ٖلى خماًت ألامال٥ ال٣ٗاٍع

ْاو٩ٗاؾا ْهٓغا ألَمُت  ْجِؿير الرزاماتهم،  ث اإلاماعؾت الصخُدت لِظٍ اإلاِىت ٣ٞض عجب اإلاكٕغ ْخماًت خ١ٓ٣ ألاٞغاص 

٧ْان مً ألاظضع ؤن ًٓخض مِام الخبير ال٣ٗاعي  ْ ظؼاثُت  لُت ٢ض ج٩ٓن جإصًبُت، مضهُت ؤ ٖلى ؤي بزال٫ بها وكٓء مؿْا

ْالجغاثم الجؼاثُت بلى ٢اهٓن  ٓباث  ْؤن ال ًدُل ال٣ٗ ٓلت لّ  ْاخض م٘ الخدضًض الض٤ُ٢ للمِام الخ٣ىُت اإلاس في هو 

ٓ ٞٗل مغجبِ بمِىخّ.  ٓباث باٖخباع ؤن الٟٗل الظي ًغج٨بّ َ  ال٣ٗ

 ٢اثمت  اإلاغاظ٘:

ال: باللٛت الٗغبُت  ؤ

ٓٞم الُبٗت الشالشت، الجؼاثغ  -1 ٌٍٓ. م  2012ٖلي ُٞاللي، الالرزاماث ، الٟٗل اإلاؿخد٤ للخٗ

ْانل، خؿين بً ٖلي الِاللي. الخبرة الٟىُت ؤمام ال٣ًاء )صعاؾت م٣اعهت(  -2  .2004ْػاعة الٗض٫ مؿ٣ِ ٖمان مدمض 

ٓم   -3 لُت الجؼاثُت للخبير ال٣ًاجي في هُا١ زبرجّ )صعاؾت م٣اعهت( مجلت صعاؾاث ٖل ْهت، اإلاؿْا ببغاَُم ؾلُمان ػامل ال٣ُا

ٓن، اإلاجلض  ْ ال٣اه ٗت   2014، 3، ملخ٤ 41الكَغ

ٓعي  -4 ْ ال٣ًاء، م٣ا٫ بمجلت ٧ ْا٢٘ ؤلاصاعة  ٓػ، ٖضص مِىت الخبير اإلاِىضؽ ال٣ٗاعي بين  ٓوؿُل هُ  .2011ؾبخمبر  ٧02

ْلي في بَاع الجامٗت الهُُٟت  -5 ٓهُت ْؤلام٩اهُاث  OGEF  2013اإلالخ٣ى الض جدذ قٗاع اإلاِىضؽ الخبير ال٣ٗاعي، اإلاِام ال٣اه

ٓم   . 04الجؼاثغ  م 2013ماي  28الخ٣ىُت، ً

ْ الخىُٓمُت: -  ُٗت   الىهٓم الدكَغ

ٓن  -1 ٓا٤ٞ  1427مدغم ٖام  21ماعر في  01-06ال٣اه ْم٩اٞدخّ. ط.2006ٞبراًغ ؾىت  20اإلا ٢ٓاًت مً الٟؿاص  ع ، ًخٗل٤ بال

 2011لؿىت 11ٖضص .

ٓن  -2 ْحؿلُم ؾىضاث اإلال٨ُت 2007ُٟٞغي  27ماعر في  02-07ال٣اه ت  ، اإلاخًمً جإؾِـ بظغاء إلاٗاًىت خ٤ اإلال٨ُت ال٣ٗاٍع

٤ جد٤ُ٣ ٣ٖاعي. ط.ع ٖضص   .2007ُٟٞغي  28 ماعزتفي15ًٖ ٍَغ

ٓن  -3 ت، ط.ع. ٖضص 2008ُٟٞغي  23ماعر في  09-08ال٣اه ْ ؤلاصاٍع ٓن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت   .2008لؿىت  21، ًخًمً ٢اه

ٓن  -4 ٓ  20اإلااعر في  15-08ال٣اه ٓلُ ْ بجمام  2008ً االظي ًدضص مُاب٣ت البىاًاث  -08-03ماعزت في  44، ط.ع.ٖضص  بهجاَش

2008. 

ٓان  8اإلااعر في  156-66ألامغ  -5 ٓن 1966ظ ٓباث،، اإلاخًمً ٢اه ْمخمم ط.ع.ٖضص  ال٣ٗ  .1966لؿىت  49مٗض٫ 

ْجإؾِـ السجل ال٣ٗاعي، ماعر في  75-74ألامغ  -6 ٓٞمبر  12اإلاخٗل٤ بمسر ألاعاضخي الٗام   18ماعزت في  52.ط.ع.1975ه

ٓٞمبر   .1975ه

ْاإلاخمم ط.ع.ٖضص  1975ؾبخمبر  26اإلااعر في  58-75ألامغ ع٢م  -7 ٓن اإلاضوي، اإلاٗض٫   . 1975لؿىت  78اإلاخًمً ال٣اه

٫ْ ُٟٞغي  08-95ألامغ  -8 ل  16ماعزت في  20ًخٗل٤ بمِىت اإلاِىضؽ الخبير ال٣ٗاعي. ط.ع.ٕ  1995ماعر في ؤ .م 1995اٍٞغ

05 . 

ٓم الخىُٟظي ع٢م  -9 ًٍْبِ  1996ماعؽ 6ماعر في  95-96اإلاغؾ ا  ًدضص ٦ُُٟاث جىُٓم َُا٧ل مِىت الخبير ال٣ٗاعي ْؾيَر

 .05م  1996ماعؽ  13ي ماعزت ف 14َغ١ مماعؾت اإلاِىت. ط.ع ٖضص 

ٓم  -10 ْحؿلُمِا. ط.ع ٖضص2005ًىاًغ  25ماعر في  19-15اإلاغؾ ٓص الخٗمير   12ماعزت في  07، ًدضص ٦ُُٟاث جدًير ٣ٖ

 .4، م 2015ٞبراًغ 

ىُت  -11 ت لؤلٖما٫ الجمُٗت الَٓ ين، اإلاٗخمض  بم٣غ اإلاضعؾت الٗلُا الجؼاثٍغ ٓن الضازلي إلاِىت اإلاِىضؾين الخبراء ال٣ٗاٍع ال٣اه

ٓم: الٗ  .2011-10-03اصًت ً

 زاهُا : اإلاغاظ٘ باللٛت الٟغوؿُت.
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Etude des troubles du processus de la dérivation au niveau de la kalima 
rencontés chez les sujets aphasiques arabophones 

D.BOUMARAF Assia 
Laboratoire de Pathologie du Langage 

Université d’Alger 
 :ملخص

قاق لدى ألاشخاص اإلاصابين بالحبست مً خالى هرا البدث حعسطىا لدزاست اططساباث سيروزة الاشخ

والىاطقين باللغت العسبيت على مسخوى الهلمت معخمدًً في ذلو على الىظسيت الخليليت التي تهدف إلى شسح 

 حميع السيروزاث اللغويت.

ججدز ؤلاشازة إلى أن العدًد مً العلماء و الباخثين اهخموا بشسح اططساباث الاشخقاق اإلاالخظت لدى 

صابين بالحبست إال أنهم اهخموا بدزاستها لدى خبسيين هاطقين بلغاث هىدًت أزوبيت، مخبييين ألاشخاص اإلا

 هظسياث لساهيت مخخلفت.

جأخر بعين الاعخباز خصوصياث اللغت العسبيت          (ًأحي هرا البدث ليبين طسوزة جبني هظسيت لساهيت 

است و جدليل اططساباث لغويت بشهل عام واططساباث و التي جخمثل في الىظسيت الخليليت، أجىاء دز  )ومميزاتها

 سيروزة الاشخقاق  بشهل خاص لدى ألاشخاص اإلاصابين بالحبست.

مً أحل هرا الغسض قمىا بإعداد سلسلت مً الاخخبازاث  تهدف إلى دزاست سيروزة  الاشخقاق، و بىاء 

 اإلاصابين بالحبست.  على الىظسيت الخليليت قمىا بخدليل الاططساباث اإلاالخظت لدى ألاشخاص

بييت الىخائج وحود اططساباث في سيروزة الاشخقاق لدى  ألاشخاص اإلاصابين بالحبست التي خاولىا 

 جفسيرها مً خالى الىظسيت الخليليت.
Résumé : 

Notre étude vise à exploiter les principes de la théorie néo-khalilienne pour l‟analyse et 

l‟examen de la capacité des sujets aphasiques arabophones à manipuler le procesus de 

dérivation. 

Il faut noter que plusieurs auteurs ont déjà observés les troubles de la dérivation chez les 

sujets aphasiques, mais leurs études portaient sur des aphasiques parlants des langues indo-

européenne en adoptants des théories linguistiques différentes. 

La présente étude vient pour renforcer la nécessité d‟adopter une théorie linguistique en 

l‟occurrence la théorie néokhalilenne, qui prend en considération  les spécificités de la langue 

arabe lors de l‟explication et de l‟analyse des troubles du langage en général, et les troubles du 

processus de dérivation rencontrés chez les sujets aphasiques arabophones d‟une manière 

particulière. Pour atteindre notre objectif, nous nous sommes basés sur les principes de la 

théorie néo-khalilienne pour élaborer une série d‟épreuves consacrées à l‟étude du processus 

de dérivation chez les aphasiques arabophones. 

Les résultats obtenus démontrent qu‟il existe des troubles du processus de la dérivation 

chez les sujets aphasiques arabophones. Ces troubles ont été analysés  et interprétés selon le 

modèle néo-khalilien. 

Abstract : 

Our study attempts at using the principles of the  neo-khalilen theory in order to test and 

analyze the ability of the arabic speaking aphasics to use the process of derivation. It 

important to notice that a number of authors have already observed the derivation‟s disorders 
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in the Broca‟s aphasics patients, but working within different linguistics theory, they have 

investigated theses disorders in the performances of aphasics, who spoke  the Indo-Europeans 

languages, like French, English…etc 

This study aims to reinforce the necessity for adoption the neokhalilien theory , which 

takes into consideration the characteristics of arabic language, during the explanation and 

analysis of the language disorders in general and specially  the derivation‟s disorders in 

Arabic speaking aphasics. 

To reach to our objective, we designed from the neokhalilen theory , set of tests in order to 

examine the process of derivation in Arabic speaking aphasics. The results of our study 

demonstrate the existence of derivation„s disorders in arabic speaking aphasics and prove   the 

efficiency of recourse to the neokhalilien theory at analyzing theses disorders. 

INTRODUCTION 
Le processus de dérivation constitue une des capacités langagières que peut perdre 

l‟aphasique suite à une lésion cérébrale. Plusieurs auteurs ont déjà décrit les troubles de la 

dérivation observés chez les sujets aphasiques, mais les études menées jusqu‟ici étaient 

consacrées à l‟étude des troubles de la dérivation rencontrés chez des sujets aphasiques 

parlants des langues indo-européennes, ces dernières sont régies par des règles grammaticales 

différentes de celles de la langue arabe. 

La présente étude vient pour mettre en lumière l‟importance du recours à un modèle 

linguistique qui prend en considération les spécificités de la langue arabe, en l‟occurrence le 

modèle néo-khalilien, pour l‟analyse du dysfonctionnement  langagiers observé chez 

l‟aphasique arabophone. 

Notre intérêt pour l‟étude des troubles de la dérivation au niveau de la kalima se justifie par le 

fait que cette dernière constitue l‟unité de base des structures plus complexes. 

Nous proposons donc d‟analyser les troubles du processus de dérivation  chez le sujet 

aphasique arabophone à travers le modèle néo-khalilien. 

Les objectifs de la recherche :  

Notre étude vise à exploiter les innovations de la théorie néo-khalilienne pour analyser et 

tester la capacité du sujet aphasique arabophone à manipuler le processus de la dérivation en 

vue de : 

1- Expliquer le dysfonctionnement langagier observé chez les aphasiques arabophones 

d‟une manière générale et des troubles du processus de la dérivation d‟une manière 

particulière. 

2- Démontrer l‟apport du recours à la théorie néo-khalilienne pour l‟analyse des troubles 

du processus de la dérivation rencontrés chez les sujets aphasiques arabophones. 

3- Elaborer une grille d‟analyse des troubles du processus de la dérivation chez les sujets 

aphasiques arabophones. 

I- APERÇU THEORIQUE 

Nous allons commencer par la définition du processus de la dérivation fournie par la 

linguistique occidentale et nous allons aborder les implications de cette définition dans 

l‟interprétation des troubles du processus de la dérivation rencontrés chez les sujets 

aphasiques à travers les études précédentes. 

Ensuite nous allons décrire les principes de la théorie néo-khalilienne et les points de 

convergence et de divergence de cette théorie avec les autres théories linguistiques, et 

comment la théorie néo-khalilennne conçoit-elle le processus de la dérivation et quelles sont 

les nouvelles explications fournies par cette théorie dans l‟interprétation des troubles du 

processus de la dérivation observés chez les aphasiques arabophones. 

I-1 Définition de la dérivation : 
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Selon le dictionnaire de la linguistique
1
, le terme de dérivation désigne d‟une façon 

générale le processus de formation des unités lexicales, et dans son emploi courant ce terme 

s‟oppose à la composition (formation des mots composés). 

La linguistique occidentale propose de concevoir les éléments d‟un dérivé de la manière 

suivante : 

1- Le radical : constitué par un terme indépendant (faire – refaire) ou dépendant       (-fec- 

dans réfection). 

2- les affixes : éléments adjoints appelés préfixes s‟il précédent le radical ou suffixes s‟ils le 

suivent. 

I-2 Les études précédentes : 

Les troubles du processus de la dérivation ont suscité l‟intérêt de plusieurs chercheurs, 

nous allons présenter ici deux études  

a) la représentation mentale des noms au singulier et  au pluriel dans l’arabe 

algérien : 

Bien que cette étude n‟étudie pas le processus de dérivation en lui-même, nous l‟avons 

cité car elle aborde deux notions  relatives aux processus de la dérivation, à savoir la notion 

du singulier et la notion du pluriel et elle a été réalisé auprès de deux sujets aphasiques  

parlant l‟arabe algérien. 

Dans le cadre  de la psychologie cognitive et en adoptant la théorie de la morphologie 

prosodique non concaténative, développée par Mc CARTHY pour les langues sémitiques, Z. 

MIMOUNI, E. KEHAYIA et G. JAREMA (1998)
2
 ont examiné le processus de la 

reconnaissance des mots/ des noms au singulier et au pluriel, dans une expérience d‟amorçage 

morphologique,  à partir des performances de 24 sujets seins et de deux aphasiques 

agrammatiques parlants l‟arabe algérien (AA). 

 Afin de réaliser leur objectif, elles avaient construit une série d‟épreuves  de décision 

lexicale, qui exigent la reconnaissance des mots car le patient devait décider si le mot présenté 

est un mot ou bien  un non mot. A travers cette étude elles ont étudié l‟effet de l‟amorçage 

(c‟est-à-dire, l‟effet de la présentation d‟un item  proche morphologiquement de l‟item cible 

avant la présentation de ce dernier)par exemple : 

L‟amorce                                 la cible  

                             La forme du singulier                la forme du pluriel  

                                   fekrun   /tortue/                       fkaren    /tortues/ 

Ces épreuves traitent les deux types du pluriel existants en (AA), à savoir le pluriel sein 

(externe) qui  implique une suffixation comme une marque du pluriel, par exemple : lbas   

labasat et le pluriel brisé (externe) qui implique un changement de la structure interne des 

noms, par exemple : kursi  krasa. Ces épreuves ont été appliquées auprès de deux patients 

aphasiques et d‟un groupe de 24 personnes saines. Les résultats obtenus révèlent des 

traitements différents pour les deux formes du pluriel. Parmi les résultats cruciaux  obtenus de 

cette recherche, on note que dans toutes les conditions et quel que soit le type du pluriel, 

l‟accès aux formes du singulier (à partir des formes du pluriel) est significativement plus 

rapide que l‟accès aux formes du pluriel (à partir des formes du singulier). En outre, les 

formes du singulier relatives au pluriel brisé (interne)  ont fournie des temps de réaction plus 

courts (donc plus rapide) que ceux fournis par le pluriel sein (externe). Les auteurs 

interprètent la rapidité de l‟accès au singulier par le fait que le pluriel comporte un trait 

                                                 
1
 J.DUBOIS, M.GIACOMO, L.GUESPIN, C.MARCELLESI et JP. MEVEL, Dictionnaire de Linguistique, 

édition  Librairie Larousse , Paris, 1973, p 141-142. 
2
 Z. MIMOUNI, E. KEHAYIA et G. JAREMA, The mental representation of singular and plural nouns in 

Algerian arabic as revealed through auditory priming in agrammatic aphasic patients, Brain and language, Vol 

61, N°01, January 1998, p63-87. 
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supplémentaire (+ pluriel), ce dernier constitue une partie de la représentation mentale ; ce 

trait additif augmente le temps de réaction. 

b)La dérivation vue par la théorie de la médiation  

Le principe de la dérivation exige la maîtrise de ce qui doit être permanent  ( le lexème  

fixe),  et de ce qui peut être substitué (le morphème variant),  qui permet le passage d'un item 

vers un autre. 

 

E tabl 

ette 

ier 

Eau 

tabl 

tabl 

tabl 

 

 

   

   lexème  fixe                                                                             morphème variant               

                  (Fig: 01 illustrant le principe de dérivation MC LE BOT 1985) 

 

Dans ce cadre,C.M LE BOT rapporte que plusieurs auteurs ont déjà signalé le fait que les 

aphasiques de Broca éprouvent plus de difficultés à produire des transformations du type 

heureux → malheureux, que du type bon → mauvais . 

Cette perte de la capacité de dérivation observée chez les aphasiques de Broca est 

considérée  par  la théorie de la médiation comme une des conséquences de la perte de la 

capacité de segmentation (LE BOT1985). Faute de ne plus pouvoir segmenter le cadre 

unitaire (ex: table) en éléments fragmentaires ( tabl + e) , l'aphasique de Broca ne maîtrise 

plus les frontières  qui existent entre le lexème permanent et le morphème variant. A cet égard 

M-C LE BOT présente  l‟exemple suivant: voici les réponses d'un aphasique de Broca lors 

d'un Tâche de dérivation qui consiste à produire des dérivés à partir du modèle suivant : 

 

 

Réponses du malade M.L 

    bouche                       lance 

 

 

Modèle: 

table 

 

 

lance – lance 

lance – étain 

lance – flamme 

lance – tracteur 

lance – incendie 

lance – couple 

 

 

bouche  

bache  

bouche 

bégle  

             

table 

tablette 

tablier 

tableau 

 

                                       (Exemple rapporté par MC LE BOT 1985) 

 

" La difficulté réside très précisément dans la décision de ce qui doit être permanent et de 

ce qui doit varier dans le passage d'un item à l'autre 
1
" 

Par contre l'aphasique de Wernicke qui trouve des difficultés à constituer des séries du 

type : bon → mauvais, alors que les transformations du type utile → inutile  lui sont toujours 

                                                 
1
 M-C. LE BOT, L‟aphasie ou le paradoxe du phénomène, in revue Tétralogique,N°02, Université de Rennes 2, 

France, 1985, p5-35. 
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disponibles, l'aphasique de Wernicke n'a pas perdu le principe de dérivation (comme c'est le 

cas pour l'aphasique de Broca), mais il est tellement imprégné par le modèle présenté qu'il 

garde toujours la même forme pour l'élément variant. Exemple  d'une réponse obtenue par un 

aphasique de Wernicke :  

M : travailleur → travailleuse  

R : instituteur → instituteuse  

L'aphasique de Wernicke ne peut plus imputer à la valeur du féminin (la même identité 

formelle) des séquences matériellement différentes, et par conséquence il ne peut plus 

matérialiser par des séquences distinctes de phonèmes une valeur formelle du féminin ( LE 

BOT1985). De ce point de vue l'aphasique de Wernicke n'a pas perdu le principe de 

dérivation en lui-même, mais il ne peut plus maîtriser ce principe faute de ne plus pouvoir 

opposer les valeurs formelles des éléments fragmentaires. 

" De ce fait, ce n'est pas la façon de passer de gomme à gommer qui pose problème au 

Wernicke mais le fait de pouvoir contester la systématique induite par le matériau du 

départ… 
1
" 

 A partir de cet exposé, on peut dire que toutes les études faites jusqu‟ici et qui avaient 

pour objectif l‟étude des troubles du processus de la dérivation, concevaient ce processus 

comme une opération linéaire qui consiste à l‟agglutination des suffixes et des préfixes à un 

radical donné et en même temps le processus de dérivation a été entrepris comme étant un 

processus à sens unique, c‟est-à-dire qu‟ils ont étudié seulement la capacité des aphasiques à 

produire des dérivés (les transformations  effectuées à partir du radical pour la génération des 

dérivés), et non pas le contraire, c‟est-à-dire les transformations effectuées dans le sens 

inverse. 

I-3 La théorie néo-khalilienne  et ses innovations 

La théorie néo-khalilienne est théorie linguistique élaborée par le professeur A.HADJ-

SALAH, fondée sur les travaux des anciens grammairiens arabes, qui ont   élaboré  une 

excellente description du fonctionnement normal du langage à partir de la langue arabe.  

Avant d‟aborder la conception de la kalima (segment signifiant ), nous allons présenter 

brièvement les grands concepts de base de la théorie néo-khalilienne  

1-qiyƒs : la mise en regard bi-univoque des éléments, appartenants à deux ensembles au 

moins, qui vise à établir une structure qui peuvent avoir en commun. 

2-A©l : la notion de du ‟asl constitue  une des notions les plus importantes rénovée par la 

théorie néo-khalilienne.  A cet égard le Pr HADJ SALAH, nous fournie d‟une excellente 

définition de cette notion : 

« A©l,plur. u©¹l, opposé à far‘( plur.fur¹‘) : Elément ( ou classe), trait ou comportement 

de base considéré comme premier et antérieur par rapport à d’autres éléments     (ses fur¹‘)  

qui en procédant, en raison soit : de son caractère constant et invariable ou caractérisant(= 

capable de générer : lois, règles, schèmes générateurs) soit du fait qu’il constituent le point 

de départ d’une transformation ( grammaticale ou sémantico-logique : racine noyau 

syntaxique, axiome, etc.). Dans ce dernier cas, le a©l est nécessairement : 1° non marqué 

(marque zéro : ses fur¹‘ en procédant par l’ajout d’une marque : masculin  féminin par  

ex.), 2° autonome : il peut se rencontrer seul (le ism dans le discours).
2
 ». 

     Par là on peut dire que le A©l constitue l‟élément le plus simple qui ne  contient aucun 

ajout, c‟est le point de départ d‟une ou plusieurs  transformations. 

                                                 
1
  M-C. LE BOT, L‟aphasie ou L‟aphasie ou le paradoxe du phénomène, in revue Tétralogique,N°02, Université 

de Rennes 2, France, 1985, p5-35. 
2
 HADJ SALAH.A, Linguistique et phonétique arabe(2), in Revue   Al – lisƒniyyƒt, N°9, CERSTDLA, Alger, 

2004, p7-38 



 Revue Dirassat- Université de Laghouat- N° 43-  JUIN  2016 

 

 

6 

De ce point de vue, il y a un passage du A©l vers ses f¹r¹, qui consiste à la capacité du 

A©l de supporter des ajouts, par exemple : le passage du masculin vers le féminin 

 

®effel       ®effla   

[garçon]      [fille] 

 

   A©l           far„ 

(Le phonème /a/ constitue l‟ajout qui correspond à la marque du féminin)  

Ce passage est désigné par la transformation ou la variation incrémentielle. Le retour 

est aussi  possible, c‟est-à-dire que ce passage est réversible, on peut enlever tous les ajouts 

incrémentés pour retrouver le A©l, il s‟agit de la variation décrementielle. Par exemple : le 

retour du féminin vers le masculin. 

®effla    ®effel        

 [fille]    [garçon] 

 

   far„          A©l 

I-3-1  LA KALIMA VUE PAR LA THEORIE NEO-KHALILIENNE 
Les linguistes occidentaux ont adopté l‟analyse segmentale du texte jusqu‟à 

l‟aboutissement du segment signifiant ou morphème ( unité minimale déduit de sens). Pour la 

théorie néo-khalilienne le segment signifiant ou kalima n‟est pas une simple juxtaposition de 

phonèmes, mais c‟est le résultat de l‟intégration de deux unités abstraites, à savoir le schème 

et la racine, qui ne peuvent être observées une fois intégrées dans la kalima. Seule l‟analyse 

verticale adoptée par les grammairiens arabes permet d‟extraire ces deux unités de base. 

L‟analyse verticale 
1
consiste à induire des variables ordonnées  à partir de deux opérations qui 

s‟effectuent simultanément : une mise en regard des segments signifiants  et la sériation de 

cette classe d‟équivalence. 

Sériation         

                   f    C1    k     †     „     Ÿ… 

                   a    a      a     a     a     a 

                   „    C2    t     r     m     s… 

                   a    a      a    a      i      u       

                   l    C3       b    b      l     n …  

 

 

                                                    équivalence   

Figure N° 01 : ( Représentation des deux opération : sériation et équivalence pour l‟obtention 

d‟un schème

 d‟après le PR HADJ SALAH) 

 

Ce schéma illustre l‟analyse verticale proposée par la théorie néo-khalifienne, qui nous 

permet d‟obtenir le schème et pour extraire la racine il suffit de changer la classe 

d‟équivalence ( exemple : ( † , r , b)  †arab, †ƒreb, ma†r¹b….. ) 

La racine :  

                                                 
1
 A.HADJ SALAH, Linguistique et phonétique arabes in Revue  Al – lisƒniyyƒt,  N°8, CRSTDLA, Alger, 2003, 

p11-33. 

      Sur ce schémas, où / f, „, l / représentent les trois consonnes de la racine,  on peut lire verticalement katab, 

†arab, „amil, Ÿasun…qui constituent la classe des verbes trilitères  à l‟accompli.                          
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Pour la langue arabe comme pour les langues sémitiques la racine de la  kalima (mot) est 

consonantique et elle est composée en général de trois consonnes (car en langue arabe la 

plupart des mots sont trilitère)  

Le schème : 

Est une séquence virtuelle à laquelle s'intègre les consonnes de la racine, par conséquent la 

racine ne se réalise que dans une forme, les consonnes de la racine s'organisent à l'intérieur du 

schème selon un ordre bien précis, ex : fƒ‟il/ f, ‟, l correspondent successivement  à      C1:la 

1
ere

 consonne de la racine, C2:la 2
eme

 consonne de la racine, C3 la 3
eme

  consonne de la racine. 

C1, C2 et C3 peuvent être occupées par n‟importe quelle consonne de la langue        (elles 

sont variables par contre les voyelles  ƒ et i sont invariables, leurs changement nécessite le 

changement du schème). 

Kalima : 

 Selon le modèle néo-khalilien, La kalima
1
 ou" segment signifiant " n'est pas une simple 

combinaison de phonèmes mais c'est le résultat d'une synthèse de deux éléments distincts, à 

savoir la racine et le schème. On peut la définir comme étant  toute tranche phonique 

signifiante inanalysable en segment plus petit. 

 

 

 

 

                                  Les consonnes constituant  la racine  

   

 

                             C1       ƒ               C2              i            C3 

 

                          

 

   

        Représentent avec les trois consonnes  

                                            Le schème (fƒ‟il) du kalima  

      Figure N°2 : La conception du mot (kalima) selon l'école néo-khalilenne 

En plus des consonnes constituant la racine, le mot peut contenir d‟autres consonnes relatives 

au schème, ex : ( C1, C2, C3) → m a C1e C2 a C3 a 

Il existe cependant des mots en langue arabe qui n'acceptent pas ce genre d'analyse c'est le cas 

des items grammaticaux (ils ne seront pas l'objet de notre étude) 

I-3-2  LA  DERIVATION DE POINT DE VUE DE LA THEORIE NEOKHALILENNE 

Selon la théorie néo-khalilienne, le processus de la dérivation constitue un passage 

réversible du A©l vers ses far„-s. Cette opération est désignée par la variation 

incrémentielle, c'est-à-dire, la capacité du A©l d‟accepter des ajouts. L‟opération inverse est 

possible par la suppression de tous les ajouts incrémentés aux A©l, c‟est la variation 

décrémentielle. 

Il faut noter ici, que pour la théorie néo-khalilienne, la racine consonantique de la kalima 

est considérée comme un A©l, qui peut prendre plusieurs formes      (far„-s), selon les 

schèmes dont s‟intègre la racine.par exemple :  

 

 

                                                 
1
 HADJ SALAH .A, linguistique arabe et linguistique générale, Essai d'épistémologie du „ilm al „arabiyya, thèse 

pour le doctorat (Deux tomes), Sorbonne, 1979 



 Revue Dirassat- Université de Laghouat- N° 43-  JUIN  2016 

 

 

8 

 

                                           /k ,t,b/ ( racine relative à la notion de l‟écriture) 

 

                          kƒteb                        maktab 

                                           kitƒb 

 

 

Figure N°03 : la réalisation de la racine selon plusieurs schèmes 

Cependant la racine ne constitue pas le seul A©l, le singulier par exemple constitue le A©l 

par rapport au pluriel, en fait le pluriel n‟est marqué que par un ajout ( la marque du pluriel) 

incrémenté à la forme du singulier. Par exemple : 

muslim                     muslim¹n  

musulman                musulmans 

c‟est-à-dire que pour la théorie néo-khalilienne, le singulier est un A©l, puisque le pluriel et le 

duel doivent avoir une marque pour pouvoir s‟opposer au singulier , la marque du nombre, car 

le féminin singulier aussi a besoin d‟une marque pour le distinguer. 

 

 

                               ªbeb  

 

 

 

 

 

 La variation incrémentielle                                  La variation décrementielle  

Figure N°04 : schéma illustrant le processus de dérivation selon la théorie néo-

khalilienne 

 

A partir de ces données, nous pouvons conclure que le processus de dérivation ne se réalise 

pas de la même manière pour une langue sémitique tel que l‟arabe et pour les langues indo-

européenes. 

Dans la présente étude nous essayer d‟exploiter la conception de processus de 

dérivation, présentée par la théorie néo-khalilenne dans le domaine de la clinique  

 

I-3-3  LA THEORIE NEO-KHALILIENNE ET LA CLINIQUE : 

Cette théorie qui constitue le cadre théorique de notre recherche, a déjà prouvé son apport 

dans l‟analyse du langage pathologique des aphasiques arabophones  

Dans le cadre de l‟élaboration d‟une grille d‟analyse linguistique basée sur le modèle néo-

khalilien, W. BOUDALI (2000) a eu le mérite de tester la capacité, des patients aphasiques  ( 

du type Broca et Wernicke) à produire des dérives à partir des racines données , et pour cela 

elle a construit une série d‟épreuves qui lui ont permis d‟approcher le processus de dérivation 

chez les personnes aphasiques. 

Toutes les épreuves utilisées afin de réaliser cette étude étaient étroitement liées au modèle 

néo-khalilien, ces épreuves comprenaient plusieurs Tâches  qui mettaient en jeu la capacité 

des aphasiques à produire des dérivés  à partir des racines proposés. 

Les résultats de cette étude montrent  que l‟aphasique perd un dénotant formel de la 

kalima ( soit la racine, soit le schème, ;l‟aphasique de Broca qui maîtrise encore la racine de la 

kalima , reste incapable de construire des segments, l‟aphasique de Wernicke par contre 

ªƒb¢n  (pluriel) 

/beaux/ 

ªƒba    (féminin)  

            

/belle/ 

ªbyeb (diminutif) 

        

ªbeb 

 
 

écrivain 
livre 

bureau 
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éprouve des difficultés à garder la même racine, il produit plusieurs segments sur plusieurs 

schèmes mais en introduisant des changements au niveau des consonnes de  la racine. 

«  De ce fait le trouble aphasique est une atteinte dans la dénotation formelle de la racine 

et du schème : le Broca perd la maîtrise du dénotant formel ‘ le schème ’ et le Wernicke perd 

celui de ‘ la racine ‘  tout en gardant relativement celui du schème 
1
 » 

On peut dire que la recherche entreprise par BOUDALI (2000) a permis d‟exploiter pour 

la première fois les innovations de la théorie néokhalilenne. Cette recherche a donné ces fruits 

et elle a démontré comment la théorie néokhalilienne peut être appliquée dans le domaine de 

la  clinique. Le fruit de sa recherche est cette grille d‟analyse qui touche les deux niveaux 

linguistique et pragmatique, et qui constitue un outil indispensable pour le chercheur, 

l‟étudiant et praticien qui s‟intéresse aux troubles aphasiques. 

Pour notre part, nous voulons vérifier les résultats de la recherche de BOUDALI sur 

d‟autres cas, et nous voulons introduire aussi une autre dimension qui n‟était pas prie en 

considération lors de cette étude, est celle de la variation décrémentielle ( la capacité du retour 

vers le A©l), en effet toutes les épreuves utilisée étaient consacrée à la production des dérivés. 

Par la présente étude nous voulons tester non seulement la capacité des aphasiques 

arabophones à produire des dérivés à partir des racines présentées, mais nous voulons 

examiner aussi la capacité des ces aphasiques de manipuler le processus de la dérivation par 

l‟étude de la variation incrémentielle et l‟étude de la variation décrémentielle au niveau de la 

kalima . Et puisque la notion de A©l ne se réduit pas à la notion de la racine, nous avons pris 

en considération lors de cette étude plusieurs type de A©l, par exemple : singulier/ pluriel, 

masculin/féminin….. Notre étude vise à comparer la capacité des sujets aphasiques à produire 

des dérivés à partir des modèles donnés avec leur capacité d‟effectuer l‟opération inverse 

c‟est-à-dire ; le retour vers le A©l. 

II- METHODLOGIE  

II-1-Présentation des cas : 

Sujet N°01 : 

Madame B.F, âgée de 63 ans, femme au foyer, victime de deux  accidents vasculaires 

cérébraux du type ischémique, le premier est survenu en décembre 2004. Le scanner effectué 

après ce 1
er

 AVC a permis d‟observer des lacunes pariétales profondes d‟origine ischémique 

aigue probable. Le scanner effectué après le deuxième AVC survenu le 11-02-2005, c‟est-à-

dire après 14 mois, renforce les conclusions du premier scanner, on note toujours des lacunes 

ischémiques séquellaires  pariétales gauche. Ces deux AVC ont eu pour conséquence une 

aphasie du type Broca et une hémiplégie droite. Cette patiente a été prise en charge juste après 

son accident au sein du service de rééducation fonctionnelle à l‟hôpital de Ben Aknoun 

.L‟examen  clinique  révèle des troubles de la dénomination et des paraphasies sémantiques,  

qui gênent la communication. Par contre la compréhension est bien conservée. Cependant la 

patiente  est très inhibée. 

Sujets N°02 : 

Monsieur D.L, âgé de 70ans, retraité, victime d‟un accident vasculaire cérébrale, daté du 13-

12-2005, le scanner qui a été effectué  après l‟accident  a permis de montrer l‟existence d‟une 

hypodensité pariéto-ventriculaire  gauche. Cet AVC a entraîné une hémiplégie droite et une 

aphasie de Broca. Ce malade a été suivi au service de rééducation fonctionnelle à l‟hôpital de 

Ben Aknoun. L‟examen clinique relève une réduction  importante du langage et on note que 

ce malade est très déprimé. 

II- 2- Matériel et procédure : 

2-1 Elaboration du matériel : 

                                                 
1
 Ibid, p143.  
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Vu l‟absence des tests ayants  pour objectif le diagnostique des troubles de la dérivation, 

destinés aux aphasiques arabophones, nous avons construit à partir du modèle néo-khalilien, 

une série d‟épreuves qui visent à tester la capacité des aphasiques arabophones à produire des 

dérivés à partir d‟un Asl( la variation incrémentielle) d‟une part et leur capacité d‟effectuer le 

passage inverse( la variation décrémentielle), c‟est-à-dire le retour vers le Asl à partir des 

dérivés ( fur¹„). 

Au cours de l‟élaboration de ces épreuves nous avons pris en considération la fréquence 

des mots utilisés. Nous avons choisi des mots fréquents dans l‟arabe algérien pour que les 

épreuves élaborées soient abordables pour les aphasiques arabophones. 

Après l‟élaboration de ces épreuves  nous les avons appliquées auprès de trois aphasiques 

arabophones du type Broca dans une étude pré-expérimentale, et selon les réponses des 

aphasiques et les difficultés observées au cours de leur application, des remaniements ont été 

faits. Il faut signaler aussi que lors de cette étape nous avons observé les difficultés des 

aphasiques à produire des dérivés. 

Ensuite  nous avons appliqué ces épreuves auprès de deux aphasiques arabophones atteints 

d‟une aphasie de Broca. Nous avons voulu appliquer les mêmes épreuves avec des cas de 

Wernicke mais nous n‟avons pas trouvé les cas nécessaires. 

2-2 Présentation des épreuves : 

Les épreuves retrouvées en annexe présentent la forme finale de ces épreuves. Comme nous 

l‟avons déjà signalé ces épreuves ont été élaborées selon les principes du modèle néo-

khalilien. C‟est dans cette optique que nous avons testé deux capacités liées au processus de la 

dérivation. 

 Les épreuves du type A qui sont conçu pour tester la capacité des aphasiques à produire 

des dérives et par là leur capacité d‟ajouter des incréments à un  Asl donné     (la capacité de 

transformation incrémentielle au niveau de la kalima). 

   Exemple : wled  wlƒd 

              [garçon]  [garçons] 

 

 

                   Asl        far„ 

            (singulier)     (pluriel) 

 

 Les épreuves du type B, à travers ces épreuves nous avons essayé de tester la capacité des 

aphasiques d‟effectuer le retour du fur¹„  vers le Asl (la transformation décrémentielle au 

niveau de la kalima).  

 

 

Exemple :   wlƒd     wled 

              [garçons]  [garçon] 

 

 

                  far„         Asl 

            (singulier)     (pluriel) 

 

Nous avons choisi de traiter  quatre type de asl-s et quatre type des furu„ qui les 

correspondent, à savoir :(singulierpluriel), (masculin  féminin), ( nom diminutif) et ( 

nom  agent patient). 

Type A : Epreuves de variation incrémentielle  
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Tâche 1  

Cette 1
ere

 tâche vise à tester la capacité des aphasiques de produire le pluriel à partir du 

singulier. On a introduit les différents types du pluriel retrouvés en arabe tel que le pluriel 

externe (sein) et pluriel interne ( brisé). Cet Tâche exige une maîtrise des différents schèmes 

relatifs à la notion du pluriel. 

 Exemple : meslem    meslm¢n 

               musulman    musulmans 

La consigne était : kikun wahd nqulu ‘alih meslem wkikunu bzef nuqulou ‘alihum..  

Tâche 2 

La deuxième tâche consiste à donner la forme du féminin à partir du masculin. Cette tâche 

exige  une manipulation des différents schèmes qui correspondent à la valeur du féminin. 

Exemple : 

ªbeb      ªƒbba 

[beau]   [belle] 

 

Asl              far„ 

 

La consigne : kikun raŠel nqul¹ ‘al¢h ªbeb wkitkun mra nqul¹ ‘alihƒ…. 

 

 

Tâche 3  

Au cours de cette tâche le patient doit fournir le diminutif du mot présenté ( la forme initiale). 

Exemple : ®fel     ®fayel  

           [garçon]   [ petit garçon ] 

 

             Asl                     far 

La consigne : kikun kbir nqulu ®afel ki nhabu ns‰ruh nqulu ‘alih…… 

Tâche 4 

La dernière tâche est le plus difficile car il exige la déduction du mot (A©l) à partir de la 

phrase et ensuite trouver le dérivé qui le correspond. 

Exemple : naªr¹ l¡ubz min „and ……l¡bƒz 

 

 

La consigne : na‘®ik Šumal naqs¢n  wanta kammelhum 

 

Type B : Epreuves de variation décrémentation : 

Tâche 1  
Cette tâche consiste à produire le singulier du mot, à partir de son pluriel. Il faut noter que là 

aussi nous avons pris en considération les types du pluriel spécifique de l‟arabe , à savoir le 

pluriel externe et interne.  

Exemple : nŠ¹m              naŠema  

              [étoiles]                 [étoile] 

 La consigne  de cet Tâche était : kikun „adna bzef nqulu nŠ¹m kitkoun wahda nqul¹………. 

Tâche 2 

Lors de cette  deuxième tâche  le patient doit fournir le masculin du féminin présenté . au 

cours de cet Tâche nous avons introduit deux types du schème du féminin, le premer qui 

consiste à ajouter ta‟ ta‟ni± ( la marque du féminin qui consiste à ajouter la syllabe at en fin 

du mot et  le phonème  „t‟ ne se prononce pas dans tous les cas) .  

Exemple :  
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Ÿn¢n       Ÿn¢na(t) 

[doux]   [douce] 

Le deuxième type du schème relatif à la valeur du féminin ne se réduit pas à l‟ajout de la 

syllabe „at mais il correspond à un changement complet du schème.  

Exemple :  

Ÿbel   Ÿb¢la 

La consigne de cet Tâche est : kitkun mra nqulu „aliha Ÿn¢na, kikun raŠel nqulu „l¢h……. 

 

Tâche 3 

La troisième consiste à produire la kalima à partir de son diminutif qui vise à diminuer la 

valeur du nom se réalise par la transformation du schème de la kalima vers le schème qui 

correspond au diminutif. 

Exemple : 

seŠyera  seŠra 

[petit arbre]  [arbre]  

la consigne était : kitkun s‰ira nqul¹ „alihƒ seŠyera wkitkun keb¢ra nqul¹ „al¢hƒ 

Tâche4 

 Cette fois-ci le dérivé n‟est pas présenté seul, dans ce cas  l‟aphasique doit d‟abord  déduire 

quel est le dérivé cible à partir de la phrase donnée, en suite il doit trouver l‟Asl qu‟il le 

correspond, ce qui constitue une tâche plus difficile par rapport aux Tâches précédents. La 

consigne : na„®ik Šumal wanta kammelhum 

Il n‟est pas anecdote de mentionner ici que nous avons commencé la passation des 

épreuves par les épreuves du type B, c'est-à-dire les épreuves consacrées à l‟étude de la 

transformation décrémentielle, car nous avons noté, au cours de la phase de pré 

expérimentation que les épreuves du type B étaient plus faciles pour les aphasiques de Broca 

par rapport aux épreuves du type A. La passation des épreuves s‟est déroulée dans une salle 

calme, d‟une façon individuelle et dans des conditions favorables. 

RESULTATS ET DISCUSSION : 

Nous avons appliqué nos épreuves auprès des cas d‟aphasie de Broca, ce qui justifie la 

réduction de leurs réponses. 

Nous avons  présenté l'analyser les réponses des deux cas en même temps parce qu‟on 

n‟a pas trouvé des différences qualitatives entres les performances des deux cas mais on a 

observé que la première  malade avait fournie plus de réponses par rapport au deuxième 

aphasique. Mais les erreurs observées sont du même ordre. 

Il faut noter aussi que nous n‟avons pris en considération les troubles d‟ordre 

phonétique au cours de l‟analyse des résultats. 

 singulier  pluriel  

Tâche 1(type B) : du pluriel au singulier  

Les réponses des aphasiques à cette tâche qui consiste à produire le mot singulier du pluriel 

présenté, étaient juste dans la plus part des cas, quel que soit le schème du pluriel présenté et 

quel que soit le schème du singulier demandé. Et  même lorsque les aphasiques ne trouvent 

pas la bonne réponse, soit ils répètent le mot  présenté par l‟examinatrice, soit ils gardent  le 

silence mais ils ne modifient jamais la structure du mot. Cette remarque est valide même pour 

toutes les épreuves présentées ici. 

Tâche 1( type A) : du singulier au pluriel  

Au cours de cette tâche on remarque une nette augmentation des erreurs commises par les 

aphasiques, par rapport à l‟Tâche précédent. Afin de combler leur incapacité d‟effectuer les 

changements nécessaires pour avoir le pluriel du mot présenté, ils ajoutent au mot présenté un 

autre mot qui indique le pluriel. Par exemple :  
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„¢n   zuŠ  „¢n 

œil     deux œil  

Faute de ne plus pouvoir effectuer le passage du a©l vers ses far„-s ( dérivés), les aphasiques 

s‟appuient sur d‟autres mots indiquant le pluriel.  

 

 masculin   féminin 

Tâche 2(type B) : du féminin  au  masculin 

Dans cette tâche qui consiste à  fournir le masculin   des mots présentés ; les aphasiques n‟ont 

pas trouvé de difficultés pour la production du masculin, que ce soit pour les mots qui 

nécessitent un changement complet du schème. Par exemple : Ÿb¢la  Ÿbel ( corde féminin 

– corde masculin ), ou bien pour les mots , où il fallait enlever juste la valeur/a/ du féminin. 

Par exemple : mr¢†a  mr¢† 

Tâche 2( type A) : du masculin  au féminin 

Durant cette tâche, les aphasiques ont échoué  à produire le féminin du mot présenté, 'on n'a 

pas obtenu aucune réponse juste et ils se sont  appuyé sur la consigne de l'Tâche, " la femme 

du chien, c'est la…….", pour produire les dérivés. Alors on a obtenu la réponse suivante  

"mra'" [ femme ] pour chienne. (Ce genre de réponses est retrouvé dans les reposes des deux 

aphasiques),  

 kalima   diminutif 

tâche2 (type B) : du diminutif  vers la kalima 

Lors de cette tâche, les aphasiques nous ont fournies de toutes les kalima-s, qui 

correspondaient aux diminutifs présentés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé de difficultés à 

produire les mots à partir de leurs diminutifs, contrairement à l'Tâche précédant. 

Tâche 3( type A) : de la kalima vers son diminutif  

Là encore, les aphasiques n'ont pas réussi à produire le diminutif des mots présentés et ils ont 

répété les items présenté par l'examinatrice sans pouvoir introduire des changements 

quelconques sur ces items.   

 

 Complément de phrases (A©l  far‘) 

Tâche 4(type B) :  

La tâche demandée est plus difficile par rapport aux Tâches précédents, cependant on 

remarque que là aussi le nombre des bonnes réponses est nettement supérieur par rapport à 

l'Tâche suivant. 

  

 Il est intéressant aussi de constater que lorsque les aphasiques ne réussissaient pas à produire 

des A©l-s qui correspondaient aux dérivés présentés, ils produisaient des mots 

sémantiquement proches par rapport aux items présentés, on  peut interpréter  cette 

constatation par la compensation des déficits rencontrés au niveau des transformations 

morphologiques par le recours au lexique qui reste intact d'après  les réponses de ces 

aphasiques. 

1- Par exemple: zebbƒl yerfed …………. Lhmag > zbel 

Tâche 4( type A) :  

On retrouve ici  le même type des difficultés observées lors des Tâches du type A, dans la 

plupart des cas les aphasiques se contentent de répéter les mots prononcés par l'examinatrice 

ce qui prouve encore une fois leur incapacité à produire des dérivés à partir d'un Asl donné. 

À partir des résultats obtenus,  on peut dire que les aphasiques de Broca ont perdu la 

capacité de variation incrémentiele au niveau la kalima ce qui justifie leur incapacité de 

fournir des dérivés ,en apportant des changements (réversibles) aux mots Asl présentés , 
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cependant ils se montrent  encore capables d'effectuer le passage inverse, c'est-à-dire le retour 

vers le Asl, ce qui prouve qu'ils maitrisent  toujours la capacité de variation décrémentielle. 

La perte de capacité incrémentielle chez les aphasiques de Broca explique leur incapacité 

de  pouvoir manipuler les différents schèmes relatifs à la racine, mais cette perte est 

compenser par l'opération inverse qui est la capacité de variation de décrémentielle, ce qui 

prouve que les aphasiques de Broca sont encore capable de retrouvé la racine quel que soit le 

schème vehiculant cette racine. 

Nos résultats s'accordent avec ceux rapportées par W.BOUDALI (2000), qui a déja 

prouvé que les aphasiques de Broca one perdu la capacité d'incrémenter des ajouts à la racine. 

Et en même temps nous avons pu démontrer que ces derniers maitrîsaient encore la capacité 

de décrémentation qui exige la suppression de tous les ajouts pour retrouver le point de départ 

,à savoir le Asl. 

Les resultats obtenus par cette recherche renforce aussi les données rapportées par 

Mimouni et Coll 1998 qui ont retrouvé que l'accès au singulier à partir pluriel se faisait   plus 

rapidement, par rapport à l‟accès du pluriel à partir du singulier chez les aphasiques de Broca, 

ce qui peut être interprété selon la théorie néo-khalilienne  par la perte de la capacité de la 

variation incrémentielle et la conservation de la capacité de variation décrémentielle chez les 

aphasique de Broca.  

Les résultats obtenus, qui mettent en relief une dissociation entre les performances des sujets 

aphasiques au niveau de la variation incrémentielle et de la variation décrémentielle, sont 

compatibles avec la conception de dérivation adoptée par la théorie néo-khalienne qui 

consiste à un  passage reversible du A©l vers ses fur¹„.  

Conclusion: 

A travers la présente étude nous avons essayé de traiter les troubles du processus de la 

dérivation chez des aphasiques de Broca parlant l‟arabe algérien, en adoptant le modèle néo-

khalilen . 

Selon la théorie néo-khalilienne le processus de la dérivation exige la manipulation de 

deux opérations , à savoir la variation incrémentielle et la variation décrémentielle . 

Dans cette optique, des épreuves ont été construites afin d‟aborder les troubles du 

processus de la dérivation observés chez les sujets aphasiques arabophones. 

Les résultats aux quels nous sommes parvenus révelent une dissociation des perfomances 

des sujets aphasiques à l‟égard des épreuves qui exigent une maîtrise des la capacité de 

variation incrémentielle et celles qui exigent une maitrîse de la capacité décrémentielle  

Faute de ne plus pouvoir maitrîser la capacité d‟incrémentation au niveau de la kalima, les 

aphasiques de Broca ont perdu la capacité de générer des dérives à aptir d‟un A©l, mais ils 

ont gardé en même temps la capacité de décrementation, qui assure encore leur capacité 

d‟effectuer le retour des fur¹„ vers le A©l . 

Cette étude a été menés auprès de deux aphasiques de Broca seulement, d‟ou la necessité 

d‟effectuer cette étude sur un nombre plus important et touchant les deux type d‟aphasie; 

l‟aphasie deBroca et l‟aphasie de Wernicke. 
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Annexe 

 

Epreuves type A Epreuves type B 

Tâche N° 01  : du singulier vers le pluriel  Tâche N° 01  : du pluriel vers le singulier 

1- kalb                     klƒb          

2- wled             

3- miftƒŸ          

4- nuwara                      

 5- qa®a 

 6- „¢n                                                

7- kas                                                         

8- ªaŠra                                                                                                                                              

9- sa„ a                                                                                       

10- wƒd 

1- Ÿkayyƒt            Ÿkayyƒ  

2- „askar 

3- lyƒm 

4- ‟aŸlam 

5- lbƒbr 

6- d„ƒw¢ 

7- lŸ¹t 

8- nŠ¹m 

9- ryyƒŸ 

10- n¹f¹s 

Tâche N° 02 : du masculin  vers le féminin Tâche N°2  : du féminin vers le masculin 

1- ba®           ba®®a 

2- kalb 

3- „sal  

4- fƒtaŸ 

5- ªbƒb  

6- sbƒŸ 

1- sƒmyya               sƒm¢ 

2- Ÿn¢na 

3- mr¢da 

4- Ÿb¢la 

5- ¡al¢da 

6- lŸ¢ma 

Tâche N° 03:de la kalima vers son dimunitif Tâche N° 03:du dimunitif vers la kalima 

1-  ktƒb               ktayb 

1- qat  

2- ®fel  

3- s‰¢r 

4- „mƒr 

5- sm¢n                                             

1- ªrayba                 ªurba 

2-  ªŠyra 

3-  ®abys¢ 

4- qany® ra 

5- ¡byza 

6- m‰irfa 

Tâche N° 04: Complément de phrase Tâche N° 04: Complément de phrase 

1- nªru l¡ubz min „and .....l¡bƒz 

2- nªru lben min „and ............... 

3- nªru lŸ¹t min „and .............. 

4- nªru l¡udra min „and ............ 

5- nªru lŠƒŠ min „and .............. 

6- nªru lqahwa min „and ........... 

2- sa‟adji ye¡dem  …..swaye„ 

3- ©ba‰ ye©ba‰ b…………… 

4- lkƒteb yekteb ………….. 

5- lŸ®ƒb yebi„……………… 

6- zebbƒl yerfed …………. 

7- say‰¢ yebi¢„…………….. 
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Résumé  

Dans cet article, nous analysons la relation causale entre la croissance démographique, la 

croissance économique et la consommation d'énergie électrique en Algérie, au sens de 

Granger. L‟objectif étant   de déterminer les implications de cette relation en terme de 

politique économique. Cette analyse  s'est faite sur la base des tests de stationnarité et de 

causalité à la Granger à partir des données annuelles: la population totale, le produit interne 

brut et  la consommation d'énergie électrique sur la période 1960-2013. Il ressort des résultats 

de l'étude qu'il existe un très fort couplage entre le PIB et la croissance démographique, et une 

relation causale entre la croissance démographique et la consommation d'énergie électrique. 

Alors qu‟il y a n‟y a aucun lien de causalité entre la croissance économique et la 

consommation électrique 

Les mots clés: la croissance démographique, PIB, la consommation d'électricité en Algérie, la 

méthode de Granger, La relation de causalité, la stationnarité, la Co-intégration 

 

Abstract 

In this article, we analyze the causality relationship between demographic growth, 

economy and electricity consumption in Algeria according to Granger Method. The purpose 

is to determine the involvement of this relationship in terms of political economy. This 

analysis is made according to stationnarity tests based on the annual data: total population, 

gross domestic product and energy consumption during the period 1960 to 2013. Study results 

are showing that there is a strong relationship between gross domestic product and 

demographic growth as well as a causal relationship between demographic growth and 

electricity consumption.  

Keywords: causality relationship, demographic growth, economy and electricity consumption 

in Algeria, Granger Method. 

 

جقوم هره الوزقت البدثبت بدزاست وجدليل العالقت السببيت بين  مل مً الىمو السهاوي، الىاجج اإلادلي  ملخص:

هدف جددًد آلاجاز اإلاترجبت على هره ت في الجزائس،  وفقا إلاىهجيت حسهجس، بالخام واستهالك الطاقت النهسبائي

، الىاجج اإلادلي (POP)باسخخدام بياهاث سىويت لهل مً: عدد السهانالعالقت في السياست الاقخصادًت للدولت، 

وبييت  ،2013-1960مً خالى الفترة اإلامخدة  (Lelec_Cons)، واستهالك الطاقت النهسبائيت في الجزائس (PIB)ؤلاحمالي 

هخائج الدزاست أن هىاك عالقت قويت حدا بين الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي والىمو السهاوي، وحود عالقت سببيت بين 

الىمو السهاوي واستهالك الطاقت النهسبائيت، فيدين غياب العالقت سببيت بين الىمو الاقخصادي اي الىاجج 

 لنهسبائيت في الجزائس..الداخلي الخام واستهالك الطاقت الطاقت ا

: الىمو السهاوي، الىاجج اإلادلي الخام، استهالك النهسباء في الجزائس، مىهجيت حساهجس، الكلمات املفتاحية

 العالقت السببيت، الاسخقسازيت، الخهامل اإلاشترك.
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I. Introduction: 

Le rôle de l'énergie dans notre  vie  est à la fois limité et considérable; limité au sens où il 

ne s'agit que d'un bien de consommation pour les ménages, d'un bien intermédiaire pour les 

entreprises. Considérable, car Elle a  une importance décisive pour l'économie nationale, par 

son propre poids dans l'activité économique générale, sans énergie, tout s'arrête: transport, 

agriculture, industrie, éclairage, cuisinières.  

L'environnement socio-économique d'une façon générale, la croissance  démographique 

et l'économie nationale en particulier, ont un impact certain sur le secteur énergétique 

notamment l'énergie électrique dans tous les pays du monde qu‟ils soient développés ou en 

développement.  Et le rapport entre PIB et la consommation d'énergie est très variable dans le 

temps et dans l'espace. 

Nous nous proposons dans le cadre de cette étude, de répondre à la problématique 

suivante: Existe-il en Algérie une relation de causalité au sens de Granger entre les trois 

variables : le PIB, la croissance  démographique et l'énergie électrique consommée?   Le but 

de notre étude est de répondre aux questions suivantes :  

- Le PIB est-il le déterminant de la consommation d'énergie électrique? Ou inversement ? 

- La croissance démographique est- elle une  cause de la consommation d'énergie 

d'électrique? Ou     inversement ? 

- le PIB est-il la cause de croissance démographique? Ou c‟est plutôt l‟inverse qui est vrai ? 

-  existe-t-il une relation de causalité bidirectionnelle entre les trois variables : PIB, la 

consommation d'énergie électrique, et la croissance économique? 

I.1. L'énergie électrique  

La demande ou la consommation d'électricité en  Algérie, depuis l'indépendance  jusqu‟à 

nos jours, a connu un développement spectaculaire. La croissance de la consommation de 

l‟électricité a atteint son niveau le plus élevé dans les années soixante-dix, avec un taux de 

croissance annuelle moyen de 13 % enregistré entre 1970 à 1980. En outre,  la consommation 

d'électricité qui était de l'ordre de 13000GWh en 1990, a pu atteindre un niveau de 43150 

GWh en 2012 et 45055 GWh en 2013.  Ces données mettent en évidence une croissance de la 

demande d‟électricité sur la période 1990-2000 à un rythme annuel de 4.8% par an. Ce taux a 

considérablement augmenté pour atteindre un taux annuel de  5.6% par an sur la période 

2000-2007, avant de se stabiliser à 4.4% entre 2012et 2013. 

Cette hausse de la consommation de l'électricité s‟est accompagnée d‟un  développement 

économique du pays et d‟une augmentation du niveau de vie de la population. En effet, le PIB 

par habitant a fortement et régulièrement crû: il est passé de 1166.5 a 3244$ ($ constant2005) 

entre 1962 et 2013. Ainsi, le progrès social enregistré chez la population algérienne a induit 

une évolution continue de la demande en électricité et d'autre part la croissance 

démographique a joué un rôle important dans la croissance de la consommation d'électricité. 

I.2. La démographie: 

La population algérienne a connu une accroissement naturel durable depuis 

l'Independence en 1962. En effet, le taux  de croissance  naturel  a atteint son niveau le plus 

élevé dans les années soixante-dix, avec un taux de croissance annuelle 33.71‰. A la fin de  

cette période historique, la population algérienne a continué sa croissance mais avec un taux  

inférieur.  Ainsi, la population algérienne a atteint  35. 978 millions d‟habitants en 2010, 

36. 717 en en 2011, 37 .495 millions d‟habitants en 2012, 38. 297 millions d‟habitants en 

2013, et 39. 114 millions d‟habitants en 2014. Le taux de croissement naturel a dépassé la 

barre de 2%, respectivement (2.03%, 2.04%, 2.16%,2.07%et 2.15%). Face à  cette forte 

croissance de population,  il y a une grande demande de biens et services telle que la demande 

de l'électricité. 
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. Ce papier est organisé en quatre sections, la première section est une introduction où 

l‟on présente les variables à étudier. La deuxième section exprime les  différents modèles de 

la consommation d'électricité utilisés dans la littérature théorique, et présente brièvement la 

spécification des modèles utilisés dans cet article. Dans une troisième section, nous    

présentons les données utilisées dans l'analyse empirique ainsi que la méthodologie utilisée. 

Enfin, nous allons présenter  les résultats empiriques et la discussion. Nous terminons notre 

analyse par une section qui résume les conclusions de l'étude et on discute les implications 

politiques. 

II.  Revue de littérature: 

Les études de la relation de causalité entre la croissance démographique, économique et la 

consommation d‟énergie électrique  sont nombreuses surtout dans les pays industrialisés. 

Cependant, elles aboutissent à des résultats divergents. 

Le travail pionnier de la première génération est celui de Kraft et Kraft(1978). Utilisant la 

technique de Sims, ces deux auteurs ont trouvé une causalité unidirectionnelle entre le PIB et 

la consommation d'énergie aux USA sur la période 1947-1974. Le papier de Kraft et Kraft a 

été critiqué par Akarca et long(1980). Ces derniers ont noté que la période choisie était 

instable, car elle incluait le premier choc pétrolier. Ils ont souligné que les résultats obtenus ne 

seraient pas les mêmes si cette période était écourtée de deux ans.  Ils ont donc repris l'analyse 

avec la même technique, sur une période plus homogène allant de 1950 à1968. Le test a 

révélé le manque de causalité entre le PIB et la consommation d'énergie.   

Le premier texte de la deuxième génération semble être celui de Nachane, Nadhkani et 

Karnik (1988). Adoptant l'approche de la Co-intégration d'Engle et Granger, ils ont trouvé une 

relation de long terme entre la consommation d'énergie et la croissance économique pour onze 

pays en développement et cinq pays développés. La méthodologie d'Engle et Granger a été 

ensuite appliquée par de nombreux auteurs à différents pays avec des résultats parfois 

ambigus. L'étude de H.Yang(2000) sur la province chinoise de Taiwan a conduit à une 

causalité bidirectionnelle entre croissance et consommation d'énergie sur la période 1954-

1997. L'analyse d'A. Aqueel et M.Butt (2001) sur le Pakistan, en intégrant l'emploi comme 

variable additionnelle et en appliquant une version du test de Granger proposé par Hsiao, 

infère que la croissance économique  cause la consommation totale d'énergie 

Masih et Masih (1996) sont parmi les premiers auteurs à utiliser la méthodologie de 

Johannsen dans la recherche des relations entre énergie et croissance. Ainsi, dans une série 

d'articles concernant six pays asiatiques (l'Inde, le Pakistan, l'Indonésie, la Malaisie, 

Singapour et les philippines), leurs études ont abouti aux conclusions suivantes:  

- Il existe une relation de long terme entre les deux variables dans le cas de l'Inde, le Pakistan 

et l‟Indonésie; 

- La consommation d'énergie "cause" le PIB en Inde; 

- Le PIB " cause" la consommation d'énergie en Indonésie; 

- Il existe une causalité bidirectionnelle entre la consommation d'énergie et le PIB au 

Pakistan; 

- Pour les trois pays restants (Malaisie, Singapour et philippines), l'utilisation d'un VAR 

ordinaire a révélé l'inexistence de relation causale entre le PIB et la consommation d'énergie. 

Le cas de la Turquie a été testé sur la période 1960-1995 par U. Soytas et Sari R. (2001). 

Le résultat indique une causalité unidirectionnelle de la consommation d'énergie vers le PIB : 

la consommation d'énergie affecte positivement le PIB ; et cela suggère qu'il est possible, qu'à 

long terme, le programme d'économie de l'énergie puisse influencer la croissance 

économique. La relation entre l'énergie et la croissance économique a été étudiée, toujours 

dans le cadre d'un modèle multivarié incluant le capital, le travail, l'énergie et le PIB, par W. 

Oh et K. Lee (2004) pour la Corée sur la période 1970-1999. Le modèle à correction d'erreur 
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indique une causalité bidirectionnelle de long terme entre l'énergie et la croissance 

économique, et unidirectionnelle de court terme de l'énergie vers la croissance économique.  

En Afrique  les études sur le lien entre le niveau de richesse d‟un pays et sa consommation 

d‟électricité sont peu nombreuses mais on peut citer  parmi lesquels quelques travaux ceux de 

Ebohon, O. J et all. sur la Tanzanie et le Nigéria. Utilisant le test classique de Granger, cet 

auteur trouve une causalité bidirectionnelle entre la croissance économique et la 

consommation d'énergie pour ces deux pays. La deuxième étude plus récente concerne le 

Malawi et a été réalisée par C.Jumbe (2004). S'appuyant sur la méthodologie d'Engel et 

Granger de la Co-intégration et la causalité au sens de Granger, son analyse a abouti à la 

conclusion selon laquelle, d'une part, qu'il y a une causalité bidirectionnelle entre les 

consommations d'électricité et le PIB. Enfin, l'étude de  Kané (2009) pour analyse de 

l'intensité énergétique du produit intérieur brut au sein de l'UEMOA a utilisé des données de 

panel hétérogènes non stationnaires et des tests de co-intégration, Le modèle économétrique a 

pris en compte quatre variables explicatives à savoir l‟investissement, la structure productive, 

le PIB par habitant et le taux d‟urbanisation. Le résultat de son étude montre que  l‟intensité 

énergétique du PIB au sein de l‟UEMOA dépend largement du niveau d‟investissement, de la 

structure des économies et du taux d'urbanisation.  Ils ont montré également que la 

consommation d'énergie est dominée par le secteur industriel.  

Belloumi (2009) a utilisé la technique de Co-intégration de Johansen pour examiner la 

relation entre la consommation d'énergie par habitant et le produit intérieur brut par habitant 

en Tunisie pendant la période (1971-2004). Le test de causalité de Granger s‟est effectué à 

partir d‟un modèle vectoriel à correction d‟erreur (VECM). Les résultats de l'estimation 

indiquent qu'il y a une relation de causalité bidirectionnelle de long terme entre les deux séries 

et une causalité unidirectionnelle de court terme de la consommation d‟énergie au PIB 

Yoo S.H., et Kwak S.Y., (2010) ont analysé la consommation d‟électricité et le PIB réel de 

sept pays d‟Amérique du sud sur la période 1975-2006: Argentine, Brésil, Chili, Columbia, 

Equateur, Pérou et Venezuela. Les résultats indiquent que le lien de causalité entre la 

consommation d'électricité et la croissance économique varie en fonction des pays. Il y a une 

relation de causalité unidirectionnelle de la consommation d'électricité vers le PIB pour  

l‟Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie et l‟Equateur. Cela veut dire qu'une augmentation 

dans la consommation d'électricité affecte directement la croissance économique dans ces 

pays. 

Au Venezuela, il y a une causalité bidirectionnelle entre la consommation d'électricité et la 

croissance économique. Cela implique qu'une augmentation de la consommation d'électricité 

affecte la croissance économique directement et cette croissance économique stimule aussi la 

consommation d'électricité dans ce pays. Cependant, aucun lien de causalité n'existe au Pérou. 

Au même moment, Yu et Choi (1985) étudient l'existence de relation entre la 

consommation d'énergie et le PNB sur un panel de pays composé du Brésil, des USA, du 

Royaume Uni, de la Pologne et de la Corée du Sud. Ils parviennent à la conclusion qu'il 

n'existe aucune relation de causalité entre la consommation totale d'énergie et le PNB pour les 

USA, le Royaume Uni et la Pologne. Par ailleurs, ils détectent un lien causal allant du PNB 

sur la consommation d'énergie pour la Corée du Sud et le contraire pour les Philippines. 

Quant à Jumbe (2004), ces travaux ont conclut qu‟il existe une relation de causalité 

unidirectionnelle du PIB vers la consommation d‟électricité sur la période de 1970 à 1999 au 

Malawi. 

En Chine, Shiu et Lam (2004) ont eu recours au test de causalité de Granger pour mettre 

en évidence le lien causal entre la consommation d'électricité et le PIB réel sur la période 

1971- 2000. Ils aboutissent au fait que la consommation d'électricité cause le PIB au sens de 
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Granger. Ainsi, les initiatives et innovations dans le domaine de l'électricité contribuent à 

l'amélioration de l'activité économique. 

En Turquie, Galip Altinay et al (2005), ont eu recours à deux tests à savoir le test de 

Dolado-lukepohl dans un VAR à niveau et celui de Granger selon la procédure de Toda-

Yamamoto (1995) pour mettre en évidence les relations entre la consommation d'électricité et 

le PIB réel sur la période 1950-2000. Après estimation, les deux tests utilisés pour leur 

modélisation ont donné une preuve solide de la présence d'une causalité unidirectionnelle 

allant de la consommation d'électricité au revenu. Au vu de ces résultats, Galip Altinay et Al 

encouragent des politiques visant à améliorer les services de fourniture d'électricité car elles 

sont une importance vitale pour une augmentation de la consommation d'électricité qui 

permettrait de soutenir la croissance économique. 

Ghaderi., S.F., M.A., Azedah et S Mohammadzadeh (2006), ont étudié la relation entre la 

consommation d'électricité et la valeur ajoutée (croissance économique) en IRAN pour la 

période entre 1980 et 2001; le test de causalité a montré que la consommation d'électricité en 

Iran n'a pas beaucoup d'impact sur la valeur ajoutée entre la plupart des industries et la 

croissance économique de la matière. 

Sur les îles Fidji, pays dépendant de l'énergie pour son développement, P. Narayan et 

Singh (2006) ont réalisé une étude sur les liens entre la consommation d'électricité et le PIB. 

Ces auteurs utilisent dans leurs analyses les nouvelles techniques de Co-intégration 

développée par Pesaran, Shin et al (2001) et la causalité de Granger. Les tests économétriques 

appliqués pour ce pays révèlent qu'il existe une relation de causalité de long terme allant de la 

consommation d'électricité vers le PIB.  

Ali Arcaravci et Ilahn Orzturk (2011) ont utilisé approche ARDL de Pesaran et Al (2001) 

pour étudier la relation et le sens de causalité entre la consommation d'électricité et le PIB 

pour onze (11) pays du Moyen Orient et de l'Afrique du Nord de 1990 à 2006. Les résultats 

du test de Pesaran révèlent une absence de relation d'équilibre de long terme entre la 

consommation d'électricité et la croissance économique en Iran, au Maroc et en Syrie. De ce 

fait, les auteurs ont décidé de les éliminer de l'échantillon. Toutefois, l'étude a révélé 

l'existence de relation entre les niveaux de consommation d'électricité et de croissance 

économique pour l'Egypte, Oman et l'Arabie Saoudite. 

Quant à la relation entre la croissance démographique, la consommation  d'énergie 

électrique et la croissance économique.  Il y a une rareté d‟analyses empiriques à l‟exception 

de quelques études. Ainsi, Sylvain Dufresne(2007)  ont montré qu'il existe une relation 

tendancielle étroite entre l'augmentation de la demande de l'électricité, l‟évolution 

démographique et la croissance économique; Durant les vingt-cinq dernières années (1982-

2007), le PIB du Québec a augmenté en moyenne de 2,3% par an, alors que la population 

québécoise augmentait annuellement de 0,6%, ce qui représente une hausse de la richesse 

collective de 1,7% par an. Lors de cette période, la consommation d‟électricité a progressé 

pratiquement au même rythme que le PIB, soit 2,3% par an.  

Ils ont  constaté une forte corrélation entre la consommation d'électricité et les variations 

du PIB réel au Québec sur une période de plus de quarante ans (1962-2007) au cours cette 

période la consommation d'électricité augmenté en moyenne de 3.7% par année. 

Luc Roy (2007) a analysé l'effet de la croissance démographique et la consommation 

d'électricité, il trouve que la croissance démographique, surtout celle des ménages a un effet 

important sur la consommation électrique, Après une relative stabilité depuis le début des 

années 90 la consommation moyenne des ménages a augmenté de près de 1 000 

kWh/abonnement (6%) depuis 1998, jusqu'à 2006, et selon les estimations qui ont été faites, 

la croissance démographique aura un impact de 8 à 10 TWh sur une croissance totale prévue 

d‟environ 20 TWh au Québec durent la période 2006-2020. 
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III. Données et  Méthodologie: 

-  Les données:  

Les données exploitées dans cette étude proviennent de la base de données World 

Development Indicators de la banque mondiale. Elles s‟étalent sur la période 1960-2013.  Les 

données utilisées pour les besoins de l‟étude sont les suivantes : 

- le Produit Intérieur Brut (PIB) en termes réels exprimé en milliards de dollar constants 2005. 

- la population exprimée en million habitant (Mh)  

- la consommation d‟électricité exprimée en Kilowatts heures (KWh). 

-Méthodologie:  

Dans notre étude, pour analyser la relation entre la croissance démographique, la 

croissance économique et la consommation énergétique on va suivre la méthodologie  

suivante: 

     Premièrement,  on étudie les propriétés statistiques de chacune des séries temporelles, 

lesquelles propriétés conditionnent la qualité des résultats que  nous obtiendrons. Ainsi, nous 

allons vérifier  la stationnarité des séries, ainsi que leur ordre d'intégration à l'aide des tests de 

racine unitaire de Dicky-Fuller augmenté (ADF). Dans l'étape suivante, on introduit la théorie 

de la Co-intégration qui permet de spécifier les relations stables à long terme. Dans la 

troisième et  dernière étape une fois la Co-intégration testée entre les variables, on estime le 

modèle à correction d'erreurs qui permet de modéliser conjointement les dynamiques  de court 

et long termes. Enfin, on boucle cet exposé méthodologique par la présentation du test 

causalité de Granger.  

a) Teste de stationnarité: La stationnarité renvoie au caractère infiniment persistant des 

séries à la suite d‟aléa. Cette propriété est souhaitée dans le cadre des estimations sur des 

données temporelles car elle évite les risques de régressions fallacieuses (Kého, 2004). Ce test 

vise à déterminer l‟ordre d‟intégration des variables. Il existe plusieurs types de tests de 

stationnarité. Le test Dickey-Fuller Augmentés (ADF, 1981) a été retenu pour les travaux sur 

le logiciel Eviews. 

- Tests de Racine unitary: 

Les tests de racine unitaire « Unit Root Test » permettent non seulement de détecter 

l‟existence d‟une non-stationnarité mais aussi de déterminer de quelle non-stationnarité il 

s‟agit (processus TS ou DS) et donc, la bonne méthode pour stationnariser la série temporelle 

analysée.  

 Le test de racine unitaire le plus utilisé empiriquement est  le test de Dickey-Fuller 

augmenté (ADF).  

1) Tests de racines unitaires : tests de Dickey-Fuller (1979) 

Les tests de Dickey-Fuller (DF) permettent de mettre en évidence le caractère stationnaire ou 

non d‟une chronique par la détermination d‟une tendance déterministe ou stochastique. 

Les modèles servant de base à la construction de ces tests sont au nombre de trois. Le principe 

des tests est simple:  

si l‟hypothèse H0: φ1 = 1 est retenue dans l‟un de ces trois modèles, le processus est alors non 

stationnaire. 

- Modéle autorégressive d'ordre 1:                        
- Modél autorégressif avec constante:                     
- Modél autorégressive avec tandance:                       

Si l‟hypothèse Ho est vérifiée, la chronique xt n‟est pas stationnaire quel que soit le 

modèle retenu. Dans le dernier modèle [3], si on accepte H1: φ1 < 1 et si le coefficient b est 

significativement  différent de 0, alors le processus est un processus TS ; on peut le rendre 

stationnaire en calculant les résidus par rapport à la tendance estimée par les moindres carrés 

ordinaires. Sous Ho, les règles  habituelles de l‟inférence statistique ne peuvent pas être 
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appliquées pour tester cette hypothèse, en particulier la distribution de Student du paramètre 

φ1 ; Dickey et Fuller ont donc étudié la  distribution asymptotique de l‟estimateur φ1 sous 

l‟hypothèse H0. 

2) Les tests de Dickey et Fuller Augmentés: 

Les tests de Dickey-Fuller Augmentés (ADF, 1981) sont fondés, sous l‟hypothèse alternative 

|φ1| < 1, sur l‟estimation par les MCO des trois modèles : 

- Modéle 1: sans constant, sans  tendance :                ∑   
 
                 

- Modél 2 : avec constant, sans tendance:              ∑   
 
                    

- Modél 3 : avec constant, avec tendance:            ∑   
 
                   

Avec :          

Le test se déroule de manière similaire aux tests DF simples, seules les tables statistiques 

diffèrent. La valeur de p peut être déterminée selon les critères d'Akaike ou de Schwarz, ou 

encore, en partant d‟une valeur suffisamment importante de p, on estime un modèle à p – 1 

retards, puis à p – 2 retards, jusqu‟à ce que le coefficient du pième retard soit significatif.  

3) Le test de Phillips et Perron (1988): 

Ce test est construit sur une correction non paramétrique des statistiques de Dickey-Fuller 

pour prendre en compte des erreurs hétéroscédastiques. Il se déroule en quatre étapes : 

1. Estimation par les moindres carrés ordinaires des trois modèles de base des tests de 

Dickey-Fuller et calcul des statistiques associées, soit et le résidu estimé. 

2. Estimation de la variance dite de court terme    ̂  
 

 
∑  

  

3. Estimation d'un facteur correctif   
 
  (appelé variance de long terme) établi à partir de la 

structure des covariances des résidus des modèles précédemment estimés de telle sorte que les 

transformations réalisées conduisent à des distributions identiques à celles du Dickey-Fuller 

standard:   
  

 

 
∑   

  
     ∑ (  

 

   
) 

   
 

 
∑        
 
     . 

4. Pour estimer cette variance de long terme, il est nécessaire de définir un nombre de retards 

l (troncature de Newey-West) estimé en fonction du nombre d'observations      

  (    ⁄ )
 
 ⁄   

 Calcul de la statistique de PP  

   ̂
  √  

( ̂ 
̂   )

 ̂ ̂ 
 
 (   ) ̂ ̂ 

√ 
 

 

Avec    
  ̂

  
    (qui est égal à 1 – de manière asymptotique – si et est un bruit blanc). Cette 

statistique est à comparer aux valeurs critiques de la table de MacKinnon. 

b)  Co intégration 

La théorie de la Co-intégration permet d‟étudier des séries non stationnaires mais dont une 

combinaison linéaire est stationnaire. Elle permet de spécifier des relations stables à long 

terme tout en analysant conjointement la dynamique de court terme des variables considérées. 

En d‟autres termes, la Co-intégration signifie que des variables évoluent ensemble au même 

taux. 

Les méthodes de test de Co-intégration les plus utilisées sont celles d‟Engle et Granger et de 

Jonhansen. Cette dernière peut être utilisée même dans le cas de séries ayant des ordres 

d‟intégration différentes contrairement à la première. La technique de Johansen (1988) sera 

donc choisie au détriment de celle d‟Engle et Granger (1987).  

c) Le modèle à correction d’erreur: 
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D‟après le théorème de représentation de Granger, tout système Co-intégré, implique 

l‟existence d‟un mécanisme à correction d‟erreur qui empêche les variables de trop s‟écarter 

de leur équilibre à long terme. Si la Co-intégration permet de préciser la réalité et la nature 

des divergences entre deux séries théoriquement liées entre elles et à modéliser le 

comportement de ces variables, le modèle à correction d‟erreurs permet d‟en expliquer et d‟en 

déduire le mécanisme. 

d)  Test de Causalité: 

La connaissance de la relation causale entre des variables économiques fournit des éléments 

de réflexion à une meilleure compréhension des phénomènes économiques. Le concept de 

causalité a été développé par Granger (1969) et Sims (1980) (Doucouré, 2008). Mais c‟est le 

concept de Granger qui est retenu dans le cas de la présente étude. Selon Granger, une 

variable stationnaire Xt cause une autre variable stationnaire Yt, si la connaissance des 

valeurs passées de Xt rend meilleure la prédictibilité de Yt.  

IV. Résultats empiriques : 

1. Première partie: Analyse de la relation entre la croissance démographique et la 

croissance économique : 

I. / La population "pop":  

Représentation graphique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Depuis 1960, la population algérienne enregistre une tendance haussière très marquée. 

Test de stationnarité de Dickey-Fuller augmenté : 

tableau 1: teste de DEF 
 

  Modèle3 Modèle2 Modèle1 

t-Statistic 0.547971 -2.051792 0.729433 

Prob.   0.9992 0.2646 0.869 

critical values -3.50433 -2.92378 -1.947816 

source: résultat à partir du logiciel Eviews8 
 

Conclusion : La série temporelle  de la population est un processus racine unitaire. Sa 

stationnarisation peut se faire par l‟application d‟un filtre de différence première. 

II. le produit interne brut  "PIB": 

Représentation graphique : 

 

 

 

 

Graphique1:évolution de la population (POP) 
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Source: réalisée par Eviews8 
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Nous procédons au test de Dickey-Fuller augmenté selon la stratégie séquentielle 

développée par Ertur, à l'instar de ce que nous avons fait précédemment pour la série 

temporelle de la population. 

Tableau 2: teste de DEF 

   Modèle3 Modèle2 Modèle1 

t-Statistic -2.695602 -1.769335 3.446157 

Prob.    0.2430  0.3909 0.9998 

critical values -3.50433 -2.92378 -1.947816 

source: résultat à partir du logiciel Eviews8 

 Conclusion : La série temporelle  du PIB est un processus racine unitaire. Stationnarisation 

peut se faire par l‟application d‟un filtre de différence première. 

III. Analyse de la relation de Co-intégration : Méthode d’Engel et Granger: 

Tableau 3: teste de Causalité de Engel Granger 

 
     Dependent Variable LPIB 

   
Variable coefficient Std.Error t-statistic Prob.   

C -1.2110 0.7423 -1.6314 0.1089 

LPOP 1.5302 0.0438 34.9012 0.0000 

source: résultat à partir du logiciel Eviews8 

 Nous appliquons ensuite le test ADF sur le résidu de cette estimation.  Le t-stat=-3.28 étant 

supérieur à valeur critique, on accepte l‟hypothèse nulle d‟absence de Co-intégration (relation 

de long terme) entre la population et le PIB en Algérie. Il est donc impossible d‟estimer le 

modèle à correction d‟erreur. Ce qui nous conduit à estimer un modèle vecteur autorégressif 

(VAR).La première étape consiste en une  sélection du nombre de retards selon le critère de 

Schwartz. Ce qui nous permet de procéder au test de causalité de Granger avec un retard de 5. 

Les résultats de  ce test sont reportés dans le tableau suivant : 

Test de la causalité de Granger: 
 

Tableau 4: teste de Causalité de Granger 

Pairwise Granger Causality Tests  

lags5 

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.   

DLPOPdoes not Granger Cause DLPIB 48 0.2244 0.9496 

DLPOPdoes not Granger Cause DLPOP   3.7614 0.0075 

source: résultat à partir du logiciel Eviews8 

Graphique 2: évolution de (PIB) 
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                          Source: réalisée par Eviews 8 
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La probabilité  de l‟hypothèse nulle  « taux de croissance du PIB ne cause pas au sens de 

Granger le taux de croissance de la population » est de 0.0075. Ce qui est inférieur à la 

probabilité critique de 0.05. L‟hypothèse est donc rejetée.  

Conclusion :En Algérie, il y a une causalité unidirectionnelle au sens de Granger qui va de la  

croissance économique vers la croissance démographique. 

2.  Deuxième Partie: Analyse de la relation entre la croissance démographique et la 

croissance économique et la consommation d’électricité 

Compte tenu de la disponibilité des données, notre analyse empirique ne peut avoir lieu 

que sur un échantillon de données allant de 1971 à 2013. 

I. L’analyse de la consommation d’électricité : 

 

 

 

Représentation graphique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La consommation d‟électricité est un processus racine unitaire. La stationnarisation de la série 

temporelle de la consommation électrique peut se faire grâce au filtre de différence première. 

Analyse de la relation de Co-intégration : 

 

  Modèle3 Modèle2 Modèle1 

t-Statistic -2.630906 -2.749338 8.644873 

Prob.   0.2694 0.1744 0.9892 

critical values -3.50433 -2.92378 -1.948886 

source: résultat a partir du logiciel Eviews8 
 

Afin d‟estimer la présence éventuelle d‟une relation de Co-intégration entre les trois variables, 

nous recourons au test de Johansen. Afin de sélectionner le nombre de retards nécessaires 

pour effectuer le test, nous estimons un modèle VAR sur les variables en niveau selon le 

critère de Schwartz. Nous retenons quatre retards. Les résultats du test de Johansen figurent 

dans le tableau suivant: 

Hypothesized Eigenvalue Trace 5percent 1percent 

None 0.348422 16.70596 17.89 22.99 

At most1 0.272681 12.41724 11.44 15.69 

At most2 0.000796 0.031075 3.84 6.51 

Trace test indicates no co-integration at both 5% and 1% 

   

Graphique3:Evolution compare du lPIB, lelec et cons 
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Graphique4:Evolution compare du lelec_cons et lpop 
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Les résultats du test de Johansen mettent en évidence une absence de relation de     Co-

intégration (long terme) entre les variables analysées. Nous recourons ensuite à l‟estimation 

d‟un modèle VAR afin d‟être en mesure d‟estimer la causalité au sens de Granger qui peut 

éventuellement exister entre les trois variables.  La sélection de nombre optimal de retards se 

fait selon le critère de Schwartz. Les résultats des tests figurent ans les tableaux suivants: 

 

Tableau 4: teste de Causalité de Granger 

Pair wise Granger Causality Tests  
 

lags 2 

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

DLPOPdoes not Granger Cause DLPIB 40 0.5224 0.5976 

DLPOPdoes not Granger Cause DLPOP   7.5703 0.0019 

 

Pairwise Granger Causality Tests 

    lags 1 

   Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

DLPIB does not Granger Cause DLELEC_CONS 41 1.8 0.1833 

DLELEC_CONS does not Granger Cause DLPIB   1.9 0.173 

source: résultat à partir du logiciel Eviews8 

 

A partir des résultats contenus dans les tableaux ci-dessus, on peut conclure qu‟il y a une 

causalité au sens de Granger qui va de la croissance économique vers la croissance de la 

population. Ce qui confirme les résultats de l‟analyse de l‟échantillon allant de 1960 à 2013. 

On peut également mettre en évidence la présence d‟une relation de causalité au sens 

de Granger qui va de la consommation électrique vers la croissance démographique, alors 

qu‟il y a n‟y a aucun lien de causalité entre la croissance économique et la consommation 

électrique. 

Dans le cas particulier de l‟Algérie, et compte tenu des subventions dont bénéficient 

les prix de l‟électricité payés par les ménages, par le secteur tertiaire et par l‟industrie, la 

consommation de l‟électricité ne dépend pas du revenu des consommateurs. L‟accès à 

l‟électricité et son prix trop bas- puisque subventionné par l‟Etat- est une sorte de revenu payé 

par les pouvoirs publics aux citoyens et à l‟industrie algérienne dans le cadre du partage de la 

rente gazière et pétrolière. Ainsi, la consommation de l‟électricité considérée comme un 

revenu supplémentaire peut expliquer son impact positif sur la croissance démographique, et 

donc la causalité au sens de Granger qui va de la consommation d‟électricité vers la 

croissance démographique. 
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Résumé   

     La présente étude a pour objet l‟analyse de la traduction des proverbes et maximes dans le 

roman Les Chemins qui Montent de l‟écrivain algérien Mouloud Feraoun, à travers deux 

traductions arabes de Hanafi Ben Aissa et Hassan Benyahia. Il s‟agit de relever la pertinence 

des techniques utilisées dans ces traductions, et de voir le degré de respect de la forme et du 

sens des proverbes et maximes du texte original.  

Mots-clés : Feraoun, traduction, proverbes, Les Chemins qui Montent, original.  

Abstract  
     This study deals with the analysis of the translation of proverbs and maxims in Mouloud 

Feraoun‟s Les Chemins qui Montent. Based on two Arabic translations done respectively by 

Hanafi Ben Aissa and Hassan Benyahia, the study will pick up the pertinence of the 

techniques used in these translations, as it will look at the extent into which the form and the 

meaning of the proverbs and maxims in the original text, are respected.   

Key-words: Feraoun, translation, proverbs, Les Chemins qui Montent, original.  

  ملخص

لهاجب الجزائسي مولود فسعون مً خالى ل  Les Chemins qui Montentزواًت الحنم في هره الدزاست إلى جدليل جسحمت ألامثاى و تهدف 

الخقىياث جخعلق الدزاست باسخخساج . و (5002) حسً بً ًديىالثاهيت لو  (،9191) حىفي بً عيس ىجسحمخين إلى اللغت العسبيت، ألاولى ل

مدى اخترام اإلاترحمْين شهل ألامثاى ومعاهيها الدالليت، ولرلو مدى جطابقها مع ومعسفت لترحمت ألاقواى اإلاأجوزة والحنم، سخخدمت اإلا

 ألامثاى والحنم الوازدة في الىص ألاصلي باللغت الفسوسيت. 

 الهلماث اإلافخاخيت: فسعون، جسحمت، أمثاى، الدزوب الوعسة، ألاصل. 

Abstract  
        This study deals with the analysis of the translation of proverbs and maxims in Mouloud 

Feraoun‟s Les Chemins qui Montent. Based on two Arabic translations done respectively by 

Hanafi Ben Aissa (1979) and Hassan Benyahia (2005), the study will pick up the pertinence 

of the techniques used in these translations, as it will look at the extent into which the form 

and the meaning of the proverbs and maxims in the original text, are respected.   

Key-words: Feraoun, translation, proverbs, Les Chemins qui Montent, original.  

Introduction   

    Amina Azza dit à propos de la place importante qu‟occupent les proverbes, dictons et 

maximes au sein de la société maghrébine : « Les maghrébins constituent un peuple 

sentencieux. Ils ont le goût des proverbes, des maximes et des paraboles. Ils aiment les 

entendre et en user…Tout le monde les admet, les reçoit et les donne comme monnaie 

courante, persuadé qu’ils sont le reflet d’une sagesse transcendante. » 
(1)

 

    De là, on déduit la place avantageuse des proverbes, dictons et maximes dans la tradition 

orale des peuples du Maghreb. Leur origine remonte à la nuit des temps, et ils se sont ancrés 

dans la société par voie orale, pour être le porte-parole du peuple, comme le souligne Kadda 

Boutarene lorsqu‟il dit : « De ces formules brèves dont l’origine, pour quelques unes d’entre 

elles, se perd dans la nuit des temps, la tradition orale s’est emparée pour en faire la ‘’ vox 

populi’’ ». 
(2)

 

    Les proverbes, dictons et maximes algériens, qui ne dérogent d‟ailleurs pas à la règle, sont 

exprimés par les hommes, les femmes, les citadins et les campagnards, les lettrés et les 

analphabètes, les riches et les pauvres 
(3)

. Ils sont utilisés pour « résumer un propos, rendre 
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plus significatif un sentiment, conférer plus de force à un argument, illustrer de manière 

frappante une situation, un comportement, une conception philosophique. » 
(4) 

 

   Nous devons souligner, au préalable, que nous allons utiliser, tout au long de notre 

intervention, l‟expression « locutions sententielles » en référence aux proverbes, dictons et 

maximes pour éviter toute ambigüité. Car notre but réside dans l‟étude et l‟analyse de leur 

traduction comme unités compatibles dans le récit, et les uns comme les autres, sont des 

miroirs reflétant la culture d‟un peuple qui aspire à la liberté et à l‟affirmation de soi.  

    Ils servent tous de base pour apprendre les leçons de la vie quotidienne et à dire les joies 

comme les peines. Donc, en utilisant « locutions sententielles », nous visons à intégrer 

proverbes, dictons et maximes ensemble afin de démontrer leur unité dans le récit et comment 

ils sont rendus dans les deux traductions arabes : la traduction de Hanafi Benaissa (1979) et 

celle de Hassan Benyahia (2005) vont nous renseigner sur les techniques de traduction 

(transposition, modulation, emprunt, équivalence, adaptation, traduction littérale et calque) 

utilisées pour rendre le sens des locutions sententielles dans Les Chemins qui Montent.  

   La société kabyle, à l‟instar des autres sociétés du Maghreb, est une société dont le 

patrimoine se transmet oralement de génération en génération, et, de nos jours, on trouve dans 

les ouvrages dédiés aux locutions sententielles algériennes, une multitude de locutions 

kabyles qui corroborent les conversations quotidiennes.  

   Dans notre analyse, nous allons procéder comme suit : expliquer les locutions sententielles 

du texte original ainsi que les indices de leur émission, et les relier avec des locutions arabes 

ou kabyles ayant le même sens, d‟une part, et commenter les techniques de traduction 

utilisées lors du transfert de ces locutions du français en arabe, d‟autre part.  

    Ainsi, nous allons voir comment les locutions sententielles du Les Chemins qui Montent de 

Mouloud Feraoun (écrivain d‟expression française et élève de l‟école française) dont la 

majorité reflète non la culture française, mais les cultures kabyle ou arabe, sont traduites en 

arabe ? Et la question majeure demeure la suivante : Comment les deux traducteurs ont-ils 

rendu en arabe la morale des locutions sententielles françaises des Chemins kabyles qui 

Montent ?  

Bref aperçu sur l’écrivain Mouloud Feraoun et le contenu de son roman Les Chemins 

qui Montent 

    Avant d‟entamer l‟analyse de la traduction des locutions sententielles du Les Chemins qui 

Montent, nous avons jugé nécessaire de donner un bref aperçu sur son écrivain ainsi que sur 

son contenu.   

      Mouloud Feraoun, de son vrai nom Aït Chaâbane, est un écrivain algérien né en 1913 au 

village de Tizi Hibel en Grande Kabylie. Il est mort assassiné en 1962, à Alger, par l‟OAS, 

avec cinq de ses collègues français et algériens. Outre Les Chemins qui Montent, Feraoun a 

écrit Le Fils du pauvre (son premier roman), La Terre et le sang, Jours de Kabylie, Le 

Journal, Lettres à ses amis. Il a également écrit L’Anniversaire et La Cité des roses, parus à 

titre posthume, et a traduit Les poèmes de Si Mohand.  

     Dans Les Chemins qui Montent (paru en 1957), Feraoun relate une histoire d‟amour dans 

un village kabyle au nom d‟Ighil-Nezman, dans les années cinquante, entre un Kabyle 

musulman, Amer (fils d‟une Française convertie à l‟Islam) et une Kabyle chrétienne, Dehbia. 

Leur relation dure six mois, suite à quoi, Amer retrouve la mort, et l‟auteur laisse au lecteur le 

soin de trouver une fin à son roman, car on ne sait pas si Amer est assassiné ou s‟est suicidé 

suite aux problèmes psychiques auxquels il faisait face. Dehbia, à sa mort, se saisit de son 

Journal et se remémore les six mois qu‟elle a passés près de lui, dans la première partie du 

roman intitulée « La Veillée ». La deuxième partie du roman s‟intitule « Le Journal », et 

l‟auteur nous fait découvrir ce qu‟Amer a consigné douze jours avant sa mort, commençant 

par le premier jour qui marque l‟enterrement de sa mère.  
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     Néanmoins, nous devons mentionner que l‟intention de Feraoun dans l‟écriture de ce 

roman, est exprimée en mars 1956, dans une lettre à son éditeur, lorsqu‟il lui dit : « Dans Les 

chemins qui Montent, ce que j’ai voulu dépeindre ce n’est pas le roman d’amour de Dehbia et 

Amer, c’est le désarroi d’une génération à demi évoluée, prête à se fondre dans le monde 

moderne, une génération digne d’intérêt, qui mérite d’être sauvée et qui, selon les 

apparences, n’aura bientôt d’autre choix que de renoncer à elle-même ou de disparaître. » 
(5)

 

     De là, on déduit qu‟Amer et Dehbia, loin d‟incarner Roméo et Juliette, sont deux jeunes 

gens d‟une génération aspirant à une vie meilleure, mais que les traditions et la vie misérable 

qu‟ils mènent, les confinent sous les horizons étroits d‟Ighil-Nezman. Dans ce roman, 

Feraoun utilise des locutions sententielles pour exprimer le vécu des villageois kabyles, leur 

misère et la dureté de la vie qu‟ils mènent. Il s‟exprime lui-même, comme narrateur, ou en 

faisant parler l‟un de ses personnages Nana Melha, Dehbia ou Amer. Cette technique est 

récurrente dans l‟œuvre de Feraoun qui apparaît toujours attaché à sa culture d‟origine qu‟il 

arrive à mettre dans un moule français et la présenter au lecteur étranger. Notre analyse 

prendra en compte le contexte d‟émission de toutes les locutions parce que, premièrement, 

une locution sententielle est toujours émise à l‟intérieur d‟un contexte donné, et, 

deuxièmement, nous visons à voir si ce contexte est rendu le même dans la traduction arabe.  

Traduction en arabe des locutions sententielles du Les Chemins qui Montent  

       La traduction des locutions sententielles citées dans Les Chemins qui Montent s‟est faite 

en arabe par l‟utilisation des techniques de traduction introduites par Vinay et Darbelnet. 

Nous précisons, par ailleurs, que ces techniques concernent soit un mot ou une partie de la 

locution sententielle, soit toute la locution sententielle. Mouloud Feraoun cite dans la 

première page (non paginée) du roman, la locution sententielle kabyle suivante :  

« Pour rejoindre Fort National 

Les chemins sont fort nombreux  

On a beau choisir le sien  

Ce sont des chemins qui Montent. »  

Cette page ne comporte d‟ailleurs que cette locution mise en exergue par l‟auteur, avec la 

mention « dicton kabyle » à la fin. Elle exprime, dans son sens original, la sinuosité des 

chemins kabyles montagneux qui obligent celui qui les emprunte à redoubler d‟efforts pour 

arriver à destination. Hanafi Benaissa a traduit cette locution comme suit :  

 "إذا ما قصدث ألازبعاء هاث ًيراجً 

 فالدزوب إليها عدًدة 

 مهما اخترث الطسيق...ولنً 

 . )مثل قبائلي( ".وعسة فالدزوب ملها

    Cette page n‟est pas paginée. Le traducteur utilise la transposition en transformant le verbe 

« rejoindre » qui est à l‟infinitif, en son équivalent arabe « لصذخ » conjugué au présent de 

narration à la deuxième personne du singulier. « Fort National » qui s‟appelle aujourd‟hui 

« Larbaâ Nath Irathen », est une région de la wilaya de Tizi-Ouzou, appelée antérieurement 

« Fort Napoléon » par le colonisateur français. Le traducteur utilise l‟équivalence ici, en 

traduisant « Fort National » par « ٓاألستعاء ٔاز ييشاث». On Remarque également l‟utilisation de la 

transposition dans la traduction du verbe « Montent » par un adjectif « ٚعشج». Dans la locution 

en français, l‟auteur, pour éviter la répétition du mot « chemins », utilise le pronom possessif 

« sien ». Le traducteur utilise, par contre, un synonyme singulier du mot concerné « اٌطشيك». À 

la fin, il n‟oublie pas de mettre la mention « لثائٍيِث ً » entre parenthèses. Cette traduction a su 

rendre le sens de la locution sententielle du texte original, tout en lui restant fidèle le plus 

possible.  
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     Quant à Hassan Benyahia, il n‟a pas traduit cette locution, et son texte commence dès la 

première partie du roman. Nous jugeons que cette locution est d‟une grande importance dans 

ce récit car elle résume, en quelque sorte, son contenu. En procédant ainsi, le traducteur fait 

perdre à son texte une authenticité d‟un grand poids.       

      Melha, personnage du roman, pour consoler sa fille Dehbia, l‟amante d‟Amer, suite à la 

mort de ce dernier, lui dit : « Le remède contre le malheur, c’est l’oubli. » (P 35). Elle veut 

dire par là, que quand on veut s‟épargner la souffrance suite à un malheur qui nous frappe, on 

se doit de faire notre possible pour l‟oublier, ou du moins, l‟atténuer. Hanafi Benaissa traduit 

cette locution sententielle par : ."ْدٚاء اٌّصائة ٘ٛ إٌغيا" (P. 41). Ici, le traducteur calque sa 

phrase sur la phrase originale. D‟abord, en commençant par un nom et non un verbe ou un 

nom précédé de   ْ  «٘ٛ إٌغياْ » comme c‟est l‟usage en arabe. Ensuite, il traduit l‟expression ,إ

par « c’est l’oubli ». Il utilise la transposition en mettant le mot singulier « malheur » au 

pluriel « ٌّصائةا ».  

    Hassan Benyahia, quant à lui, traduit le dire de Melha par ceci : "ِا دٚاء اٌّصائة إال إٌغياْ"   (P. 

35). Cette traduction est presque similaire à la première sauf que le traducteur préfère la 

formule de l‟exception (االعرثٕاء) lors du transfert. On retrouve, comme c‟est le cas pour la 

première traduction, les mêmes techniques, à savoir le calque et la transposition. Cependant, 

les deux traducteurs utilisent la formule de l‟ajout (اإلضافح) pour relier les deux mots 

« remède » et « malheur », car nous pensons qu‟en arabe çà sonne mieux ainsi que de les 

laisser tels quels, comme dire par exemple : « اٌذٚاء ضذ اٌّصائة ».  

     A la mort d‟Amer, Dehbia se trouvait chez elle devant son Journal (Journal d‟Amer) et elle 

se disait que les gens d‟Ighil-Nezman seraient très contents de s‟en débarrasser dans la hâte 

car on le considérait comme mécréant vu ses origines. Elle se dit qu‟ils ne le regretteraient pas 

comme ils regretteraient de commettre une faute. L‟auteur dit explicitement et 

sentencieusement ce que Dehbia pense implicitement : « …la faute laisse toujours un 

remords. » (P 39). Hanafi Benaissa traduit cette locution sententielle comme ceci :  

 La traduction littérale est visible ici. Le traducteur met .(P. 45) "اٌغٍطح ذرشن دائّا في إٌفظ إٌذاِح". 

en équivalence chaque mot du texte original avec son équivalent en arabe (La/ اي, faute/غٍطح, 

laisse / ذرشن, toujours/ دائّا  , un/اي, remords/ٔذاِح). Il ajoute une expression (في إٌفظ) qui est 

implicite dans le texte original. Le traducteur a calqué la phrase nominale en français en 

utilisant une phrase nominale en arabe.  

      Quant à la traduction d‟Hassan Benyahia, elle se présente comme suit : إ يرشن "اسذىاب اٌخط

" في إٌفظ شعٛسا تإٌذَ (P. 38). Ici, le traducteur se focalise sur l‟action de commettre une faute et 

non sur la faute elle-même lorsqu‟il utilise le mot « اسذىاب» (commettre). Il se focalise 

également sur l‟effet du remords « ٌٕذَشعٛسا تا  » et non sur le remords « َإٌذ» lui-même. La 

technique du calque de la phrase nominale est également utilisée ici.  

     Dehbia dit toute sa tristesse devant le Journal d‟Amer. Elle pense qu‟Amer avait voulu, 

comme beaucoup de gens, vivre dignement et avoir toutes les commodités, mais « l‟homme 

suppose et Dieu dispose » ou comme dit Dehbia : « Nous voudrions tous avoir beaucoup de 

choses, mais il ne suffit pas de vouloir. » (P. 40). Cela veut dire que même si on aspire à avoir 

quelque chose, la volonté n‟est pas suffisante si le désir n‟est pas exaucé réellement.  

     Hanafi Benaissa traduit cette locution sententielle comme suit :   "ٚ ٌىٓ ِا وً ِا يرّٕاٖ اٌّشء

 Le traducteur a eu recours à la technique d‟équivalence puisqu‟il a utilisé une .(P. 47)  "يذسوٗ

locution fréquente en arabe pour rendre le sens du vouloir dire français, mais avec des mots 

tout à fait différents. Hassan Benyahia a traduit la même locution comme suit :  ِٖا وً ِا يرّٕا"

 ,A part le « ٚ » introductif qui n‟a pas une grande valeur grammaticale ici .(P 39) اٌّشء يذسوٗ"

les deux traducteurs ont rendu identiquement le sens de la locution sententielle du texte 

original, qui exprime bien l‟idée y contenue.  
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       Feraoun, en tant que narrateur, prend la parole cette fois pour dire : « Il est facile d’exiger 

d’autrui ce qu’on ne veut pas exiger de soi-même. » (P 41). Cette locution sententielle veut 

dire que les gens trouvent facile de charger les autres des choses qu‟ils trouvent difficiles à 

accomplir eux-mêmes, comme c‟est le cas pour Dehbia qu‟Amer avait injustement 

condamnée pour le viol, sans pour autant la comprendre ou lui donner une chance pour 

s‟expliquer.  

          Hanafi Benaissa procède à la traduction comme suit : أْ ذطاٌة اٌغيش تّا ال "إٔٗ ٌّٓ أعًٙ األِٛس 

 Le verbe « exiger » cité deux fois à l‟infinitif, est traduit par .(P. 48) ذطاٌة تٗ ٔفغه" 

transposition, par un autre verbe « ذطاٌة » conjugué au présent de l‟indicatif, à la deuxième 

personne du singulier. « Soi-même » qui est généralisé dans le texte original, est traduit par 

  .‟adressé à un public général plutôt qu‟au „tu (toi-même) ‟ٔفغه„

       Hassan Benyahia traduit cette locution comme suit : ٔاٌغًٙ أْ ٍٔضَ اٌغيش تّا ال ٔشيذ أْ "إ ٌّٓ ٗ

 Ici, le verbe «exiger» est traduit également par transposition par un .(P. 41) ٍٔضَ تٗ أٔفغٕا" 

synonyme du verbe « ذطاٌة » qui est «ٍَٔض» conjugué au present de l‟indicatif, à la première 

personne du pluriel. Les deux traductions semblent presque identiques et rendent bien le sens 

de la locution sententielle originale.  

        Nana Melha, à propos de la vie heureuse ou malheureuse de la femme, dit ceci : « Pour 

les femmes, le bonheur ou le malheur est inscrit au front dès la naissance. » (P 47). Nana 

Melha s‟est convertie au christianisme lorsqu‟elle se marie à Aït Ouadhou.  Mais comme 

toutes les femmes d‟Ighil-Nezman, elle reste attachée aux croyances musulmanes, et soumise 

au destin puisqu‟elle dit juste après : « Nous ne pouvons rien y changer ». Cette locution 

sententielle vient confirmer la vision du Coran qui stipule que la plupart des événements qui 

nous arrivent dans la vie, sont écrits avant notre naissance :"لً ٌٓ يصيثٕا إال ِا ورة هللا ٌٕا". C‟est 

une locution qui se réfère à la culture arabo-musulmane bien qu‟elle se trouve dans un texte 

français. Hanafi Benaissa la traduit comme suit :  ٍٝإْ اٌغعادج أٚ اٌشماء في دياج إٌغاء، ِغأٌح ِىرٛتح ع"

ِىرٛتح » L‟expression «inscrit au front » est traduite littéralement par .(P. 56) اٌجثيٓ ِٕز اٌٛالدج". 

 Elle est en fait un calque que Feraoun a fait de l‟arabe et du kabyle, et placée dans .«عٍٝ اٌجثيٓ

un moule français. La locution dans son sens original en arabe, est citée par Rabah Belamri 

comme suit : " يذيٓ"ٖٛ األياٌجثيٓ ِا يّذ فيِىرٛب إٌ ي  
(6)

, et en kabyle, on dit bien : “Ayen yuran deg 

unyir, ur teseksen ifassen”. C‟est pour dire que l‟homme est incapable de changer son destin. 

Le traducteur a respecté la structure de la phrase arabe en commençant par   ْ  et en transférant إ

au milieu l‟expression « pour nous les femmes » qui serait un calque du français si elle avait 

gardé la même position en arabe. La technique de transposition est utilisée dans la traduction 

du verbe « est inscrit », qui est à la voie passive, par l‟adjectif «ِىرٛتح».  

          Hassan Benyahia a procédé de la manière suivante :  اٌجثيٓ ذىرة ٌٕا عٍٝ " إْ اٌغعادج أٚ اٌشماء

» Ici, la voie passive est respectée dans la traduction .(P. 49) ٔذٓ إٌغاء ِٕز اٌٛالدج" ىرةذ   », et, à 

l‟instar de la première traduction, l‟expression « pour nous les femmes » est placée au milieu 

 Les deux traductions sont presque identiques et les traducteurs ont rendu en arabe .(ٔذٓ إٌغاء)

une locution sententielle qui existe déjà dans cette langue.  

          Feraoun parle de l‟attitude de Melha vis-à-vis des habitants d‟Ighil-Nezman avec qui 

elle a beau être gentille, la considèrent toujours inférieure ainsi que sa fille. Il confirme par 

une locution sententielle que quoi qu‟elle fasse ou qu‟elle dise, personne n‟oublie qu‟elle est 

pauvre et misérable. Chrétienne, de surcroît. Feraoun dit à ce propos : « Etre fière, oui, mais 

non ambitieuse, parce que lorsqu’on vise haut, il faut flatter, et que la flatterie ni la bassesse 

ne peuvent faire oublier qu’on est pauvre. » (P 48). La locution contenu dans cette phrase est : 

« et que la flatterie ni la bassesse ne peuvent faire oublier qu’on est pauvre. ». Cette locution 

a son équivalent en arabe cité par Kadda Boutarene : « ْفالْ فالْ ِىغي ٚإال عشيا»
(7)

, et un autre 

équivalent cité par Rabah Belamri : « اجً تٍٝ ِاي ِذمٛس، ٚفي ديٕح ، ِا يغٜٛ شي  « . اٌش 
(8) 
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Les habitants d‟Ighil-Nezman, surtout les Aït Larbi, famille de Melha, semblent l‟ignorer et sa 

fille, bien qu‟elles fassent des efforts pour entretenir une relation de bon voisinage.  

      Hanafi Benaissa traduit cette locution sententielle comme suit :  

"يٕثغي ٌٙا أْ ذىْٛ ِعرضج تٕفغٙا، ال طّٛدح، ألْ اٌطّٛح لذ يضطشن إٌٝ اٌرٍّك، ٚإٌاط ِّٙا أدغٕد إٌيُٙ ٚذمشتد 

 .(P. 57) ُِٕٙ ال يٕغْٛ أتذا أٔه فميش اٌذاي ٚأْ ِٕضٌره أدٔٝ ِٓ ِٕضٌرُٙ". 

       Il y a ici une adaptation dans la traduction. La tournure de la phrase en arabe semble plus 

extensive que la tournure en français où les deux mots « flatterie » et « bassesse » sont restés 

abstraits, mais que le traducteur a rapproché en les mettant dans des phrases séparées : ( إٌاط

  .(ِٕضٌره أدٔٝ ِٓ ِٕضٌرُٙ) et (ِّٙا أدغٕد إٌيُٙ ٚذمشتد ُِٕٙ

     Hassen Benyahia traduit la même locution sententielle par :  

إٌٝ اٌرٍّك ٚاٌرمشب إٌٝ إٌاط، ٚرٌه ال يٕغيُٙ فمش٘ا " لشسخ...أْ ذعرض تٕفغٙا ال أْ ذىْٛ طّٛدح ألْ اٌطّٛح لذ يذفعٙا 

"ٙا إٌّذطحِٕٚضٌر  (P. 50). Ici, le traducteur ne s‟exprime pas en général (on); il introduit Melha 

(puisque c‟est d‟elle dont il s‟agit) et se focalise sur sa pauvreté (فمش٘ا) et sa bassesse ( ِٕٚضٌرٙا

  .Tout comme le premier traducteur, il utilise une tournure plus extensive en arabe .(إٌّذطح

      Melha sait que les riches ne compatissent pas à la misère des pauvres, et le narrateur lui 

fait dire : « La richesse est aveugle. » (P 68). C‟est vrai dans un sens car le riche s‟occupe 

souvent d‟accroître sa richesse et n‟en est jamais satisfait, tandis qu‟il se détourne 

complètement du pauvre et de sa misère. Melha croit qu‟une famille riche cherche toujours à 

choisir une bru dont la famille est aussi riche, même si elle est moche, car ce qui compte c‟est 

l‟argent et les biens. C‟est dire que le riche s‟aveugle à voir une candidate sur qui le mari peut 

compter mais cours seulement derrière l‟argent.   

     Hanafi Benaissa utilise ici la technique d‟adaptation pour traduire la locution sententielle 

puisqu‟il écrit : "هللا يشصق ِٓ يشاء" (P. 82). L‟équivalent littéral de ce dire en français est : 

« Dieu prodigue du bien à qui Il le veut ». Cette traduction est une opposition de la locution 

du texte original. Elle est utilisée pour dire implicitement : « Bien que le riche s‟aveugle à ne 

pas voir la misère du pauvre, Dieu est capable de prodiguer du bien quand Il le veut et à qui Il 

le veut ». dans Le Grain magique de Taos Amrouche, on peut lire : « Dieu lorsqu’Il veut 

donner, Connaît la maison » 
(9)

 

      Hassan Benyahia transforme la cause (la richesse, cause d‟aveuglement) en conséquence 

(la richesse rend les gens aveugles). Les riches deviennent aveugles parce qu‟ils ne voient pas 

–ou feignent de ne pas voir- ce qu‟endurent les pauvres. Le traducteur dit :  

 La .(qui veut dire littéralement : l‟argent rend les yeux aveugles) (P. 71) " اٌّاي يعّي األتصاس"

transposition est utilisée pour traduire „richesse‟ par ce qui la représente „اٌّاي‟ (argent).  

      Dehbia se met à prier Dieu pour le repos d‟Amer n‟Amer après sa mort subite, et pour 

l‟emporter elle aussi, puisqu‟elle n‟arriverait pas à vivre sans lui. Elle récite les implorations 

prises à l‟école chrétienne des Aït-Ouadhou. Le narrateur explicite la pensée de Dehbia et dit : 

« A quoi servent les prières lorsqu’un destin malheureux s’attache à vous dès la naissance ? » 

(P 98). Cette locution sententielle est tirée de la culture arabo-musulmane qui stipule que ce 

que Dieu décide de la vie de quelqu‟un avant même sa naissance : ce qu‟il gagnera ou perdra, 

avec qui il/elle se mariera, les vicissitudes de la vie auxquelles il/elle fera face, etc. Dehbia (la 

chrétienne) a beau prier, le narrateur (de confession musulmane) informe le lecteur que 

malgré les prières, certaines situations surviennent parce que c‟est écrit d‟avance.  

     Hanafi Benaissa traduit cette locution comme suit :  ِا اٌفائذج ِٓ اٌذعاء إرا وأد يذ األلذاس لذ "

 La technique de transposition est utilisée dans la traduction de .(P. 125) ذغٍطد عٍيٙا ِٕز اٌٛالدج". 

« prières », mot pluriel, par „‟ اٌذعاء  ‟‟, mot singulier, et « servent », verbe conjugué au présent 

de l‟indicatif, à la troisième personne du pluriel, par un nom „‟ اٌفائذج  ‟‟, qui veut dire dans ce 

contexte « intérêt » (Quel intérêt peut avoir la prière si le malheur est écrit en nous dès la 

naissance ?). Cette technique est encore utilisée dans la traduction du pronom personnel 

« vous » par le pronom personnel féminin singulier équivalent ‟٘ا‟ lié à la préposition ‟ٍٝع‟, et 
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qui renvoie à Dehbia. L‟adaptation est également utilisée puisque l‟adjectif « malheureux » et 

son champ lexical, ne sont pas traduits, et on s‟est contenté de garder le mot « destin » 

précédé du mot „يذ‟ (main) lequel fait allusion à la prédominance du destin qui tient l‟être 

humain entre ses mains et a un contrôle absolu en lui.    

      Hassan Benyahia a procédé autrement en disant : "  ِا جذٜٚ اٌذعاء إرا ورة ٌٙا أْ ذعيش في اٌفمش

 La transposition est utilisée, comme dans la .(P. 111) ٚاٌشماء ٚأْ ذزٚق ِشاسج اٌذياج ِٕز اٌٛالدج؟". 

première traduction, pour traduire „‟prières‟‟ par „‟ اٌذعاء  ‟‟ et „‟servent‟‟ par un autre nom „‟ 

 L‟adaptation est utilisée dans le reste de la locution .‟‟اٌفائذج‟„ synonyme du mot ‟‟جذٜٚ

sententielle pour démontrer l‟inutilité des prières lorsque notre destin est scellé d‟avance.  

Les deux traductions ont bien rendu le sens du texte original.  

      Amer n‟Amer fait, dans son Journal, l‟analyse de la société kabyle dont il fait partie, et 

pense que les gens de son village sont hypocrites et lui veulent, ainsi qu‟à sa famille, du mal. 

Il pense également qu‟il est rare d‟en trouver de bonnes gens comme les monceaux de blé où 

on trouve peu de blé et beaucoup de déchets. Amer dit : « Lorsque vous voyez des monceaux 

de blé sur l’aire, disons-nous, vous pouvez être sûr que dans chaque monceau il y a un 

déchet. » (P 118). Cette locution est liée directement à la culture kabyle puisqu‟Amer 

introduit l‟expression „disons-nous’ ; le « nous » réfère aux Kabyles.  Juste après, il y a 

mention de « Cette maxime est vraie sur toutes ses latitudes » comme pour corroborer 

l‟authenticité de ce dire.  

      Hanafi Benaissa procède à la traduction de cette locution comme suit  ِا " ٚاٌّثً عٕذٔا يمٛي" :

 Le traducteur cite dans une note en bas de page que .(PP. 149/ 150) ِٓ وِٛح ِٓ اٌمّخ ٚفيٙا ٔفاياخ"

c‟est une locution amazighe (berbère), et donne même sa version originale : ‘’kul tirecht deg s 

akerfa’’. La transposition est utilisée pour traduire „‟déchet‟‟, nom masculin singulier, par „‟ 

 mot féminin pluriel. La même technique est utilisée dans la traduction du mot ,‟‟ٔفاياخ

masculin pluriel „‟monceaux‟‟ par un nom féminin singulier „‟ وِٛح  ‟‟. La « maxime » n‟est par 

traduite par son équivalent direct qui est "اٌذىّح", mais par „ًاٌّث‟, littéralement „proverbe‟, et 

toute l‟expression est mise comme formule introductive de la locution sententielle comme 

suit : ‟…ٚاٌّثً عٕذٔا يمٛي‟ (littéralement : le proverbe de chez nous dit: …).  

      Hassan Benyahia traduit la même locution par :  ٚوّا ذمٛي اٌذىّح عٕذٔا: "ِا ِٓ وِٛح لّخ إال ٚفيٙا"

 Contrairement à la première traduction, on ne trouve pas une note explicative .(P. 134) ٔفاياخ" 

en bas de page, et la formule introductive n‟est plus „‟proverbe‟‟ mais „‟maxime‟‟ ( ٚوّا ذمٛي

 ,littéalement: la maxime de chez nous dit:…). A l‟instar de la première traduction ,اٌذىّح عٕذٔا

la transposition est utlisée pour traduire les deux mots „‟déchet‟‟ et „‟monceaux‟‟, 

respectivement par „ٔفاياخ‟ et „وِٛح‟.  Que ce soit proverbe ou maxime, la locution sententielle 

est traduite presque identiquement, et a rendu la morale du dire kabyle.  

       Amer n‟Amer, conscient de la vie difficile que mènent les Kabyles, dit dans son Journal : 

« La sagesse de chez nous dit que les chemins de la vie sont des chemins qui Montent. » (P 

204). Le mot « sagesse » est employé pour attester l‟authenticité de la locution sententielle du 

moment que les villageois, à travers les différentes générations, se réfèrent à cette sagesse 

pour exprimer la dureté de la vie (de chez nous). Amer se trouve perdu et désespéré et 

s‟appuie sur la locution susmentionnée pour dire tout son désarroi.  

     Hanafi Benaissa traduit cette locution comme suit : ٌمذ عٍّرٕا اٌرجشتح تأْ دسٚب اٌذياج وٍٙا دسٚب "

 Le traducteur considère le dire de la population kabyle comme une expérience .(P. 260) ٚعشج"

de la vie quand il emploie le mot „ اٌرجشتح‟ au lieu d‟un autre mot comme „ًاٌّث‟ ou „اٌذىّح‟, par 

exemple. La transposition est utilisée dans la traduction du verbe „Montent‟ conjugué au 

présent de l‟indicatif, en adjectif „ عشجٚ ‟. Le mot „وٍٙا‟ est une assertion employée pour 

confirmer ce qui précède (دسٚب اٌذياج) «Les chemins de la vie». Donc, le traducteur a exprimé 

la difficulté de la vie en gardant seulement les mots clé du texte original ou leur sens 

(chemins, vie, Montent) et en les adaptant à une phrase adéquate au lecteur arabe. Il donne 
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même à la traduction qu‟il fait du roman original, le titre : « شجاٌذسٚب اٌٛع  » compris dans la 

locution dont il est question ici.   

      Hassan Benyahia, par contre, laisse savoir au lecteur qu‟il s‟agit d‟une maxime quand il 

dit :  ٚعشج" اٌذىّح ذمٛي عٕذٔا أْ دسٚب اٌذياج" (P. 244). Il fait un calque de la phrase nominale 

française ainsi que de l‟ordre de ses éléments. Le mot „اٌذىّح‟ est donné comme équivalent du 

mot „sagesse‟. A l‟instar de la première traduction, le verbe « Montent » est transposé en 

adjectif „ٚعشج‟. Cette locution sententielle résume en elle-même tout le contenu du Les 

Chemins qui Montent, car elle donne un aperçu véridique du genre de vie que mènent les 

Kabyles du 20
ème

 siècle. Les deux traducteurs l‟ont bien résumé, à leur tour.  

       Mokrane Aït Slimane, cousin d‟Amer n‟Amer, vient d‟une famille riche et, comme toutes 

les familles kabyles, place l‟honneur et d‟autres principes en premier lieu. Mokrane dit : 

« Mon père a raison. L’ordre d’abord, sans ordre on ne peut rien construire de durable. » (P 

79). Le père de Mokrane, sachant que sa famille doit veiller à garder pour sûr ses ressources 

de richesse, informe Mokrane que l‟organisation joue un rôle primordial dans le 

prolongement de cette richesse. Cela implique même que Mokrane doit se marier avec une 

fille dont la famille est au même degré de richesse, ou plus. L‟ordre selon le père de Mokrane, 

réunit la richesse et sa durabilité.  

      Hanafi Benaissa utilise la technique d‟adaptation et traduit cette locution comme suit :  

 .(P. 95)       ِٚٓ يًّٙ ٚاجثٗ فٍيظ تشجً يعرّذ عٍيٗ."، تاٌٛاجة"ٚأتي ِعٗ دك، فال تذ لثً وً شيء ِٓ اٌمياَ        

Ici, il n‟est pas question d‟ordre mais de devoir. Le père de Slimane dont ce dernier partage 

l‟opinion, pense que tout homme doit être ordonné dans ses choix pour perdurer la richesse de 

sa famille et son honneur. Le traducteur interprète cet ordre comme un devoir que chaque 

homme doit remplir dans le but de construire quelque chose de durable. L‟idée est là mais le 

traducteur choisit une structure qui lui paraît plus adéquate à rendre le sens de la locution 

sententielle. L‟idée du texte original exprimant la durabilité ainsi que son résultat, sont 

contenus dans la phrase suivante : « ٗيًّٙ ٚاجثٗ فٍيظ تشجً يعرّذ عٍي ِٓٚ », littéralement : « Celui 

qui faille à son devoir, [comme résultat], on ne peut compter sur lui pour construire quelque 

chose de durable ».  

       Hassan Benyahia, quant à lui, a traduit la même locution comme suit :  َيجة ادرشاَ إٌظا "

 Ici, la technique d‟adaptation est très .(P. 83)اٌعاَ ٚتذٚٔٗ ال يّىٓ أتذا تٕاء ِجرّع يضّٓ اٌثماء ٌٕفغٗ" 

apparente. Le traducteur s‟est basé, à la fois, sur le mot-clé « ordre » et ce qu‟il implique de 

« durable », mais en choisissant une structure adéquate dans la langue arabe. La notion de 

durabilité est traduite par : (ٗيضّٓ اٌثماء ٌٕفغ), c‟est-à-dire, la continuité dans le temps pour une 

société qui sait respecter l‟ordre. Le traducteur insiste, tout comme le fait le texte original, sur 

l‟impossibilité de « durer » sans « ordre » lorsqu‟il emploie l‟adverbe (أتذا) qui veut dire 

littéralement « jamais », exprimé en français par la négation « ne rien ». 

          Les locutions sententielles retenues pour analyse, dans la présente étude, ont pour 

thèmes : l‟injustice sociale, l‟absurdité de la vie et sa difficulté, la fierté du pauvre et la 

soumission au destin. De là, nous déduisons que peu importe la technique utilisée, Hanafi 

Benaissa et Hassan Benyahia, ont interprété la morale des locutions sententielles, respectant la 

structure de la phrase et intégrant leur contenu en langues et cultures arabe et kabyle.  

Conclusion  

          Nous avons vu dans notre analyse de la traduction des locutions sententielles du Les 

Chemins qui Montent, du français en arabe, que Hanafi Benaissa et Hassan Benyahia ont 

utilisé différentes techniques de traduction. Tous les deux ont essayé de rendre le plus 

fidèlement le sens et la morale des locutions et, comme nous l‟avons pu remarquer, 

quelquefois, leurs traductions semblent presque identiques. Les techniques de traduction 

varient entre transposition, traduction littérale, modulation, adaptation et équivalence. Les 
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deux traducteurs ont pris en considération la forme des locutions sententielles ainsi que leur 

sens, et ont pu rendre la morale y contenue.  

        Les deux traducteurs ont également pris en considération l‟origine des locutions qui ne 

réfèrent pas toujours à la culture française, en les mettant dans des moules arabes que le 

lecteur arabe ou arabophone arrive à comprendre sans difficulté. Dans certains exemples, les 

deux traducteurs (re)traduisent les locutions dans leur langue initiale puisque, comme nous 

l‟avons dit précédemment, certaines locutions sont transportées par Feraoun vers son texte 

français, bien qu‟il mentionne que tel proverbe ou telle maxime est « de chez nous », en 

référence à la culture berbère (amazighe).  

       Par conséquent, le rôle des deux traductions arabes ne s‟est pas seulement limité à donner 

des équivalences aux locutions sententielles, mais elles ont pu garder leur « intimité », 

entrevoir leur beauté poétique et leur éloquence, refléter la soumission qui caractérise la 

femme kabyle, définir le mode de vie des villageois kabyles, qui n‟est guère facile, surtout 

pour les pauvres.  
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