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اشلحىىىىىىنلشل   ىىىىىىونل ىىىىىى لشل ى ىىىىىىنللللإلىىىىىىالعىىىىىىورلشلالىىىىىىونسسسارمكلشل  ىىىىىىونلاشل ىىىىىى لشل   ىىىىىىون

ألب ىىىىىشالشلوىىىىىب  لاشل ى ىىىىىنلشلىىىىى ش  لاشلح ىىىىىبنللللإلاا ىىىىىىولشل ىىىىىو انلاشل،ىىىىى رلشل  ىىىىىون وشلعشل  تول

لشل ب   لإلالشلت لأحبطت  لب لبجلحبشبلإلالأراعلأمل  لشلوجودلشلحبلبةل)لخض ةل(س

للوعوع شل  ىىبنل ىى لمآ ل ىىلى سلإلىىال ىى   للاع ىى للهإلىىالشلىىاهل بلىىملشل   ىىب ل ىى لا ىى 

اق ا  لإلالشل ورلشلوضبءلم، رل خ هلامخ هلإلالملكلشلل بوعلشلاهلشغت  ملم هلشلح ىبنلل

 حت قلمىللأجىوللهل ى لآ  ىب لإلىالمىللجاىولع  ىهل ى اةإلالشلاهل ا  لشل ى الاشل  بنلع ىالخ ى

إللىكل ىبلأبى لشليىبل ل)لعبى للللللأنل  ل لدرب لاإلالملل اىنلا ى المىللأجىولرشحتى لا ىابد  

 شل ىبدرل(س

علأخىىىوش  لشاعىىى شءلاإلىىىالج لىىىعل ىىى   ىب  لب وىىىوشرهلشل رش ىىى لاإلىىىالآىىىوللآىىىولج لىىىإلىىىالل

ل ت ةلشلت بصلشل ل شع للللأى بءموظ  لشلثبعو ةلاآولملل بل ةل  لم بع   لل
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 عو  لشهلللع لاجولشلاهلا   بل  لشع ب للاشلشلبحثلل

ل"لبو  ىى هللىى  "لأ  ىى ملببلوىى  لشل   ىىولاشلا  ىىىبنلإلىىالشل ىىل ةلشا ىىتبمةلشلىى آتورةل ل

ع الآولمىبلق متىهلل ىبلمىللإر ىبدش لا وجلشىب للىلحللىاشل ح ىنلبىولا وى لاب ل ع ىب للىاسلل

لشل اآ ةلس

  مملعب ش بلل ا الاش  بلمخ  شلبأح فلمللملنل  لم بللشلا الاشل ا  ىةلاقى اةلل ىللل

ش خالمللع الشل  حلش آ ل ل  لم ش بلا  بل ىبلم بالللهل لآ بلأ   ملبو  لل   ةلم بقوةللاسلل

لسج شلالشهلللخل لج شءللشل اآ ةلل

حتىى شملاعوىى  لاللااللع  ىىالأ ىىب ا  بلشل ىى شملببل اشىى  لاعحىىللع ىىلللشىىال ىىىب  لشلت ىى   لاشالل

لج  ولشلو  لع المبق موسلل بلطوشلل ت ةلشل رش ةس

لآ بلالل  و  بلأنلعو  لآولملل  شالمللق  نلأالبال ل  لإع ب لشلا ولشل توشضعس

ل
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 ملخص الدراسة:

يف رادخفعػػػن اػػػو رالػػػ ينؾ راوػػػاكر  اػػػال  رصتمػػػلجا ضلا ػػػ  هتػػػاؼ راارراػػػي رضتلاعػػػي ا دوػػػلؼ ج ػػػ  دكر راوػػػبلج  

رظتلرهق رظتدمارس ضلاطينر راثػلوينم  كجرلتػا راارراػي ج ػ  جعتػي ادمينوػي اػو جرضػر هػلالت اػلرهة  اػو راف ػي راوملتػي   ػ ركح 

راينثػػػػل ق رظتةلض ػػػػي كرظتبلهظػػػػي ك ػػػػ ر    ضلجدملدوػػػػل ج ػػػػ   يافظعػػػػ اػػػػتي   توػػػػلوينف اػػػػو اػػػػ ين علت جاكروعػػػػي 02إىل  81اػػػػلض  

كرالػالبلت   كهػح هلاعػػل تاراػينف ضثلوينتػػي ضلػعام طت ػػل   كرجدمػات هػػ   راارراػي ج ػػ  رظتػت ا راوعػػلدم ضارراػي رضتلاػػي   

ر لػػلت  ضلاػػدخارـ راتمػػا كرافعػػاتينهلت رظت ػػ مي   دراػػا  ػػ  ر لػػي اػػو  21ك طبعػػق ه ػػج جبلرعػػي ادمينوػػي اػػو 

ثينف دقعةي   كقا جظ لت راتدل ا دكرر  بػار ا وػبلج ضلا ػ   رتلجعػل يف مفػه اظػلهل رالػ ينؾ راوػاكر  اػال الجي ك ثبل

رظتلرهق رظتدمارس   كذا  او مبلؿ راػاكر راػ م ت وبػل راوػبلج ضلا ػ   يف مفػه رالتػطلرضلت راتفلػعي رظتلدتػي ا لػ ينؾ 

  ينطعا راوبلقلت رالردملجعي  فعمل ضعت ح.راواكر   ك  ر اللقتدل ج   راد مح يف روفولالت رظتلرهة  ك 

 :المفتاحيةالكلمات 

 راوبلج ضلا      رظتلرهق رظتدمارس   رال ينؾ راواكر    راطينر راثلوينم   درراي رضتلاي.
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Summarized study: 

This current study aims to recognising the role of laughter therapy 

collaboratively in mitigating the aggressive behaviour to the secondary school 

teenagers. It was curried on a sample built on four cases of teenagers whose age is 

between 18 to 20 years. They suffer from aggressive behaviour. According to what 

we have observed and depending on the documents besides the registers and the 

counsellor. Actually, the informants study at SidiLakhdar secondary school. This 

study relied on clinical method to study the case as well as applying therapeutic 

classes that consist of eight sessions through using jokes anecdotes and funny videos. 

Each session took one hour and thirty minutes. The findings showed the big role 

played by this therapy in reducing psychological disorders that accordingly lead to 

the aggressive behaviour in addition to contributing to controlling adolescent 

passivity and establishing social relations.                                                             

 

Essential key words:   

Laughter therapy, educated teenagers, the aggressive behaviour, secondary phase, 

case study. 
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 مقدمة:

كتودةػػػاكف   كتدم مػػػينف ضطلتةػػػي اوعتػػػي  اوظػػػح راتػػػلس  دػػػ اا اػػػات ح اتػػػ  را ػػػغل ج ػػػ  جف تد ػػػلفينف ضطلتةػػػي اوعتػػػي 

كتشػػولكف ضلادولاػػي ألاػػبلب اوعتػػي كراػػدملكر يف هعػػلهتح   كتشػػولكف ضاهلاػػعس اػػ بعي اػػو جاػػبلب اوعتػػي  ضلجدةػػلدرت اوعتػػي

كضلادػػلجن ؾتػػا   كجصػػب ينر اػػالتلء يف رجدةػػلدرهتح رالػػ بعي راػػ  اػػو ه ػػينعتح ج ػػ  اػػل تلػػد ةينف يف رضتعػػلة   ضػػتفس راد ػػلفلت

 ػ  هػ ر اػببل كرهػا كهػين    رألصاقلء اثبل تدخلصمينف ك ل فر ولبي رألشخلص را  تو تولوينف او ؼتد ن رألالرض راتفلػعي

مػ  إولػلف ج ػ  هػ   رألرض تلػدطعر  غعػا ف   ا ػ  دتل كامو ه ر راينتر اػو رظتممػو  غعػا  كحتينت ػل إىل  را غتي رال بعي

امػػو هػػ ر   ولدة ك له تػػل إىل حتةعػػق جهػػارفتل هػػ   را غتػػي كرالجدةػػلدرت رالػػلابي كراػػدبارعتل ضػػاملل  لػػلجاول ج ػػ  راوػػع  ضلػػ

ككتػب ج عػ  جف ػ   فةلررؾ هين را م اػعتا اػ  راطلتػق إىل هعػلة   طي رألكىل كهين جف  ةلر رادغارادغعا كتب جف تباج ضلطت

جف  و ح جف جم  غعا يف هعل ػ  لتػاث جكال يف درم ػ  يف راطلتةػي راػ   فمػل يتػل كراػ  ادلػبب اػ  ثػينرة ذهتعػي  بػاة قػا 

 جتو  او هعل   اولدة جك  ولاي .

رظتلرهػق  كامػو هلتي رالكتلضعلت كرالولدة كراتالػلح    إىلرال بعي  كرألهلاعسود ينؿ او االو رال بعلت  جفا ر ج عتل     

  اوػػاكرف كرادخلتػػب كرالػػلقي كناهػػل اػػو  رالػػ ين لت رظتت لفػػي صتػػا إىل رجػػو اشػػل  ل راتفلػػعي كرالردملجعػػي اػػو جرػػ  رادوبػػا 

إف  وػلض   ك   ر رالػ ينؾ ك بتعػل  ااػ ينب هعػلةبدشبثراإىل  د نلابل ال تةين  كه ر  را  تدبتلهل  إا ر عالعي رادفلج  ار ػتعطل

كهػػينردث الهةػػي تلػػداجا اتػػل رادفلجػػ  اوػػل ق ػػا راػػد مح فع ػػل كرالػػعطلة ج ع ػػل ضتػػلءر ج ػػ   إىل كتػػوعلت تػػلنطي رظتلرهػػق

كهػ ر اػل توػلؼ ضػلصت يند راار مػي ا دبػاؿ كرادولاػ     ةاتل  رظتوليف ك فلا  عتل ضلاداملؿ ػتادرت شخ ػعي كاينقفعػي ادوػادة

لصي ضلظتينرر ي فمت ػل اػو تل ػز ج ػ  رظتشػم ي جك كختد ن ه   رألالاعب رطت  ار رظتطلاب جك رظتةد علت راارم عي كرطتلررعي 

اػػػ ر هظػػػا هػػػ ر   ل  ل راعيناعػػي ق ػػػا حتةعػػػق رادينرفػػق رالوفوػػلؿ جك رادالتػػػب ؽتػػػل كتو ػػل تلتػػػا ر دلػػػلب طػػلؽ ابل مػػػي ضتػػػ  اشػػػ

 . ضلظتلرهة رظتينتينع ضلهدملـ راواتا او رابلهث  يف غتلؿ را  ي راتفلعي اال رتعر راف لت رطتلصي 
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يف رادخفعػػػػن اػػػػو رالػػػػ ينؾ راوػػػػاكر  اػػػػال رظتلرهػػػػق  رصتمػػػػلجا ضلا ػػػػ  ك ل ػػػػز درراػػػػدتل رضتلاعػػػػي ج ػػػػ  دكر راوػػػػبلج 

 ا ج ػػػ  حتاتػػػا رظتفػػػلهعح رظتدمػػػارس ك  ػػػح هػػػ   راارراػػػي : جكالن اػػػام  راارراػػػي رظتدمثػػػ  يف صػػػعلني رإلشػػػملاعي راػػػ  رشػػػدم

كيف رألمػػػػا  تلكاتػػػػل طػػػػلح   لضةي اػػػػبوه رابػػػػلهث  ك جهػػػػارؼ كجقتعػػػػي رظتينتػػػػينع  اػػػػر ذ ػػػػل ضوػػػػه راارراػػػػلت رالػػػػ رإلرلر عػػػػي

 يجاػػل رصتلوػػب راتظػػلم فع ػػح ثبلثػػي ف ػػينؿ رألكؿ رظتدو ػػق ضلظتلرهةػػ   رادلػػلتالت راولاػػي رافلجعػػي كرافلتػػعلت ) راولاػػي رافلجعػػي (

 جهػػػػح ذ ػػػػل جشػػػػملعتل اػػػػر رطت ػػػػل ج  مثمث هعػػػػث اػػػػتدتلكؿ  ولتفلهتػػػػل كجقتعد ػػػػل   اػػػػر رادطػػػػلؽ ألهػػػػح رظتلرهػػػػ  راػػػػ  دتػػػػل يتػػػػل  

جاػػػل راف ػػػ  راثػػػل   ينر تػػػل إىل رالػػػ ينؾ راوػػػاكر   جدررتػػػل فعػػػل ؼتد ػػػن   رالجتلهػػػلت رظتفلػػػلة عتػػػل ك ػػػ ا  هلرػػػلت رظتػػػلرهة  

رادولتفلت ال او جكرل جاتاة ك  ا  جبلقدل ار ضوه رظتفػلهعح  مث اػو اتظػينر ضوػه اػاررس ج ػح راػتفس كجاػبلضل كجوينرجػل 

عي اػػل ك عفعػػي قعػػلس رالػػ ينؾ ك شخع ػػل اػػر رادطػػلؽ إىل  عفعػػي  وات ػػل اػػر ذ ػػل كم ل  ػػل مث اظػػلهل   ك ػػ ا  رآلثػػلر رالػػ ب

مث راف ػ  راثلاػث  رظتدمثػ  يف راوػبلج ضلا ػ   رتلجعػل  هعػث جكال  طلقتػل   رهة  كهلرلهتح ائلرشلد كراوبلج جاكروعي رظتل 

بلج ضلا ػػػػػ     ولتفػػػػػل  إىل اف ػػػػػيـن را ػػػػػ    جقتعدػػػػػل كجهػػػػػارؼ  م ل  ػػػػػل  جوينرجػػػػػل كهػػػػػ  رطت فعػػػػػي راتظلتػػػػػي اػػػػػل  مث راوػػػػػ

رالجدبػػلررت رظت مػػي فعػػل  ازرتػػل  كجهارفػػل  كهػػ  شػػلكط راوػػبلج ك ػػ ا  جاػػلاعب راػػدخارال  جاػػل رصتلوػػب رادطبعةػػا فع دػػينم 

ج   ثبلثي ف ػينؿ  رظتدمث ػي يف راف ػ  رألكؿ راػ م هػين رظتت العػي  هعػث  طلقتػل فعػل ا ارراػي رالاػدطبلجعي كراوعلدتػي كحتاتػا 

كيف راف ػ  راثػل  رظتدو ػق ضدةػامي رضتػلالت قمتػل   بلهظػي كراوػبلج ضلا ػ   دخااي فعل اػو اةلض ػي كارظتت ا كرألدكرت رظتل

ضدةامي رضتلاي رألكىل او اةلض ي كابلهظي مث  شخع  ل ك  ا   ةامي رضتلاي راثلوعي كراثلاثي كرالرضوي ضتفس راطلتةػي راػ  قػااتل 

 لجعل .يتل رضتلاي رألكىل  مث اا رظتةلضبلت راوبلرعي رت

كراف   راثلاث ادو ق مبتلقشي راتدل ا كجلض رافلتعلت ار رطتلكج يف رألما ضلطتبلصي راولاػي راػ   شػم  هينصػ ي 

 راارراي    ل .

 ضلا  عب:كفعمل ت ا اتدتلكؿ راف ينؿ رظتدو ةي ضلاارراي اف  ي 
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 اإلشكالية: -0

هللاػعي يف هعػلة رافػلد  ف ػا رألاػلس راػ م  ةػيـن ج عػػل  وػا اله ػي رظتلرهةػي اػو رظتلرهػ  رعتلاػي ك رضتلشتػي ك رأل ثػل 

شخ ػعدل  كوة ػػا يتػل رالودةػػلؿ اػػو راطفيناػي إىل رالشػػا  جم هػػا رحملطػي راػػ  كتػب جف تدينقػػن جتػػاهل رافػلد  هػػ  ت ػػ  إىل 

 رات ا راملا  يف ؼتد ن جر لف شخ عي رظتلرهق او مبلؿ م ل ج راتمين را   طلج ج عل يف    رصتينروب.

كهاة رادغارت را  تينرر  ل راطف  جتا قلب اله ي رظتلرهةي  فإف اولفدل مبل دتدلز ضل ه   رظتله ي توعػق   كوظلر اللجي

 ثػػار يف ختفعػػن هػػاة   ػػ  رادػػاثارت راػػ  حتػػاث  بوػػل ا دغػػارت رصتلػػمعي ك راتفلػػعي ك رالردملجعػػي  ؽتػػل نت ػػا راطلتػػق جاػػلـ 

راػ   ودػ  اػو جاػس رافػ رت ك    ر راتػينرها يف هػ   رافػ ة راوملتػيرتعػراينرااتو ك ه  رظتاراي ادتمعي شخ عي رظتلرهق اػو 

، عبدد اللييد ) جقت ل يف ر دللضل رامثا او راولدرت ك رال ين علت رال عمي ك رضتمعػاة ظتينرر ػي رظتلرهػ  رظتةب ػي اػو هعل ػل 

 مػػل تمػػينف رظتلرهػػق يف هػػ   رظتله ػػي ادمػػلدر ج ػػ  رالػػ طي  راينرااتػػي جك رظتاراػػعي  جك ر دمػػر رطتػػلررا     ( 20، ص 2006

ك ػػ ا  نتعػػ  إىل  ا عػػا ذر ػػل اػػو مػػبلؿ رهدمل ػػل ضلامبػػلر ك غتػػلررهتح يف اػػ ين  ح  ألف هػػ   رظتله ػػي راوملتػػي  زمػػل ضػػلامثا 

رادمػػلد ك راوػػاكرف   ػػلادملد ج ػػ   ةلاعػػا رألاػػلة  ك رألوظمػػي  اػػو رألزاػػلت ك رظتشػػل   راتفلػػعي ك رالػػ ين عي راػػ  اػػو جمطلهػػل

 رظتاراعي كراوتلد ك راد ام  . 

 دفػػلقح هػػ   رظتشػػل   يف رظتلرهةػػي اػػال رادبلاعػػ  راػػ تو توعشػػينف يف ضع ػػي جاػػلتي ا ػػطلضي ضلػػبب رطتبلفػػلت رألاػػلتي ك 

اػػل كتػػب جف تمػػينف جم ضػػ  راةػػعح  رظتثلاعػػي راػػ  ضػػ  اػػل هػػين   ػػل و ك     ػػل رظتلرهػػق اػػو رادتػػلفل رظتوػػليف را ػػغينطلت راػػ  تينرر

تطم ينف إاع ػل  ك رظتملراػيراينرقوعي راػ  توعشػ ل  يعػث تتد ػا رألاػل إىل اػ ين لت جاكروعػي ال  لتػا ال رألاػلة كال رظتاراػي 

 . ( 16، ص 2004،  بنت عبد اهلل) كال ه  ر دمر 

ضػ  هػين ػت ػ ي ا مينرقػن ك راظػلكؼ راػ  كتػا وفلػل كضلادلجن رال ينؾ راواكر  اعس ػت  ي طت ػل ج فلدتػي ف لػب 

كرقوػػل فع ػػل  كاتػػل راوػػاكرف اػػ ينؾ تشػػبل جم اػػ ينؾ اػػػل جاػػبلب جػػاة  ضو ػػ ل تلرػػر إىل ظػػلكؼ وشػػا ل ك لضعدػػل يف رابعػػػا ك 

رظتاراػػي كجبلقدػػل ضلفلقػػل  كضو ػػ ل تلرػػر إىل ظػػلكؼ رظتينقػػن راػػ م رر مػػب فعػػل رالػػ ينؾ راوػػاكر   كاتػػل فػػإف اػػل ت ػػار جػػو 
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اػػػو اػػػ ين لت جاكروعػػػي هػػػين روومػػػلس ادػػػاثا غتمينجػػػي اػػػو راوينراػػػ  رألاػػػلتي ك رالردملجعػػػي ك رظتاراػػػعي  فػػػإف   ت ةػػػ   راد معػػػ 

رظتلرهػػق رظتولا ػػي رضتلػػتي يف رابعػػا ك رظتاراػػي فػػإف هعل ػػل ت ػػعب ل رافشػػ  ؿتػػين ضتػػلء شخ ػػعدل  كحتةعػػق ذر ػػل ك ينرفةػػل راتفلػػا  

ء اػر جقلروػل جك اػر رظتاراػ   كهػ  اػر جكاعل ػل  كرجتػل  وفلػل  وظػلر ظتػل كلت  ػت  ل را عق يف راتفس  ؽتػل مت ػق جبلقػلت اػينر

 .   ( 25، ص 2009وآخرون،  بشير) ت لب ضل او إهبلط ادملر  كوةج راثةي يف راتفس كجاـ حتةعق را رت 

غ  ك ود  رظتشل   رال ين عي يف رظتاررس ضشم  جلـ كيف راةلجلت راارراعي ضشم  مػلص اػو ج ثػل راة ػلتل راػ   شػ

ضػػلؿ رظتػػلض  ج ػػ  رتعػػر رألصػػواة هػػ   رألتػػلـ  فة ػػي رهػػ رـ رظتو ػػح كرووػػارـ رطت ػػينع ا دو عمػػلت  ك راةعػػلـ ضلػػ ين لت جاكروعػػي  

، عبدددد اللييددد )رجتػػػل  رآلمػػػلتو كيف نلفػػػي را ػػػن  هعػػػث جصػػػب ا اػػػو راظػػػينرهل رظتااينفػػػي راػػػ  تينرر  ػػػل رظتو ػػػح يف رظتاراػػػي 

 . (25 ، ص 8113

ي يف ر دمػػػر اػػػينرء  لوػػػا جاػػػلة جك ااراػػػي  كناهػػػل  لػػػو  ضشػػػم   بػػػا ا  ػػػا اػػػو كاػػػو رظتوػػػلكؼ جف  ػػػ  الالػػػ 

رالػ ينؾ راوػػاكر  ك رادخفعػن اػػو ها ػل  كاػػبب رمػدبلؼ ألاػػبلب ك راظػلكؼ راػػ   ػلدم ضػػلظتلرهق إىل رالػ ينؾ راوػػاكر   

رظتدمػػارس يف هػػ   فػػإف ذاػػ  تػػلثل ج ػػ  جشػػملال  هعػػث تودمػػا هػػ ر رألمػػا ج ػػ  طبعودػػل  ػػ  اينقػػن  اػػ ر ؾتػػا جف رظتلرهػػق 

ادوػادة كادتينجػي ؿتػين راػ رت  كؿتػين رآلمػلتو  كاػو ر ػي جمػلل ج ػ  رظتمد مػلت  تةػيـن ضلػ ين لت جاكروعيرظتله ي تل   جك 

هعػػػػػػػػػث  يف هػػػػػػػػػ ر رالػػػػػػػػػعلؽ جشػػػػػػػػػلرت درراػػػػػػػػػي )   لت  تلكاػػػػػػػػػا ظػػػػػػػػػلهلة رالػػػػػػػػػ ينؾ راوػػػػػػػػػاكر كهتػػػػػػػػػل راواتػػػػػػػػػا اػػػػػػػػػو راارراػػػػػػػػػ

راوينراػ  رألاػلتي ك رالردملجعػي  رظتلػلقتي يف جتػن : راػ   تلكاػا SUSSED ET FRIEDMANايناػالينردكفلدنتلف(

اينء راتشاة كرادفم  رألالم او راوينرا  راػ   ػافر  راشبلب اال طبلب كطلابلت رظتاراي راثلوينتي  كرا   ينص ا إىل جف

 . ( 69، ص 2008، محمد عمارة)ضلألضتلء إىل رالوةعلد كؽتلراي رال ين لت راواكروعي درم  كملرج رظتاررس 

ضػػػينزررة را ضعػػػي ضاكاػػػي رامينتػػػا ضوتػػػينرف   1994لرت درراػػػي  إدررة رطتػػػاالت رالردملجعػػػي ك راتفلػػػعي اػػػتي  مػػػل جشػػػ

اظػػلهل رالػػ ينؾ راوػػاكر  اػػال طػػبلب رظتله ػػي رظتديناػػطي ك راثلوينتػػي  ك ينصػػ ا راارراػػي إىل جػػاة ودػػل ا اػػو جقت ػػل: جف ضوػػه 

كجف رظتشػمبلت رال علػعي   ثلة يف اظلهل رال ينؾ راوػاكر رظتشمبلت را  عي ك رالقد لدتي ك رظتاراعي  ها او راوينرا  رظتل 
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نداجي )ها اشمبلت راشغب ك رادملد ك رادخلتب  كاشػمبلت راوػاكرف رابػا  ك را فظػا ك رطتػلكج جػو راتظػلـ رظتاراػا 

ضػاف  8991يف ه   لوا راتدل ا را   ينص  إاع ل  ػ  اػو وبد ػا ك ومػلكف  اػتي  ( 120ص  ،  8113،عبد العظيم

ف را فظػػػا هػػػين ج ثػػػل جشػػػملؿ رالػػػ ينؾ راوػػػاكر  ضػػػ  راط بػػػي رأل ػػػ  اػػػتل  ك جكال ػػػ  راط بػػػي راػػػ تو تلاتػػػينف ضلألفمػػػلر راوػػػاكر

 .  (43 -42ص ،  8112) مجاهد ، راوةبلوعي 

جف اػػػو جهػػػح رألاػػػبلب راملاتػػػي كررء رودشػػػلر ظػػػلهلة   كجتينرهنػػػل راوتػػػن راطػػػبلي  1999 مػػػل  شػػػا درراػػػي هلػػػينوي 

راوتن ػت عل رألالة  رظتاراي  كال   رإلجبلـ  ك ر دمػر  ك جف رظتاراػي    ةػح ضػاكرهل را ضػينم ج ػ  راينرػل رأل مػ  ك راػ  

ةعػػلـ  تػػدا جتػػل ظ ػػينر اػػبوه رظتشػػمبلت رالػػ ين عي اثػػ : راوتػػن اػػو قبػػ  راطػػبلب إىل رلوػػب رضدوػػلد رظتػػت ا راارراػػا جػػو را

ضػػاكر  رضتةعةػػا يف إهػػارث رادتمعػػي راشػػلا ي ا طػػبلب  كيف ػتلكاػػي رضتػػا اػػو ظػػلهلة راوتػػن راطػػبلي  قػػااا راارراػػي  طػػينرر 

ص ، العددد األول ،  82مجلدد  )محلدي، اة هل ا ا  يف ؼتد ن ر لالت: رألالة  رظتاراي  كال   رإلجبلـ  كر دمػر 

85 ) . 

: ضارراػي هػافا إىل رادوػلؼ ج ػ  رافلكقػلت رصتتلػعي: ذ ػل  2001Martien Etallكقػلـ اػلر   كزابل ػل اػتي  

جوثػػ   يف راوػػاكرف  كقػػا جظ ػػلت راتدػػل ا: راد  عػػ  رالادمشػػليف جف راػػ  ينر جظ ػػلكر راوػػاكرف رصتلػػام ك راوػػاكرف راشػػف ا 

 .( 95 ، ص 2007، فيصل )كرضتةا ج ثل او رإلولث 

كها ضوتينرف راوبلقي الض  راوينراػ  رالوفولاعػي ك رالػ ينؾ    0288اتي NEWMIANمث  ينص ا درراي وعينالف  

راوػػاكر  اػػال رابػػلاغ   جف راوينراػػ  راثبلثػػي ) رالػػولدة  كراة ػػق  كرضتػػزف (. قػػا ججطػػا ودػػل ا يف  ة عػػ  رالػػ ينؾ راوػػاكر   

  رالػػػ ينؾ هعػػػث قػػػلـ جلاػػػ  رالػػػولدة ضدوػػػات  جلاػػػ  رال د ػػػلب  جشػػػلرت راتدػػػل ا إىل كرػػػيند  ػػػاثارت اػػػ بعي قينتػػػي  ػػػلثل ج ػػػ

 TROPك ػػ ر درراػػي  ػػلكب كرتلجدػػل  ( 59ص ، 8108 ، تهدداني)راوػػاكر  راغ ػػب جتػػا رإلوػػلث رأل ثػػل اػػو راػػ  ينر 

ET SON GROUPE تل ػا جت ػل جف رالاػدةبلاعي راػ  تبػات ل رظتو ػح  لفػر اػو دررػي رالػ ينؾ راوػاكر     0280اػتي

ك  ا   فو  جبلقي را لرع كيف رظتةلض  فإف جبلقػي راةػلب اػو رظتو ػح قػا قلاػا ضدخفػعه دررػي رالػ ينؾ راوػاكر  رصتلػام 
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اػدةبلاعي راػ  تبػات ل رظتو ػح كزردت رظتينرل ؿتين رألقلرف  ك ج ثل او ذا  فإف جبلقلت را ارقي قػا  يناػطا راوبلقػي ضػ  رال

 (95، ص 2009) كميلة، او درري راوبلقي ض  رألكالد.

 ارراػػػي كرتػػػ     جاػػل فعمػػػل متػػج ضوػػػه راب ػػينث كرظتػػػ  لرت راػػ   تلكاػػػا ضػػلراا ا دخفعػػػن اػػو  رالػػػ ينؾ راوػػاكر  

 ينصػ ا   ا ملرهة  راطينر راثػلوينمضوتينرف: دكر جبلج را ضعي راباوعي ك رالتلتعي يف مفه رال ينؾ راواكر   0222  جا 

، 2011) وداد، إىل جف ا  ضعػػي راباوعػػي ك رالتلتػػعي دكرر هلاػػل يف رادخفػػعه اػػو رالػػ ين علت راواكروعػػي را فظعػػي ا مػػلرهة . 

 .( 465ص 

كهػػا ضوتػػينرف  ة عػػ  ؼتػػلطل   SANSWATI 0280يف هػػ   لوػػا راتدػػل ا راػػ   ينصػػ ا إاع ػػل  درراػػي الولػػيني

جف راػػدخارـ طلتةػػي رظتةلض ػػي ك   جتػػا ط بػػي رظتػػاررس رظتديناػػطي ضلاػػدخارـ ضلوػػلاا  ػػام ا ادوػػاد رظتمينوػػلترالػػ ينؾ راوػػاكر  

را ولاا قا قلـ ضزتلدة الدينل راطلاب راينظعفا ضطلتةي ذرت دالاي إه ل عي  كاو مث راداثا رإلكتلي ج ػ  رالػ ينؾ راوػاكر  

 .   ( 55ص ، 8108، تهاني)اات ح. 

   راارراػػػلت  ينصػػػ تل إىل جف هػػػ   راارراػػػلت هػػػافا إىل رادوػػػلؼ ج ػػػ  جشػػػملؿ كاظػػػلهل كاػػػو راوػػػلض رالػػػلضق عتػػػ

رالػػػ ينؾ راوػػػاكر   ك ػػػ ر راوينراػػػ  راػػػ   ممػػػو كرر ػػػل  ك تلكاػػػا جاػػػبلضل   مػػػل هػػػافا ضوػػػه راارراػػػلت إىل اولفػػػي رالػػػ ينؾ 

رت  كضػلراا رادخفعػن اػو رادخلتيب ك راوتن  ك  ر طلؽ رادة ع  او ؼتلطل    مل قااا ر  رااررالت رق رهػلت كإرشػلد

كضلادػلجن اػو مػبلؿ اػل ق تػل  اػلضةل كؽتػل الشػ  فعػل  جف رظتلرهػق هػين   عفي اال  بلاع  رظتلره  راارراػعيهاة رال ين علت راوت

كاػل وشػ ا    رضو ضع دل تلثل كتداثل كاةلرودل ار راطف  فلوػل ادولتػل اػبوه را ػغينطلت تةػ  جتػا  اػل تلػم  ضػلكح رافملهػي

اررس رالضدار عي هين إه ػلرهل ا م ػلج كذاػ  ظتػل اػل اػو جقتعػي يف روػ  رألطفػلؿ تبدلػمينف كهػ ر راشػاء ال راعيـن يف ضوه رظت

ك ثػلت فعػل رظتشػل   كرألاػلرض راتفلػعي   رر اتتػل جف وب ػث   كمبل جوتل ؿتو راعيـن يف زاػو قػ  فعػل را ػ    ولر  يف راثلوينتلت

 :كاو هتل  طلح رادللتالت رادلاعي    جو اب  جتو  ذا  رظتلرهق تبدلح كتينررل
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 عػػػن تلػػػلجا راوػػػبلج رصتمػػػلجا ضلا ػػػ   يف رادخفعػػػن اػػػو رالػػػ ينؾ راوػػػاكر  جتػػػا رظتلرهػػػق رظتدمػػػارس يف راطػػػينر  .8

 راثلوينم جك  وات ل؟

 التساؤالت الفرعية :

 ؟اال رظتلرهق رظتدمارس ا ين ل جاكروعله  تينرا  .0

ك اثػػلوينم يف راػػد مح يف ن ػػبل رهػػق رظتدمػػارس ضػػلاطينر ر عػػن تلػػلهح راوػػبلج رصتمػػلجا ضلا ػػ   يف الػػلجاة رظتل  .3

 ؟ روفولال ل

 ه  تللجا راوبلج رصتملجا ضلا    رظتلرهق رظتدمارس ضلاطينر راثلوينم ج   رادينرص  ضشم  إكتلي ار ػتعطل؟ .2

 :  ممو فعمل ت ا  صغتل ضوه رافلتعلت: فرضيات الدراسة -8

 : الفرضية العامة

ضلا ػػ   يف ختفعػػن جك  وػػات  رالػػ ينؾ راوػػاكر  اػػال رظتلرهػػق رظتدمػػارس ضػػلاطينر   لػػلجا  ةتعػػي راوػػبلج رصتمػػلجا  .8

 .راثلوينم

 الفرضيات الجزئية )الفرعية(:

 .ارس يف راطينر راثلوينم ا ين ل جاكروعلمؾتا اال رظتلرهق رظتد .0

 .ا      اثا إكتلي يف رادخفعن او راة ق راتفلا .3

 .ركتلي ار ػتعطلظتلرهق ج   رال  لؿ ضشم  رتللجا راوبلج ضلا     .2
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 اإلجرائية:تحديد المفاهيم  -6

 :02إىل  81هػػين ذاػػ  راػػ  ل ك  ػػ  رألوثػػ  رظتينرػػيندرف يف راثلوينتػػي  تػػ ركح ججمػػلرهح اػػلض  المراهددق المتمدددرس 

ج ػػػ  الػػػدينل ثلوينتػػػي  لفكهػػػين راد معػػػ  رألقػػػ  رو ػػػبلطل كااتػػػل اػػػ ين علت  ػػػزجا رألاػػػل  ة ك راػػػزابلء  كتاراػػػ  اػػػتي

 .منكالتي الدغل لعام ضت لض

 : كيف  هػػين غتمػػينع رالػػ ين لت راػػ  تةػػيـن يتػػل  بلاعػػ  رظتله ػػي راثلوينتػػي  ك راػػ   امػػ  جػػاة جشػػملؿ السددلوك العدددواني

مت رالاػػدولوي  ضمػػ  اػػو الدشػػلرة  را ضعػػي كرادينرعػػل كرطبلجتػػل ج ػػ  ك   يثتػػل هػػ ر جمػػ ت رالػػ ينؾ راوػػاكر  را فظػػا 

 ضوه راينثل ق كرالالبلت.

 :هين     رضت ج راوبلرعي رصتملجعي   مينجػي اػو رظتينرقػن رظت ػ مي  راػ  جلشػ ل  العالج الجماعي بالضحك

كراتمػػا رظتلرهػػق  ضغػػلض مفػػه اػػ ين  ح راوػػاكر   كهػػ   رظتينرقػػن  ودمػػا يف غتم  ػػل ج ػػ  غتمينجػػي رافعػػاتينهلت  

رتػلجا يف شػم   ر لػلت ذتلوعػي جهػارؼ راب ػث  جػادهل  ةعػق را   لػو  إىل حت رظتمدينضي كرا ةطلت راميناعاتي 

 .  ااة    ر لي الجي كو ن 

 دوافع اختيار الموضوع: -2

 : ك ت  ل يف دكرجا جالاعي كجملل ذر عي وارر ل يف راتةلط رادلاعي  ضلادا عا ام  يث دكرفر ولضوي جو رمدعلر 

 : إاع  رااكرجا رألالاعي 

 : الدواعي األساسية -2-0

كالشػ  روػل تػلثل اػ بل ج ػ  رافػلد كر دمػر يف جف   إف اشم ي راواكرف ضل ا  شم  مطػلر ت ػاد رابتػلء رالردمػلجا 

كا د ػام عتػ   رظتشػم ي كهػ  ال  دػاـز ا ينصػينؿ اػو ججمػق   ؽتل ت  ب جتل او جثلر رردملجعػي ك لضينتػي كوفلػعي اػع ي  كرها

اػو ضػلب إف رمدعلروػل عتػ ر رظتينتػينع    تمػو   ج عتل جف ؿتلكؿ ف ح ذا  رظتلرهػق جػو طلتػق راطػلؽ راوبلرعػي رظتخد فػي  ذا 

...إخل  ك ػ ر تػطلرضلت راتفلػعي اػو ق ػق  إهبػلط  را افي  ك إفتل  ػلف ودعالػي افدػا رودبػلها اوػبلج هػاتث يف اولصتػي رال
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فمػو رألاػبلب راػ  رو دػت رمدػلر هػ ر رظتينتػينع رذ ػل    اػال راف ػلت رظتخد فػي يف ر دمػر رودشلر رامثا او هػ   رألاػلرض

 : الت ا

 ك فلقح مطينرة رظتشم ي اتي ضوا جملل.  راشوينر مبشم ي رظتلرهة  -

إذر   تد ةػػػ  رالجلتػػػي راملا ػػػي جػػػو طلتػػػق را الػػػينء إىل   إف رظتلرهػػػق راوػػػاكر  راعػػػيـن قػػػا ت ػػػب  غتػػػـل ضػػػلا  يف راغػػػا -

 ضلراا راينقلتي ك راوبلج ق ا رالجلتي او  لا  رصتينروب.

 : كرآلف ال متج رااكرجا را ر عي إاع  ال ت ا

 الدواعي الذاتية : -2-8
ل شػػا رودبػػلها هػػين كرػػيند رتػػطلرضلت ؽتػػ  رو دػػت رهدػػ   ثػػار ضف ػػي رظتػػلرهة   طبعوػػي جم ػػا  ام ػػل عي وفلػػلوعيإف 

يعػػث ضػاجت  امػ  رودشػلرر كراػول يف جكاػػلط رظتػلرهة  ؽتػل ت ػاد رألاػلة كر دمػػر   كهػ   رألمػاة    ااف ػل ثةلفل تػل  اػ ين عي

رػ  رظتلػلقتي ج ين  ح كرادوػلؼ ج ػ  جاػبليتح اػو اف ػح اػ    راف ػيصب رهدملاا كدررا  ج   هػ جه ر ال رو ت   ضا م ل

 كتود  جملد ر دمر  كالدةب ل.  ف  ر رظتلرهق هين يف اله ي هلشتي يف هعل ل  يف جبلر ح

 أهداف الدراسة : -5

 ػتلكاي إثبلت ال اال دكر ه ر راوبلج. -

 رظت  بي جو رال ينؾ راواكر . لآلثلرػتلكاي رادخفعن ات -

 .او مبلؿ  ينظعن را    اد ةعق ه ر رعتاؼ  فه رال ينؾ راواكر  اال رظتلرهقراوم  ج   م -

 أهمية الدراسة: -3
 كنتمو جف  فعا ه   راارراي فعمل ت ا:

يعػث  ودػ  راارراػي رألكىل    رالػ ينؾ راوػاكر إاةلء را ينء ج   جها راوبلرلت رظت مي ك رضتاتثي يف رادوػات  اػو  -

 .يتاؼ اولفي دكرهل يف مفه رال ينؾ راواكر  اال رظتلرهق رظتدمارس   را  جتلل يف رظتعارف

 اعي ه ر راوبلج يف غتلؿ ج ح راتفس راوعلدم.لرإلشلرة إىل اال فو -
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 رإلا لـ يف إتلفي  ةتعي جبلرعي راتاة يف رظتملراي راوعلدتي. -

 رالادفلدة او راتدل ا رظتد    ج ع ل او مبلؿ ه   راارراي. -

 راوبلج او مبلؿ ه   راارراي  ك رظتللقتي يف إثلرء رظتمدبي رصتزر لتي ك رظتمدبي راولضعي.رادولؼ ج   ه ر  -

  

































 
 

 

 

 دت عا       -
  ولتن رظتلرهةي. -1
 جقتعي رظتلرهةي -2
 الره  رظتلرهةي -3
 جشملؿ رظتلرهةي -4
 م ل ج رظتلرهةي -5
 رالجتلهلت رظتفللة ظتله ي رظتلرهةي -6
 هلرلت رظتلرهة  -7
 ضوه اشمبلت رظتلرهةي -8
 رجلتي رظتلرهق -9

مبلصي راف           
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 تمهيد :

إف اله ػػي رظتلرهةػػي هػػا اله ػػي اػػو جمطػػل رظتلرهػػ  راػػ  نتػػل يتػػل رإلولػػلف تػػمو جطػػينرر  رظتخد فػػي راػػ   دلػػح ضلادالػػاد 

 ي او رادغارت رصتلمعي ك راوة عيرظتلدمل كرا قا يف اولرج را ويند ؿتين رامملؿ رإلولل  رالشعا  كحتاث فع ل غتمينج

ك رالردملجعي  كاو تمت ل رادغػارت راػ   طػلج ج ػ  كظػل ن راغػاد رصتتلػعي  كهػا فػ ة م ػبي يف هعػلة رإلولػلف ك راتفلعي

إذ  تػػين فع ػػل راةػػاررت راباوعػػي كراوة عػػي ك امػػ  صػػفلت رظتلرهػػق يف راظ ػػينر ك لػػدمل يف رادطػػينر إىل جف   ػػ  إىل اله ػػي رالشػػا 

 هلتي اط ةي .هعث تبلشل دكر  يف رضتعلة راوم عي ضلادةبلؿ  لا  ك 

كت ؾ راتمين رصتلام جثلر وفلػعل ج ػ  رظتلرهػق فعشػدا رهدملاػل مبظ ػل  كصػ ي رلػمل كرشػلقدل كػتلكاػي رػ ب رودبػل   

رآلملتو إاعل  جال راتمين راوة ا ا ملرهػق فعد ػمو رادغعػا يف راةػاررت راوة عػي راولاػي ك رطتلصػي كصػينال إىل اله ػي رالاػدوارد 

عػػز راتمػػين راوة ػػا يف هػػ   رظتله ػػي هػػين فتػػين راةػػاررت كرظتينرهػػب   مػػل دتدػػلز ضدطػػينر ج ػػ  صػػوعا راػػينظعفا رظتدملاػػ   كجهػػح اػػل نت

اػػ ر    اػػ   دػػزف ك ت ػػب  فع ػػل روفولال ػػل رآلررء كرظتينرقػػن  كنتػػل رظتلرهػػق مبله ػػي فتػػين رالوفوػػلالت هػػ  ت ػػ  إىل اله ػػي رالشػػا ر

 : ه   راوتلصل ضلادف ع  ك طلقتل إىل جهح  ا طتل را ينء يف ه ر راف   ج   ف ة رظتلرهةي
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 تعري  المراهقة : -0

مػلء كضػلهث  هػينؿ  ولتػن اعمينف هتلؾ راواتا او رآلررء رظتخد فػي اػو ج   كيف اعلؽ ه ر رحملينر يثتل يف ا مينف 

 : كفعمل ت ا اتدطلؽ إىل  ولتف  ا ملرهةي اغي كرصطبلهل  مل ت ارظتلرهةي 

 لغة: 

راولي ررهق  كتوت رالق رب او  ػ ر  فلرهػق راغػبلـ ف ػين الرهػق   جم قػلرب رالهػدبلـ  تلرر افظ رظتلرهةي إىل رافو 

 (. 2ص  0225،عبد الغني) . كض   اب   رالرلؿ

 :كيف رادولتن رالصطبلها

 :اصيالحا

ج ػ  جهنػل :" اله ػي   ػ  ضػلافلد إىل ر دمػلؿ رات ػا  كهػا يتػ ر رظتوػا دتدػا جتػا رابتػلت  "فؤاد البهي السيدجلف ل "

 .( 26، ص 0226، ) فؤاداتي   كها دتدا او راب ينغ إىل رالشا ". 08كرابت  إىل 

هعػػث اػػتدطلؽ اػػل اػػو راتلهعػػي   جاػػل رآلف فلػػينؼ وػػ هب ا دولتفػػلت رألمػػلل رأل ثػػل  فلػػار ككتػػينهل عتػػ   رافػػ ة

 : كراع  رادينتع  ضلادف ع  ا مف يـن  رعي مث رالعميناينرعي كصينال إىل راتلهعي رالردملجعيرابعيناين 

 التعري  البيولوجي للمراهقة:  -0-0

تد ػػػمو هػػػ ر رادولتػػػن رادغػػػارت رابعيناينرعػػػي ك رصتلػػػاتي ا ب ػػػينغ راػػػ  حتػػػينؿ رألطفػػػلؿ إىل ررشػػػاتو ولتػػػال  رلػػػاتل 

ضغػه راتظػل جػو راثةلفػي راػ  تتدمػينف إاع ػل حتػاث هػ   رادغػارت ودعالػي كرتلعل  كه   رادغارت حتاث اال  لفي رظتػلرهة  

 إلفلرزرت هلاينوعي ادتينجي ك  لدم إىل إهارث رافلكؽ رصتلاتي ض  را  ينر ك رإلولث .

 التعري  السيكولوجي للمراهقة:  -0-8

د رادغػػارت تل ػػز ج ػػ  جقتعػػي  شػػمع  هينتػػي الػػدةلة اػػال رظتػػلرهة  اد ةعػػق رإلهلػػلس ضلاػػ رت ج ػػ  ؿتػػين تفػػينؽ هػػاك 

راواتػػػاة يف رطتػػػ رت ك رألدكرت ك تظ ػػػل رادػػػين ل ج ػػػ  ؿتػػػين طبعوػػػا اػػػبب را ػػػغينط رالردملجعػػػي  كتودػػػ  راب ػػػينغ جكؿ هػػػ   
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را غينط را  تشول يتل رظتلرهق ضلإلتلفي إىل رادغارت يف راينزف ك راطينؿ كت لهب هػ   رادغػارت كجػا راتػا ضارلػلدهح  

 له ي ضدغارت اولفعي التوي  ك  ا   دغا رادينقولت رالردملجعي  غار كرت ل .كردكد فو  رآلملتو ؿتينهح   مل  دلح رظت

 التعري  االجتماعي للمراهقة: -0-6

توػػلؼ ج مػػلء رالردمػػلع رألفػػلرد مب ػػط  لت  د ػػمو اػػينرقو ح يف ر دمػػر مبػػل تومػػس إىل هػػا ضوعػػا اػػال فوػػلاعد ح 

را ر عػػي  فمػػو كر ػػي وظػػل رردملجعػػي تظ ػػل رظتلرهةػػينف  ػػافلرد ال تدمدوػػينف ضلال دفػػلء راػػ ري كضلادػػلجن ف ػػح نػػا ررشػػاتو  كنػػا 

اله ػي رظتلرهةػي ج ػ  جهنػل فػ ة رودةلاعػي   د ػاد هنلتد ػل ضدشػلتولت   ػر  رجدملدت  دتلال كعتػ ر ف ػح اعلػينر ضاطفػلؿ ضػلاتظل إىل

 .( 868، ص 8112) رغدة ، رضتاكد راوملتي رظتدو ةي ضلضتملتي راشلجعي ألكا   را تو   ت ب ينر ضوا ررشاتو. 

ف ة نتػل يتػل  ػ   إال جهنل  بة    كرنح رالمدبلؼ يف اف ينا ل  كاو مبلؿ ه   رادولتفلت ولدتدا جف اله ي رظتلرهةي

كضلادػلجن ج ػ    فلد كها  بػاج ضت لتػي راطفيناػي ك طػلج ج ع ػل غتمينجػي رادغػارت ختد ػن اػو غتدمػر آلمػل  بوػل ا ظػلكؼ رظتخد فػي

رأله  رالادزرـ مبالمينجي او راةينرجا كرظتولتا را   للجاهح ج   دجح جضتل  ح كرضتفلظ ج ع ح رعار يف ه   رظتله ػي راوملتػي 

 : كرا  اتدطلؽ إىل جقتعد ل يف راوت ل رادلجن   مينتو شخ عي رافلد اع ب  شخ ل فولال يف رظتلدةب  يف  رصتا ا مي

 أهمية المراهقة:  -8

ضلالنح او جف اله ي رظتلرهةي  ود  اله ي ا ع ي ضلظتشمبلت ك رالتػطلرضلت رظتخد فػي راػ  تدوػلض عتػل رظتلرهػق إال جهنػل 

 او مبلؿ درر ل يف راتةلط رادلاعي :  عد ليف هعلة رافلد هعث  ظ ل جقتاله ي هلاي 

 جف رظتلرهق يف ه   راف ة لتلكؿ رادخ ج او رجدملد  ج   كرااتل  كلتم  اللكاعي وفلل. -

 تلو  إىل رالادةبلاعي ضلالنح او هلردل رظت  ي ا مللجاة. -

 او  إىل حتةعق اعينال ل  كإشبلع هلرل ل رظتخد في كفق اولتا رردملجعي اوعتي. -

 إىل رادفما يف رختلذ راةلرررت فعمل تدو ق مبلدةب ي كحتاتا رجتلهلت هعل ل رظت تعي ك راشخ عي.راينصينؿ  -

 لتلكؿ حتةعق رضتلتي ج   رالنح او كقينفل جالـ صلرجلت روفولاعي  ولق   فما . -
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ة  مػػػل  ظ ػػػل جقتعد ػػػل اػػػو هعػػػث راتمػػػين رصتلػػػما ك راوة ػػػا  رظتوػػػليف كرالردمػػػلجا  ك رصتتلػػػا راػػػ م  طػػػلج ج ػػػ  هعػػػل

-346، ص 2003) مجددي ، رظتلرهق ك را   للجا  ج   جف تمينف ررشار ا ع ل ا خػلكج إىل غتدموػل تفعػا كتلػدفعا. 

347 ). 

هعػػث   فمله ػػي رظتلرهةػػي فػػ ة  دمعػػز ا ينصػػعي ضلاتلػػبي ا ملرهػػق  وظػػلر اد ػػ  راوتلصػػل رظتػػ  ينرة يف ضارتػػي هػػ ر راوت ػػل

جك اشػػلرتول رظتلػػدةب عي   اػػينرء اػػو هعػػث قلررر ػػل را ر عػػي  مبلت كرااتػػيتب ػػث جػػو رالاػػدةبلاعي را ر عػػي رضدوػػلدر جػػو جم  ػػا

كهػػا اله ػػي  دلػػح   كهػػين تلػػو  إىل حتةعػػق جهارفػػل رطتلصػػي ضػػل كاػػعس ألم رهػػا  جك اػػو هعػػث رايناػػل   رظتلدتػػي  رطتلصػػي ضػػل

عتل جبلقػي ضػبوه رتػطلرضلت اػ ينؾ رظتلرهػق كجػاـ  معفػل كاػت هب رآلف اػ  ل جهػح رظتلرهػ  راػ    ضظ ينر اشمبلت ؼتد في

 :  ممو فعمل ت ا  نتل يتل رظتلرهق

 مراحل المراهقة:   -6

نتػػل رظتلرهػػق يف فتػػين  ضثبلثػػي الرهػػ   رمد ػػن راو مػػلء يف حتاتػػا زات ػػل  امػػو رألن بعػػي  شػػا إىل جف رظتله ػػي رألكىل كهػػا 

لة دتدػا اػػو اػو راثلوعػي جشػلة إىل نلتػػي رطتػلاس جشػلة  جاػػل رظتله ػي رظتديناػطي فدبػاج اػػو اػو رطتػلاس جشػػلة إىل رظتلرهةػي رظتبمػ

 : راثلاتي جشلة  ك رظتلرهةي رظتداملة او راثلاتي جشلة إىل او راينرها كراوشلتو

 15-12مابينEarlyAdolescenceمرحلة المراهقة المبكرة -6-0

راب ػػينغ كيف هػػ   رظتله ػػي ت ػػدح رظتلرهػػق رهدملاػػل  بػػار مبظ ػػل رلػػمل كاػػعس  دػػزراو اػػر راتمػػين رالػػلتر راػػ م ت ػػلهب 

مبلدغلب جف  لمر اػو رظتلرهػق  و عةػلت  ػاؿ ج ػ  جوػل تمػل  وفلػل كيف هػ   رالػو نتثػ  تػغ  رألقػلرف جهػح اػل تشػغ  ضػلؿ 

  تمػػينف اةبػػينال اػػ ر ت الػػا رظتلرهػػق إىل رادشػػبل ضاقلروػػل ك ة عػػاهح هػػ (، 2، ص  8112وآخددرون ، محمددد رضددا) رظتلرهػػق 

ات ح  ك دمعز ه   رظتله ي جبم ي او رطت ل ج او جقت ل: رضتللاعي رظتفلطي ا ملرهق  كه ر ضلػبب رادغػارت رافلػعيناينرعي  

كهػػػا فػػػ ة ال  دوػػػال جػػػلا   هعػػػث تدالػػػل فع ػػػل اػػػ ينؾ رظتلرهػػػق إىل رإلجػػػلرض جػػػو رادفلجػػػ  اػػػر رآلمػػػلتو  جم رظتعػػػينؿ ؿتػػػين 
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فػػ ة راػػد مح يف اػػ ين ل رالوفوػػلجن  كهػػ ر اػػل تلػػبب اػػل صػػوينضي يف رادمعػػن ك ةبػػ  راةػػعح رالوطػػينرء  كت ػػوب ج عػػل يف هػػ   را

 كراولدرت 

ك رالجتلهػػلت درمػػ  رايناػػ  رالردمػػلجا  راػػ م توػػع  فعػػل  هعػػث  بػػاج رظتله ػػي رظتظػػلهل رصتلػػمعي كراوة عػػي  رافلػػعيناينرعي  

) رالػػ ين لت راطفيناعػػي  كهػػ ر اػػل تزتػػا اػػو هللاػػعي رظتلرهػػق.رالوفولاعػػي  ك رالردملجعػػي رظتمعػػزة ا ملرهةػػي يف راظ ػػينر  كختدفػػا 

 . ( 164، ص 1982محي الدين ، 

 سنة  18-16المراهقة الوسيى من  -6-8

كتبلهػػظ فع ػػل راػػدملرر راتمػػين يف رتعػػر اظػػلهل   ك لػػم  جهعلوػػل هػػ   رظتله ػػي مبله ػػي رادػػاـز ألف رظتلرهػػق توػػل  فع ػػل 

صػػػوينضي ف ػػػح ػتعطػػػل ك مععفػػػل اػػػر هلرل ػػػل راتفلػػػعي ك رابعيناينرعػػػي  ككتػػػا جف  ػػػ  اػػػل تلنػػػب يف فو ػػػل  نتتػػػر ضلاػػػح راوػػػلدرت 

ة هػػ  اػػو راثلاتػػي جشػػلة  كضػػ ا  ف ػػا  ةلضػػ  راطػػينر راثػػلوينم اػػو كرادةلاعػػا  دكف جف كتػػا  ينتػػع ل اػػ ا   كدتدػػا هػػ   رافػػ  

راػػدو ح  ك لػػم  ضلػػو راغلرضػػي ك رالر بػػلؾ  ألوػػل يف هػػ ر رالػػو ت ػػار جػػو رظتلرهػػق جشػػملؿ ؼتد فػػي اػػو رالػػ ينؾ  مشػػن جػػو 

 .( 297، ص 1995، حامد) اال ال تولوعل او رر بلؾ كهللاعي زر اة. 

 سنة 21-18المراهقة المتأخرة من  -6-6

ه   رظتله ي نلابل ضلو را علقي  ألف رظتلرهق يف ه   راف ة لتس جول ػت  جوظلر رصتمعر  كتبػاج رظتلرهػق يف هػ    ك ولؼ

 رظتله ي ضلال  لؿ ضلاول  رصتاتا  جل  رامبلر ك ة عا ا ين  ح.

كؼ رابع ػػي هعػث تدالػل رافػلد ػتػلكال جف تمعػن وفلػل اػر ر دمػر راػ م توػع  فعػل  كتػينر ح ضػ  رظتشػلجل رصتاتػاة كظػل 

)  اع اد اينقفل او هلالء راتلتال  ػتلكال رادويند ج   تػب  راػتفس ك رالضدوػلد جػو راوزاػي ك رالوطػينرء حتػا اػينرء رصتملجػي. 

 .( 331، ص 1994، خليل معوض
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ف ػا   رآلف اػت  ل جهػح رألشػملؿ كرألفتػلط رظتخد فػي ا ملرهةػي  كاو مبلؿ الد ألهح رظتلرهػ  رطتلصػي ضفػ ة رظتلرهةػي

  0223اػػتي   هعػػث  طلقتػػل إىل جرضوػػي جفتػػلط هلػػب رامل ػػب غتػػام  كامػػ  فتػػ  ا ػػ ينب ضلاوينراػػ  رظتػػلثلة فعػػل  يادتينجػػ

 :ضلادف ع   كرا  اينؼ وارر ل فعمل ت ا  239-231ص 

 المراهقة: أشكال -2

جثبدػػا راب ػػينث راو معػػي جف ا ملرهةػػي جشػػملال ادوػػادة كصػػينرر  دبػػلتو ضدبػػلتو راثةلفػػلت  كختد ػػن ضػػلمدبلؼ راظػػلكؼ  

 كراولدرت رالردملجعي ك رألدكرر را  تةيـن يتل رظتلرهق يف غتدمو ح  ك دخ  اله ي رظتلرهةي جاة جشملؿ ها  لادلجن:

 : المراهقة المتوافقة -2-0

ك رالضدوػػػلد جػػػو صػػػفلت راوتػػػن  ك رادػػػين لرت ك رالوفوػػػلالت رضتػػػلدة  ضلإلتػػػلفي إىل  كاػػػو شتلهتػػػل رعتػػػاكء ك رالجدػػػارؿ

رادينرفق ار راينرااتو ك  ر رألاػلة ك ر دمػر رطتػلررا كاػو شتلهتػل جت ػل رالاػدةلرر ك رإلشػبلع رظتدػزف ا لنبػلت ك رالضدوػلد هنل عػل 

 ينر رااتو.جو رطتعلؿ ك جهبلـ راعةظي  إتلفي إىل جاـ رظتولولة او راشمينؾ هينؿ جا

 :العوامل المؤثرة فيها

 .رظتولا ي رألالتي رالم ي را   دلح ضلضتلتي كراف ح كره رـ رنبلت رظتلرهق 

  .هلتي راد لؼ يف رألاينر رطتلصي  ك ينفا راثةي ك را لرهي ض  راينرااتو كرظتلرهق يف اتلقشي اشل  ل 

  راػػػا ك راشػػػوينر ضػػػلألاو ك رالاػػػدةلرر ك شػػػغ  جكقػػػلت رافػػػلرغ ضلاتشػػػلط رالردمػػػلجا ك رالتلتػػػا ك رادفػػػينؽ راار

 .راتفلعي رالرهي

 رالو لرؼ ضلاطلقي إىل رالتلتي ك راثةلفي. 

 بية المنيوية:  ااهقة اإلنسحالمر  -2-8

او شتلت ه ر راشم  او جشملؿ رظتلرهةي اعطلة راطلضر رالوطينر ا كرادمل ز هينؿ راػ رت  راػ دد  رطتالػ   راشػوينر 

ضػػلاتةج  إتػػلفي إىل رإلاػػلرؼ يف رصتتلػػعي را ر عػػي ك رالجتػػل  ؿتػػين رادطػػلؼ راػػاتت يثػػل جػػو رالرهػػي راتفلػػعي ك راػػدخ ج اػػو 
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ي  كمبػػػػل جهنػػػل تغ ػػػػب ج ع ػػػل طػػػػلضر رالوطػػػينرء ك راوزاػػػػي فػػػإف راوبلقػػػػلت اشػػػلجل راػػػػ وب   مػػػل نتعزهػػػػل ػتلكاػػػي راتالػػػػلح يف راارراػػػ

رالردملجعػػي يف هػػ ر راشػػم  ػتػػاكدة اػػينرء درمػػ  رألاػػلة جك يف ر دمػػر راارراػػا ؽتػػل تػػتالح جتػػل  ػػامل ا  ػػينظ يف رظتلػػدينل 

 راارراا رنح رحمللكاي.

 العوامل المؤثرة فيها:

   كاػػػعطلة راينراػػػاتو كزتػػػلتد ح اػػػر إومػػػلر رألاػػػلة رتػػػطلرب رصتػػػين درمػػػ  رألاػػػلة  لاػػػدخارا ل جاػػػ ينب رادلػػػ  

 اشخ عي رظتلرهق.

 .ل عز قعح رألالة هينؿ راتاللح راارراا كق ي رالهدملـ مبملراي راتشلط رالتلتا  

 .رافش  راارراا كاينء رضتلاي را  عي 

 .وةج إشبلع رضتلري إىل رادةاتل ك رضتلالف راولطفا  ك  ر تون رظتلدينل رالقد لدم ك رالردملجا 

 : المراهقة العدوانية المتمردة -2-6

 شتلهتل راولاي ها:

 .رادملد ك راثينرة تا رحملع  رألالم ك رظتاراا كتا    ال نتث  ا طي ج   رظتلرهق 

 .رالؿتلرفلت رصتتلعي  هعث تةيـن رظتلرهق راواكر  رظتدملدة ضوبلقلت رتلعي نا شلجعي 

 جتلهلت ك رظت رهب رااتتعي.إجبلف رإلضتلد رااتت ك رالضدولد جو رتعر راطينر ن ك رال 

  راشوينر ضلاظ ح كق ػي رادةػاتل اػو رصتمعػر ؽتػل كتوػ  رظتلرهػق تت ػينر ؿتػين جهػبلـ راعةظػي اااػح فع ػل جلظتػل ومػل  مػل

 تلتا  هين.

 .ا ين لت جاكروعي ج   رإلمينة ك رازابلء ك  ر رألال  ة 

 العوامل المؤثرة فيها:  

 طي.را ضعي را لنطي رظتدزادي ك را لراي ك رظتدل  
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 .اثا را  بي رالع ي ك  ل عز رألالة ج   راتينرها راارراعي فة  ك إقتلعتل ا تشلط را فع ا ك رالتلتا  

 ق ي رألصاقلء  كوةج إشبلع رضتلرلت ك رظتعينؿ. 

 : المراهقة المنحرفة -2-2

تدلػػح فع ػػل اػػ ينؾ رظتلرهػػق ضػػلالؿتبلؿ رطت ػػق رادػػلـ ك رالهنعػػلر راتفلػػا ضلإلتػػلفي إىل رالػػ ينؾ رظت ػػلد ا مالدمػػر  كض ػػينغ 

راػػ ركة يف اػػينء رادينرفػػق ك رابوػػا جػػو رظتوػػلتا رالردملجعػػي يف رالػػ ينؾ  كهػػ ر اػػعس اوتػػل  جف رظتلرهػػق تظ ػػل ضشػػم  اوػػ  اػػو 

بلاػػػ  شػػػم   جك ج ثػػػل وظػػػلر امػػػينف شػػػم  رظتلرهةػػػي  دغػػػا هلػػػب رألشػػػملؿ كذاػػػ  إلاملوعػػػي رتػػػر ضوػػػه رضتػػػلالت ضػػػ  ا

 راظلكؼ ك راوينرا  رظتلثلة فعل. 

 :العوامل المؤثرة فيها

 .رظتلكر ضداللرب هعل عي  دخ   ل اشل   جينت ي 

 .رظتلكر ا رت كجتلرب كصاالت جلطفعي جتعفي 

 .ق ينر رالقلضي رألالتي جك ختلذعتل جك توف ل 

  ي.راةلينة راشاتاة يف رظتولا 

 .جتله  رألالة النبلت رظتلرهق كاعينال ل كهلرل ل 

 .رادااع  رظتفلط 

 .را  بي رظتت لفي 

 .راشوينر ضلاتةج  ك رافش  راارراا 

  .(. 262-262، ص 8116) مجدي ، رضتلاي رالقد لدتي اؤلالة 

كراػػػ  اػػػعدح   فدبةػػ  اله ػػػي رظتلرهةػػػي فػػ ة  دمعػػػز مبالينجػػي اػػػو رطت ػػل ج  كاػػو مػػػبلؿ جػػلض ألهػػػح جشػػملؿ رظتلرهةػػػي

 : رادطلؽ إاع ل ضلادف ع  يف راوت ل رظتينرجن
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 خصائص المراهقة: -5

ت لهب اله ي رظتلرهةي  غارت التوي كنا جلدتػي ج ػ  الػدينتلت ؼتد فػي جتوػ  رظتلرهػق تتدةػ  اػو جػل  راطفيناػي إىل 

 جل  راشبلب  ك دمعز ه   رادغارت مبل ت ا:

 مميزات النمو الجسمي:  -5-0

 : رت رصتلمعي يف رصتاكؿ رادلجننتمو ه ل جهح رادغا 

 .  ( 38-37، ص 1991: يبين مميزات النمو الجسمي للمراهق و المراهقة) محمود ،0جدول رقم 

 المراهقة المراهق

لتػػػػػػػاث فتػػػػػػػين اػػػػػػػلتر يف راطػػػػػػػينؿ ك رعتعمػػػػػػػ   -

 راوظما  ار ر للع رامدن ك را ار.

اػػػلتر كافػػػلرط يف راطػػػينؿ كراػػػينزف ك يف  فتػػػين -

 رعتعم  راوظما  ار ر للع رضتينض.

 تشػػػػػ  راغػػػػػاد رادتلاػػػػػ عي  كتفػػػػػلزرف رطتبلتػػػػػل  -

 رصتتلعي.

 تشػػػػػػػع  راغػػػػػػػاد رادتلاػػػػػػػ عي  ك بػػػػػػػاج راوػػػػػػػلدة  -

 راش لتي .

تػػػػػػػ ز راثػػػػػػػاتلف  كتتمػػػػػػػين راشػػػػػػػول يف ضوػػػػػػػه  - تظ ل راشول يف ضوه اتلطق رصتلح . -

 اتلطق رصتلح .

ضتتالػػػػػػػػػػلة ك رضتبػػػػػػػػػػلؿ حتػػػػػػػػػػاث  غػػػػػػػػػػارت يف ر -

 را ين عي  ؽتل تلدم إىل تخلاي را ينت.

رر فػػػلع را ػػػينت كراػػػدملرر رادػػػين ل يف رضتبػػػلؿ  -

 را ين عي.

حتاث ج   زتلدة يف طينؿ رصتلح  كملصػي  - حتاث ج   زتلدة يف راطينؿ. -

يف رافػ ة راػ   لػبق جكؿ رضتػعه  مث   ػب  

 رازتلدة طفعفي. 
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 حتاث  غارت ضلظتخ كضلقا رصت ػلز راو ػيب  -

كرر فػػػػػػلع الػػػػػػدينل راػػػػػػ  لء راوػػػػػػلـ  كظ ػػػػػػػينر 

 راةاررت رطتلصي. 

دقػػػػي رضتػػػػينرس كراػػػػدواردهل يف رادػػػػاقعق ضػػػػ   -

 رظتار لت رضتلعي رظتدبلتتي.

 كريند ر لز ا متلجي كتتب رصتلح رامثا او رألالرض -

 

 مميزات النمو العقلي: -5-8

إف راتمػػػين راوة ػػػا ال تلػػػا ضلػػػلجي كرهػػػاة يف رتعػػػر رألجمػػػلر  فةػػػا جثبدػػػا رأليػػػلث جف هػػػ ر راتمػػػين تمػػػينف ضطع ػػػل يف 

را ػػغل  ت ػػا هػػ ر راػػب ء اػػلجي راتمػػين راوة ػػا يف راطفيناػػي رظتدػػاملة ك لػػدمل هػػ  اله ػػي رظتلرهةػػي رظتبمػػلة  كتبػػاج هػػ ر راتمػػين 

س جشل  إف ه ر رالر ةلء يف جػل  راطفػ  راو ػا كملصػي يف الرهةدػل تػلثل راوة ا يف راويندة إىل راب ء رضدارء او راولـ راللد

 .(66، دون سنة، ص يوس  ميخائيل) ج   م ر ل كقارر ل راوة عي رظتخد في  لاد  ل ك رالودبل  كرادخع  ك رالاداالؿ. 

 كنتمو جف وينرز جهح رادغارت راوة عي يف راتةلط رادلاعي:

تد ػ  امػ  اػو تدبػر فتػين رظتػلرهة  جف هتػلؾ فتػينر جة عػل ادلػلرجل كهػ ر ضلػبب راتمػين  النمو العقلي الملحدوظ: -

 راللتر ا مخ.

يف ه   راف ة   ز جم عي  ينرعل رالودةلدرت إىل ال تفو ل رآلمػلتو اػينرء اػل تودةاكوػل جك  نقد أفكار اآلخرين : -

 ال تو كف جتل او جررء.

ينرعػػل راتةػػا إىل جوفلػػ ح  ف ػػح تلرروػػينف اػػل صػػار جػػت ح اػػو  اػػو رادطػػينررت راوة عػػي ا مػػلرهة    نقددد الددذات: -

  بلـ ك  لفلت.

 كه ر تد   او هبلؿ روب لر رظتلرهة  ضلصتاتا كرهدةلر راةامي كوب   كجتتبل. الشغ  بالجديد ونبذ القديم: -
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تة ػػػا ضػػػل راػػػدولدة اػػػل اػػػل يف مػػػ ة رافػػػلد رالػػػلضةي  ك ودمػػػا جم عػػػي رادػػػ  ل جتػػػا  ج ػػػ  راةػػػارة ج ػػػ   التدددذكر: -

رادتدلج راوبلقلت رصتاتاة ض  رظتينتػينجلت رظتدػ  لة  كال تدػ  ل رظتلرهػق اينتػينجل إال إذر ف مػل كرضطػل ضغػا  اػو 

رطتػػػ رت رالػػػلضةي راػػػ  اػػػلت ج عػػػل   مػػػل جوػػػل تبػػػ ؿ يف هفػػػظ رظتػػػلدة رظتف يناػػػي ر ػػػار جقػػػ  اػػػو هفػػػظ رظتػػػلدة نػػػا 

 (. 158، ص 1985، محمد مصيفى)رظتف يناي. 

رار رطتعلؿ كتباكر ذا  كرت ل يف  دلضل ل  جمس ال وبلهظل ج ػ   دلضػلت رألطفػلؿ تمينف رظتلرهق ك  التخيل: -

يف رظتاراي رالضدار عي  ك جالاعب رادوبػا اػال رألطفػلؿ  مػينف اػلذري كضلػعطي ج ػ  جمػس جاػلاعب رظتػلرهة  

 را   ودما ج   رطتعلؿ ك رادزتعن كرازملفي.

و رزدرد  ل عػز  فمػا  راوػلدم هػينؿ رضتػينردث رظتد ػ ي   مل  لف راطف  صػغا رالػ""جيتش"تةينؿ  االستدالل: -

ا رت ابلشػلة ك جاػينر ذر عػي  كإذر اػل  ةػاـ ضػل راومػل  ػلف ج ثػل قػارة ج ػ  جف تشػغ  وفلػل ضػااينر نػا ابلشػلة 

كاولصتػػػي جاػػػينر اوتينتػػػي ختد ػػػن جػػػو رظتشػػػمبلت رحملليناػػػي  كنتمػػػو ابلهظػػػي هػػػ   رادغػػػارت يف اله ػػػي رظتلرهةػػػي 

لدة رظتوػػػل  رظتل بطػػػي مبخد ػػػن جافػػػلظ را غػػػي   مػػػل تظ ػػػل رهدملاػػػل ضػػػلألاينر رالردملجعػػػي ك ملصػػػي فعمػػػل تد ػػػ  ضزتػػػ

راةػػػػػارة ج ػػػػػ  اولصتد ػػػػػل  ضلإلتػػػػػلفي إىل قار ػػػػػل ج ػػػػػ  إدررؾ اػػػػػل تةػػػػػر يف راوػػػػػل  راينراػػػػػر اػػػػػو هػػػػػينردث التػػػػػعي 

 .( 162، دون سنة، ص مصيفى). "كالدةب عي

امػػ  جم عػػي جة عػػي جمػػلل  كتة ػػا ضػػل جف تب ػػينر رافػػلد تودػػ  اػػو جهػػح راوم عػػلت راوة عػػي  ألوػػل شػػلط  االنتبددا : -

، 1985، محمدد مصديفى)شوينر  ج   شاء ال يف غتلال رإلدرر ا  كيت ر  زدرد اةارة رظتلرهق ج   رالودبل . 

 . ( 158ص 

إىل رلوػػػػب هػػػػب رإلطػػػػبلع ج ػػػػ  رظتوػػػػلرؼ رظتدبلتتػػػػي ك رصتاتػػػػاة  هػػػػ   غتمػػػػ  رطت ػػػػل ج رظتشػػػػ  ي ضػػػػ  رظتػػػػلرهة  ك 

 :جهح رطت ل ج نا رظتش  ي ضعت ملكيف رصتاكؿ رادلجن وينرز  رظتلرهةلت 
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 ::يبين أهم الخصائص غير المشتركة بين المراهقين و المراهقات18جدول رقم

 المراهقة المراهق

الهدمػػػػػػػػػػػلـ ضمدلضػػػػػػػػػػػي رالاػػػػػػػػػػػل   راغلراعػػػػػػػػػػػي ك ر -

 ضلظتغلالرت ك رابطينالت.

 رالهدملـ ضلاة ج راغلراعي ك رالكالولعي. -

رظتعػػػػػػ  إىل راينرقػػػػػػر كقػػػػػػلرءة رادػػػػػػلرتخ كملصػػػػػػي  - إثبلت راينريند را هت ك راوة ا.رظتع  إىل  -

  لرتخ راشخ علت ك راوظملء. 

 رظتع  إىل جهبلـ راعةظي. - رالهدملـ ضل لدالت ك رظتتلظلرت. -

 

 :النفسيمميزات النمو  -5-6

 جف وينرز جهح رطت ل ج راتفلعي جتا    او رظتلرهق كرظتلرهةي يف رصتاكؿ رادلجن: ك نتمو  

 و المراهقات : :يبين أهم الخصائص النفسية للمراهقين 16جدول رقم 

 المراهقة المراهق

 الجي رالوفولؿ كشا ل. - الجي رالاداللضي ك رضتللاعي ك رالوفولؿ. -

 رادة ب راينرار . -  رادمل ز هينؿ را رت. -

ق رظتلرهػػق راةػػينة كلتػػب رألقينتػػلء كتمػػينف توشػػ -

راةػػػينم اث ػػػل رألج ػػػ   ا مػػػل  ػػػلف وػػػينع راةػػػينة 

 دتتعي جك رالعلاعي جك رالتلتعي. 

رضتللاػػػػػػػعي رظتفلطػػػػػػػي يف ضوػػػػػػػه رظتينرقػػػػػػػن ك  -

 راةلض عي راشاتاة ائللتلء.

رالاػػػػدوارد ابلودةػػػػلـ  ػػػػلد فوػػػػ  ج ػػػػ  جضلػػػػ   -

 اينقن ا مل  لوا جبلقدل ضلظتثا. 

إذر رشػػػػػدا راػػػػػػبغه ضة ػػػػػب رظتلرهةػػػػػػي  فإهنػػػػػػل  -

  تدةح ضاتام رآلملتو. 
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رضتب جو رظتلرهق  ثار اػل تػل ب  ضلاوػاكرف ك  -

رالاػػدعلء   ثػػار اػػل تشػػول ضلالنبػػي يف  وػػ تب 

اػػػو لتػػػب كجػػػاـ رالاػػػدملرر يف رضتػػػب  ف ػػػين 

 تب ث جو را  ة رظتلقدي.

 د ػػػػػػن هعلهتػػػػػػل راينراروعػػػػػػي جت ػػػػػػل ض فػػػػػػا  -

ينعتػػػػل  مػػػػل رالودبػػػػل  كرػػػػ ب اشػػػػلجل اػػػػو ه

 د ػػػن ضلالاػػػدملررتي ك راثبػػػلت راتلػػػيب يف 

 رضتب.

رألولوعػػي يف رضتػػب  كجػػاـ رطت ػػينع  فػػلظتلرهق  -

ال تةػػػػػػاـ   ػػػػػػ علت يف اػػػػػػبع  رضتػػػػػػب ضػػػػػػ  

 تف   رظتبلدرة در مل او راطلؼ راثل .  

 د ػػػػػػن رضتعػػػػػػلة راينراروعػػػػػػي اػػػػػػال رظتلرهةػػػػػػي  -

 ضلاوطلء ك راد  عي.

 

 مميزات النمو اللغوية:  -5-2

 رادلجن: 22جف وينرز رطت ل ج نا رظتش  ي ض  رظتلرهق ك رظتلرهةي يف رصتاكؿ رقح  كنتمو

 المراهقة المراهق

رادم ػػػػن راشػػػػاتا ضلظت ػػػػط  لت راو معػػػػي ك  -

 راف لفعي ك رادبلجب ضلألافلظ. 

 ال حتب رظتلرهةي رادم ن يف رامبلـ. -

حتػػػػػػػػػػب راب ػػػػػػػػػػث يف راةػػػػػػػػػػينراعس كال حتػػػػػػػػػػب  - ػتلكاي  مينتو امدبي ملصي. -

ظتغلالرت  ض  حتب ق ػج راغلراعػي ق ج ر

 ك رالكالولعي.

 لػػػػػػػػػػالع  جمطػػػػػػػػػػلء رآلمػػػػػػػػػػلتو رامبلاعػػػػػػػػػػي ك  -

راػػدوملؿ را غػػي  يناػػع ي ا دوبػػا ك اػػعس غتػػلد  

  بلـ.

 ال حتب رطتطلضي ك حتب رألنل  رطتفعفي. -
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 مميزات النمو االنفعالي: -5-5

راشػلا ي  ألهنػل هػا راػ  حتػاد ك ينرػل رظتلػلر تشم  راتمين رالوفولجن يف اله ي رظتلرهةي رلوبل جالاعل يف جم عػي راتمػين 

رات ػػل ا ا شخ ػػعي  مػػ   كاػػ ا  ال ضػػا اػػو راغػػينص يف ججمػػلؽ راػػ رت رظتدغػػاة ضمػػ  اػػل حتم ػػل اػػو جينرطػػن كجفمػػلر هػػ  

 ودممو او ف ح رضتعلة رالوفولاعي ا ملرهق.

رظتشػدغ ينف يف راارراػلت راداللتبعػي كوظلر ا وينضي رادخارـ طلتةي رظتبلهظي رظتبلشػلة يف درراػي روفوػلالت رظتلرهػق  صتػا 

ك مػينف رادغػارت رالوفولاعػي ضلاغػي راومػق يف هعػلة   طلتةػي رظتػ  لرت كطلتةػي رالاػدخبلرإىل رادخارـ طلؽ جملل او جقت ػل  

 رظتلرهق  هعث رالوفولؿ قينتل كجتعفل كيف وفس راينقا تد ن ضواـ راثبلت ك رادتلقه جهعلول.

ضتللاعي رازر اة كتشػول ضلال د ػلب  ودعالػي ا  ػلرع راةػل ح ضػ  رنبل ػل كضػ  رابع ػي فلظتلرهق يف ه ر رصتلوب تد ن ضل 

رالردملجعػػػي  كاػػػل حتم ػػػل اػػػو اوػػػلتا كقػػػعح رردملجعػػػي الضػػػا اػػػو الػػػلتلهتل ك إ بلج ػػػل  كاػػػ ا  فػػػإف هػػػ ر رصتلوػػػب اػػػو راتمػػػين 

إذر قينضػ  ضلصتفػلء ك رظتولرتػي رظتدلػ طي  رالوفولجن ا ملرهق ا ح رار.كهين راولا  رألالاا ك رحمللؾ رال علا الػ ينؾ رظتلرهػق 

كج   رامبلر ػتلكاي  ف ح رظتلرهق ضةار رإلاملف  ألول قا تةيـن ضل ين لت دكف كجػا اتػل  مػينف ؼتلافػي اةينرجػا رصتملجػي راػ  

تتدمػػػا إاع ػػػل  ك يف هػػػ ر رإلطػػػلر فػػػإف رظتػػػلرهة  تشػػػولكف ضػػػاف رامبػػػلر ال تف مػػػينهنح  كتدم مػػػينف ض غػػػي ؼتلافػػػي ا غػػػد ح  هعػػػث 

كتػػاكف صػػوينضي  بػػاة يف رادينرفػػق اػػر جػػل  رامبػػلر م ينصػػل جكا ػػ  راػػ تو نتث ػػينف رالػػ طي را ػػلضطي ) رآلضػػلء  رظتو مػػينف  ك ػػ ر 

 .( 241، ص 1998، و سيد سالمة) حمدي رتالء راوم  (. 

 :  مميزات النمو االجتماعي -5-3

إف رافلد يف اله ي رظتلرهةي  دلر در لة جبلقدل رالردملجعي  ػاركتعل  اددالػلكز رألاػلة ك رظتاراػي  إىل ػتػع  جكاػر كهػين 

ر دمػػر  كاػػل تدط بػػل اػػو جفتػػلط اػػ ين عي اوعتػػي كفػػق رظتوػػلتا ك راةػػعح راػػ  تل  ػػع ل  إذ  ودػػ  رظتلرهةػػي اله ػػي  طبػػر رردمػػلجا  

رالردمػػلجا  اػػو مػبلؿ  فلج ػػل اػػر ضةعػي رألفػػلرد اػػينرء يف رألاػلة جك رظتاراػػي جك اػػر هعػث تػػدح فع ػل إ لػػلب رافػػلد رالػ ينؾ 

رتلجػػي رالفػػلؽ  فعػػام  يف جبلقػػلت رردملجعػػي ككتػػا وفلػػل جاػػلـ اينرقػػن رردملجعػػي ؼتد فػػي ج عػػل راد ػػلؼ هعلعتػػل ك رادفلجػػ  
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تػػلؾ اطلاػػب  جاتػػاة وػػػ  ل او ػػل  فعتمػػين  ػػاركتعل اػػو مػػبلؿ جتلرضػػل راشخ ػػعي  كا تمػػػين رالردمػػلجا  ػػا تمػػينف اػػ عمل  ه

 .( 278) ماهر، دون سنة، ص ات ل: 

 مػػينتو جبلقػػلت راتػػاة اػػر رفػػلؽ رالػػو  ك يناػػعر در ػػلة رادفلجػػ  رالردمػػلجا  كهػػ ر هلػػب ثةلفػػي  ػػ  غتدمػػر  -

 ك تش دل جضتل ل 

 فتين راثةي ضلا رت كشوينر رافلد ضمعلول  ه  تدممو الدةببل او حتم  رظتللكاعي. -

 ادوارد عتل  رلمعل كجة عل كروفولاعل كرردملجعل.رادفما يف رظت تي ك رال -

 اولفي رال ينؾ رظتةبينؿ كؽتلرادل كر دللب قعح ؼتدلرة ادلةي ار ر دمر را م توع  فعل.  -

إف غتمػػػ  هػػػ   رظتطلاػػػب ال نتمػػػو حتةعة ػػػل إال جػػػو طلتػػػق رادتشػػػ ي رالردملجعػػػي ك را ضعػػػي يف رألاػػػلة ك رظتاراػػػي كضػػػلقا 

  ك ػػػ ز هتػػػل راظػػػلكؼ رالردملجعػػػي ك رالقد ػػػلدتي ك راتفلػػػعي م ينصػػػل يف رألاػػػلة راػػػ   ودػػػ  الالػػػلت رادتشػػػ ي رالردملجعػػػي

 رحملع  رال علا را م  تمين فعل راشخ عي رإلوللوعي كاو اظلهل راتمين رالردملجا و  ل :

 :تػػل إذ  ةػػ  جبلقػػي رظتلرهػػق ضااػػل ل كر  ػػلال رظتبلشػػل يتػػل  ضعتمػػل تد ػػ  ر  ػػلال قين  االنفصددال النفسددي عددن األسددرة

ضاقلروػػػل كزابل ػػػل  مث تة ػػػ  اػػػو جبلقدػػػل يتػػػح اعد ػػػ  اػػػو قلتػػػب ضػػػل دمر  ؽتػػػل تػػػلدم إىل ر لػػػلع وطػػػلؽ رال  ػػػلؿ 

راشخ ػػػا ا ملرهػػػق ك رظتشػػػلر ي يف رطتػػػارت ك رألفمػػػلر ك رالجتلهػػػلت ك رظتشػػػلجل اػػػر رآلمػػػلتو نػػػا جف رظتلرهػػػق 

 تودما يف رمدعلر  ألصاقل ل ضتلءر ج   رالملت ك رظتعينؿ رظتش  ي.

 كهػ ر اػل تبػاك اػو مػبلؿ رالجدتػلء ضلا بػلس ك رألاػينرف رابلفدػي الهتمام بالمظهر الخدارجي و الجدنس اآلخدرا :

 ا تظل.

  زتػػػلدة رالهدمػػػلـ مبشػػػمبلت راػػػزكرج ك رالاػػػدوارد ادمػػػينتو جاػػػلة راتػػػاة  كجت ػػػل رالهدمػػػلـ ضلاومػػػ  ك رظت تػػػي ك

 قد لدم.راشوينر ضلظتللكاعي كظ ينر راتزجي إىل رالادةبلؿ رالردملجا ك رال
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 :كهػػػ ر تدط ػػػب  شػػػمع  رجتػػػل   وػػػلك  ؿتػػػين رألشػػػخلص ذكم رظتعػػػينؿ ك  تكدددوين عالقدددات متعدددددة مدددع األقدددران

رالهدملاػػلت رظتشػػ  ي   مػػل  ظ ػػل رظتتلفلػػي  مظ ػػل اػػو اظػػلهل راوبلقػػلت رالردملجعػػي ودعالػػي  فلج ػػل اػػر جقلروػػل 

 تمينف اث  ح جك جهلو ات ح. ض في ملصي  إذ تةلرف رظتلرهق وفلل در مل ضلفلقل  كلتلكؿ  ة عاهح  ا

 :ودعالػػي  فلجػػ  رظتلرهػػق اػػر رابع ػػي رالردملجعػػي اػػينرء يف  نمددو القدديم والددتعلم و اسددتدخال المعددايير االجتماعيددة

رألاػلة جك رظتاراػػي جك يف ر دمػػر  مػ   جم اػػو راثةلفػػي راولاػي راػػ  جػػلش فع ػل راطفػػ   مػػل تتمػين ااتػػل رظتعػػ  إىل 

راغا  كجم  رطتا  كرر فلع رظتشػلر ي راينراروعػي ضػ  رألصػاقلء اػو رظتػلرهة  اللجاة رآلملتو كراوم  يف ابع  

 ملصي.

فتػػػين راػػػ  لء ك راةػػػارة ج ػػػ  راد ػػػلؼ يف رظتينرقػػػن رالردملجعػػػي  ك ػػػ ر زتػػػلدة راػػػينجا رالردمػػػلجا ك رظتعػػػ  إىل راتةػػػا ك ةعػػػعح 

 غعػػػار رػػػ رتل  فةػػػا ت الػػػا رظتلرهػػػق إىل رادةلاعػػػا راةل مػػػي  ك رالنبػػػي يف رإلصػػػبلح ك غعػػػا رألاػػػينر كفػػػق طمينهل ػػػل كاشػػػلجل  

 مػػل جف رظتلرهػػق تشػػول ضلالنبػػي اػػو     راػػ   ينر ػػل ك لدجػػل إذر اػػـز رألاػػلراوتػػن اد ةعػػق رنبدػػل إذر   كتػػا رالػػ طي ك راةػػينة 

 اةلكاي رال طي ك رظتع  إىل رودةلد راينرااتو ك راد لر او ا طد مل  ا طي رتعر رالرشاتو.

  رتػػ ي رظتوػػل  ضتعل ػػل  فعودػػز اػػو مبلعتػػل ضشخ ػػعدل  فعمػػينف جررء اودااػػي ؽتػػل فتػػين رالجتلهػػلت ك مػػينتو ف لػػفي ك

 تللجا ج   رادينرفق ار رظتولتا ك راةعح ك رادةلاعا رالردملجعي كار شتلت شخ عدل.

 كاو راوينرا  رظتلثلة يف راتمين رالردملجا يف اله ي رظتلرهةي و  ل: 

  األسرة:

الادةلرر رألالة ك ينرزهنل رالردملجا ك راتفلا املوي ملصػي يف هعػلة رافػلد  يعػث  ػينفل رالاػدةلرر كرالػولدة  ج ػ  

جمس رألالة رظتفممي   مل جف جبلقي راطف  ضينرااتل  داثل ضاالاعب اوػلا د ح اػل اتػ  الرهػ  هعل ػل رألكىل  يعػث ؾتػا جف 

اال ت ب  الرهةػل   مػل جف راطفػ  رظتتبػينذ توػع  الرهةػي صػوبي يعػث تثػينر راطف  رظتاا  ال تلدطعر رالجدملد ج   وفلل جت

أل فػل رألاػبلب كنتعػػ  إىل راواكروعػي ك رظتشػلرلة  كلتػػلكؿ رػ ب رودبػػل  رآلمػلتو اػو مػػبلؿ وشػلطل رظتفػلط  كاتػػل فةػا تمػػينف 
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رظتينرقػن ك رظتشػمبلت  مينتتل رالردملجا نا اػينم  شػاول يف ذاػ  شػاف راطفػ  رظتػاا  راػ م ال تلػدطعر اينرر ػي ؼتد ػن 

 را  قا  و تل  ك يف رضتلاد  تمينف راطف  كملصي جتاال ت   إىل او رظتلرهةي فلتلي ابلؿتلرؼ ضاشملال رظتدوادة.

 مل جف رالادةلرر راتفلا ك رالردملجا اؤلاػلة اػل جثػل  بػاة يف فتػين رافػلد رردملجعػل كوفلػعل ك تمعػي رجتلهل ػل رالػينتي 

ضارع ك رالضدملر  كضتلءر ج عل فإف شخ عي رظتلرهق ختد ن ؽتو توع  يف  تن جاػلة الػدةلة  جػو كقارر ل ك شالعول ج   رإل

 را م توع  يف جالة نا الدةلة.

 المدرسة:

فع ػػل راطفػػ  إف جقتعػػي رظتاراػػي يف  مػػينتو رادبلاعػػ  رردملجعػػل ال  ةػػ  جقتعػػي جػػو رألاػػلة  فلظتاراػػي هػػا رابع ػػي راػػ  كتػػا 

ينفل رظتاراػي ا ملرهػق جوينرجػل ؼتد فػي اػو راتشػلط رالردمػلجا راػ م تلػلجا  ج ػ  اػلجي راتمػين ك ك    وفلل ضوعار جو رألالة

رادينرفػػػق رالردمػػػلجا اػػػر جقلروػػػل  فعػػػدو ح فع ػػػل  عفعػػػي رضتػػػينرر ك رظتتلقشػػػي ك رظتشػػػلر ي   مػػػل تدػػػاثل فتػػػين  ضوبلقدػػػل مبو معػػػل  كاػػػال 

  فلج  ح ار  بلا هتح.

 جماعة الرفاق:

فلؽ  اثلر  بار  هعث كاو مبلؿ  فلج ػل رظتلػدمل او ػح تػدو ح اػت ح ضوػه رألفتػلط رالػ ين عي تداثل رظتلرهق جبملجي رال 

ك دمػػينف ااتػػل رجتلهػػلت ك جفمػػلر  دتلاػػب ك قػػعح ك رجتلهػػلت رتوػػي رالفػػلؽ  كقػػا ج ػػات ضوػػه راارراػػلت جف رتلجػػي رالفػػلؽ 

  ملرهق.او جهح راوينرا  را   لثل يف جم عي رادمينتو رالردملجا رالينم جك نا رالينم ا

كؽتػػل اػػبق وشػػا إىل تػػلكرة ف ػػح اله ػػي رظتلرهةػػي ضلجدبلرهػػل اله ػػي نتمػػو دمينعتػػل ضلػػ يناي إىل در ػػلة رالؿتػػلرؼ  كذاػػ  

وظػػلر اطبعوػػي رادمػػينتو راتفلػػا راػػ م  دمعػػز ضػػل هعػػث رالمػػدبلؼ يف رظتظػػلهل رالوفولاعػػي ك راوة عػػي ك رإلدرر عػػي ك رالردملجعػػي 

 . ( 115.118، ص 1995،يسرى )جو رظتلره  راوملتي يف هعلة رافلد. 

ك وػػادت   بوػػل المػػػدبلؼ زكرتػػل رالتتػػي كرظتتط ةػػػلت راتظلتػػي كرافملتػػي ا ارراػػػ  خ ػػل ج كاعػػزرت رظتلرهةػػػي ك رمد فد

 : كه ر ال اتدولؼ إاعل فعمل ت ا   كرابلهث  يف غتلالت ج ح راتفس كرا ضعي كرا  ي راتفلعي
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 االتجاهات المفسرة لمرحلة المراهقة:   -3

ف جم اف ػيـن وظػلم ظتله ػي رضتاتث جو وظلتلت رظتلرهةي اينهػاهل كض ػينرة ػتػادة ال توطػا فمػلة كرتػ ي جت ػل الإف 

جتلهػػلت راػػ  فلػػلت كاػػو جضػػلز رال   اػػعس إال رػػزءر اػػو فمػػلة كراػػوي  دلػػر ظتلرهػػ  راتمػػين كرادمػػينتو اػػال رافػػلد    رظتلرهةػػي

كراػػ  اػػعدح  ينتػػع  ل ضلادف ػػع  يف   كراػػ   طلقتػػل إاع ػػل يف يثتػػل هػػ ر  رالجتػػل  رابعيناػػينرا كراثةػػليف ك ر ػػلجن   اله ػػي رظتلرهةػػي

 راوت ل رادلجن:

 : االتجا  البيولوجي النفسي -3-0

كتلػدتا ج ػ  رادغػارت رابعيناينرعػي كجبلقد ػل  Freud"فرويدد"و Stanley Hall"سدتانليهول"تدػزجح هػ ر رالجتػل  

ضلات ػا فلظتلرهةػػي  مله ػي فتل عػػي  وػلؼ  غػػارت ضعيناينرعػي جمعةػػي ككرتػػ ي  ػتومس ضشػػم   بػا ج ػػ  اػ ينؾ رظتلرهػػق  كج ػػ  

وظػػلة رآلمػػلتو إاعػػل  إهنػػل اػػعبلد راتػػا تدلػػح ضػػلضتاة ك را ػػغينط ك رادغػػارت رالػػلتوي  مػػل تػػلل هػػينؿ  كهػػا إجػػبلف ضبارتػػي 

 ."أنافرويد"في رصتلمعي رادتلا عي هلب راينظع

  رظتلرهةي ها اله ي ا مي رار  قلدرة ج ػ   غػارت الػلر رضتعػلة رظتلػدةب عي  ف ػا راينقػا HALL"لهول"فبلاتلبي

راػػ م  د ػػاد فعػػل رألدكرر رالردملجعػػي  ك تمػػين فعػػل راةػػعح اػػو راتػػا  يعػػث  تمػػين قار ػػل ج ػػ  رادفمػػا كت ػػب  رادفلجػػ  اػػر 

 ج ثل كجعل كو الل. رألفلرد رآلملتو

كؾتا جف هػ ر رالجتػل  تل ػز ج ػ  رحملػادرت راارم عػي ا لػ ينؾ  كتشػا إىل جف ؼتطػ  رادطػينر ا تػينع رابشػلم تػتومس يف 

را  عبػػي راينررثعػػي امػػ  فػػلد  رادطػػينر تمػػينف اػػو اله ػػي راد ػػينر إىل اله ػػي رات ػػا  كرظتلرهػػ  اػػ  اػػلت رابشػػلتي يتػػل اتػػ  ضارتػػي 

 (Richard Cloutier ; 1982; P 8_9)  ت. كها  ولؼ ضتظلتي راشاة كرحملو طينرهل  كرا   ل ا جثل رع

ت خػج يف هعل ػل جتلضػي رابشػػلتي    ػل اػو رابار عػي إىل فػ رت رظتولوػػلة ك  )رإلولػلف(هعػث  ةػيـن ج ػ  جاػلس جف رافػػلد 

ك ودمػا هػ   راتظلتػي ج ػ  جاػلس ضعيناػينرا  ك لػدتا إىل    ةةػا ضلظتاوعػي رألكركضعػي راغلضعػيرآلالـ ك رصت ا  اله ي إىل راػ  حت

كررثػي رطت ػل ج رابعيناينرعػي ا الػتس رابشػلم راػ   ممػو يف  ل عػػب رظتينرثػلت  فلاطفػ  هػ  رالرضوػي نتثػ  رظتله ػي رابار عػي شػػبل 
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 ػػاي راولصػػفي ك  رضتعينروعػػي يف  ػػلرتخ رإلولػػلف  جاػػل رظتلرهةػػي ف ػػا اله ػػي راد ػػينؿ را ػػوب اػػو رابار عػػي إىل رادمػػاتو كاػػو هتػػل

 (. 40-39، ص 1985، عزت)رظتولولة.

ك شػػا هػػ   راتظلتػػي إىل جف رظتلرهةػػي دتثػػ  اله ػػي  غػػا شػػاتا ا ػػ ينب ضلا ػػلكرة ضػػلادين لرت كصػػوينضلت يف رادمعػػن  

كجف رادغارت افلعيناينرعي دتث  جلابل جالاعل يف م ق ه   رادػين لرت ك را ػوينضلت  كتشػا إىل رظتلرهةػي ضلجدبلرهػل فػ ة اػعبلد 

هػػ   رظتله ػػي  كجف رضتعػػلة رالوفولاعػػي ا ملرهػػق  ممػػو يف هػػلالت ادتلق ػػي راتػػي ألف رطت ػػل ج رإلولػػلوعي راملا ػػي  يناػػا يف 

، ص 2004) سددامي ، فمػػو رضتعينتػػي ك راتشػػلط إىل رطتمػػينؿ ك راملػػ   كاػػو رظتػػلح إىل رضتػػزف  كاػػو رالقػػي إىل راف لتػػي. 

344 ). 

   مػػو اينرػػيندة   مػل جف هػػ   رظتله ػػي  شػ ا ضػػزكغ جرقػػ  رالػملت رإلولػػلوعي ك ج م  ػػل  كفع ػل  ظ ػػل كظػػل ن هلاػي

او قبػ   ك ػدح  ػ  مطػينة رر ةل عػي ضتػينع اػو رالهنعػلر ا اللػح ك راوةػ  ك رألمػبلؽ  كتل ػا رصتػتس حتممػل ك لػ طل يف غتػلؿ 

 ضوا غتلؿ  كتبلشل  اثا  كفلج عدل رظتاالة او مبلؿ صينر جاتاة او رالذت ي راللتي ك رظتلض.

ة رألجػػػلرض راو ػػػبعي راػػػ   لرػػػر إىل طبعوػػػي راتمػػػين  دمعػػػز ضشػػػاFREUD"فرويدددد"يف هػػػ  جف اله ػػػي رظتلرهةػػػي جتػػػا 

رصتتلػػػا اػػػو راطفيناػػػي إىل رظتلرهةػػػي  فلالنبػػػلت رصتتلػػػعي راػػػ   لوػػػا قػػػا هػػػاجت جثتػػػلء فػػػ ة راطفيناػػػي   ظ ػػػل اػػػلة جمػػػلل ضةػػػينة 

 جظعمي  ك لدعةظ رااكرفر راواكروعي راللضةي  ك  طل ولبي اػو راػاكرفر رصتتلػعي رصتاتػاة جف  مدػب ك ظ ػل يف صػينرة اعػينؿ

تودػ  اله ػي رظتلرهةػي رظتله ػي رألمػاة يف جم عػي راتمػين راتفلػا ك " فرويد "جاكروعي هاراي  كتزتا او  وةعا رألزاي  كؾتػا جف 

 .( 41-40، ص 1985، عزت)رصتتلا. 

 :  االتجا  الثقافي االجتماعي -3-8

يعػػث تل ػػز هػػ ر رالجتػػل  ج ػػ  راتمطعػػي رالردملجعػػي ك MeadTE"ميددد"ك"Benedictبندددكت"تدػػزجح هػػ ر رالجتػػل   

جثػػػل رألشػػػملؿ راثةلفعػػػي رالػػػل اة  فملرهػػػق ر دموػػػلت رظتد  ػػػلة لتدػػػلج إىل فػػػ ة زاتعػػػي اعلػػػا يتعتػػػي ضغعػػػي رادينرفػػػق اػػػر جػػػل  

جم عػػي  رالرشػػاتو  ػػ رت رردملجعػػي فلج ػػي كاتاغتػػي  ك ػػدة ج هػػ   رظتػػاة رازاتعػػي   مػػل  ػػلف ر دمػػر جقػػ  حت ػػلر  كال  دط ػػب
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رادمعػػػن ك رالوػػػاالج اػػػو رظتلرهػػػق غت ػػػيندر  بػػػار كذاػػػ    بوػػػل ادشػػػلضل ك ةػػػلرب  ينقوػػػلت ر دمػػػر امػػػ  اػػػو جدكرر رألطفػػػلؿ ك 

رظتلرهةعتين رالرشاتو ج   هػا اػينرء اػو هعػث راد اتػا ك راينتػينح يف هػ  جف جدكرر رظتػلرهة  يف  دموػلت رظتد  ػلة ف ػا 

اله ي رظتلرهةي  طينؿ ج ثل  ه  تدلا ا ملرهق رضت ػينؿ ج ػ  راػاكر رظتتلاػب  ؽتػل ج ثل حتاتار ك وةعار  رألال را م كتو  

نتػػػت  رألشػػػملؿ راثةلفعػػػي دكرر كجقتعػػػي جقػػػينل هػػػاة ك ج ثػػػل  ػػػاثار جػػػو رادػػػاثا رافطػػػلم ك رات ػػػا رصتتلػػػا يف حتاتػػػا شخ ػػػعي 

 .( RichardCloutier; 1982; P 23_25)رظتلرهق.

ا مينهنل كهاهتل او غتدمر ألمل  كاو ه ػلرة ألمػلل  كجف رظتلرهػق تومػس  كجف جزاي رظتلرهةي ختد ن يف شم  ل ك

يف جزادػػل يف رحملػػ  رألكؿ ظلكفػػل رردملجعػػي كه ػػلرتي اوعتػػي  ال ظلكفػػل ضعيناينرعػػي كوفلػػعي  فلألزاػػي ال  مػػينف راػػداللضي ادغػػارت 

   فع ل ا دغارت را   طلج ج ع ل.درم  رافلد وفلل  كإفتل  مينف ودعالي الاداللضي رابةوي جم ر دمر ك رضت لرة را  توع

جكعتمػػػػل جػػػػو  MargaretMead" ميددددد"كاػػػػو فتػػػػلذج راارراػػػػلت رامبلاػػػػعمعي يف هػػػػ ر ر ػػػػلؿ  درراػػػػدلف ظتلررلتػػػػا

درراػػد ل ضدلػػلتؿ هػػلـ: هػػ  رظتلرهةػػي هػػا ضلا ػػلكرة فػػ ة جلصػػفي ك Mead"ميددد" بػػاج  Samoaرظتلرهةػػلت يف غتدمػػر اػػلاينر 

ج ػػػ  رادلػػػلتؿ ضػػػلاتفا   "ميدددد"جزاػػػي ال اػػػبع  إىل  فلدت ػػػل ؟ كيف تػػػينء راشػػػينرها راواتػػػاة راػػػ  قػػػااد ل عتػػػل رظتبلهظػػػي  جتعػػػب

  هػا جوػل تينرػا جتػا فلافدلة را ػغاة يف اػلاينر ختد ػن جػو رفعةد ػل راػ  دتػل مبله ػي رات ػا رصتتلػا يف ولهعػي ر علػعي كرهػاة

رافدلة رأل   اتل  غارت رلمعي ال  ينرا جتا رألصغل  ف علا هتلؾ جتي فينررؽ  باة يف راينتر رالردمػلجا دتعػز رافدعػلت 

 رظتلرهةلت جو رافدعلت را ينري اع لف الرهةلت ضوا اتد  اثبل جك جو رافدعلت را ينري  و الرهةلت ات  اتد  . 

لرهةػػي يف اػػلاينر ككرػػيند جزاػػي الرهةػػي يف ر دمػػر رألالتمػػا  تمػػينذج ا مالدمػػر را ػػتلجا جػػاـ كرػػيند رظت "ميددد"ك فلػػل 

 رضتاتث مبل ت ا :

  إرمػػلء رازاػػلـ ا ػػت ء يف اػػلاينر  هعػػث جوػػل ال تينرػػا تػػب  جتعػػن يف جم شػػاء  كهػػ ر كتوػػ  راتمػػين جك جم عػػي

لـر اعشػػػم   ػػػ  رات ػػػا اػػػ  ي ضلػػػعطي  جمػػػس ر دمػػػر رألالتمػػػا راػػػ م نتدػػػا وطػػػلؽ را ػػػب  رالردمػػػلجا را ػػػ

 رينروب راشخ عي ك راةعح ك رالجتلهلت كجالاعب رال ينؾ الصي.
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   ق ي رابار   را  تمينف ج   رظتلرهق جف متدلر ضعت ل  ككتينح ر لؿ ولبعل يف الاينر  يف اةلض   ثػلة رألشػعلء راػ

حتمػػػح  تمػػػينف ج ػػػ  راشػػػخج جف متدػػػلر ات ػػػل  ك وةػػػا ر ػػػلؿ ك ضلادػػػلجن جػػػاـ كتػػػينهل  ك تػػػلقه رألاػػػس راػػػ 

رضتلالت رظتخد في ض  ك رضتلاي راينرهاة يف ضوػه رألهعػلف يف ر دمػر رألالتمػا  اػثبل  دوػلرض راةػعح رظتو تػي اػر 

 رال ينؾ رافو ا  ك رادتلقه ض  ال تلم  ضل ا لر  كال تلم  ضل ا ملجة.

 س  كهػػػين اػػػل ال رظتلػػػلكرة يف رظتولا ػػػي ضػػػ  رألطفػػػلؿ يف اػػػلاينر ضغػػػه راتظػػػل جػػػو  ل عػػػب رإلمػػػينة  ك رالػػػو  كرصتػػػت

 لتاث يف ر دمر رألالتما.

   جػػاـ كرػػيند جبلقػػي زتعمعػػػي ضػػ  رآلضػػلء ك رألضتػػػلء يف اػػلاينر  إذ  دالػػل راوبلقػػػي إىل رصتملجػػي    ػػل دكف خت ػػػعج

 قينل  جمس ر دمر رألالتما  هعث  مينف جبلقي رآلضلء ضلألضتلء ملصي يف راطفيناي كثعةي زتعمعي.

 رامبػػػلر يفضتعػػػلة كناهػػػل  ج ػػػ  جهنػػػل اينتػػػينجلت  وػػػت را ػػػغلر  مػػػل  وػػػت راتظػػػل إىل هةػػػل ق رصتػػػتس  رظتػػػينت ك ر 

 الاينر  جال ر دمر رألالتما فع لب ادلرر او راللتي جك را ما.

كت  ػػب ج ػػ  هػػ   رألاػػينر    ػػل وػػارة رألجػػلرض راو ػػبعي ك رظتينرقػػن راػػ   بوػػث يف راػػتفس رطتػػينؼ جك راة ػػق جك رأل  يف 

 .( 43-41، ص 1985 ،عزت)وفينس رظتلرهة  يف الاينر. 

  Thery Field:  االتجا  المجالي -3-6

كإف وظلتي ر لؿ اعلا وظلتي ملصي ضػلادو ح ف لػب جك ضو ػح   Kurt Lewin" كيرت ليفين"تدزجح ه ر رالجتل  

راتفس كها  كإفتل ها وظلتي جلاي  ػل ب  ضػا ثل اػو فػلع اػو فػلكع راو ػح ك راف لػفي كج ػيـن رالردمػلع كناهػل  ك ػل ب  هػ   

 ػ ي جػاد  بػا اػو راو يـن    ل يةل ق رامػينف كوظلاػل راوػلـ  كوظلتػي ر ػلؿ رهدمػا ضارراػي اػ ينؾ رافػلد ج ػ  جاػلس جوػل ػت

 راوينرا  كراةينل.

 ج ع ل وظلتدل ها:Lewin"ليفين"كرافلكض را  جقلـ

 جف رتعر رضتينردث كرظتولرؼ يف ه ر رامينف حتاث در مل يف غتلؿ او . -
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    غتلؿ ال م ل ج ك ل عب ملص  فلل رضتينردث رحمل عي يف وطلقل. -

 قينل ر لؿ رظتلثلة ج ع ل. م ل ج جم جت ل او جتلصل غتلؿ او   لرر إىل -

رضتلتل جهح يف راينرقر او رظتلتا ك رظتلػدةب   هعػث جف جتػلرب رظتلتػا كم ر ػل  ػلثل يف رظتينقػن رضتلتػل ج ػ   -

 صينرة    ل ك راد  ل ك رالا رلع ضاكر  تداثل يلاي رافلد رضتلاعي كقا راد  ل.

رظتينقػػن وفلػػل ك تظػػعح اػػل ضػػل اػػو جبلقػػلت مث راةػػينل ر ػػلؿ رضتعػػينم ا فػػلد ودعالػػي  فلجػػ  قػػينل ولجتػػي اػػو طبعوػػي  ل عػػب 

راارفوي جتا رافلد را   دمث  يف هلرل ل كاعينال كرجتلهل ل كقعمل كاةا رلءت ه   راتظلتي  م لكاي ا دينفعػق ضػ  رادفلػارت 

رم عػي ك رطتلررعػي راتفلعي رظتدطلفي كرادفلارت رالردملجعي رضت لرتي  هعث تل ز ه ر رالجتل  ج   رادفلج  ضػ  رحملػادرت راا

ا لػ ينؾ   مػل تل ػز ض ػفي جلاػي ج ػػ  جلاػ  را ػلرع جثتػلء رالودةػلؿ اػو اله ػػي راطفيناػي إىل اله ػي رالشػا كاػو غتػلؿ اوػػلكؼ 

 إىل غتلؿ غت ينؿ كت ينر رظتلرهةي ج   جهنل:

 غتػػادر  فػػ ة  غػػا يف رالودمػػلء إىل رصتملجػػي هعػػث تػػل ب  ضةػػعح كجػػلدرت راتػػاة دتث  ػػل رصتملجػػي راػػ  تتدمػػا إاع ػػل         

 )نا رتلجي رألطفلؿ را  تتدما إاع ل)

  هػػين رالودةػػلؿ اػػو كتػػر اوػػلكؼ إىل كتػػر  إىل رتلجػػي رالرشػػاتو يف رالودمػػلء إف رالودةػػلؿ اػػو رتلجػػي رألطفػػلؿ

 غت ينؿ ضلاتلبي ا ملرهق يعث ت وب ج   رظتلرهق راد لؾ ؿتين هافل ضينتينح.

 ا ملرهق جثتلء ه   راف ة جتو ل تل ز رهدملال هػينؿ الرقبػي وفلػل  إف رادغارت رافلعيناينرعي كرصتلمعي را  حتاث

 الهبل رودبلهل او راول  رطتلررا ال.

  يف جثتلء ه   رظتله ي  ظ ل رهدملالت كرنبلت  كجهػارؼ راتػاة اػال رظتلرهػق حتػاث مبلعتػل رادغػارت راوة عػي

ال تيناا ااتل ضوه رادوةعارت تتػدا جت ػل  ك رالوفولاعي ك رالردملجعي  كامو قا ال تلدطعر حتةعة ل    ل  ه ر

 .( 345، ص 2004) سامي ، راة ق ك رادين ل كضلكز رظتشمبلت فعخد   جتا  راينرقر ضلطتعلؿ . 
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الضػػا جف ومػػينف ضاررتػػي جػػو جهػػح رضتلرػػلت    كضلادػػلجن اػػو ررػػ  زتلتػػي رظتلرهػػق اػػو راػػامينؿ يف در ػػلة رالػػ ينؾ راوػػاكر 

 : كراع  رألهح فع ل يف راوت ل رألي  كحتةعق رادةبلاعدل  را  لتدلر ل رظتلرهق  يف صاد  مينتو شخ عدل

 حاجات المراهقين:  -7

( هلرعلت كام  هلري  شم  ج   غتمينجي او هلرعلت فلجعي   كفعمل ت ا اتولف ل 20هتلؾ ادي ) 

 ( هعث ذ لت يف ه ر ر لؿ :890 -898  ص 0283قي   ر مل بي )زررضلا  عب كها: هلب را

إف رادغػػارت راػػ  حتػػاث يف اله ػػي رظتلرهةػػي   ػػ ب ل  غػػارت يف هلرػػلت رظتػػلرهة   فدبػػاكر يف ضوػػه رألهعػػلف هػػ   

مػػو كنترضتلرػػلت قلتبػػي اػػو هلرػػلت رالرشػػاتو  إال جف ج مػػلء رالردمػػلع كتػػاكف فلكقػػل كرتػػ ي  ملصػػي يف اله ػػي رظتلرهةػػي 

 ت ا:  خع  ل يف رصتاكؿ رادلجن  مل

 (:028-020، ص 8106قة، ر )زرا:نتث  هلرلت رظتلرهة  :15جدول رقم 

 حاجات المراهقين

 رضتلري إىل رألاو رصتلما ك را  ي رصتلمعي. - رضتلري إىل رألاو -

 رضتلري إىل راشوينر ضلألاو راارم ا رالا ملء ك رالرهي. -

 جتتب رطتطل ك رأل  ك رابةلء هعل. رضتلري إىل -

 رضتلري إىل رضتعلة رألالتي رآلاتي ك رظتللجاة يف ه  رظتشمبلت. -

 رضتلري إىل رضتملتي تا رضتلالف او إشبلع رااكرفر. -

رضتلرػػػػػػػػػػػي إىل رضتػػػػػػػػػػػب ك  -

 راةبينؿ

 رضتلري إىل رضتب ك رحملبي. -

 رضتلري إىل راةبينؿ ك رادةب  رالردملجا -

 صتملجلت ك راشوبعي.رضتلري إىل رالودملء إىل ر -
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 رضتلري إىل إاولد رآلملتو. -

رضتلرػػػػػػػػػػػػػػػػي إىل املوػػػػػػػػػػػػػػػػي  -

 را رت

 رضتلري إىل رظتل ز ك راةعمي رالردملجعي إىل جف تمينف قل ار. -

 رضتلري إىل رإل لرؼ او رآلملتو. -

 رضتلري إىل راتاللح رالردملجا ك رالقدتلء ك رالادبلؾ. -

 رضتلري إىل جتتب را يـن ك رادةب  او رآلملتو. -

 رضتلري إىل راشوينر ضلاواراي ك رظتولا ي. -

رضتلرػػػػػػػػػػػػي إىل رإلشػػػػػػػػػػػػبلع  -

 رصتتلا

 رضتلري إىل را ضعي رصتتلعي. -

 رضتلري إىل رادينرفق رصتتلا راغام. -

 رضتلري إىل رهدملـ رصتتس رآلمل كهبل. -

 رضتلري إىل رادخ ج او رادين ل.  -

رضتلرػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إىل راتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػين  -

 راوة ا ك رالضدملر

 قلجاة رافمل ك رال ينؾ. رضتلري إىل رادفما ك  يناعر -

 رضتلري إىل حت ع  رضتةل ق ك  فلاهل. -

 رضتلري إىل رادتظعح ك رطت رت رصتاتاة ك رادتينع. -

 رضتلري إىل رظتو ينالت كفتين راةاررت. -

 رضتلري إىل راتاللح ك رادةاـ راارراا. -

رضتلرػػػػػػػػػػػػػػػػي إىل حتةعػػػػػػػػػػػػػػػػق  -

 ك ا ا ك حتل  را رت

 رضتلري إىل راتمين. -

 رضتلري إىل جف ت ب  اينتل كجلدتل. -

 رضتلري إىل رظتو ينالت كفتين راةاررت. -

 رضتلري إىل راتاللح ك رادةاـ. -
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  هعػث إذر   حتةػق جم هلرػي  را   ودػ  عتػل جقتعػي يف هعػلة رظتلرهػق  اةا  لف هتلؾ إظتلـ جبمعر رضتلرلت رألالاعي

كامػػو الضػػا اػػو ض ػػينغ ك  بعػػي هػػ   رضتلرػػلت اب ػػينغ اػػو رالشػػا   كضلادػػلجن رتػػطلرضل اػػو   ػػ  راتلهعػػي   اػػعمينف هتػػلؾ م ػػ  

لرػػػلت جك ضو ػػػ ل  ظ ػػػل كيف هلاػػػي جػػػاـ إشػػػبلع جهػػػا هػػػ   رضت  كاػػػو مػػػبلؿ اػػػلد ألهػػػح هػػػ   رضتلرعػػػلت رالػػػدي  رالػػػ عح

 : كه ر ال اتدطلؽ إاعل ضلادف ع  يف راوت ل رظتينرجن   اشمبلت جاتاة

 بعض مشكالت المراهقة: -2

و   لفل جينرا  جاتاة  كاو  شلض  جم عػلت راتمػين ك اثاهػل ج ػ  رظتلرهػق ك عفعػي  ولاػ   تبثق اشمبلت رظتلرهةي ا

رألاػػلة او ػػل  هػػ ر ك دمعػػز رظتلرهةػػي مبشػػمبلت ادفلك ػػي رضتػػاة ك رألثػػل ج ػػ  رظتلرهػػق  فمت ػػل اػػل  مػػينف اله عػػي اػػل   بػػث جف 

اة ك رظتدو ةػػػي ضلا ػػػلرع راطبعوػػػا ضػػػ   دبلشػػػ  مبالػػػلد اػػػلكر هػػػ   رظتله ػػػي  كات ػػػل اػػػل  مػػػينف اله عػػػي اػػػر دررػػػي ج ػػػ  اػػػو رضتػػػ

اودةارت رظتلرهق كافػلزرت راشػوينر ضلظتلػلكاعي اػو طػلؼ راينراػاتو  كات ػل جت ػل رظتشػمبلت رضتػلدة راػ  تلػدمل  اثاهػل ج ػ  

 هعلة رظتلرهق يف رظتلدةب  كه  جثلهل ج   ر دمر ك جهارفل. 

ر ك رظتػعبلد راتفلػا راػ م تػدح ضػلادمععز ضػ  رألوػل ك رألضػينتو  فلظتلرهةي فػ ة ا ع ػي ضلظتشػمبلت  ألهنػل فػ ة  ػعةظ راشػوين 

كختد ػػػن اشػػػػمبلت رظتلرهةػػػي اػػػػو فػػػػلد إىل آلمػػػل كختد ػػػػن جتػػػػا رافػػػلد راينرهػػػػا اػػػػو اينقػػػن آلمػػػػل  فةػػػػا تمػػػينف اػػػػال رافػػػػلد 

اشػػمبلت يف جاػػل ل  كاػػال فػػلد ومػػل اشػػمبلت يف ااراػػدل  كاػػال فػػلد ثلاػػث اشػػمبلت يف جم ػػل...  كؿتػػو ووػػلؼ جف 

 تدغا ا ين  ح ضدغا اولرف ح كم رهتح  كافدلح را  ي راتفلعي هين جف لتػينؿ رإلولػلف اشػمبلت  لػعطل ج عػل إىل رظتلرهة 

 .( 11-10، ص 2009عصام،) اشمبلت تلعطل هين ج ع ل. 

 :مشكالت بسيية -2-0

 مشكالت تتعلق بالصحة و النمو الجسمي: تتمثل في: -2-0-0

 رصتلح  كظ ينر هب راشبلب جك  امل راتمين اةلروي ضلألقلرف. جاـ  تلاق 

 .راشوينر ضلادوب  ك رإلرهلؽ كهلالت رإلنملء رظتدملر  كراغثعلف 
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  كراشاء را م تزتا او  فلقح رظتشم ي جاـ راػينجا رألاػلم  ككصػن رظتلرهػق مبػل تمػل   كملصػي إذر كرػا وفػس

 .( 363، ص 1998، ميخائيل إبراهيم)  راشاء او جقلرول.

 مشكالت نفسية:  -2-0-8

هعث تدولض رظتلرهق ابلتطلرب راتفلا ضلبب رااكرفر راتفلعي رظتد لرضي را  ال تدح رادتلاق ك رادملا  ضعت ػل ؽتػل  

راػػػػ   ػػػػد خج يف راد ضػػػػ ب كجػػػػاـ راػػػػدةلرر  Ambivalenceتلػػػػبب اػػػػل اشػػػػلجل رادتػػػػلقه راينرػػػػار  جك ثتل عػػػػي رظتشػػػػلجل 

، خليدددل)رضتػػػب ك رامػػػل  ك رالتػػػل ك رالػػػخ  ك إزرء رظتينتػػػينجلت ك رظتينرقػػػن.  اشػػػلجل    ػػػاف تشػػػول ضلالؾتػػػ رب ك راتفػػػينر ك

 .( 370، ص 1994

كتدػػػا   را ػػػغ  راتفلػػػا اػػػو   ػػػلجا رادػػػين ل راتػػػل ا جػػػو جػػػاـ قػػػارة رظتلرهػػػق ج ػػػ  رختػػػلذ راةػػػلرررت رظتتلاػػػبي إذ تبةػػػ   

 ر  ج   راةعلـ مبل هين اتلط ضل.ادارر ل ض  وزجي طفيناعي  دلح ضلادت   او رظتللكاعي كض  وزجل ررشاة حتلكؿ إربل

 كاو ض  رألالرض راتفلعي را   لثل ج   هعلة ضوه رظتلرهة  ها:

 : كهػػػا هلاػػػي التػػػعي   ػػػعب رامبػػػلر   مػػػل   ػػػعب را ػػػغلر كال ختد ػػػن ججػػػلرض هػػػ ر رظتػػػلض  حالدددة االكت:دددا

 . ( 68، دون سنة، ص هبة ضياء)راتفلا جتا رظتلرهة  جتل جتا رابلاغ . 

 كاو ججلرض ه ر رظتلض ها: 

 رضتزف راشاتا ك راتيـن راار ح. -

 راتظلرت رادل  ي ) دكف راتظل إىل شاء او (. -

   ا  جاـ رإلهللس ك راشوينر مبدر رضتعلة كا  رهتل. -

 ق ي را  عز ك رإلهبلط ك رافش  يف رضتعلة. -

 جاـ راةارة ج   رادوبا جو رالجم. -

 جاـ رادممو او رختلذ راةلرررت. -
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 شلـت ك راة ق ك رطتينؼ.ركح راد -

 تون را ر لة كفةارف راش عي. -

 : كهين الض وفلا مطا ااتل ثبلث ججلرض ها:انفصام الشخصية

 .شدا رألفملر يعث ت ب  رظتلرهق ال تد مح يف رالض  ض  رألفملر  

 تدخع  كريند جشعلء اعلا يف راينرقر كتةدتر يتل  خينفل او شخج تبلهةل. رعت تلوب عث 

 شخج ال نا اينريند يف راينرقر  يعث ت وب إقتلجل ضواـ كريند . رألكهلاملتتي 

 في:مشكالت اجتماعية: وتتمثل  -2-0-6

جالز رظتلرهق جو إقلاي جبلقلت ملرج رألالة  كقا جشلرت رااررالت إىل وةػج راةػارة ك رالر بػلؾ يف رظتينرقػن  -

 رالردملجعي.

راةػػػػارة ج ػػػػ  إقلاػػػػي صػػػػارقلت  رطتػػػػينؼ اػػػػو اةلض ػػػػي راتػػػػلس " وةػػػػج راةػػػػارة ج ػػػػ  رال  ػػػػلؿ ضػػػػلآلملتو كوةػػػػج  -

 راتاة".

، 2001) أمددل، راينهػػاة كوةػػج راشػػوبعي كرفػػه رصتملجػػي اػػل  كناهػػل اػػو رظتشػػمبلت رالردملجعػػي رألمػػلل.  -

 .(235-231ص 

 مػػل قػػا ت الػػا رظتلرهػػق إىل رإلاػػلرؼ يف رالهدمػػلـ مبظ ػػل  ك غػػا عتالدػػل اػػو جرػػ  رضت ػػينؿ ج ػػ  راةبػػينؿ رالردمػػلجا  جك 

تلػينء رألاػل ج ثػل جتػاال تد ػينؿ إىل إداػلف رظتخػاررت "فةػا تمينولاشػخج غتػلابل جك مالػينال  تةاـ ج   رادام   كقػا

) اارري جول قا تدينرط يف قبينؿ رألشعلء را  تةاا ل إاعػل جصػاقلت  يف رضتفػبلت ك رظتتلاػبلت رالردملجعػي جك يف رازتػلررت 

 .   ( 72، ص 2005فهيم، 
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 :مشكالت متوسية -2-8

 : المشكالت األسرية -2-8-0

ه  تدوػلض رظتلرهػق ا مشػمبلت رالػلضةي فػإف رألاػلة  ومػ  ج ػ  الػلجا ل ادخطػا راينتػر  كيف جهعػلف جمػلل قػا 

ال  مػينف رألاػلة كرجعػي يتػ ر راػػاكر جك جهنػل نػا قػلدرة ج ػ   ةػػامي رظتلػلجاة  إذ تومػ  رظتلرهػق  ػا تػػ هو ج ػ  جوػل قػا جصػػب  

الػلجاة رآلمػلتو فمػ  الػلجاة اػت ح كم ينصػل اػو رألهػ  تود هػل ررشار قلدرر ج   رالاػدةبلاعي ك جوػل   توػا يلرػي إىل 

 امبل يف شلكول رطتلصي  فع ب  رأله  الصي جالـ اازؽ هةعةا  إذ  عػن نتمػت ح الػلجاة جضتػل  ح إذر  لوػا رظتلػلجاة 

 .  ( 158، ص 2004) عبد الليي ، نا اةبيناي؟ ك عن نتمو رادينرص  او ح إذر  لوا    رادفل ي ات ح  ود  إهلوي؟ 

كيف رضتلاػػي راػػ  ال  مػػينف فع ػػل رألاػػلة كرجعػػي ضلاػػاكر راػػ م تتدظلهػػل يف اله ػػي الرهةػػي جضتل ػػل  ؾتػػاهل  ػػام  يف صػػلرع  

ػتدػػاـ ضعت ػػل كضعػػت ح  كتػػلل جو ػػلر ااراػػي راد  عػػ  راتفلػػا جف را ػػلرع اػػر رألهػػ  يف هػػ   رظتله ػػي اػػو رطت ػػل ج راتفلػػعي 

 دتلدكر ج ع ل كقلض ينهل ضلاو علف ك راوةينؽ.ا تمين كجف رألالة  ودةا جف جضتلءهل قا 

 ( Landies 1960 )"الندددز"كهتػػلؾ درراػػلت  تلكاػػا صػػلرجلت رظتػػلرهة  راشػػبلب اػػر ذكت ػػح اثػػ  درراػػي

 ك جشلرت ودل ا ه   رااررالت إىل :  Adams 1964"و آدمز"Yama Mura"ياما مورا".

 .شوينر رظتلرهق راشلب ضلالن رب راشاتا جو راينرااتو 

 رظتلرهػق الػ ينؾ راينراػػاتو راػ م تدو ػق ضلاوةػػلب ك رادلػ   ك رابلابػلالة  كجتػػار رإلشػلرة هتػل إىل اشػػلجل   لرهعػي

رآلضلء  كالدينل و ال ح ك و عم ح كطلتةي اوعشد ح او رألاينر رعتلاي را  نتمػو  لػبب را ػلرجلت جك  ومػ  

 .  ( 235-231، ص 2001) أمل، ج   جتتب ل 

رظتػػلرهة  كضػػ  رعػ  رامبػػلر " رآلضػػلء  رألا ػػلت كرظتاراػػ " ظػػلهلة صػػ عي  "  مػل جف را ػػلرع راػػ م لتػػاث ضػػ  -

كاعلػػا  فينت ػػعي  كاػػػعس اوػػا را ػػػلرع جف رألاػػلة زازاػػػا زازرعتػػل  جك جهنػػل اولتػػػي ا خطػػل ضػػػ  اوتػػل  جف رصتعػػػ  
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  )رصتاتػا تدػػارب جػو طلتػػق هػػ ر را ػلرع الودةػػلء جف ػ  مػػ رت ا العػػ  راةػلدـ  كوبػػ  رطتػ رت راػػ  ال   ػػ  ." 

 .  ( 123، ص 2005فهيم، 

تود  رالو را م ت   إاعػل رآلضػلء ك جضتػلتهح يف اله ػي رظتلرهةػي اػتل هلرػي ضلاتلػبي إاػع ح  إذ لتػلكاينف ضوػا جف   -

 ينوينر صينرة شػلا ي جػو رضتعػلة كتتبػينف جضتػلءهح راينقػينع يف وفػس جمطػل  ح ملصػي ك جف اػو رألرضوػ  نتثػ  جزاػي 

ت ػػػن رألرتػػػ  اػػػو رضتعػػػلة كىل ضلػػػلجي اتد ػػػن راومػػػل " هعػػػث جهنػػػح يف اله ػػػي  ااػػػ  كالرروػػػي رضتلػػػلضلت  فلا

كهلهح رآلف يف اينرر ي اشمبلهتح راينريندتي  ك إهبلطلت حتةعػق رظتثػلؿ اػات ح  كضلػبب رادمػلها  رالاػةلطا 

ضاضتػػػل  ح ت ػػػب ينف شػػػاتام رضتللاػػػعي ألف جم مػػػلكج ايناػػػاهح جػػػح افػػػلهعم ح كاػػػث  ح راػػػ  تلتػػػاكف حتةعة ػػػل 

  مبوػػا جف راينراػػاتو تػػلكف  ( 115، ص 1995الغنددي ،  ) عبدددضوػػاال  وػػ ر حتةعة ػػل ضلايناػػل   راشخ ػػعي" 

 جوفل ح يف جكالدهح ك ال تد ينركف رجتل اول لل آلرر  ح ودعالي ا ا .

كهتلؾ او تلل جف ثةلفػي راوينظتػي ك رجتلهػلت راوػل  رصتاتػاة ك رإلتػاتيناينرعلت راػ  جفلزهتػل ك جثػلت ج ػ  شػبلب  -

ع ض  رألرعلؿ  " هعث    مو رضتممي راةل  ي ضػاف "جكالد ػح راعيـن او ججح رألابلب رظتلدتي إىل رهدارـ را لر 

اعلػينر امػح  جكالد ػػح جضتػلء رضتعػػلة  كجهنػح ؼت ينقػػينف ازاػلف نػا زاػػلومح "ج ثػل صػػاقل يف جم كقػا ا ػػ  ؽتػل هػػا 

 . ( 127، ص 2001، مصيفى) ج عل رآلف كالدةببل 

 : مشكالت مدرسية -2-8-8

رظتاراػػي رحملػػع  رالردمػػلجا رطت ػػب ا دفلجػػ  ضػػ  رظتػػلرهة  ا دتفػػعس جػػو تػػغ  رالػػعطلة راينرااتػػي  امت ػػل يف وفػػس 

راينقػػا كرػػػل ومػػػل ا ػػػلرع رألرعػػػلؿ ضػػػ  رظتو مػػػ  ك رظتػػػاررء ك راةػػػل م  ج ػػػ  را ضعػػػي ك رادو ػػػعح  كيف نلاػػػب رألهعػػػلف ؾتػػػاهح 

ضػل رألاػل إىل رإلوػ رررت رظتدينراعػي  كرادػينضعخ رظتلػدمل  ج ػ  اػلجل زابل ػل  تدولا ينف ضل بعي ار رادملد راطبعوا ا ملرهق اعتد ا 

كه  راطلد كرإلق لء كوظلر ضتللاعدل رظتدزرتاة فإف حت ع ل تل ب  ابلشلة ضػلاد فعز ك رادشػالعر فعمػينف راد  ػع  إكتلضعػل  ك 
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لرهػػق إىل راػػدعةلء رظتو يناػػلت اػػو مػػلرج ضػػلاد ةا ك رإلهلوػػي فعمػػينف راد  ػػع  ا دتػػل ملصػػي إذر رضطتػػل ذاػػ  ضدزرتػػا اعػػينؿ رظت

 رظتةلر رظتاراا.

 كنتمو ه ل جابلب اشمبلت رظتلرهةي يف رظتاراي فعمل ت ا:

 .رووارـ راوبلقلت رضتمعمي ض  رظتلرهق ك رظتارس 

 .اشلجل رطتينؼ كرختلذ اينقن راافلع جو را رت 

 .فةارف رادينرعل رال عح 

 .إهللس رظتلرهق ضتةج رامفلءة ا د  ع  رظتتلاب 

 .جاـ رالادةلرر رألالم 

 . تون ذ لء راد مع 

  كهػ ر اػل ؿتػو يف صػاد درراػي  عػن   ( 39، ص 1999) فاديدة، وةج راتشلط را كلتا رظتتظح يف رظتاراي

 . متفن رال ينؾ راواكر  را م جصب  اتدشلر يف تيناتل ه ر

 مشكالت حادة:  -2-8-6

ال  ف ػػ  رظتلرهػػق جػػو رهػػدبلؿ راػػاكر رالردمػػلجا رظتتلاػػب إال مطػػينرت ق ع ػػي  كتد ػػينؿ ضػػ ا  اػػو رظتفوػػينؿ ضػػل إىل 

رافلجػػ  رضتةعةػػا كهػػ ر تةيندوػػل إىل جتػػلكز رضتػػاتث جػػو ر دمػػلؿ راتمػػين رصتلػػما ك راوة ػػا كاػػبلاي ر ػػلز  راتفلػػا ك را ػػلرع 

جتػا رظتلرهػق  كهػا قار ػل ج ػ  رالؾتػلز ك حتةعػق جهػارؼ غتدموػل رظتفلهعما ض  رأله  كضعتل  إىل رضتاتث جو اشم ي رعتينتي 

جك رالؿتلرؼ جت ل  ك راشوينر ضلالن رب  فإذر كررل ه   رظتشػم ي كاثعبلهتػل  كالصػي إذر  لوػا اشػمبلت جن ػب رظتػلرهة  

ي جػو رادتشػ ي نػا يف غتدمر ال  فإهنػل   ػب  ج ثػل اػو اشػمبلت اله عػي  دو ػق ضفػ ة اػو ػتػادة  كؽتػل الشػ  فعػل جهنػل ولجتػ

رالػػػينتي راةل مػػػي ج ػػػ  راوةػػػلب ك را هعػػػب ك رإلاػػػلءة را فظعػػػي ا ملرهػػػق ك بػػػا رنبل ػػػل كجػػػاـ  شػػػالعول ج ػػػ  ر دشػػػلؼ ذر ػػػل 
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كإاملوعل ل ك ضلادلجن رادت   او قيناعدل ك إوملر  عتينتدل  كيف راد  ع  رادػلجن ؿتػلكؿ اولفػي اػال ر لػلع رعتينتػي راثةلفعػي كاػال 

 تولوعل رظتلرهق كاو ه   رظتشمبلت الت ا: رافلرغ راينرار  را م

 :اريكسون"ه   م ح أزمة الهوية"ERICKSONر دللب رظتلرهق ا  ينتي ودعالػي اوم عػلت راتمػين  فإوػل  جو

وػػػػين  ج ػػػػ  رظتشػػػػمبلت رضتػػػػلدة ك راػػػػ   دو ػػػػق ضفةاروػػػػل ا  ينتػػػػي اةلضػػػػ  ذاػػػػ   هعػػػػث توالػػػػز جػػػػو رإلرلضػػػػي جػػػػو 

ينقوا او جالي؟ ك زابل ا؟ ك ػتعطا؟ كظتػو رودمػا....؟ ك ثػار رادللتالت را  او شل  ي: او جول؟ كال هين ا

اػػل  دتػػلقه فمػػلة رظتلرهػػق جػػو ذر ػػل رلػػاتل كوفلػػعل كرردملجعػػل ك دتتعػػل  جػػو فمػػلة رآلمػػلتو جتػػل  ال ضػػ  جػػو 

 را ينرة رظتثلاعي را  رشت ل اتفلل يف رظتلػدةب   رألاػل راػ م نتمػو جف تػلدم إىل زجزجػي رعتينتػي  كرمبػل إىل فةػارهنل 

 .(  93ص  ، 8110) أمل ،كاو مث هاكث رألزاي را   تطينم ضاكرهل ج   جزالت فلجعي 

 : ERICKSON"ايريكسون"كعت   رظتشم ي ابر ػتادرت كفق ال تلر  

جم جف رظتلرهػػػق ال لتػػػس ضةعمػػػي راينقػػػا كال تلػػػدطعر راػػػدثملر  يف   المنظدددور الزمندددي مقابدددل االنتشدددار الزمندددي: -

ث رودشلر رازاو كمبوا ومل جول ال تينرا كقػا ػتػاد كاػتظح تلػدغ  فع ػل رظتلرهػق ر دشلؼ هينتدل  كضلادلجن لتا

 ا لر ل رطتلصي كرا  دتعز  جو رآلملتو.

حتاث راببلدة راينراروعي جك جاـ راثةػي ضػلاتفس إذر  ػلف هتػلؾ  تػلقه  الثقة بالنفس مقابل البالدة الوجدانية: -

  فمػثبل إذر كضػخ جهػا رظتو مػ    معػ   ضةينال:"شػخج اث ػ  ض  ال تار ل رظتلرهق جو ذر ػل كإدررؾ رآلمػلتو اػل

ال تلػػدطعر إدتػػلـ رظتله ػػي رظتديناػػطي فػػإف راد معػػ  رظتلرهػػق اػػعفةا ثةدػػل يف وفلػػل  إذ جهنمػػلف تػػلل ذر ػػل قػػلدرة ج ػػ  

راد  ػػع  ضعتمػػل تػػلل او مػػل راومػػس  كضوبػػلرة جمػػلل فإوػػل تػػ ؾ اولفػػي هينتدػػل إىل رآلمػػلتو كتدخ ػػ  هػػين جت ػػل ) 

مػػػو جف حتةػػػق؟ اػػػلذر اػػػات ل اػػػو إاملوعػػػلت؟ ( كتتالػػػز جػػػو ذاػػػ  شػػػوينر ضلابلابػػػلالة كجػػػاـ رال ػػػ رث ك اػػػلذر نت

 راببلدة راينراروعي.
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ودعالػػي جػػاـ إدررؾ رظتلرهػػق ذر ػػل فإوػػل تومػػا جتلتػػب جدكرر ال   عػػق ضعػػل تجربددة األدوار مقابددل الهويددة السددلبية:  -

 دكرر راطمينهي رار يعث ال تدتلاب ار إاملوعل ل.فعمع  إىل رادطلؼ ك إىل رألدكرر نا راتلر ي  جك إىل رأل

اػل هػا ودعالػي جتلتػب دكر اػ يب ال ت عػق ضػلظتلرهق وفلػل إال شػ   راومػ  ك  توقع االنجاز مقابل شلل العمدل: -

رظتلدكدتػػي را ػػوعفي  إذ تدينقػػر جوػػل  اػػع ةق جهػػارؼ ضػػلهلة ضدػػاثا جهػػبلـ راعةظػػي اد تػػل قلررر ػػل نػػا را ػػل بي امػػو 

شػػ  رضت ػػح كت ػػطاـ ضػػلاينرقر  كاػػو جاث ػػي ذاػػ  جف  ثػػا اػػو  بلاعػػ  رظتله ػػي رظتديناػػطي ك راثلوينتػػي اػػلجلف اػػل تدبل

تدخ ينف جو راارراي كتدينقوػينف جهنػح اػينؼ لتةةػينف ؾتلهػل ضػلهلر يف اػينؽ راومػ  كجف ذاػ  هػين راػاكر رظتتلاػب 

 رصت ا ك راد معح.عتح كامت ح يف رات لتي تفش ينف يف ذا  إذ جهنح تلضطينف ض  راتاللح كض  رظتثلضلة ك 

توػع  ضوػه رظتػلرهة  هلاػي اػو را ػلرع ضػ   الهوية الجنسية مقابل االنتشار الجنسدي أو األثنيدة الجنسدية: -

رألوينثي كرا  ينرة  هعث تلنػب راػ  ل يف جف تمػينف جوثػ  ك راومػس كتػتال  جػو رإلجالػلب ضلاػاكر  كادط بػلت 

ف  شػمع  اف ػيـن إكتػلي جػو راػ رت كدتتوػل اػػو راػاكر ضلاتلػبي ا الػتس رآلمػل كدتثػ  هػ   جةبػي جمػلل حتػينؿ دك 

 ر دشلؼ هينتدل.

جاػػػػل -إف إضػػػػارء راػػػلجم ك رضتػػػينرر ك رظتتلقشػػػي يف رألاػػػلة اػػػثبل االسدددتقيا  القيدددادي مقابدددل انتشدددار السدددلية: -

كال متد ػػن ج عػػل رثتػػ  كامػػو جاػػل رالػػ طي ال نتمػػو جف تمػػينف ػتػػ  وػػزرع ك جف تمػػينف ضعػػا راينراػػاتو جاػػل  -إكتػػلي

افػػلكغ اتػػل إذ جهنػػل  وػػ  جػػو شػػم   تظعمػػا ال نػػا  كهػػين اػػل تفلتػػل ضوػػه رظتػػلرهة  كتػػلكف ضػػاهنح نػػا ا ػػزا  

كال كتػب جف حتمم ػػح جم هػاكد كال قػػينرو   إذ جف دتل ػػز رالػ طي ضعػػا راينراػاتو ال توػػت رادزاػػا ك ضػام تػػب   

راة ل  ض  هين مااي اوتينتي ألهارؼ ر دمر:" فمػل تػاتو ضػل رألضػينرف اػو قػعح كاػل ت دزاػلف ضػل ات ػل اػعمينف اػل 

عي  كتودػػزكف ضةػػعح رراػػخي إفتػػل تلافػػينف جثػػل ضػػلا  يف هعػػلة رألضتػػلء ك رظتػػلرهة   فلآلضػػلء راػػ تو ت دزاػػينف مبوػػلتا اػػلا

 . ( 229، ص 1994عبد العلي، )اوعتل ال تت ب او راةينة رالكهعي ضلاتلبي ا ملرهق." 
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 مػػل اػػبق كجف ذ لوػػل جف رظتلرهػػق نتعػػ  إىل راتةػػا ك رادلػػلتؿ   االسددتقيا  اإليددديولوجي مقابددل انتشددار المثددل: -

كتبت ف لفي هعلة ملصي ضػل  ك رظتشػم ي راػ  حتػاث اػبوه رظتػلرهة  جهنػح ال تلػدطعوينف  بػت اينرقػن ملصػي  

فددلح جفملرهح ضلادشدا ك را علع  فةا ؾتا الرهةل نتع  إىل رادطلؼ رااتت الة  كالة جمػلل ؾتػا  ا  ػار جك 

 للؼ يف راداوق كه ر تاؿ ج   جاـ كقينفل ج   هينتي ػتادة  ض  ها هينتي ال وي كنا ادملامي.ج لتل ت

 كتو  راا دينر جزتا جزت ررر  جو را لرجلت را  تولوع ل رظتلرهق ج   ه ر رات ين:

 صلرع ض  اغلتلت راطفيناي ك رالريناي. -

 صلرع ض  شوينر  راشاتا ض ر ل كشوينر  راشاتا ضلصتملجي. -

 ض  ال  و مل او شول ل  كض  ال ت ينر  ال  فما  رصتاتا. صلرع دتت -

 صلرع جل  ا  ض  اع ل إىل راد لر او قعيند رألالة كض  ا طد ل. -

 صلرع ض  اثلاعي راشبلب ك راينرقر. -

 صلرع ض  رع ل ك رصتع  راللضق. -

 اشمبلت رالوطينرء ك راة ق. -

راوزاػػػي ك راػػػ دد كرطتالػػػ  ك رال د ػػػلب كتدمعػػػز رظتلرهػػػق  ك دال ػػػ  هػػػ   رظتشػػػمبلت يف ػتلكاػػػي رظتلرهػػػق إظ ػػػلر رنبدػػػل يف

 (.75ص  ،8118، حسن(رظتتطينم ضاهبلـ راعةظي  كتظ ل ااتل صلرع ض  رنبل ل كض  راةعح رااتتعي. 

فػػػإهنح ال كتػػػاكف اػػػو   كضلادػػػلجن تشػػػول راواتػػػا اػػػو  رظتػػػلرهة  ضػػػاهنح كهػػػاهح يف اينرر ػػػي رظتشػػػل   راولطفعػػػي كضلادػػػلجن

ال تينرر ػػػينف اشػػػل   اثػػػ  را ػػػغينطلت  اػػػينرء يف رظتاراػػػي جك رطتبلفػػػلت راول  عػػػي جك رإلاػػػلءة ك رعتمػػػيـن تدم مػػػينف اوػػػل جتػػػا

رظتلدتػي  كضلادػلجن تشػولكف ضوػاـ راةػارة ج ػػ  فوػ  جم شػاء ظتولصتػي راينتػر  كضلادػلجن  بػػاج هػ   راوػلدة  ػلد فوػ  ج ػ  ن ػػب 

كنتمػػو جف تلػػدمل هػػ ر رالػػ ينؾ الػػتينرت   ت رظتلظتػػيكتػػلدم هػػ ر إىل ختفعػػن را ػػغ  راتفلػػا راتػػلرح جػػو رالوفوػػلال  اػػ ر ح

 .جاتاة او دكف جف تتدبل إاعل رها
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كضلادػلجن   كهػلدة  اةا رظتمتل  ةلتبل ضم  رظتشمبلت رظتدو ةي يت   رظتله ػي  يعػث  لوػا ضػاررلت ضلػعطي كاديناػطي  

ـ اػػػػو رتعػػػػر الالػػػػلت رادتشػػػػ ي فػػػلف رظتلرهػػػػق هػػػػين يف هػػػػ   رافػػػػ ة نتػػػػل ضاكقػػػػلت رػػػػا صػػػػوبي اػػػػ ر الضػػػػا اػػػػو رالجلتػػػػي كرالهدمػػػػل

جاػل رآلف فلػينؼ وػ هب    مث رظتاراي كرادولكف فعمل ضعت ح ادخطا     راوةبػلت كرا ػوينضلت  رالردملجعي ضاءر او رألالة

 : إىل رادينرل ألهح اب  رجلتي ذا  رظتلرهق يف راوت ل رظتينرجن

 رعاية المراهق:  -2

ضلجدبلر جف رالضو رظتلرهق تمينف ج ثل هللاعي كتظ ل دتلدر كثينرة تا جال ل ك  ر ااراػدل  كذاػ  ادينقتػل جف  ػ  اػو 

رألب ك رظتلي نتلرالف ا طي ج عل  كتةعارف هلتدػل كتةفػلف   ػلرز جاػلـ إثبػلت ذر ػل  كجاػلـ هػ   رادينقتػلت ال ضػا ج ػ   ػ  

 : ه   راف ة ك ةامي رجلتي ملصي جتو  ه   رظتله ي دتل ضلبلـ جفلرد رألالة ك رظتاراي  ف ح رالضو رظتلرهق يف

 :في األسرة -2-0

رألاػػلة هػػا رحملػػع  رألكؿ راػػ م تتشػػا كتوػػع  فعػػل رظتلرهػػق  كال نتمػػو رالوف ػػلؿ جتػػل  ج ػػ  راػػلنح اػػو ػتلكاػػي ذاػػ    

  رألضتػلء مػبلؿ هػ   رافػ ة اد ةعق رالادةبلاعي رافلدتي ك راة ػلء ج ػ  راةعػيند رألاػلتي  كامػا  لػدطعر رألاػلة رالػعطلة ج ػ

 ك ينرع  ح  الضا جف  ينفل رصتين رألالم رظتبل ح  كذا  او مبلؿ  ينفل ال ت ا: 

 :رظتلرهػػق ض ػػينرة جلاػػي يلرػػي إىل كرػػيند  عػػلف ج ػػينم ادملاػػ  اؤلاػػلة  تلػػم  اػػل مبينرر ػػي  الكيددان العضددوي

لهػػػاة إىل شخ ػػػعي جضتل  ػػػل اطلابػػػل راتفلػػػعي ك رالردملجعػػػي  ك رألاػػػلة راػػػ   دلػػػح ضلامعػػػلف راو ػػػينم  لػػػو  ر

 ض ينرة الدة ي.

 ك دمعز رألالة ذرت رامعلف راو ينم ضلا فلت رادلاعي:

 :كهػػ ر ال توػػت ضػػاف هػػ   رألمػػاة ملاعػػي اػػو رطتبلفػػلت   يجددب أن يسددود األسددرة اات كيددان العضددوي الوئددام

ك ومػػػ  رألاػػػلة ج ػػػ   فػػػلدم وشػػػينيتل  ك ػػػ ا     كامت ػػػل اػػػو وػػػينع مػػػلص  هػػػا مبلفػػػلت يف ر ػػػلت راتظػػػلل

  فلدم رادعلررت رظتد لرجي اما حتلفظ ج   رادملررتد ل.
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   ق ػلء ج ثػل رألكقػلت اػر ضو ػ ح راػبوه  راشػاء راػػ م تزتػا اػو  ينثعػق ك ينطعػا راوبلقػي ضػ  جفلردهػل  ك ػػ ا

 دتلم ل ضتفس راةعح ك رألمبلؽ.

 :علهنػػل الضػػا عتػػل اػػو رردملجػػلت  ةػػيـن يتػػل ض ػػينرة اتدظمػػي رألاػػلة امػػا حتةػػق دتلاػػم ل ك  اجتماعددات األسددرة

كادةلرضػػي هعػػث   ػػح هػػ   رالردملجػػلت  ػػ  جفػػلرد رألاػػلة  هعػػث  ومػػ  هػػ   رالردملجػػلت ج ػػ   تمعػػي جفمػػلر 

رألضتػػلء ك غػػلس فػػع ح راثةػػي ضػػلاتفس ك راػػدخ ج اػػو رطتػػينؼ ك رطتالػػ   يعػػث  مػػينف هػػ   رالردملجػػلت مبثلضػػي 

 رر ي ؼتد ن رظتينرقن. ارتب ك وينتا اؤلضتلء ج   اين 

 :ثةلفػي رألاػلة   ػح جلدهتػل ك ةلاعػاهل كقعم ػل كاودةػارهتل  كاػو كررػب رألاػلة وةػ  هػ   راثةلفػػي  ثقافدة األسدرة

ألضتل  ػػػػل جػػػػو طلتػػػػق راد ةػػػػ  ك رحملل ػػػػلة  ك رألاػػػػلة رظتثةفػػػػي هػػػػا راػػػػ  اػػػػات ل قػػػػارة  بػػػػا اػػػػو راثػػػػلكرت راثةلفعػػػػي  

ألضتل  ل جو طلتق  ينفا رصتلر ػا ك ر ػبلت ك رامدػب ادػارتب ح ج ػ  كضلادطلجد ل  ةامي ج   قار او رطت رت 

رإلطبلع  ك تمعي ركح رظتتلقشي ك راتةا او مبلؿ جررء رامدػلب ك را ػ فع   ك ػينفا كاػل   رإلجػبلـ يف رظتتػزؿ 

اػو ار تلكرة الرقبد ل هعث   وب ه   راينال   دكرر  بار يف  تمعي رظتولرؼ ك ينرع  ل  او مػبلؿ اػل  ةااػل 

او يناػػػػلت ج معػػػػي كثةلفعػػػػي  إىل رلوػػػػب زتػػػػلرة راينراػػػػارف ا ماراػػػػي كادلضوػػػػي جضتػػػػل  ح ااراػػػػعل اػػػػو مػػػػبلؿ اةلض ػػػػي 

رظتاراػػػ  راػػػ تو تينررػػػل جضتػػػل  ح او ػػػح اشػػػل   اوعتػػػي  كػتلكاػػػي إكتػػػلد جاػػػبلب إمفػػػلؽ رألضتػػػلء يف ضوػػػه رظتػػػينرد 

 راارراعي.

 :طا تػػػينها ض ػػػينرة واعػػػي إىل رضتلتػػػي  جم هلتػػػي إف ا ػػػط   راانتةلرطعػػػي جك رصتػػػين راػػػانتةلر الجدددو الدددديموقراطي

رادوبا ك راد ػلؼ  إذر اػل هلكاتػل إاػةلط هػ ر رظت ػط   ج ػ  رصتػين رألاػلم  فإوتػل ؾتػا جف هػ   رألاػلة   ةل عػي 

كادفد ػػػي كادة بػػػي ألررء جضتل  ػػػل  هعػػػث لتػػػلكؿ رألضتػػػلء كهػػػح يف اػػػو رظتلرهةػػػي إضػػػارء جرر  ػػػح ك رظتشػػػلر ي يف رختػػػلذ 

لف ازراػل ج ػ  رألاػلة رهػ رـ جضتل  ػل ضلإلو ػلت إاػع ح كػتلكاػي  ينرعػل جفمػلرهح ك تػينتلهح إذر راةلرررت  كاػ ا   ػ
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   مو صل بي  دكف رإلالءة إاع ح جك  ينضعخ ح  إذر ال قلاينر ضد ػلؼ جك جضػاكر رجتػل اوعتػل ؼتلافػل اوػلؼ رألاػلة 

 ك ةلاعا ر دمر  كاو رالملت را   دمعز يتل رألالة راانتةلرطعي و  ل:

 فلألاػػػلة حتػػػلكؿ جف  شػػػالر رألضتػػػلء ج ػػػ  رادوبػػػا جػػػو اشػػػلجلهح ضلالتػػػل جك راػػػلفه ألم اينقػػػن   ريدددة النقدددد:ح

فدوبػػا رظتلرهػػق جػػو رف ػػل جك قبيناػػل ظتػػل تػػاكر هيناػػل هػػين  ػػارتب ج ػػ  رظتتلقشػػي ك  ينتػػع  اػػبب راػػلفه ك راةبػػينؿ 

 ك  ر راشاللجي يف رظتينرر ي.

   رـ رمػػػدبلؼ رألازرػػػي رافلدتػػػي ملصػػػي ك جف رظتلرهػػػق لتػػػلكؿ إجطػػػلء فلصػػػي اؤلضتػػػلء ا د ػػػلؼ إلضػػػلرز قػػػاررهتح كرهػػػ

 رإلضارع اما تب  ظتو هينال جول قلدر ج   حتم  رظتللكاعي.  

 : امػػ  جاػػلة جةعػػاة  ػػلاو يتػػل  اػػينرء  لوػػا هػػ   راوةعػػاة اينركثػػي جك رجدتةد ػػل رألاػػلة  فم مػػل  الددروا الدينيددة

 ح    مػػل  لوػػا  تشػػ د ح صػػلضتي  كهػػ ر رادشػػالعر قلاػػا رألاػػلة ضدشػػالعر جضتل  ػػل ك  اصػػع  راػػلكح رااتتعػػي اػػات

تمينف جو طلتق ؽتلراي راشول ل رااتتعي او طػلؼ راينراػاتو ادتدةػ  ضوػا ذاػ  كجػو طلتػق رادة عػا ك رحملل ػلة إىل 

رألضتػػػلء  ك ػػػ ا  رقدتػػػلء رامدػػػب رااتتعػػػي ك ل  ػػػل يف ادتػػػلكؿ رظتلرهػػػق كا ػػػلهبدل إىل دكر راوبػػػلدة ؽتػػػل كتو ػػػل ج ثػػػل 

 دد ج ع ػل  ك رظتينرظبػي ج ػ  را ػبلة  إىل رلوػب اتلقشػي رظتشػمبلت رااتتعػي "فلا ضعػي رااتتعػي عتػل رجدعلدر ج ػ  راػ

جقتعي ضلاغي يف ف ة رظتلرهةي هعث جف رظتلرهة  يف ه   رظتله ي ت بلػينف رظتثػ  راو عػل  كعتػ ر ال ضػا ج ػ  رألاػلة جف 

ل جف ه   راف ة ها ف ة رادشػمع  يف راػاتو   لدغ  رافلصي ابث رالكح رااتتعي كدجم ل يف وفلعي رظتلرهق   م

ص  ، 0222،معدوض)هعث لتلكؿ    او رظتلرهة  ك رظتلرهةػلت رادشػمع  يف  ػ  شػاء ال تةب ػل جة  ػح" 

006-003 ). 

 :في المدرسة -2-8

 وا رظتاراي رحملع  راثل  ضوا رألالة را  تدفلج  او ل رظتلرهق   مل  ود  رعتػاؼ راثػل  ضوػا رألاػلة يف دتػلد  كثينر ػل  

تػػا رالػػ طي رظتاراػػعي ك رألاػػدلذ  يعػػث تبلهػػظ جميناػػل كرػػيند هللاػػعي  بػػاة يف رادولاػػ  ضػػ  رألاػػدلذ ك راد معػػ  رظتلرهػػق 
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ضوه رظتشل   راتفلعي ك رالردملجعي  هعػث  ظ ػل اشػلجل رظتولرتػي ك رامػل  ك را م كتا صوينضي يف رادمعن ودعالي كريند 

راوتػػلد  ضلجدبػػلر جف رألاػػدلذ هػػين ا ػػار رالػػ طي  ذاػػ  جوػػل ك اةعلاػػل ضينرربػػل ك جدر ػػل اػػاكر  ج ػػ  ج مػػ  كرػػل  كرػػب ج عػػل 

بينوػػػل  كاػػػو هػػػ   راػػػد مح يف راةلػػػح ك رالػػػعطلة كتػػػب ج عػػػل جف تد ػػػن جبم ػػػي اػػػو را ػػػفلت جتوػػػ   بلاعػػػ   تثةػػػينف ضػػػل كلت

 .(199.200، ص 1995، يوجين)را فلت و  ل: 

  ج   جول قلدر ج   اللجاة رادبلاعػ  رتػعو ح  كإشػولرهح ضاوػل لتػب ح  دكف  فلتػق كثةد بتفللإمبلص رظتو ح  

 ك إمفلء رظتشلجل رال بعي رجتل   بلاع  رأل ثل شغبل.

 ا رر مبػػػػل جػػػػاد ق عػػػػ  اػػػػو رادبلاعػػػػ   جتتػػػب راػػػػدخارـ راوةػػػػلب رالودةػػػػلاا ملصػػػػي راوةػػػػلب رصتمػػػػلجا جتػػػػا مطػػػػ

فلاوةلب را م تلد اؼ إظ لر جف رظتارس هين رالعا  هين راػ م اػل جثػل  بػا يف ثػينرة رادبلاعػ  تػا رظتػارس ك 

 إشولؿ ولر رالؿتلرؼ رال ين ا ك راوتن درم  راةلح.

   وفلعي. جاـ رالخلتي او رادبلاع  جك إت لؾ رآلملتو ج عل  ؽتل تلدم ضلاد مع  إىل رإلصلضي مبشل 

   إشلرؾ راد مع  يف    راتشلطلت رظتاراػعي   لظتلػلقتي يف حت ػا كشػلح راػارس  جك راةعػلـ ضػام وشػلط رتػلجا

 يعث لتةق رألادلذ هاف   قتل اللجاة راد مع  ج   إضلرز اينرهبل ك  ا   ارتبل ج   رادولكف.

  راد معػ  تفمػػل ضػاف رظتو ػػح لتبػػل ك  رالػملح ا د معػػ  راػدم ح ضمػػ  هلتػػي ك رختػلذ اينقػػن ركتػلي ككدم يعػػث كتوػػ

 لت ال.

 : هتلؾ ضوه راةينرجا يف فو رادولا  ار رظتلرهق ج   رات ين رادلجن  إتلفي إىل    ال طلقتل إاعل 

ال جف فت ػػا ج عػػل اػػل وػػلر     تمػػينف رهػػ رـ رظتلرهػػق كجػػاـ رالػػعطلة ج عػػل ضػػاف وولا ػػل  إولػػلف ضػػلا   رهػػ رـ رظتلرهػػق -

صػػػينرضل فإوػػػل يف هػػػ   رضتلاػػػي اػػػدلدم و ػػػع دتل إىل ودعالػػػي جملػػػعي  كال  ةػػػ  اػػػل اػػػثبل يف جاػػػل اوػػػ : "اػػػام ؾ 

ضػػ  راػػدخاـ جبػػلررت ج ػػ  نػػلرر راةػػلرر رررػػر إاعػػ  ضػػلاطبر" جك "إوػػت ال جرل رألاػػل  ! جرل جوػػ  جزتةػػل ! ضػػلجم

اعلػدالعب اػ   شػػخج ضػلا   كإذر   تفوػ  ذاػ  يف هػػ    مػل  ػلر  جوػا  إال جف هػ ر اػػو هةػ ..." كرمبػل 
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رظتػػػلة  رمبػػػل تفوػػػ  يف رظتػػػلة راةلداػػػي  كرمبػػػل اػػػينؼ تلػػػو  اط ػػػب رات ػػػ  اتػػػ  إذر جلا دػػػل ضػػػله رـ  لرػػػ  ررشػػػا. 

 (. 815، ص 8101تمبلر، )

 وة  رظتلرهق كجينرطفل كاشلجل   مبتلقشي جة عي همعمي ؽتزكري مبخلطبي راوينرطن كرظتشلجل.ـتلطب -

فو رالاػد  رف  هعػث تودػلد م ينصػل ج ػ  جمػ  رإلذف جتػاال تلتػا رالػملع جك راتظػل جك رالػلرؿ  كيتػ ر  وو مل -

 ولدطعر تب  هب رالادطبلع.

رضتع يناػػػي دكف  فػػػلهح ن ػػػب رظتلرهػػػق  اػػػال رظتػػػلرهة  جاػػػبلب در مػػػي كالػػػدملة ا غ ػػػب كذاػػػ  ضوػػػاـ  طػػػلضق  -

مػػل هػػين جتػػا جاػػلهح  جتػػن إىل ذاػػ  اػػو وظػػلهتح ا  عػػلة اػػر جاػػلهح ملصػػي يف راطمػػينح  هعػػث جوػػل متد ػػن ج

جاػػبلب راغ ػػب رر بػػل  ح راشخ ػػا كرتػػطلريتح يف رادولاػػ  اػػر جوفلػػ ح ضلػػبب رادغػػارت رصتلػػمعي كراتفلػػعي 

راللتوي را   طلج ج ع ح مبلؿ اله ي رظتلرهةي  كا مػل تمػو فػإف رامبػا تلػدطعر جف كتوػ  راغ ػب تةػن جتػا 

جف رامثػػا اػػو رآلضػػلء كرألا ػػلت ال تشػػولكف مبولوػػلة جضتػػل  ح يف  هػػاكد اوعتػػي ضشػػلط رالهدمػػلـ ضػػ ا   كرضتةعةػػي

هػػ   رظتله ػػي... يف هػػ  جف رآلضػػلء تلػػدطعوينف رادخفػػعه اػػو هػػاة راغ ػػب اػػال جكالدهػػح ضوػػاد اػػو جاػػلاعب 

 رادولا  ات ل:

اث رالملح عتح ضلادوبا جمل كتينؿ اينرطلهح او رالج رتلت كرالودةلدرت  كجف تو كر ضطلتةػي صػ ع ي  اعد ػ -

 راينرها ات ح ض لرهي  لاي جو    ال تزجالل  امو ضطلتةي هلد ي كا  ضي.

، ص 8101، ) بكدددارنػػػه راتظػػػل جػػػو رعتفػػػينرت  ك ة عػػػ  رظتبلهظػػػلت كراتةػػػا  إىل رلوػػػب راد فعػػػز كراثتػػػلء.  -

22). 

 ػػ  رالجلتػػي كرالهدمػػلـ كذاػػ  وظػػلر اد ػػ    هللاػػي كلتدلرلظتلرهةإىلاله ػػي رظتلرهةػػي اله ػػي رػػا  جفكاػػو هػػو ولػػدتدا 

 .راف ةه    جثتلءرادغارت را  حتاث 
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 خالصة الفصل :

كهػ ر  فعػ  ضدػاثا   نتمو راةينؿ او مبلؿ رادولرتتل عت ر راف   إف ظتله ي رظتلرهةي  اثا  با ج   وفلعي رظتلرهة  

كرهدمػػلـ راينراػػػاتو ضاضتػػل  ح  ػػلف جػػػلابل   لتػػي رألاػػلتينػػا جف نعػػػلب رالج  ج ػػ  راػػداللضلت كاػػ ين لت كروفوػػػلالت رظتػػلرهة 

اللجار يف  شالعر رظتػلرهة  ج ػ  رادمػلدم يف راةعػلـ ضلالػ ين لت راواكروعػي كرافشػ  راارراػا كهػ ر رررػر إىل نعػلب رالقلضػي 

 رألالتي.
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 تمهيد :

دررػلت  ود  راواكروعي إهال راينال   راػ   ػلدم إىل  ػااا راػ رت ك ػااا رآلمػلتو ك راينصػينؿ ضػل دمر إىل جاػينج  

 رالؿتطلط ك رادخ ن .

جاكروعي او طلؼ رآلملتو  دمث  يف  بلـ رصتلرح جك رإلهلوػي جك راد ػلفلت رالػ بعي   مبينرر لتكقا و طاـ جهعلول  

ك لدم ه   رظتينرر ي إىل راػلد ضواكروعػي جمػلل جم رادبػلدؿ راوػاكر  ضػ  راطػلف  ؽتػل تػلدم إىل جاػينج راتدػل ا  كهػين اػل تػافوتل 

ل كجوينرج ػل ك راتظلتػلت رظتدطلقػي عتػل ك إظ ػلر هػاكد ادل ع  را ينء  يف ه ر راف   ج   اف يـن راواكروعػي ك ولتف ػل ك جاػبليت

 ه   راوتلصل ضلادف ع  : جهح  كراع  عن او هاهتلضغعي راينصينؿ ا دخف  جاكروعي التعي  ك ينتع  ضوه طلؽ رالجلتي
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 تعري  العدوانية: -0

رامثا او رااررالت اف يـن راواكروعػي اػو ضػ  رظتفػلهعح راػ  ت ػوب حتاتػاهل  ينهنػل  دغػا ضدغػا رظتمػلف كرازاػلف   ود 

 : إاع  رادولتن را غينم  كيف يثتل ه ر  طلقتل إىل  ولتف  قتل را غينم كرالصطبلها  كه  رألشخلص

  لغة:

 جاكروعي. -جاكر  -تواك -جار

 درؿ ج   إرردة يف رعتاليـن ضاكف جم حتفظ جك اارررة " اضا جاكر ". راواكرف جم تدلح ضطلضر :يعدوان

، ص 2001 المنجدد،) إظ ػلر نلتػزة رادوػام جك دال   ػل  راوػارء ف ػا اعػ  شػاتا إىل رظتخلصػمي كاتلصػبي  أما عدوانيدة:

612.) 

 اصيالحا:

( راواكروعػػػي ج ػػػ  جهنػػػل كرهػػػاة اػػػو راغلر ػػػز راػػػ  نتمػػػو جف  دالػػػل تػػػا راوػػػل  جك تػػػا راػػػ رت 1959توػػػلؼ فلكتػػػا )

 (.10، ص 2008عمارة ،  محمد.)

جم جذل اة ػيند ت  ةػل راطفػ  ضتفلػل  جك رآلمػلتو  اػينرء  ػلف  ( أنه: 812، ص 0223يعرفه ) حسين،  -

هػػػ ر رألذل ضػػػاوعل جك اوتينتػػػل  ابلشػػػلر جك نػػػا ابلشػػػل  كصػػػللتل جك تػػػمتعل جك كاػػػعطعل  جك نلتػػػي  يف ذر ػػػل   مػػػل 

تػػام  يف وطػػلؽ هػػ ر رالػػ ينؾ جم  وػػا ج ػػ  رألشػػعلء  جك رظتةدتعػػلت راشخ ػػعي ضشػػم  اة ػػيند  اػػينرء ج لوػػا 

 .( 812، ص 0223) حسين، ا فلد جك ا غا. ه   رألشعلء ا مل 

رعتاليـن ؿتين شخج  جك شاء اللكؿ جو إجلقي ضلاغي  اثػلؿ  ( أنه: 02، ص 0227بينما يعرفه ) زهران،  -

 .( 02، ص 0227) زهران، ذا  رامعا كرادش ا كرالادخفلؼ جك رعتاللء. 
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ؿتػين شػخج جك شػاء اػل   راوػاكرف هالػيـن جك فوػ  ا ػلد اينرػل ( أنه: 22، ص 0222ويرى ) الشربيني،  -

كتتطينم ج   رنبي يف رادفػينؽ ج ػ  رآلمػلتو  كتظ ػل إاػل يف رإلتػ رء جك رالاػدخفلؼ جك رالػخلتي ضغػلض إوػزرؿ 

 .( 22، ص 0222) الشربيني، راوةينضي ضلآلمل. 

وزجػي ؿتػين رعتالػيـن جك راػد الح يف اةلضػ  رالولػ لب جك  ( فيرى أنه: 638، ص 0222ويعرفه ) العيسوي،  -

، ص 0222) العيسددوي، رادفػػلهح  كذاػػ  يف اينرر ػػي رظتينرقػػن را ػػلنطي راػػ  تدوػػلض عتػػل رافػػلد. رظتلػػلكاي ك 

638 ). 

اػػ ينؾ ت ػار  رافػلد افظعػل جك اوتينتػل جك ضػاوعل جك الدتػػل  ( علدى أنده: 51، ص 8110كمدا يعرفده ) مختدار،  -

ضتػػػلؽ جذل ضػػػا  جك صػػللتل جك تػػػمتعل  ابلشػػػلر جك نػػػا ابلشػػل  ولشػػػطل جك اػػػ بعل  كت  ػػػب ج ػػ  هػػػ ر رالػػػ ينؾ إ

 .( 51، ص 8110) مختار، الدم جك وةج ا شخج وفلل صلهب رال ينؾ  جك رآلملتو. 

مػػػلتو جك رجتػػػل  جتػػػن إىل ذاػػػ    ولتػػػن طلتػػػن شػػػينقا:  هػػػين جم اػػػ ينؾ ت ػػػار  رافػػػلد جك رصتملجػػػي جتػػػل  رآل -

جك ب جك رإلهبػػػلط اـ الدتػػػل إكتلضعػػػل جك اػػػ بعل  ابلشػػػلة جك نػػػا ابلشػػػلة  جا دػػػل اينرقػػػن راغ ػػػراػػػ رت  افظعػػػل  لوػػػ

   راافلع جو را رت ك رظتمد ملت 

ضػػػا  ك اػػػلدم جك وفلػػػا ض ػػػينرة  إضتػػػلؽ جذلجك رالنبػػػي يف رالودةػػػلـ جك رضت ػػػينؿ ج ػػػ  املاػػػب اوعتػػػي  ل ػػػب ج عػػػل 

 .(832ص  ،8111 ،فيجمعة سيد )شوقيرآلمل.ادوماة ضلاطلؼ 

اػػػػو مػػػػبلؿ رادولتفػػػػلت رالػػػػلضةي تد ػػػػ  جف راوػػػػاكرف وػػػػل ا جػػػػو هلاػػػػي وفلػػػػعي ا ػػػػطلضي  ضلػػػػبب اينرقػػػػن رإلهبػػػػلط  

كرا لرجلت راارم عي كرطتلررعي را  تدولض عتل راطف   ملصػي يف رظتينرقػن را ػلنطي  ػلضتلب  كاػل خت فػل اػو فةػل  مػينؼ  

جتػػػل  رآلمػػلتو  وػػػ  جػػو رضتملتػػػي اتفلػػل  جك إشػػػبلع  هلاػػلف  كفةػػػا اؤلجػػزرء  ؽتػػػل تػػلدم إىل قعػػػلـ راطفػػ  ضلػػػ ين علت جاكروعػػي

هتػلؾ   هلري جك جاكرف ألر  إثبلت را رت  كقػا تمػينف هػ ر راوػاكرف الدتػل جك اوتينتػل. كضوػا رادطػلؽ إىل اف ػيـن راواكروعػي

 : ضوه رظتفلهعح رظتدو ةي يتل كرا  اتينت  ل يف راوت ل رظتينرجن
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  عالقة العدوانية مع بعض المفاهيم: -8

 جف هتلؾ ضوه رظتفلهعح را  عتل جبلقي ضلاواكروعي ك ات ل الت ا: J.V rellearريلرف.جتلل  

  الكراهيةLa haine: تولف ل ضينؿ ركضلت ضاهنل شوينر جتعن تافر راشػخج إىل إتػ رء رألفػلرد كراد ػ ذ كرالاػدملع

وملؿ هػػ ر رظت ػػط   إال ضإتػػ ر  ح ف ػػا  ظػػلهل ضلاواكروعػػي جتػػل  راغػػا دكف جم شػػوينر ضلاملرهعػػي ؿتػػين   كال نتمػػو راػػد

 جتا رادوبا ت اؽ جو وزجي كرجعي ا دو تب ك رإلت رء .

  القساوةLa cruauté: . كها جبلرة جو جاكرف ال مب ضفو  كرع ق ا رإلت رء 

  الساديةSadisme: :ها ا ينؾ اعبعام رظتتشا تام  شمبل جاكروعل ك تةلح إىل ثبلثي جوينرع 

 :كها وزجي هب دت   اآلمل ك رالعطلة ج عل كاشلجل رادم   راتلرلا . السادية األخالقية 

 :كها راتزجي رالريناعي را  كتو ل فلكتا رالراعي اد ةعق رعتاؼ راتلرلا رألكجن. السادية الذكرية 

 :كها جبلرة جو ا ة اعبعاتي ال بطي ضدملرتو راةينة راوة عي ك إدررؾ رألا  جتا رآلملتو السادية الغالمية. 

 هين شوينر جتعن افلرط كا لهب ادغارت رلاتي  تفةػا فعػل رافػلد راةػارة ج ػ  را  عػز فعفػلغ شػ تدل ضب:الغ

 رالوفولاعي ض في جتعفي ضد اع  را وينضلت را   ينرر ل .

 :ها ا ينؾ جالاا يف راينريند رابشلم اػو هعػث جف رإلولػلف  ػلضر  دموػل  ك جن بعػي راتػلس  الهيمنة أو السييرة

 إىل ػتلكاي رالقدتلص راتلرلا ظتو تشب  ح . ت الاكف

 :ال تودػ  رافوػػ  رادػااام در مػػل  وبػار جػػاكروعل ك إف  ػلف رادػااا اػػو رألاػلاعب راواكروعػػي  فلاطفػ  راػػ م  التددمير

 تبت ق وي او رالا  مث تاالهل إفتل تو  جو الكر كفلح .  

 : ال.ينر راة ينر را هت هعلؿ اينقن تود  راوتن راشم  راظلهلم ا واكرف  كصينرة او ص العن 
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  كتولؼ ضاول فت  او جفتلط رال ينؾ راتلضر جو إهبلط ا  ينب ضلادين ل كلتدينم ج   وعي اػع ي إلضتػلؽ تػلر اػلدم

جك اوتػػينم ضمػػل و هػػا جك ضػػات  جػػو  ػػل و هػػا  كتػػلض  راػػبوه ضػػ  راوتػػن ك راواكروعػػي راػػ  تود هػػل جهػػا رألرػػزرء 

 .  (  (jaque ;1988; p22-27.  ( 1905تي رصتتلعي فلكتا راتظل ) رظتمينوي ا غلتزة رصتتلعي 

راوتن قا نتث  كر ل او جكرل راواكروعي راغلتزتي جهعلول  كهين جها جكرل رالكح راللدتي راملضدي يف رافلد ك روومػلس اػو 

 رووملالت رألول ك رألولوعي اال ه  ك جف  لف  يف هلادل راافلع .

 تود  راواكرف فو   ل و جال راواكروعي فدشا إىل اع  جك رادوارد.  :التمييز بين العدوان و العدوانية 

ك رمد فػػػػا  ولتفػػػػلت راوػػػػاكرف ك وػػػػادت   بوػػػػل المػػػػدبلؼ زكرتػػػػل رالتتػػػػي كرظتتط ةػػػػلت راتظلتػػػػي كرافملتػػػػي ا ارراػػػػ   

 : كه ر ال اتدولؼ إاعل فعمل ت ا   ح راتفس كرا ضعي كرا  ي راتفلعيكرابلهث  يف غتلالت ج 

 نية بمنظور مدارس علم النفس المختلفة:العدوا -6

كها رألالس كررء  فلػا  ػ  فػلد الػ ين ل كجفولاػل    ود  راتظلتي رزءر جالاعل او رضتةعةي راينرقوعي يف هعل تل راعيناعي 

كاوػػ  هػػػ ر اػػل تػػاجينول إىل إاةػػلء وظػػلة ج ػػػ  ؼتد ػػن راتظلتػػلت راػػ   تلكاػػا اينتػػػينع   كاشػػلهار ل راعيناعػػي ظتخد ػػن راظػػينرهل

رررػػػر إىل  ينوػػػل اػػػ ينؾ اوةػػػا شػػػلول شػػػلف  ػػػ  اػػػ ين علت رإلولػػػلف رألمػػػلل ادوػػػادة رألضوػػػلد كادشػػػلضمي  راػػػ م هػػػين راواكرف

 : كرا  ات لكؿ رادولض عتل ضشاء او رادف ع   رظتدغارت

  :مدرسة التحليل النفسي -6-0

 :فرويد و النظرة التحليلية للعدوان -6-0-0

ادفلػا FREUD "فرويدد"جف راواكروعي  دالل تا راول  رطتلررا جك تا را رت ك تةلح ػتػلكالت  "فرويد"تلل   

   كرظتلره  ها  لادلجن:راتار دكف رفه رادا عارت رألكىلراواكرف إىل ثبلث الره  يف    اله ي راتاة  جتلؼ شع ل 

 :( 1905 )المرحلة األولى  -
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را  لتػي رالػينتي راػ   لػو  إىل حتةعػق هػاف ل ا دينهػا اػر راشػاء راواكرف  ممينف ا التلعي FREUD"فرويد "تلل

رصتتلا  كها رنبي ائلم لع ك رااالاي رابعيناينرعي عتػل ك دمثػ  يف رضتلرػي إىل رادغ ػب ج ػ  اةلكاػي راشػاء رصتتلػا ضيناػل   

 ختد ن جو جم عي رادغزؿ كمطب رايند .

ح راغلتػزة رصتتلػعي جتػاال تدػام  شػاء اػل يف راطلتػق  لوػا قػينة  ػاج"فرويدد  "فلا علني رألكىل ظتفلهعح راواكرف جتا

 ظتتر رال  لؿ رظتلنينب ك رادينها ار راشاء  ككظعفي راواكرف ه    لردؼ رادغ ب ج   راوةبي رصتتلعي .

 :( 1915 )المرحلة الثانية  -

لرهل ج ػػلب غتمػػينجد  اػػو راغلر ػػز قتػػل: نلر ػػز هفػػظ راػػ رت ك راغلر ػػز رصتتلػػعي ك رظتشػػلجل راػػ  راػػدثBIM"بدديم"اعػػز 

ضاول جتا ر كر    ه   راينراروعلت ؾتا جف هتلؾ صلرجل ض  اطلاػب رألوػل ك اطلاػب  FREUDفرويد"راد ينؿ جقتوا 

رصتتلعي ك إهعلء كجتتب رالخ  ها رألهارؼ راينهعاة اؤلول را م تمل  كنتةا كتدلضر يتاؼ  ااا    رألشػعلء راػ  دتثػ  

يف رضتلػػػػػبلف إذ اػػػػل  لوػػػػػا  وػػػػت إهبلطػػػػل ائلشػػػػػبلع رصتتلػػػػا جك إشػػػػػبلع  رظت ػػػػار ا مشػػػػلجل رالػػػػػلمطي ج عػػػػل دكف جف تامػػػػ 

 رهدعلرلت هفظ را رت .

كنتمو جف ول ا ج   راتمينذج رألص ا رضتةعةا اوبلقي راملرهعي اعلا اامينذة جو رضتعلة رصتتلعي ك امو اػو  فػلح 

ضوػػػػا ذاػػػػ  جف FREUD"رويدددددف "راػػػػلفه رابػػػػار ا اؤلوػػػػل راتلرلػػػػعي ا وػػػػل  رطتػػػػلررا ضفػػػػعه رظتثػػػػارت ااتػػػػل   مػػػػل الهػػػػظ

راشخ ػػػػعلت ضلاتلرلػػػػعي مت  ػػػػينف اوظػػػػح ر ػػػػاهح ا  فػػػػلظ ج ػػػػ  راػػػػ رت ك رألوػػػػل اػػػػات ح قػػػػار  بػػػػا اػػػػو راوػػػػاكرف رهػػػػو 

  : ( 1920 )المرحلة الثالثة .إشلرهتل

  تعن راغلر ز  فةا جصب  را ػلرع اػعس ضػ  نلر ػز رألوػل ك راغلر ػز رصتتلػعي ك امػو ضػ  نلر ػز  "فرويد "ججلد        

رضتعلة ك رظتػينت  فغلر ػز رضتعػلة درفو ػل رضتػب ك رصتػتس راػ   ومػ  اػو جرػ  رضتفػلظ ج ػ  رافػلد  كضػ  نلر ػز رظتػينت ك درفو ػل 

 ةػػػيـن ضدينرعػػػل راوػػػاكرف رظتبلشػػػل ملررػػػل ؿتػػػين  ػػػااا  راوػػػاكرف ك رادػػػااا كهػػػا نلتػػػزة حتػػػلرب در مػػػل اػػػو جرػػػ   ػػػااا راػػػ رت ك

 رآلملتو ك إف   تتفا ؿتين اينتينع ملررا فلينؼ تلد تا رامل و وفلل ضارفر  ااا را رت .
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 :  نظرية ميالني كالين -6-0-8

كهػاؼ راوػاكرف هػػين  رظتػينت  نلتػزة رظتػينت نلتػزة جكاعػي   ةػػلـك نلتػزة رضتعػلة  فػلاطمر ك راغػػاة هػا  وبػارت جػو نلتػػزة 

ااا ك راملرهعػي ك رالنبػلت رظتل بطػي ضلاوػاكرف فدػااا راشػاء ك صػفل ل جك ؽتد مل ػل دتمػو اػو راينصػينؿ إىل إشػبلع رالنبػي  راد

 راملرهعي.فإذر جهبطا رالنبي تظ ل كرارف 

 : المدرسة السلوكية -6-8

ت رظتخد فػػػي ك ر ػػزت يػػينث رالػػػ ين ع  يف درراػػد ح ا وػػاكرف جف رالػػػ ينؾ ضلادػػل اػػدو ح اػػػو رابع ػػي كاػػو مث فػػػإف رطتػػ ر

رظتمدلػػبي ا لػػ ينؾ راوػػاكر  قػػا مت  ػػاجعم ل مبػػل توػػزز اػػال راشػػخج ظ ػػينر رالاػػداللضي راواكروعػػي   مػػل  وػػلض ظتينقػػن ػتػػب   

كاػػ ينؾ رافػػلد اػػعس جلتػػل ك إفتػػل هػػين اشػػم ي يػػا ذر ػػل ك جوػػل كتػػب رادولاػػ  اوػػل كف مػػل ك حت ع ػػل ك قعلاػػل كدرراػػدل ككتػػر 

لت ك جال و هاكثل ك جول نتمو راد مح فعل جو طلتػق راػد مح يف رظتثػارت راػ  جف   رإلرلرءرت ا دولا  اول هلب جكق

 (.20ص ،  8113 ،)عدنان حتاثل ك يف راتدل ا رظت  بي ج عل  كتودما ه ر رالجتل  ج   قينرو   وات  رال ينؾ.

 : School Gestaltالمدرسة الجشتالتية -6-6

ا ماراي رابتعينتي  إذر رجدةا ج ملءهل جف رتتػي راوػل     لد فو  1910 كها  وت را عغي جك راشم   كوشات اتي

رطتلررا ك  اول فت  جك شم  اتظح ادملا   ال غتمينجي او إهللالت فلدتي ك تودةاكف ضينرينب درراي رالػ ينؾ ضينصػفي 

 اثارت ك راداللضلت اتفلدة  ك ةيـن ج   اباج ) رام  ج   او غتمينع جرزر ل (.او فتطل اتظمل ادملابل ال غتمينجي 

رظتاراػػػي رصتشػػػدلادعي ج ػػػات ج ػػػ    عػػػي رإلدررؾ  ك ػػػلل جف هػػػلالت رالوفوػػػلؿ  اعلػػػا هلصػػػ  رتػػػر رادغػػػارت        

ضػػ  هػػا رتعػػر هػػ   رادغػػارت  رحملػػادة راػػ   طػػلج ج ػػ  راوعتػػ  ك راشػػفد  ك ج ػػبلت راينرػػل ك رألاػػتلف ك رصت ػػا ك اػػل إاع ػػل 

لد إشػبلع هلرل ػل جػو طلتػق فلد ار ضع دل رظتار ي  ك لتلكؿ راك راشخ عي يف اف يـن رصتشط ا ها ول ا ادفلج  راف غتدموي

كتدمػينف اػو ثبلثػي   رابع ػي جػو  مينتو افلهعح   عي جو رظتار ي  كلتلكؿ رافلد إشبلع هلرل ل جو طلتق  مينتو افلهعح   عي 

  جتلصل:
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 Selfالذات  -

 Self Imageصورة الذات  -

 .Being. (www .4uarab.com)و الوجود  -

كاػػػو جهػػػح اػػػل قااػػػل ج مػػػلء رصتشػػػط ا  جيػػػلث ح يف غتػػػلؿ رإلدررؾ كحتاتػػػاهح اةػػػينرو  ر ػػػلؿ رإلدرر ػػػا ) راشػػػم   

رطت فعي  رادشلضل  رإلنبلؽ  رادةلرب  رإلقفلؿ  رالادملررتي ( ك روطبلقل او اف يـن رإلدررؾ رام ا اؤلشعلء  ك جابةعي رامػ  

 ػػن جػػػو غتمػػػينع رألرػػزرء راػػػ   دمػػينف ات ػػػل  فعمػػػينف اػػ ينؾ رإلولػػػلف  ػػػ  اؤلرػػزرء  فةػػػا ر ػػزت ج ػػػ  رطتػػػ ة رام عػػي راػػػ  ختد

ادملا  ال جتز ي فعل  كاتل فإف رالتطلرب راتفلا ائلوللف هين جت ل  ػ  ادملاػ  ال جتز ػي فعػل لتػينم غتمينجػي اػو رألرػزرء 

 رألملل  لاة ق  كرطتينؼ ك رال د لب ك رايناينرس  ك راواكروعي.

دعي ال  تظػػل ا واكروعػػي  مػػل اػػين  لوػػا اػػو رامػػ   تظػػل ابلتػػطلرب راتفلػػا  مػػ  كج عػػل فػػإف رظتاراػػي رصتشػػدلا       

لتينم غتمينجي او رألرزرء كقا  مينف راواكروعي رزء اتل  ك رظتولجل رصتشد   ال ت دح ضلاواكروعي ض  ت دح ضلالتػطلرب رام ػا 

 را م لتينم ه   راواكروعي .

 :المدرسة المعرفية -6-2

 لل ضاف ا ينؾ رافلد ول ا جػو جينراػ  اولفعػي اػال رافػلد قػا  مػينف الػلكاي جػو اػ ين عل ل اثػ  ثةلفدػل كاف يناػل جػو 

ذر ػػل كم ر ػػل كطػػلؽ  لضعدػػل ك  تشػػ دل كطػػلؽ  فمػػا  كج ػػ  اػػال  فلجػػ  هاتثػػي راػػارم  اػػر ضتل ل ػػل رظتولفعػػي كطػػلؽ ر دلػػلضل 

 .ادو ح رال ينؾ رطتلطط 

 : المدرسة االجتماعية -6-5

راوػاكر  اػ ينؾ اػدو ح جػو طلتػق ابلهظػي فتػلذج راوػاكرف جتػا راينراػاتو ك رظتاراػ  ك رألصػاقلء ك ضينراػطي رالػ ينؾ 

اعمػػلوعـز رادة عػػا  هعػػث تػػدو ح رافػػلد رامثػػا اػػو جفتلطػػل رالػػ ين عي مبشػػلهاهتل جتػػا نػػا  كملصػػي اػػال رألطفػػلؿ  فػػإذر جينقػػب 

  ادة عػػا  جاػػل إذر  ػػينفط ج عػػل  فعػػزدرد اػػلرت رادة عػػا عتػػ ر اوػػاكرف راطفػػ  ج ػػ  رالػػ ينؾ رظتة ػػا فإوػػل ال نتعػػ  يف رظتػػلرت راةلداػػي 
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كنتعز "ضلواكرر" ض  ر دللب رافلد ا ل ينؾ ك  ادتدػل اػل  فل دلػلب راشػخج ا لػ ينؾ ال توػت ضلا ػلكرة جوػل اػعلدتل  إذ جف 

ك شػدم  هػ   راتظلتػي     ادتدل ال ينؾ راتمينذج اعويند ج عل ضتدل ا ا بعي فإف رهدملالت  ة عا  ا ا  رال ينؾ   ب  ج  

ج ػػػ  حت عػػػ  رظتدغػػػارت راثبلثػػػي ذرت راوبلقػػػي ضلالػػػ ينؾ ك  ةععم ػػػل كهػػػا رظتثػػػارت رالػػػلضةي )  ػػػ  اػػػل لتػػػاث قبػػػ  رالػػػ ينؾ اػػػو 

جهارث ( ك راوم علت رظتولفعي )    ال تار ل راشخج جك تشول ضل جك تفمل ضل ( ك رظتثارت رابلهةي )    اػل لتػاث ضوػا 

 (.26-28ص ،  8113 ،.)عدنان رال ينؾ ( 

 العدوان: -نظرية اإلحباط -6-3

ك دتلكؿ ه   راتظلتي رصتينروب رالردملجعي ا ل ينؾ رإلولل   ك ل ز ج   كريند رر بػلط ضػ  رإلهبػلط  مثػا ك         

راواكرف  لاداللضي   مل تدمث  رينهل راتظلتي يف جف    رإلهبلطػلت  زتػا اػو رهدمػلالت رد رافوػ  راوػاكر   ك ػ  راوػاكرف 

 مػل  ينصػ  ركرد هػ   راتظلتػي إىل ضوػه رالاػدتدلرلت اػو درراػد ح جػو راوبلقػي ضػ      ض الػبةل كرػيند إهبػلط اػلضق تفػ

 رإلهبلط ك راواكرف ك را  نتمو رجدبلرهل مبثلضي رألاس راتفلعي رحملادة عت   راوبلقي كها:

تودػػ  رالمػػدبلؼ يف   ك افػػلدختد ػػن شػػاة رالنبػػي يف رالػػ ينؾ راوػػاكر  ضػػلمدبلؼ  معػػي رإلهبػػلط راػػ م تينرر ػػل ر -

 معي رإلهبلط دراي ج   شاة رالنبػي يف رالاػداللضي رحملبطػي  كاػال رادػام  جك إجلقػي رالاػداللضي رحملبطػي  دراػي 

ج ػػػػ  شػػػػاة رالنبػػػػي يف رالاػػػػداللضي رحملبطػػػػي  كاػػػػال رادػػػػام  جك إجلقػػػػي رالاػػػػداللضي رحملبطػػػػي  كجػػػػاد رظتػػػػلرت راػػػػ  

 جهبطا فع ل رالاداللضي.

ي يف راومػ  راوػار ا تػا اػل تار ػل رافػلد ج ػ  جوػل ا ػارر إلهبلطػل  مبثلضػي إهبػلط ومػل تػلدم  زدرد شاة رالنبػ -

إىل رزدتلد اع  رافلد ا لػ ينؾ راوػار ا تػا ا ػار رإلهبػلط رألالاػا  ك ػ ا  تػا جينراػ  رامػن راػ  حتػينؿ 

 دكول ك رال ينؾ راوار ا .
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كظ ػػينر  تػػا هػػ   راػػ رت ك ال لتػػاث راوػػاكرف رظتينرػػل تػػا راػػ رت ال تظ ػػل إال  غ ػػب ج ػػ  اػػل تمػػو  ينرع ػػل  -

ار رإلهبػػلط رألصػػ ا جينراػػ   ػػػن هػػ ر إال إذر كرر ػػا جاػػلاعب رالػػ ينؾ راوار عػػػي رألمػػلل رظتينر ػػي تػػا ا ػػػ

 .قينتي

 :النظرية اليبيعية البيولوجية -6-7

 ودةػػػا هػػػ   راتظلتػػػي جف راواكروعػػػي تلرػػػر  لرمت ػػػل إىل ظ ػػػينر رابشػػػلتي وفلػػػ ل ك ػػػلل جهنػػػل رػػػزء جالاػػػعل يف طبعوػػػي       

رإلوللف ك ام  يف  مينتتل رابعيناينرا  كجف هتلؾ درراػلت  ل ػا ضػاف راوػاكرف تتدةػ  كررثعػل اػو رآلضػلء ك رألرػارد إىل را رتػي 

 .(00، ص8110، محمد عبد الرحمان) .

 : 28كاو مبلؿ رالطبلع ج   ه   راتظلتلت إاع  ه ر رظتخط  رادينتع ا رقح 
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ك دمعػز هػ   رظتله ػي ا ػل ج فتػين   ملصي ضلجدبلر رظتلرهق نتػل ضفػ ة راة ػق رالوفوػلجن  هةعةي ودفق ار ه   راتظلتلت

يعث   ز غتمينجي او رظتظػلهل رالوفولاعػي   كه ر ال  طلقتل إاعل الضةل يف ف   رظتلرهةي  رتلعي كرلمعي كفزتيناينرعي كجة عي

ك ػ ا  شػوينر    رضتلاػلف راوػلطفا كإاػلءة رظتولا ػيكرهح اثارت راغ ب شوينر  ضلاظ ح ك   راشل وي  شوينر  ضلاغ ب كرادملد
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يف هػ ر رطت ػينص كهلػب    ك ػ ر اػعطلة اشػلجل رطتػينؼ ااتػل  ف رآلملتو ال تف مينول كقلينة را غينط رالردملجعػي ج عػلاض

راػ   لػلهح يف ضػلكز رالػ ينؾ راوػاكر  جتػا   لتدينم ج   راواتػا اػو رظتشػل        وظلتي فلول تظ ل اتل جف    ضوا وظلم

 ك عن تلدم إىل رادومق كرادغ غ  يف  طينر ذا  رال ينؾ كملصي اال رظتلرهق.  لرهقرظت

 : إاع  رآلف جهح ه   رألابلب جك راوينرا  را   لبق رال ينؾ راواكر  فعمل ت ا 

 أسبا  السلوك العدواني: -2

ضلاد ػػلؼ ضواكروعػػي اػػو ررػػ  الضػػا يف رابارتػػي اػػو رادوػػلؼ ج ػػ  جهػػح رألاػػبلب راػػ   ػػافر ضػػلظتلرهق يف ج ػػلول رضتلتػػل 

  يف رن ػب رضتػلالت  إف رالػ ينؾ راوػاكر   هػين ودعالػي قػلرر شخ ػا ا د ػلؼ ضطلتةػي اػل  راينقلتي او هػاكث هػ ر رالػ ينؾ

ضلافوػ  إف راوػاكرف هػين ظػلهلة اوةػاة توػيند اتشػا  إىل  فلجػ  جينراػ  ضعيناينرعػي   امو ه ر راةلرر اػل ب  جميناػل ضوػاة جينراػ 

 :كفعمل ت ا جلض ألهح رألابلب  لدم إىل ظ ينر  كضةل ل كجتو ل ج ثل رهدملالوفلعي كرردملجعي را   

 :األسبا  البي:ية -2-0

إف اؤلاػػلة جقتعػػي  بػػاة يف  شػػػمع  ك طػػينتل رالػػ ينؾ جتػػا جضتل  ػػػل  فلألاػػلة هػػا راينهػػاة رالردملجعػػػي راػػ  تتشػػا فع ػػػل 

راطف  كتدولا  ار جج ل  ل كها رضت و رالردملجا را م  تمين فعل ض كر راشخ عي رإلوللوعي ك ينتػر فعػل جصػينؿ رادطبعػر 

إلولػػلوعي ائلولػػلف  ك مػػل تدشػػم  راينرػػيند رابعيناػػينرا ا التػػ  يف رالردمػػلجا  ضػػ   تمػػين فعػػل يػػق  مػػل ذهػػب  ػػينجن راطبعوػػي ر

 .( 63، ص 1998) سهير، رهح رألـ فم ا  تدشم  راينريند رالردملجا ا طف  يف رهح رألالة 

  واكرف او رألالة ضفو  راوينرا  رادلاعي:اعمدلب راطف  رظتع  يعث

 يف رػػين جاػػلم جػػار ا ضلاتلػػبي ظتولا ػػي شػػوينر راطفػػ  اتػػ  صػػغل  ضاوػػل نػػا النػػينب فعػػل اػػو كرااتػػل  كجوػػل توػػع  

 كرااتل ال.

 :فلضتعػػلة رظتتزاعػػي راػػ  تلػػيندهل شػػاللر در ػػح ضػػ  رألضػػينتو ج ػػ  اػػلجل كالػػمر اػػو راطفػػ    الخالفددات األسددرية

كت وػػػػػػب رآلضػػػػػػلء دكرر  بػػػػػػار يف ر دلػػػػػػلب رألطفػػػػػػلؿ رالػػػػػػ ينؾ راوػػػػػػاكر  اػػػػػػو مػػػػػػبلؿ ػتل ػػػػػػلة جك  ة عػػػػػػا رألضتػػػػػػلء 
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  ار جو رآلضلء فلاطفػ  راػ م تشػلها جضػل  لتطػح رألشػعلء اػو هيناػل جتػاال تتدلضػل ابلاداللضلت راواكروعي را  

 راغ ب تةيـن ضدة عا ه ر رال ينؾ.

 :كهػػ ر اػػل تػػلدم جػػلدة إىل رر بػػلؾ راطفػػ  كثينر ػػل كن ػػبل كلتػػاث  تعدددد السددليات الضددابية لسددلوك اليفددل

رألب جك   ع مػػل  كتمػػينف امػػ  ذاػػ  جػػلدة اؤلطفػػلؿ راػػ تو توعشػػينف يف ضع ػػي  شػػم  رصتػػا ك رألمػػينرؿ رألـ جك 

 ات مل ا طي  ينرعل راطف  جك وةا . 

 :اف تمينف رألب يف صن راطف  فعالعب رنبل ل يف ه   مينف رألـ ج ػ  وةع ػل   السلية الضابية المتغيرة 

جك راومس فدػلدم إىل وينضػلت ن ػب كجػاكرف   مػل رفػه جهػا راطػلف    بعػي ط بػل فعالعػب اػل راطػلؼ رآلمػل 

 طلؼ رآلمل.ط بل رؿتلز إىل را

 :إف رادػػااع  كإرلضػػي  ػػ  رنبػػلت راطفػػ  يف صػػغل  ال تدػػع  ا طفػػ  جف تػػدو ح تػػب   التدددليل و الحمايددة الزائدددة

وزجل ل ألول   لتاث يف هعل ل رألكىل جف كرا تلكرة ا ا  كاو مث تتشا ج   وظلـ تػوعن ا ػب  راتزجػلت  

ةػق ثػلر ثػينرة جتعفػي  هػ  كاػين جررد جف ت ػطتر فعلدالعب راداللضي الشوينرتي ضار عػي اد ةعػق رنبل ػل فػإف    د 

 ا ين ل اغلتلر ادمشعل ار ثةلفي ر دمر ك رابع ي.

 :ف ػػا  ػػلثل اػػو مػػبلؿ شػػوينر راطفػػ  ضػػلاتةج كراوالػػز ك تػػون راثةػػي  الضددع  العددام و التشددوهات الخلقيددة

اف رضتعػػلة ضػػلاتفس  كذاػػ  اوػػاـ قار ػػل ج ػػ  جمػػ  اػػل هػػين اط ػػينب اتػػل  كهػػين كتػػا صػػوينضي يف رادينرفػػق ك تشػػول ضػػ

صػػػػوبي ك جف رتعػػػػر راتػػػػلس  ملهػػػػل فعػػػػزدرد  ػػػػين ل  راػػػػارم ا كتظ ػػػػل هػػػػ ر يف صػػػػينرة وينضػػػػلت ن ػػػػب كثػػػػينرة أل فػػػػل 

 .( 28_27، ص 1980، كلير)رألابلب. 

جف رآلضػلء راػ تو تدلػمينف ضلاغ ظػي ك راةلػينة اػر وضػل  ح تػدو ح جضتػلتهح رالػ ينؾ BANDOURA"بنددورا"كتودةا  

راوػػػػاكر    مػػػػل  ينصػػػػ  جت ػػػػل جف رآلضػػػػلء راػػػػ تو  ػػػػلوينر تشػػػػالوينف جضتػػػػل  ح ج ػػػػ  رظتشػػػػلرلة اػػػػر رآلمػػػػلتو كج ػػػػ  رالودةػػػػلـ ؽتػػػػو 
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و درري راواكروعػي جتػا رآلضػلء تدواتو ع ح كج   رضت ينؿ ج   اطلاب ح ضلاةينة ك راوتن  لوا درري راواكروعي اات ح ج   ا

 را تو   تشالوينر جضتل  ح ج   رال ينؾ راواكر  ضام شم  او رألشملؿ.

جف جاػػػػ ينب را ضعػػػػي اؤلطفػػػػلؿ راػػػػ تو تدلػػػح اػػػػ ين  ح ضلاواكروعػػػػي تدمعػػػػز ضلاةلػػػػينة ك راشػػػػاة  "ليلىعبدددددالعظيم"ك ل ػػػا  

و رظتلػػػلكاعلت ج ثػػػل ؽتػػػل تد م ػػػينف كؽتػػػل تطعةػػػينف  مػػػل رظتدتلهعػػػي ك رظتولرتػػػي النبػػػلهتح ضػػػلظتتر ك راة ػػػل ك رإلربػػػلر كحتمػػػع  ح اػػػ

ج ػػات درراػػي جمػػلل جف راواكروعػػي اػػال رألطفػػلؿ  ػػل ب  إكتلضعػػل ضشػػاة راةلػػينة يف راوةػػلب ك راػػلفه ك جػػاـ رادةبػػ  كجػػاـ 

 .( 70_69، ص 1999، وفيق صفوت) رالتل او رلوب رألـ جو رال ين علت را    ار او رألضتلء. 

ا اػػو راو مػػلء اػػلدر  جف رآلضػػلء رالػػوارء متلرػػينف جضتػػلء اػػوارء  كهػػ ر اػػل تدفػػق اػػر اػػل كهتػػلؾ ابػػاج كصػػ  إاعػػل جاتػػ

جػو راينررثػي رالػعميناينرعي فعةػينؿ: "...جف راينررثػي فمػلة ال شخ ػعي تدةلشت ػل رألرػارد اػو راتػلهعد  ZYOUR" زيور"ذ ل 

فو ػ  رألقػ  هػح لتػلكاينف جف تبعتػينر  كاػ ا    تمػو ا ملػلكاعي راشخ ػعي كرػيند جم ا...جاػل راد  عػ  راتفلػا فعل ػا رادػاثا

جهنػػح اعلػػينر يف ال بػػي ثلوينتػػي ضلاتلػػبي ا ػػ لتلهح  ك راارراػػلت يف هػػ ر ر ػػلؿ جكتػػ ا كض ػػينرة ادمػػلرة جوػػل جتػػاال ت ػػلرح 

جهػػا جفػػػلرد رألاػػػلة فػػػلد ومػػل فػػػإف رألقػػػينل جػػػلدة هػػػين راػػ م تظ ػػػح را ػػػوعن ككتوػػػ  اتػػػل را ػػ عي كهػػػ ر تدفػػػق اػػػر اودةػػػا جف 

 ةاتل را رت.راواكرف تزتا او  

 األسبا  المدرسية: -2-8

اث  راواؿ يف اولا ي راطلاب يف رظتاراػي  كفشػ  راطلاػب يف هعل ػل رظتاراػعي كملصػي  مػلرر رالاػينب  كجػاـ كرػيند 

كتلرػػػر هػػػ ر اؤلاػػػبلب  ،  رافشػػػ  راارراػػػا كرعتػػػلكب اػػػو رظتاراػػػي   راوػػػاكر ضلوػػػلاا اة ػػػلء رافػػػلرغ ك راد ػػػلص رالػػػ ينؾ 

 : رادلاعي

 .(003،ص 8111.)فوزي، رظتت ا راارراا اةاررت رادبلاع  جك قلينة رظتو م  جاـ اينر بي -

 نعلب جوشطي ااراعي  لكلتعي  دع  ا دبلاع  را كت  جو روفولالهتح. -

 راببلدة كجاـ كريند راارفر ا د  ع  فعشول ضتةج ض  جقلرول فبل تلدطعر اينرص ي راارراي. -
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 ادو عح ال تدتلاب ار قاررهتح فعلدم إىل راة ق كرإلهبلط.طمينح كتغينط رآلضلء إلضتلؽ جضتل  ح ضتينع او ر -

جػػػاـ  ػػػينرفل رإلاملوعػػػلت رظتلدتػػػي رظتتلاػػػبي ظتدلضوػػػي راارراػػػي ك رالتػػػطلرر ا ومػػػ  ظتلػػػلجاة رألكاعػػػلء ؽتػػػل تػػػلدم إىل  -

 .(561 -582ص ، 0227 ) زهران،هلكيتح او رظتاراي.

بار ج   رظتلرهق إذر   تلدغ ل يف حتةعق ذر ػل كه ر رألما جصب  تشم  مطلر    كجاـ رادغبلؿ جكقلت رافلرغ -

فعدبػا جم فمػلة ختطػل يف ضلاػل هػ  نت ػا يتػل كقدػل كتػدخ ج   فلافلرغ كتو  او رإلولػلف جاوينضػي  كمااي غتدمول

هػػػ  كاػػػين  لوػػػا هػػػ   رظتدػػػر ووعػػػي رمبػػػل جتػػػل او ػػػل   كضلطت ػػػينص إذر  لوػػػا هػػػ   رافمػػػلة حتةػػػق ادوػػػل  اػػػو فلرنػػػل

 رظتشل   .

 نفسية:األسبا  ال -2-6

جوػل   مػػل جمفػق راطفػػ  يف " فرويددد"كتػلل   رم ك راشػػوينر ضلطتعبػي رالردملجعػػي ك  دمثػ  يف را ػلرع راتفلػػا رابلشػوين  

حتةعػق جهارفػػل   مػل ظ ػػلت ااتػػل راواكروعػي  لاػػداللضي اينر ػػي ؿتػين راوػػل  رطتػلررا ظ ػػلت ااتػػل راواكروعػي  لاػػداللضي اينر ػػي 

ضتػػار جف راطفػػ  تتدظػػل رضتملتػػي اػػو رامبػػلر ك جتػػاال متفػػق يف إكتلدهػػل فػػإف هػػ ر ؿتػػين راوػػل  رطتػػلررا جك ؿتػػين ذر ػػل   مػػل تػػلل 

 تلدم ضل إىل راشوينر ضلإلهبلط را م تافول إىل راواكروعي .

  كضلادػػلجن جتػػاال تشػػدا جظتتػػل راوػػلطفا ااررػػي جوتػػل ؾتػػا جوفلػػتل نػػا قػػلدرتو ج ػػ  رإلهلػػلس جك رادولاػػ  اػػر هػػ ر رأل 

كوودػػػػ  جف إهػػػػارث هػػػػ ر رالػػػػ ينؾ هػػػين  ػػػػ ا  طلتةػػػػي صتوػػػػ  اشػػػػلجلول   طلتةػػػػي ظتينرر دػػػل كت ػػػب  را الػػػػينء إىل رالػػػػ ينؾ  هػػػػين

ك شػػم  در مػػل ق ػػي رهػػ رـ راػػ رت   كذاػػ  إاػػل يف ػتلكاػػي ظتينرر ػػي رظتشػػل   جك ظتولقبػػي جوفلػػتل  كروفولال تػػل رظتمبين ػػي ا ميناػػي

 . رزءر او رالبب
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 :األسبا  االجتماعية -2-2

ك راػػػلفه اػػػو رألاػػػلة  ك  ثػػػلة رطتبلفػػػلت ضػػػارم  ل ك ػػػا  رظتلػػػدينل  تينرػػػا اشػػػل   جاػػػلتي ادمث ػػػي يف  شػػػاد رألب 

 نعػػػلب رألب جػػػو رألاػػػلة   راةلػػػينة  راثةػػػليف اؤلاػػػلة  ك ػػػ ا  جػػػاـ إشػػػبلع هلرػػػلت راطفػػػ  رألالاػػػعي.رالفه رالردمػػػلجا

 جالاعب  رظتولا ي راينرااتي راغا رالينتي  لإلقتلؿ.

 :األسبا  الذاتية -2-5

 راتفلعي.ن راينرزع رااتت  ك رظتولولة او ضوه رألالرض هب رالعطلة ك رادل    كتو  دمث  يف

 :األسبا  االقتصادية -2-3

 رالع ي.ك دمث  يف الدينل راام  رالقد لدم اؤلالة  كظلكؼ رالمو 

ف جاػػبلب رالػػ ينؾ راوػػاكر  جاتػػاة هلػػب ظػػلكؼ رظتلػػلجاة كاػػو رضػػلز هػػ    راظػػلكؼ نعػػلب راينراػػاتو لكضلادػػلجن فػػ 

   ف ػ   رألاػبلب كجمػلل دت ػا إىل راواكروعػي ودعالػي رإلهلػلس ضػلاتةج كرإلقتػلؿ  را رت كرافلرغ راولطفا ك رتطلرب صينرة

 ػػا  لػػلهح يف ظ ػػينر راوػػاكرف ف  كرألاػػل راػػ م كتػػب رالودبػػل  إاعػػل هػػين جف وظػػلة راينراػػاتو إىل رضت مػػل اػػينرء راػػلفه جك رادخ ػػا

  ت ػػل تػػلدم إىل رالػػ ين لت راواكروعػػي رظتخد فػػيف راػػ رض  فعمػػل ضعإىل  ػػ  هػػ   رألاػػبلب ألنتمػػو رإلشػػلرة  اتػػل ك    ػػ جضتلػػبي 

كضلادػػلجن إف رالػػ ينؾ راوػػاكر  هػػين تتشػػا اػػو ا ػػلدر رادػػين ل راػػ  حتػػاث جتػػا رظتلرهػػق غتمينجػػي اػػو رالوفوػػلالت رالػػ بعي ملصػػي 

  كهػػػػ ر رألمػػػػا تودػػػػ  رالوفوػػػلؿ راػػػػ م تػػػػ هب ضػػػػلظتلرهق إىل رافوػػػ  راوػػػػاكر   كهػػػػ ر اػػػػل كتو ػػػل ا دغ ػػػػب ج ػػػػ  هػػػػ   راغ ػػػب

كاػػػو مػػػبلؿ  ػػػ  هػػػ ر ولػػػدتدا جف هتػػػلؾ جينراػػػ   لػػػبق   را الػػػينء  إىل ؼتد ػػػن رالػػػ ين علت رظتةبيناػػػي رردملجعػػػلفوػػػلالت   رالو

يف هػػ  تينرػػا جينراػػ    ات ػػل اػػل تمػػينف كررثػػا اثػػ  رظتػػزرج كهػػ  رألاػػلرض رطت ةعػػي كهػػ   ال نتمػػو  غعاهػػل  هػػاكث رالػػ ينؾ

او ػػػح رظتلرهػػػق حتػػػا كتػػػوعلت اوعتػػػي اػػػل تتػػػدا جت ػػػل اػػػو  ال بطػػػي ضلابع ػػػي اػػػو رحملػػػع  رطتػػػلررا  لألشػػػخلص راػػػ تو تدولاػػػ 

امػػو إذر راػدملت يف رادطػػينر ضف ػػ  راػدو ح فعتػػدا جتػػل    لوػػب راػارم ا كراػػ  نتمػػو  غعاهػل روفوػلالت كجفمػػلر كهػ ر اػػو رصت

 رال ينؾ راواكر  مبخد ن جوينرجل.
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 : إاع  جهح ه   رال ين لت راواكروعي  لألي 

  أنواع العدوانية:  -5

 امػػ  راواكروعػػي جػػاة جوػػينرع ك جشػػملؿ فػػبل ولػػدطعر رتتد ػػل اػػو زركتػػي كرهػػاة  كات ػػل راواكروعػػي رصتلػػاتي ك راواكروعػػي 

 : كها  لادلجن   لاز إىل حتةا رآلمل ك إهلودل ( را فظعي ك راواكروعي رالازتي ) ا ين لت  

 حسب ظهورها: ونجد مثال:  -5-0

هػا وػػينع شخ ػػا ت ػػاؼ إىل إضتػػلؽ رألذل ضػلاغا اػػو جفػػلرد ك رتلجػػلت جك جشػػعلء ك عتػػ ر لعدوانيددة الفرديددة: ا -

 جلـ.راتينع جاة دكرفر اث  رادم   راةينة  رالعطلة جك رظتتلفلي جك راشوينر ضلاتةج  جك تعق 

 ها وزكع رصتملجي إىل إت رء ناهل ك مينف جتػا رألطفػلؿ راغلضػلء جك راػامبلء رظتلػدالاتو العدوانية الجماعية: -

 .(21ص،0270،.)عبد المنعم وحلميجك رامبلر رظتلد وف  

 : حسب اتجاهاتها -5-8

هػين إضتػلؽ رافػلد رألذل ضتفلػل كتمػينف رلػاتل جك افظعػل ك  ب ػ   ) عدوانيدة داخليدة ( : عدوانية نحو الدذات -

 جق   درري مطينرهتل يف هلاي رالود لر . 

رظتػاالة رظتينر ػي ؿتػين راغػا ك راػ   مػينف فو عػي   دال   يف رالػ ين لت عدوانية نحو الغير ) عدوانية خارجية (: -

 جك رازتي هاف ل إضتلؽ رألذل ضلاغا .

 :حسب الشكل الظاهري -5-6

  مينف ضلادوملؿ رصتلا يف إت رء را رت جك رآلمل . العدوانية الجسدية: -

 ها را   ةن جتا هاكد رامبلـ دكف رافو  . العدوانية اللفظية: -

 .(800ص ،0272 ،نعيم.)ز إىل حتةا رآلمل ك إهلودل ها ا ين لت  لا العدوانية الرمزية: -
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 :حسب الغاية -5-2

 كهتل فتعز ض  جاكروعي ضتلءة ك جملل ااالة رردملجعي جك ال رردملجعي .

هػػا جاكروعػػي دفلجعػػي هتػػاؼ إىل ردع رجدػػارءرت رآلمػػلتو ك  مػػينف نلتد ػػل العدوانيددة االجتماعيددة ) البندداءة (:  -

 ضتلءة .

، )خولددةنػػا .كهػػا  شػػم  رألفوػػلؿ رظتلدتػػي راػػ  تظ ػػح يتػػل رافػػلد وفلػػل جك  مدددمرة (:العدوانيددة االجتماعيددة ) ال -

 .(023ص  ،8111

 : العدوانية المباشرة و الغير المباشرة -

 راواكر .لر رال ينؾ ث مينف اينر ي ؿتين راشخج را م راد العدوانية المباشرة: -

 ضلألال.ضات  دكف رظتوت   مينف اينر ي ؿتين شخج العدوانية الغير المباشرة: -

إف هػػ   رألوػػينرع اعلػػا ادمػػلتزة  ػػ  رادمػػلتز ك ال هػػا الػػدة ي جػػو ضو ػػ ل فةػػا  مػػينف راواكروعػػي رلػػاتي ك  بلاعػػي 

كرازتي يف كقا كرها كقا  دالل    ه   رضتلالت ؿتػين راػ رت جك ؿتػين رآلمػلتو كتمػينف رافػلد كهػا  جك اػر رصتملجػي كاػ ا  

 :(  ( jaque ; 1988; p20: رادلاعيالضا او الرجلة رادو عملت 

 راة ا. -

  عفعي جتلعا كها ل را متعي ضتعدل رظتولفعي . -

  مينتتل.ا ار  كاينرضةل كوشينء  -

، 8111، .)خولددددةو ػػػل جك ا ػػػػمينول كجبلقدػػػل ضػػػػلاظينرهل راتفلػػػعي كغتمػػػػينع راظػػػلكؼ رظتولشػػػػي اػػػػو قبػػػ  رافػػػػلد  -

 .(023ص

 : تينت   م خج ظتل  طلقتل إاعل او جوينرع راواكروعي 20كراع  ه ر رظتخط  رقح 
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 : أنواع العدوانية2الشكل رقم 

ودعالػػػي جم م ػػػ  اػػػينرء إفتػػػل هػػػين   ال تػػػاي مب ػػػه را ػػػافي  كاػػػو هتػػػل ولػػػدتدا جف رالػػػ ينؾ راوػػػاكر  مبخد ػػػن جوينرجػػػل

  كاػو مػبلؿ راوبلقػلت رظتخد فػي كراػ   مػينف راولاػ  رألالاػا يف  غػا اػ ين لت رظتلرهػق ض ػفي ملصػي   ج ػينم جك وفلػا

ك ةيند  إىل رالوفولالت كق ق الدمل ك ين ل در ح ار كريند اع  إىل إشبلع النبل ل دكف راشػوينر ضػلإلمث جك راػ وب رجتػل  وفلػل 

 : كه   رطت ل ج    ل اتدطلؽ إاع ل يف راوت ل رظتينرىل ض  ل رألهح ات ل كال متاـ يثتل  جك ه  رآلملتو

 خصائص السلوك العدواني : -3

 :نتمو ه لهل يف راتةلط رادلاعي  راشخ عي راواكروعي  ل ج كؽتعزرتم جهح 

 رادمل ز هينؿ را رت. -

 وةج رضتس راولطفا جك راينجا "تون راةارة ج   راشوينر ضلطتينؼ". -

 رالينرضق ك رأل لذتب رظتلتعي ك رطتاع "را  لء اط ا ك لرتزاا". -

 رالوافلجعي ك رابلاللكاعي. -

 جاـ راةارة ج   رادو ح او جتلرب رآلملتو. -

 بين األشخاص

 العائلة  المدرسة الشارع

 نحو الذات 

 تشويه الذات 
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 جاـ كريند جهارؼ ال كرقوعي طينت ي رألر . -

 فت  رضتعلة راطفع عي. -

 جاـ راةارة ج   رإلهللس مبشلجل رآلملتو جك رظتعينؿ إىل رظت  . -

 ت ار رألوظمي را ضينتي.رالر بلطل يق  -

 رالش رؾ ار جشخلص وملتو رر مبينر وفس رال ينؾ. -

 يف ضوه رألهعلف إىل رادوتعن راول  ا. رادولض -

 رالفدةلر إلا ر عالعلت ه  را لرجلت. -

  شين  رظتودةارت. -

 وةج راارفوعي ا دغعا. -

 صوينضي  ةب  راتةا . -

 .رظتشلجلرادوبا جو  را ون يف -

 راغ ب. جيال  -

 كرضتاة كرالادثلرة جو طلتق ختع  راشاللر.رعتعاللف  -

 رالر ولش. -

 .ضلادولايرإلهللس  -

 اةلروي وفلل ضلآلملتو. -

 رابةلء كهعار اواة الجلت. -

 رظتولولة او رألرؽ. -

 راشوينر ضلضتاة. -
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 اعلا ااتل راةاررت كال ت    ألم شاء. رالجدةلد ضاف -

 رإلهللس راولـ ضلاة ق كرطتينؼ. -

 لرعػػار امػػا نتػػدج روفولعتػػ لرإلصػػغلء إاع ػػي راواكروعػػي جثتػػلء رادولاػػ  او ػػل الضػػا اػػو كضلادػػلجن فػػلف راشخ ػػعجاػػل فعمػػل 

رعتػػاكء هػػ  ال  تفوػػ    مػػل ال وامػػ   بلا ػػل ج ػػ  جوػػل نتػػس ضشخ ػػعدتل  كراػػدخارـ  ػػ ا  او ػػل رحمللفظػػي ج ػػ  ل  ك كن ػػب 

راػػدخارـ اوػػل جاػػ ينب ....ووػػح  رظتتطػػق كرالضدوػػلد جػػو راولطفػػي  كرالضدلػػلاي اػػو هػػ  آلمػػل ا  فػػلظ ج ػػ  رػػين رظتػػلح  ك ػػ ر

 ...كامو.

 مل تد لؼ راشخج راوار ا ضااػ ينب فػلض هةػل ج ػ  هلػلب رآلمػلتو ض ػينرة جار عػي  كتػدح رادوبػا جػو ذاػ    

 : ضاشملؿ افظعي كنا افظعي  كذا  او مبلؿ رظتظلهل رآل عي

 مظاهر السلوك العدواني:  -7

ختد ن صينر رادوبا جو راواكرف ضلمدبلؼ رالو كراثةلفي ك جا ينب را ضعي كرادمػينتو راتفلػا كراػتم  رطت ةػا راػ م  

 وشا ج ع ل رافلد  كتدمث  راواكرف يف صينر ادوادة ات ل:

رالردتػػػلء ج ػػػ  رألرض  راػػػلفس  رادشػػػتا  رإلنمػػػلء  راد ػػػينت  ضلاعػػػاتو كراةػػػاا  ا دػػػاثل   اثػػػ   اػػػو مػػػبلؿ رصتلػػػح  -

 .ب  راا رألشعلء  راافر  رطتاش كشا راشول را ل 

تشػا ج ػ  شػفدعل ضةػينة  ال  راغلتػبي راد الح  راوبينس  رزتػلرر راينرػل  راتظػلرت  اث راينرل ال تظ ل ج   قلملت  -

 تمشن جو جاتلول ضل يناي.

، وفيددق صددفوت) راوػػه  راب ػػق  إصػػارر جصػػينرت رازررتػػي  رالهدةػػلر  رالاػػدتملر  راد اتػػا. اثػػ رافح اػػو مػػبلؿ  -

 .( 56، ص 0222

را علح  را لرخ  رألافػلظ رصتلرهػي  رالػب  رابػ رءة يف راةػينؿ  رالػخلتي كراػد مح   اث را فظعي او مبلؿ را ينر  -

 .( 67، ص 8116) سري، رامعا  رادش ا  رعتاللء  را وو  رإلنلظي  را يـن كراتةا 



 السلوك العدواني  الثالث الفصل
 

 
74 

 ػػػن  رادػػػاهينر كرافشػػػ  يف راومػػػ   رالودةػػػلـ  راوتػػػلد  رظتخلافػػػي  راد ػػػام  رادخ اثػػػ   اػػػو مػػػبلؿ را ػػػينر رظتوتينتػػػي  -

 .( 687، ص 0222) القرييي، مبلؿ رابلابلالة  كجاـ رال  رث ضلآلملتو جك ضلظتينتينع و رإلقتلؿ ا

إشػػولؿ رضتلر ػػق  اةلكاػػي رالػػ طلت كحتػػات ل  را ػػلب  راػػافر  رال ػػ    اثػػ   ؿ رألفوػػلؿ راواكروعػػي راو تعػػي اػػو مػػبل -

راطوػػو  رادشػػلرل  جك رادخلتػػب جك جم وػػينع اػػو جاػػلاعب رإلتػػ رء  كراػػ  تلػػدخاا ل رألطفػػلؿ اػػر ضو ػػ ح  دمزتػػق 

 .( 52، ص 8110) مختار، رامدب جك راملرالت جك إمفل  ل  جك رامدلضي ج ع ل  جك رامدلضي ج   رصتاررف 

تت ػػت در مػػل إىل رألاػػلـ  ذررجػػل  اد ػػ بلف ج ػػ  صػػينرة جك تػػار  ج ػػ  ردفعػػل نػػا قػػلدر ج ػػ  رصت ػػينس   يعػػث رضتل ػػي -

 ال تل  كت س مبةلضي او رألشخلص  ادين ل.

 ااتل ر  لؿ ض لم قينم  حتاتق كزت ةي ضلاوعت  ت لؼ ض ل  ضشم  ق ع .   راوعتلف -

 هزهل.إنتلءرت صلدقي كرادفزرزتي  اث  قب ي راعا جك ، راعارف -

 .ىل رفر صين ل يف هنلتي راوبلررتمطلب هلد كا اد نتعئل  را ينت -

اةلطوي هاتث  كتلدخن ضػ   اػلتر راغ ػب  ك ثػا رالودةػلد  تلتػا    ينع او راشخ عي راوار عي نتع  إىلكه ر رات

وػػل توػػزز فتطػػل كاػػلتر راػػلد أل    رآلمػػلتو  صػػلت  رػػار اػػر رآلمػػلتو ودػػل ا اػػلتوي  لتػػب راد ػػام  نتعػػ  إىل إاةػػلء را ػػيـن ج ػػ

هػػ   راطلتةػػي ك راوػػار ا  ك ػػلدم هػػ   راوار عػػي  إىل راد ػػلؼ يملقػػي  ألوػػل تػػارفر جػػو هةػػل  كتداللهػػ  هةػػينؽ رآلمػػلتو  

 شػػول راشػػخج راوػػار ا ضػػلادفينؽ ج ػػ  اػػو هيناػػل ف ػػين تلتػػا رالػػعطلة كرافػػينز فعمػػل تشػػول اػػو هيناػػل ضلإلهبػػلط كراتفػػينر اػػو 

 رادولا  اول.

 : يف راتةلط رادلاعي  (29  ص 2006  جاولف)  مل جدرر ل رابلهث 

 تباج رال ينؾ راواكر  ضتينضي ا  ينضي ضلاغ ب ك رإلهبلط ك ت لهب ذا  اشلجل او رطتال  ك رطتينؼ. -

  دزرتا وينضلت رال ينؾ راواكر  ودعالي ا  غينط راتفلعي رظتدينرص ي جك رظتدملرة يف رابع ي. -

 جك ضغلض رإلزجلج ضلادخارـ راعاتو جك رألظلفل جك رالجس. رالجدارء ج   رألقلرف رودةلال -
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 رالجدارء ج   ؽتد ملت راغا ك رالهدفلظ يتل جك إمفل  ل ظتاة او رازاو ضغلض رإلزجلج. -

 تدلح يف هعل ل راعيناعي ضمثلة رضتل ي  كجاـ جم  رضتعطي الهدملالت رألذل ك رإلت رء. -

 جاـ راةارة ج   قبينؿ راد  ع . -

 جاـ رالادثلؿ ا دو عملت كجاـ رادولكف ك را قب ك رضت ر جك راد اتا را فظا كنا را فظا.اشل لي نا  ك  -

 الجي راغ ب ك رالوفولؿ كالجي را العا ك رالادولض ك راغ ب. -

 .لاشدل ح ينرع  -

 ك را وب ك جاـ رالودبل . طلتق رامبلـإهارث رافينت  يف را ن جو  -

 ك راد لتا يف را ن. رالهدمل لت ضلظتو م  كجاـ ره را ح -

 رادخارـ رظتفلقولت راتلرتي اينرء درم  رظتاراي جك ملرر ل. -

 .(29، ص 2006) عدنان ، جاـ رالودظلـ يف رظتاراي كاةلطوي رظتو ح جثتلء راشلح.  -

ؽتل ابق تدب  جف راشخج راوار ا او راشخ ػعلت راولػلة  ال شػ  جوػل اػ ينؾ الػدبا كاػ ينؾ راشػخج راوػار ا 

رالكح رظتوتينتي كرضتل ي  كال تتبغا رادغلف  جتل  إف ه ر راتم  او راشخ عي راوار عي  ينقا رعتالػيـن رظتودػلد اػو تلثل ا بل ج   

رآلمػػػلتو  كرالودةػػػلـ كرد رالجدبػػػلر اػػػو راشخ ػػػعي راوار عػػػي كقػػػا تمػػػينف عتػػػ ر رعتالػػػيـن رظتودػػػلد جػػػاة جشػػػملؿ  كامت ػػػل    ػػػل يف 

رإلضػػارع كرالفدةػػلر  ضػػ  رمبػػل تمػػينف راشػػخج راوػػار ا ضااػػ ينضل راوػػار ا رضت ػػع ي  ػػلدم إىل  لررػػر رألدرء   ك ػػا  الػػدينتلت 

 : كفعمل ت ا جلض ظتل ت  ب ج   رظتلرهق او جثلر رال ينؾ راواكر   قاكة اغا 

 اآلثار السلبية للسلوك العدواني: -2

دمػر ك نتمػو حتاتػا جتمر رآلثلر رال بعي ال ض  راداثا راتفلا ك رالردملجا ك رالقد لدم ج ػ   ػ  اػو رافػلد ك ر 

 ه   رآلثلر فعمل ت ا:
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 من يقع عليه العدوان ) الضحية (: -2-0

ك رالتػطلرضلت راينراروعػي  ػلطتينؼ ك رالػ بعي ك رال د ػػلب ك  هعػث تػزدرد رهدمػلؿ إصػلضدل ضػلألالرض راتفلاللػػمعي 

رالووزرؿ ك رـتفلض  ةاتل را رت ك رالادغلرؽ رالوفولجن ك ناهل او رالتطلرضلت را     ق ضػل اػينرء  ػلف فػلدر جك رتلجػي  

اوػػػاكرف ألوػػل رضتػػػ  كقػػا ت ػػب  رافػػػلد ج ثػػل جاكروعػػػي اػػر رآلمػػػلتو إذ جف راوػػاكرف تيناػػػا راوػػاكرف  كهتػػػل قػػا تودةػػػا مبشػػلكجعي ر

 رال عح ا دولت  يف اث  ه ر رالعلؽ رالوفولجن.

كقا تةر راواكرف ج   شاء الدم  لظتمد ملت راولاػي ك رطتلصػي ك ضلادػلجن فإهنػل  دوػلض ائل ػبلؼ راظػلهل ك راوتػن 

 راظل  را م اينؼ  تومس وثلر  ج   جص لب ه   رظتمد ملت جك رادخااع ل. 

 المعتدي (: بالنسبة لمن يقوم بالعدوان ) -2-8

قا تدولض اتب  رصتملجلت ال ك  لرهعد ل جت ل ف بل جو جول قػا تدوػلض إلرػلرءرت قلوينوعػي  كقػا تينرر ػل رآلمػلكف  

 ضواكرف ا لد ك ضلادلجن  مينف وثلر     ل اع ي ج عل.

 بالنسبة للمجتمع: -2-6

ي  غتدمػر اػلته ك ضلادػلجن ال إف ر دمر را م تليند ض  جج ل ل راواكرف ك راوتن ك رتعر جشملؿ رال ين ل لابلاينت 

ت بػػث جف توػػل  رالػػ بعي ر  فػػي راػػ   ػػلدم ضػػل إىل جمطػػل رألاػػلرض رالردملجعػػي   ػػلضتلكب رأله عػػي ك رادفمػػ  رالردمػػلجا 

خلل ل الدتي كضشلتي ك   ض ب راةعح رالردملجعػي ك رااتتعػي ك ف بل جو رآلثلر رالقد لدتي را     ق ضل  كال تدولض ال ات

 .( 62-67، ص 2006، مد مسعدمح)تعلج ل. 

كراة ػق  كضلادلجن ولدتدا جف رال ينؾ تلثل ج ػ  رظتلرهػق اػو راتلهعػي راتفلػعي  ظ ػينر رالتػطلرضلت راينراروعػي  ػلطتينؼ 

كتلدم    هػ ر إىل ظ ػينر غتدمػر   عي ضظ ينر ضوه رألالرض راتفلاللمعيجال او راتلهعي را    كرالووزرؿ كه  رال د لب

الف رظتلرهػق هػين ج ػين كه ةػي ا مػي يف ضتعػي رألاػلة فػام م ػ  تدوػلض إاعػل تػلدم إىل   لر رقد ػلدتيته كضلادلجن  ػتالح جثػال 

 : رادلجن 23ك دينتع  عت ر روظل إىل رظتخط   رقح   جج لء رألالةرتطلرب    
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 آثار اقتصادية-آثار نفسية




 ر اجتماعيةآثا                      آثار صحية

 السلوك العدواني : آثار03الشكل رقم 

 كقعلال كضوا رادطلؽ إىل رآلثلر راتلرتي جو رال ينؾ راواكر   كرا م تمينف هتلؾ غتمينجي او رظتةلتعس ادشخع ل  
 كه ر ال اتدتلكال يف راوت ل رظتينرجن: 

 قياس السلوك العدواني وتشخيصه: -2

ك ذاػ    دمػينف ضارراػي هػ ر رالػ ينؾك ود  جم عػي قعػلس رالػ ينؾ راوػاكر  اػو إهػال را ػوينضلت راػ  تينرر  ػل رظت  

ألف ه ر رال ينؾ اوةا إىل درري  باة  ك اواـ كريند  ولتن إرلر ا ػتاد ال  بوػل اػ ا   فطػلؽ راةعػلس ؼتد فػي كهػا دكف 

 ش   ودما ج   راتظلتي را  تارس رابلهث ا ينؾ راواكرف يف تين  ل.

 رم ول ال متاـ يثتل:  او طلؽ قعلس رال ينؾ راواكر ك 

كراػػػ   ودػػػ  كاػػػع ي هلاػػػي كحتدػػػلج إىل  ػػػارتب  كقػػػا  ػػػدح رظتبلهظػػػي يف رابعػػػا جك راةلػػػح جك  المالحظدددة المباشدددرة: -

 الهي رظتاراي.

رالػػ ينؾ راوػػاكر  جػػو طلتػػق  اكتػػدح حتاتػػ قيدداس السددلوك العدددواني مددن خددالل تحديددد النتددائج المترتبددة عليدده: -

   رافو .رألشخلص رظتودال ج ع ح  جك رظتمد ملت رظتلد افي او ذا

 تةيـن رافلد ضدةععح الدينل رال ينؾ راواكر  را م ت ار اتل. التقارير الذاتية: -
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تةػػيـن مبدلضوػػي رالػػ ينؾ راوػػاكر   ك ػػاكتو رابعلوػػلت فعمػػل تدو ػػق ضػػلظتينرقن راػػ   ثػػا ن ػػبل  كطلتةػػي  المتابعددة الذاتيددة: -

ت هػ   راطلتةػي  الػلجاة راشػخج راداللضدل ا مينقن  ك راتدل ا را  دتخ ا جػو رالػ ينؾ راوػاكر   كاػو ؽتعػزر

 ج   راينجا ضل ين ل كراوينرا  رظتل بطي ضل.

تدح جو طلؽ  ينرعل غتمينجي اػو رألاػ  ي إىل جػاد اػو رألطفػلؿ ائلرلضػي جت ػل يتػاؼ رادوػلؼ ج ػ   األقران:تقدير  -

 رألطفلؿ راواكروع .

لػػ ينؾ اػػال راطفػػ  اػػو مػػبلؿ هعػػث تةػػيـن رظتو مػػينف جك رظتوػػلصتينف جك رآلضػػلء ضدةعػػعح الػػدينل را مقدداييس التقدددير: -

قينر ح ا ين عي ػتادة  ك ود  اةلتعس رادةاتل او ج ثػل راطػلؽ ك جشػ لهل يف قعػلس رالػ ينؾ راوػاكر  اػال رألطفػلؿ 

 .( 190، ص 2000، خولة) 

جم    اشػم ي رادشػينتل راػارفوا"أحمدد عبدد الخدالق"إف جهح ال تينرل اةعلس رال ينؾ راواكر  او وةا هين اػل جشتػل  

ك غعػػا رالاػػداللضي ج ػػ  رظتةعػػلس ك زتعف ػػل اػػارفر اوػػ  جك اعب غػػينر هلرػػي يف صػػاكرهح    دومػػا اػػو قبػػ  رظتف ينصػػ ظترطتػػارع ر

فلافلد تلدالعب ا مةعلس ضطلتةي اوعتي يعث تةاـ فع ل وفلل يف صينرة اةبيناي كر رضي  كذا  هػ  لتػاث روطبلجػل هلػتل 

ضلادػاثا راػينرر ا جك راػافلجا ك هػا ر ػا ادومػا اػال رافػلد  ك جثلر رعار او رلوػب اطبػق رظتةعػلس  ك لػم  هػ   راوم عػي

عت ر تودما ج    ةاتلرت رآلملتو جتا قعػلس رالػ ينؾ راوػاكر   كال وودمػا    رة ػتببي جو وفلل ك هلتل رادينرفقادةامي صين 

 رالردملجعي. ج   رادةلرتل را ر عي ألف ذا  تبواول جو  زتعن راداللضلت رظتف ينص  را   دملش  ار رظتلنينضعي

كاو ض  او نتمو رمدعلرهح جتا  ةاتل رال ينؾ راواكر     او رآلضلء ك رألقلرف ك رظتو م   كامػو تدمعػز رظتو مػينف 

 جو ناهح يف  ةاتل رال ينؾ راواكر  اواة جابلب ات ل ال ت ا:

 .هلالء رظتو م  عتح فلصي  باة ظتبلهظي ا ينؾ راد مع  جو قلب ك ظتاة طينت ي 

  راطينت ي يف غتلؿ راوم  رظتاراا.رطت ة 
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جاػػػل ضلاتلػػػبي الاػػػدبولد راينراػػػاتو ك رألم ػػػل ع  راتفلػػػع  ك رالردمػػػلجع  كراػػػزابلء ك رإلدررتػػػ  فارػػػر إىل رألاػػػبلب 

 رادلاعي:

رفػػػه  ثػػػا اػػػو راينراػػػاتو رإلقػػػلرر ضينرػػػيند اػػػ ينؾ جػػػاكر  اػػػال جضتػػػل  ح ؽتػػػل اػػػعمينف اػػػل رألثػػػل رأل ػػػ  يف  الوالددددين: -

 اينتينجعد ح.

 كذا  ألف دكرهح تت  ل يف هاكد ادط بلهتح راينظعفعي. األخصائيين االجتماعيين و النفسيين: -

هعػػػث جوػػػل نلابػػػل اػػػل لتػػػاث  شػػػينتل يف راػػػداللضلهتح  كذاػػػ  مينفػػػل اػػػو جف ذاػػػ  قػػػا ت ػػػل  األقدددران ) الدددزمالء (: -

را ػػارقي زتعمػػي ضػػزابل  ح  جك قػػا تمػػينف اػػل جينرقػػب كمعمػػي ج ػػع ح  جك طتػػينف ح اػػو اولفػػي زابل  ػػح ضػػ ا  جك جف 

ضةينعتمػل "جوتػل ؾتػا  ثػار اػو  Buss & Berry"بصدوبيري"ضعت ح قا دتتو ح او راد لت  ض ا   كهػ ر  كقػا ج ػا

رألطفػػػػلؿ ك رظتػػػػلرهة  تلف ػػػػينف يف اةػػػػلتعس رالػػػػ ينؾ راوػػػػاكر  راػػػػ  تط ػػػػب فع ػػػػل  لػػػػمعي راةػػػػلتو حتاتػػػػا زابل  ػػػػح 

 ح اػو ذ ػل اػل تلػاء إاػع ح"  كهػ   ػاي ودػل ا راةعػلس راواكروع  كذا  ظتل ضعت ح او جبلقلت رردملجعي قا دتتو

  با او رألقتعي :  ب الرجلة وةطد  ر علد  ج   قارج   قارة  باة او رظتينتينجعي كت

اما تدلح قار  با او رظتينتػينجعي ك را ػاؽ الضػا اػو رالاػدولوي ضػا ثل اػو اػارس ادةػاتل وفػس  النقية األولى: -

دح رمدعػػلر ثبلثػػي ااراػػ  امػػ  ف ػػ  فمػػثبل ـتدػػلر ااراػػا اػػينرد جالاػػعي  مث رالػػ ينؾ اػػتفس رادبلاعػػ   هعػػث قػػا تػػ

ـتدػػلر اػػارس رألوشػػطي )  لضعػػي ااوعػػي  ايناػػعةعي جك فتعػػي ( كاػػو جاػػبلب رمدعػػلرهح هػػين جف رادبلاعػػ  تمينوػػينف ج ثػػل 

 هلتي او جم ه ي جملل  هعث  مينف هتلؾ فلصي اظ ينر راواتا او جاينرف رال ينؾ رظتخد في.

إف  فلػػار تل قػػا  لػػم  صتينروبتػػل را ر عػػي جف   وػػب دكرر يف رادةػػاتل  فػػإذر  ػػام  رظتةػػارتو كجتػػلكز : النقيددة الثانيددة -

راػػػبوه اػػػت ح هػػػاكد ا مػػػد ح يف جم عػػػي رادلػػػالع  ك راػػػ م تةػػػيـن ج ع ػػػل راينصػػػن راػػػاقعق ا ظػػػينرهل كحتينت  ػػػل إىل 

ارث ذرهتػل  كاػ ا  تػدح حتاتػا الدينل رادفلا اع ب   ثا او رادةلرتل ال تودا يتل إذر   مو كصفل دقعةػل اؤلهػ

رالػػ ينؾ رظتػػػلرد  ةػػػاتل  ضلا ػػػب  كجم جوػػػينرع رالػػػ ينؾ راػػػ  اػػػينؼ تػػػدح  ةػػػاتلهل  إىل رلوػػػب  ولتف ػػػل إرلر عػػػل ك ػػػ ا  
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رألضولد رافلجعي ه  تل   ج   رظتو ح ف ح ال تةيـن ضدةاتل   هػ ر إىل رلوػب صػعلني جبػلررت ػتػادة يف اغػي اػ  ي 

 .( 222-272، 2006رحمن و آخرون، ) عبد الاعس فع ل ابس جك نمينض. 

رإلظتػػلـ ك   لضل كجوينرجػػل كهػػ  اظػػلهل  كم ل  ػػلك ػػ ا  جاػػب  ادطػػلؽ إىل  ولتػػن رالػػ ينؾ راوػػاكر كيف رألمػػا كضوػػا ر

الضػػا اػػو رادوػػلؼ ج ػػ  جهػػح راطػػلؽ كرألاػػلاعب ا دوػػات  اتػػل كهػػ ر اػػل اتشػػلهل ضلادف ػػع  يف   ضػػاهح اػػل وةػػعس ضػػل رالػػ ينؾ

 : راوت ل رظتينرجن

 السلوك العدواني: تعديل -01

كصػػينال إىل   اػػلكرر ضػػاهح مطينر ػػل كذ ػػل ضوػػه رظت ػػلررت  تػػ  اف ػػيـن  وػػات  رالػػ ينؾ راوػػاكر يف هػػ ر راوت ػػل اتين 

 :إاع  رآلف اف يـن  وات  رال ينؾ  جالاعب رادغ ب ج عل

 : مفهوم تعديل السلوك -01-0

و ػػح دوػػات  رالػػ ينؾ هػػين راجوCOOPER HERON ET NEWWARDنيددوارد"" ك " كددوبر هيددرون"تػػلل 

راػػ م تشػػم  رادطبعػػق رظتػػتظح اؤلاػػلاعب راػػ  روبثةػػا جػػو راةػػينرو  كذاػػ  ضغعػػي إهػػارث  غعػػا رػػينهلم كافعػػا يف رالػػػ ينؾ 

 رأل لدنتا ك رالردملجا .

ؾ نػػا رظتلنػػينب ضػػل اػػو كتوػػلؼ إرلر عػػل ضاوػػل جم عػػي  ةينتػػي رالػػ ينؾ رظتلنػػينب ضػػل اػػو ولهعػػي ك إتػػولؼ جك إزراػػي رالػػ ين  

 .ولهعي جملل

إف رضتػػا اػػو راواكروعػػي تلػػد ـز إجػػلدة  و ػػعح راطفػػ  راوػػاكر  رألاػػلاعب ك راطػػلؽ رظتةبيناػػي يف رادولاػػ  ك راومػػ  ج ػػ   

  غعا ظلكؼ رابع ي را  جدت إىل جاكروعدل .

كتػػلل رالجتػػل  رالػػ ين ا جف اػػ ينؾ رافػػلد نتمػػو راػػد مح فعػػل جػػو طلتػػق راػػد مح يف رظتثػػارت راػػ  حتاثػػل ك يف راتدػػل ا  

بػػي ج عػػػل   مػػل تػػػلل رالجتػػػل  رظتوػػليف جف اػػػ ينؾ رافػػلد تدػػػاثل ضوينراػػػ  اولفعػػي قػػػا  مػػينف الػػػلكاي جػػػو اػػ ين عل ل اثػػػ  ثةلفدػػػل رظت  

 فلجػ  هاتثػل راػارم  اػر ضتل ل ػل رظتولفعػي كطػلؽ  لكاف ينال جو ذر ل كم ر ل كطػلؽ  لضعدػل ك تشػ ل كطػلؽ  فمػا  كج ػ  اػا
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 ح رالردمػػلجا فػػال جف رالػػ ينؾ رابشػػلم تدو مػػل راطفػػ  مبعمػػلوعـز رادة عػػا جك ر دلػػلضل اػػدو ح رالػػ ينؾ رطتػػلطط  جاػػل رجتػػل  راػػدو

 رحملل لة جك راتم ري ك جف اوظح رال ين لت را  ع ي ك رطتلط ي ها ا ين علت ادو مي او ضع ي رافلد .

  : كفعمل ت ا إاع  مطينرت  وات  رال ينؾ

 :  خيوات تعديل السلوك -01-8

 :تدح  وات  رال ينؾ كفةل ا خطينرت رادلاعي

 جبلرل.حتاتا رال ينؾ را م تلتا رألم ل ا  وات ل جك  -

 شا ل.قعلس رال ينؾ رظتلد اؼ جبمر ابلهظلت كضعلولت جو جاد رظتلرت را  تظ ل  يتل رال ينؾ كاال  -

 فعل.حتاتا راظلكؼ راللضةي جك رحملعطي ضلاومع  جتا ظ ينر رال ينؾ نا رظتلنينب  -

 ك تفع هل.  معح رطتطي راوبلرعي  -

 ك تفع هل. ةينمي فولاعي رطتطي راوبلرعي  -

 .(020ص ، 8111 ،خولة(. ةينمي فولاعي رطتطي ك  خعج راتدل ا ك إت لعتل إىل او ت م ح رألال -

 عدوانية المراهقين وحاجتهم لإلرشاد و العالج: -00

يف هلرػػي در مػػي إىل اػػو تلػػلجا  ج ػػ  حتةعػػق رال ػػزرف يف هعل ػػل راتفلػػعي ضػػ  راةػػينة رصتلرفػػي يف روفولال ػػل كضػػ   رظتلرهػػق

 راتةج رظت مينس يف قارر ل را لضطي را  نتمت ل جف  د مح يف ه   رااكرفر.

جهػا اػو هػ    ال ش  جف راداق ح ار ه   راف ي صوب  امو  و اثلضلر ادينرعل راشخ عي راوار عػي اػ ر جتػا اينرر ػي

راف ػػي رضػػق هلد ػػل  ك ػػتفس ضػػب ء  كجصػػ  امبلاػػل  ألف هػػ ر تشػػول  ضله راػػ  اػػل  ريػػث جػػو وةػػلط يف  بلاػػل ظتينرفةدػػل   ػػو 

اػػػينرزر اػػػلفه جفمػػػلر   ال   ػػػب  دفلجعػػػل جك جػػػار عل  راػػػدخاـ  ةتعػػػي رادشػػػينت  ف لػػػا غتػػػ ر ج ػػػ  را ررػػػر جك رظتينرفةػػػي ج ػػػ  

   كادبما اينهاؾ.  رعتاليـن  رت   كراول  ت    او ... رض
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ك دمثػػ  مػػاالت رإلرشػػلد راتفلػػا ا مػػلرهة  يف الػػلجاة رظتلرهػػق يف رادوػػلؼ ج ػػ   فلػػا هػػ   راوبلقػػلت اػػينرء     

 ػػػلف ذاػػػ  اشػػػاة رطتالػػػ  جك وةػػػج رظت ػػػلررت رالردملجعػػػي جك رادمل ػػػز هػػػينؿ راػػػ رت كجػػػاـ جمػػػ  رآلمػػػلتو يف رالجدبػػػلر جك 

 رال ينؾ راواكر .

  عي:كتدمث  ه ر يف راتةلط رآل 

 اللجاة رظتلرهق يف زتلدة ف مل اتفلل كقبينال عتل. -

  تمعي شوينر ضلظتللكاعي كرادةبلؿ جهملال ك ورر ل. -

 حتاتا جهارفل.ك  قبينال ظتظ ل  رصتلما ك اةارر ل ك رادواردر ل كاعينال -

  و ح ا لررت رردملجعي راتاة ضاال او ا ينؾ نا النينب. -

    رحملبطي ا ر ل.رادولؼ ج   جفتلط رال ينؾ نا رافولاي جك   -

 إصبلح ال تمينف قا جفلا او جبلقلت ضلآلملتو توتينف ال  ثار. -

 .( 063-065، ص 2001عصام،)  تمعي إهللال يلرلت رآلملتو كزتلدة ف مل عتح.  -

رالػػػػ ينؾ راوػػػاكر  اػػػال رظتلرهػػػق ف تػػػلؾ ضوػػػػه رظت ػػػلررت ا دولاػػػ  اػػػلض  رادبلاعػػػ  كهػػػػ    وػػػات درراػػػي كمبػػػل جوتػػػل يف 

 : عملأليرظتو معتينه

 : ال ت ا رازابلء إاع ا لررت رادولا  ار  متج ضوهفعمل  

 . فوع  راوبلقلت رالكتلضعي ض  رازابلء -

 .حتم  رظتللكاعي -

 .راوم  ؿتين حتةعق رادفلهح رظتش ؾ -

 .رادخارـ رإلقتلع ضاال او رإل لر  -

 . و ح راةبينؿ رظتش ؾ -
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 .اينرزوي راوة  ار راولطفي -

 .إىل ضتلء ر  لالت رعاة كصينال -

 : جال فعمل متج رآلدرب رابلزاي ادفوع  راوبلقي ض  راد مع  ك رظتارس  تارج حتا راتةلط رآل عي

 .رإلو لت جتا راشلح -

 .جاـ ذ ل رظتارس ضلينء يف نعبدل -

 .راله رـ كجاـ رالخلتي -

 .رالاد  رف ا  اتث -

 .جاـ راللرؿ ضتعي رإلهلرج جك رالمدبلر -

 .كجاـ رظتةلطويرادينرص  راب لم  -

 .رظتاح جالـ رازابلء -

 .رالضدللاي -

 كصينال إىل جتتب رصتارؿ. -

فلاارراػػػلت  ظ ػػػل جف اػػػزتا اػػػو رادلػػػعب يف راتظػػػلـ   جتتػػػب رظتملراػػػلت كرالجتلهػػػلت رطتلط ػػػي يف  تشػػػ ي رألطفػػػلؿ -

بب جك كرالجتلهػػلت راواكروعػػي اػػال رآلضػػلء نتمػػو جف تتػػدا جطفػػلؿ جػػاكروع  رػػار  كتػػوعفا رالو ػػبلط كرألب رظتدلػػ

رظتلػلا  ج ثػػل اػػو راػػبلـز هػػين ذرؾ راػػ م تلدلػػ ح ا طفػػ  كتلػػدالعب ا طفػػ  كتػػا  كتوطعػػل قػػارر  بػػار اػػو رضتلتػػي  

إال ضلبب رو علجل ا طف  جك إقتلال  كرألب ذك رالجتلهلت راواكروعي ال تدةب  نلابل راطفػ  كال تلد لػتل كضلادػلجن 

  إىل راػدخارـ راوةػػلب رابػا  راشػاتا كجتػاال نتػػلرس رألب ال توطعػل راوطػن جك راف ػح جك رادينتػع    مػػل جوػل نتعػ

راوػػػاكر  اػػػ طدل ف ػػػين تةػػػيـن ضػػػ ا  ضطلتةػػػي نػػػا اتلاػػػبي كنػػػا ادينقوػػػي  كراػػػدملرر هػػػ ر رظتػػػزتا اػػػو تػػػون راوطػػػن 
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رألضػػينم كراوةػػلب رابػػا  راةلاػػا افػػ ة طينت ػػي اػػو راػػزاو تػػلدم إىل راواكروعػػي كرادمػػلد كجػػاـ حتمػػ  رظتلػػلكاعي اػػال 

 راطف .

تدةل ػػػ  رألطفػػػلؿ ألهنػػػح تفدةػػػلكف ا م ػػػلررت رالردملجعػػػي اثػػػ  راد ػػػاث ض طػػػن اػػػر    ػػػعح رظت ػػػلررت رالردملجعػػػي و -

رآلمػػلتو جك رادوبػػا جػػو جوفلػػ ح ضػػاكف إتػػ رء اشػػلجل رآلمػػلتو  اػػ ا  كتػػب  و ػػعم ح ا ػػلررت رال  ػػلؿ كرادينرصػػ  

 ار رآلملتو.

اػػ تو نتلراػػينف رجتلهػػلت إكتلضعػػي اػػوعاة نتع ػػينف جف هعػػث  شػػا راارراػػلت إىل جف راتػػلس ر   تمعػػي راشػػوينر ضلالػػولدة -

تمينوػػينر اطعفػػ  ؿتػػين جوفلػػ ح كؿتػػين رآلمػػلتو ضطػػلؽ ادوػػادة  جاػػل رألطفػػلؿ راػػ تو توعشػػينف يف رػػين اػػو راتةػػا فػػإهنح 

 (. 003، ص 8111) الزعبي، نتع ينف ج ثل إىل راواكرف 

رنػػح رالجلتػػي كرإلرشػػلد راػػ  تد ةلهػػل رظتلرهػػق يف  ػػ  الالػػلت رادتشػػ ي  وػػلج كولػػدتدا اػػو مػػبلؿ  ػػ  اػػل اػػبق ذ ل    

تبة  رال ينؾ راواكر  إىل تيناتل ه ر ػتطي رهدملـ ؼتد ن رابلهث  يف ش  رظتعػلدتو كذاػ  ا ينصػينؿ إىل رالػب    رالردملجعي

 ا د ام عت   راظلهلة.
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 خالصة الفصل :

كذاػ    ف ين طلتةي تينررػل يتػل راشػخج را ػغينط راػ  نتػل يتػل  راواكرف اعس غتلد جلدةك خبلصي ظتل  طلقتل إاعل  إف 

كاػػو   كضلادػػلجن إف اشػػم ي راوػػاكرف  ػػل ب  ضلاتظػػلـ راػػ م توػػع  فعػػل رظتلرهػػق ك اػػعس ضػػل كهػػا   اػو ررػػ  رادخفعػػن اػػو رأل 

تتدا  فو  اش ؾ ضػ  رثتػ   ضعتمػل رظتفعا جف راواكرف نا راشاللر فلاشاللر تتطينم ج   رارؿ ك وةلش كػتلكرة نلتبي  ك 

راواكرف فو  فلدم  كتباج راشاللر يتاليـن رادفزرزم او شخج ج   ومل لتػـ  ضعت مػل رظتينقػن  ضعتمػل راوػاكرف فوػ  فػلدم 

 ج   فلد ومل تام  دكر رظتارفر .

إىل هفػظ الػدينل كضلادلجن ه ر تلداجا اللقتي رتعػر رامبػلر ) وضػلء ك اػلضع ...( يف كتػر راػ راا راػ  هتػاؼ    

 راواكرف



























 
 

 

. 

  دت عا
  جكال: را   

  اف يـن را    -1
  جقتعي كجهارؼ را    -2
  م ل ج را    -3
  جوينرع را    -4
  رطت فعي راتظلتي ا     -5

  ضلا   ثلوعل: راوبلج 
   ولتن راوبلج ضلا    -1
  رالجدبلررت يف راوبلج ضلا    -2
  ازرتل كجهارؼ راوبلج ضلا    -3
  شلكط راوبلج ضلا    -4
  جالاعب رادخارـ راوبلج ضلا    -5

  مبلصي راف  
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 تمهيد:

إىل حت ع  اف يـن را     ج ػ  تػينء ضوػه  يف ه ر راف   اتةيـن ضولض ضوه رآلررء يف شاف را     مام 

ه   رآلررء  كنلتدتل او ذا  اعس فة  ف ح رلوب رردملجا ا ح كهين را ػ    كامتػل قلتػب اػو هعل تػل راعيناعػي كنتمػو 

  كراعػ  جهػح هػ   يف رألاػلة جك راشػلرع جك رظتاراػي اػينرء  جف تفعاول يف ف ح جوفلتل ك رآلملتو را تو توػع  او ػح  رظتلرهػق

 ضلادف ع  : راوتلصل
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 :الضحك: أوال

كيف راوت ػل رظتػينرجن   كقػا رهػدح راواتػا اػو راو مػلء يف حتاتػا اف يناػل  ا      لرمتل راطينت  يف راثةلفي رإلولػلوعي  

 : إاةلء را ينء ج   ضوه رادولرتن

 مفهوم الضحك: -0

 : يف رابارتي إاع  رادولتن اغينتل كرصطبلهل

  : لغة

 راللكر.روفلرا شفدل  كضات جاتلول او   ضارضر اغلت  َتْ ملن كِتِ ملن   َتْ َ      َتِ  َ   اولكؼ :را   

 :اصيالحا

فػلف  ػلف ض ػينت كامػلف يعػث تلػمر اتػل راة ة ػي   را    هين روبللط راينرػل هػ   ظ ػل رألاػتلف اػو رالػلكر 

 كرف  لف ضبل صينت ف ين رادبلح .  كإال ف ين را   

كرا ػ   ججػح اػو رادبلػح   فػاكؿ را ػ   تمػينف  بلػمل  كضػ  رادبلػح هػين ابػلدض را ػ   فػلافلؽ ضػ  را ػ  

كاػ ا  قػلؿ رضػو هالػل رزتػل ر  : فػلف  ػلف ض ػينت ك ػلف   كاػعس  ػ  تػ    بلػمل  فمػ   بلػح تػ    كهين وينع اتػل

.) ح تػ   إذ تط ػق ج ػ  رادبلػ  يعث تلمر او ضوا ف ين راة ة ي كإال ف ين را ػ   كرف  ػلف ضػبل صػينت ف ػين رادبلػح

 .(052.057ص،نةس وند،عبد السالم

 : هتلؾ ضوه رظتفلهعح و  ل ال ت ا  كضوا رادطلؽ إىل    او رادولتن را غينم كرالصطبلها ا    

ضاهنل شم  او جشملؿ رال  لؿ  هعث  شػر غتمينجػي اػو   ال رلء يف ايناينجي ضلتدلوعمل رصتاتاة  جو ركح رااجلضي

رإلثػلررت ج ػػ  الػػدينل راوةػػ   ػػلدم إىل جلاػ  را ػػ    كضلادػػلجن را ػػ   هػػين راتدعالػي رات ل عػػي ادػػاثا رافملهػػي كتتػػدا جتػػل 

 ة  لت ال إرردتي ج   الدينل ج بلت راينرل  ا  ينضي ضاصػينرت ال نتمػو راػد مح فع ػل  كضلادػلجن  را ػ   هػين ودعالػي 
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-Qatarر ككقػػل ر  زراتػػا يف كقػػا ػتػػاد  كهتػػلؾ وةطػػي جمػػلل  فػػلابوه تودةػػا جف رالضدلػػلاي هػػا تػػ مي ؼتفعػػي.جفمػػل

weil.cornell.edu .p1 ).www.) 

  الػػػا إاع ػػػل راػػػ رت   ك تتظػػػل ا  ػػػ   ضاوػػػل هلاػػػي اػػػو هػػػلالت راػػػ كت  جػػػو راػػػتفس رظتثة ػػػي ضػػػلعتميـن ك رظتدتلق ػػػلت 

ودعالي رالتطلرضلت رظتديناا فع ل ضلبب را غينط راينرقوعي را   يناا طلقػي  وفلػعي  اد ةعق وينع او رادينرزف راتفلا  رظتدخ خ 

تلنطي  ج   رابلشوينر راشخ ا  فلا    كفػق رجم "فلكتػا" هػين جم عػي دتثعػ  ذهتعػي  جك جم عػي  ينقػر جك   ػينر الػبق 

 ػلؼ هػ   راطلقػي قعلاػل ضػلظتينقن اؤلهارث راةلداي  فلافلد كت ز ذهتعل ا فو  راةلدـ  كتلصا اػل راطلقػي راتفلػعي  فوتػاال ت

رحملدم  ض ينرة هلد ي كضطع ي  لتاث رالر علح ك رالولدة  جال يف هلاي   لتف ل ضللجي فإف راتدعالي  مينف وينجل اػو راة ة ػي 

 .رت ي  يف رصتلا جو طلتق را   كها ك 

ك جم ػػػب  جف را ػػػ   يف رػػػينهل  راوػػػلـ هػػػين ظػػػلهلة رردملجعػػػي (htt/ps :ll.attitheathe.ae) مػػػل رػػػلء يف  

 .http://.attitheathe-ae.p3-4)(.  ال تمينف ا ار  جة عل رردملجعلجاينرف را  

هين جدرة اينرر ي  كجا ينب اةلكاي تدغ ػب ضػل رإلولػلف ج ػ   ػ  راوينراػ  KUNDERA" كونديرك ضلاتلبي ؿ  " 

كراةينل را  حتلكؿ وفعل جك ا ب كريند   جك إاغلء ذر ل ػل  جك ػتػين شخ ػعي  جك  ػ كتب هينتدػل  جك  ػااا ثةلفدػل  جك رو ػل 

ك وػا كريندهػل  ك ف ػح تتل  جك تتلا  ككاع ي ملصي ا د  ا ك راد ةق ك راينرػيند  فمػو مبلاػل  دػ  ل رصتملجػلت ذرهتػل  

ك لدمل هعلهتح يف ه ر راينريند.  كيت ر فإف     رصتملجلت حتدف  هتل ضينريندهل اول او مبلؿ را ػ   كهػ   رتتػي كثعةػي 

را ػػ ي ضلتتػػي ملصػػي ا  ػػ   راػػ م كتمػػر ضػػ  راتػػلس يف شػػم  هػػينررم تػػله  ال ػػا ا دػػافق راػػار ح رظتلػػدمل ا  عػػلة ك 

 .)823ص، 8118، .)شاكر الووزرؿ كراتلعلفراينريند يف اينرر ي    جينرا  رطتينؼ ك ر

 :  دمث  يف: كهتلؾ ثبلثي جينرا  جالاعي يف را   

 ك  ا  رظتد ةا رافملهي.  راشخج جم رظتدفمل ا ل  ل رصتلمعي كراوة عي كرالوفولاعي -

 راوم عي جم راوم علت راوة عي كرالوفولاعي رظتلدخااي يف إودلج رافملهي. -
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كهمػ ر ولػدطعر جف وةػينؿ  هتػلؾ    لاتمدػي كراملرتمػل ا   راػ م جوػدا ككتػلم   كقػلراتل ا جم راومػ  رافمػلها  -

 .(02ص  ،8118 ،.)شاكركت وب رضتاتث جو را    دكف ذ ل ه   راوينرا    ثبلثي جينرا  ا فملهي

جف را ػػ   هػػين وشػػلط   نتمػػو راةػػينؿ  كاػػو مػػبلؿ اػػلمت جلتػػل اػػو  ولتفػػلت ا  ػػ   اػػبوه راو مػػلء كرافبلاػػفي

ض ػػينرة جفينتػػي جك اتظمػػي ال دشػػلؼ  رابع ػػي رحملعطػػي ضػػل اػػو   ـ ضػػل رافػػلد اػػينرء طفػػبل جك  بػػار  فلدتػػل جك رتلجعػػلتةػػين   إولػػل 

كضلادػلجن ا  ػ   جقتعػي ضلاتلػبي ألم   ك  ػلتن راطلقػي رازر ػاة  كتشول ضلا  ة ك رظتدوي ك رافل ػاة  جشخلص جك هعلة جك اغي

 : ف ي جملتي وارر ل يف راوت ل رظتينرجن

 أهداف الضحك:أهمية و  -8

تمدشػػن راطفػػ  جك رظتلرهػػق اػػو مػػبلؿ را ػػ   رامثػػا جػػو وفلػػل كجو رابع ػػي راػػ  توػػع  فع ػػل يعػػث تومػػ  ج ػػ   

ر قػلـ ضلؾتػلز اػل كتػينفل اػل رافلصػي يف رظتدوػي رامبػاة كملصػي إذ   اشلر ي رضتعلة ار رآلمػلتو لخا  ظت   دل  كت يب رنبدل يف 

إذف فلا ػ   اػل  جدكررر  لضينتػي كوفلػعي   كتلػلجا يف  و ػح تػب  رالوفوػلالت  لكرا مل  لف ه ر رال   تلبب ال راللكر 

 : كنتمو   خعج جقتعي را     لادلجن  ا مي ضتعلة رافلد

 األهمية النفسية للضحك:   -8-0

 تة   او راة ق كت ب  راشخج ض  ي رعاة. -

 تتما رال  لؿ ار رحملع  رالردملجا كتمدلب شوبعي. -

 .إدالج راشخج يف ر دمر -

 جتاال تغزك را     مينف قلدر ج   ف ح ال كتلم فع .  -

كراػػػ م تػػػلثل ضػػػاكر  ج ػػػ  جػػػبلج   ك مػػػل رجدػػػ ت رافملهػػػي كرا ػػػ   اػػػو رألدكرت رظت مػػػي يف راوػػػبلج راتفلػػػا -

اػػلقتا يف زتػػػلدة قػػػارهتح    مػػػل ج ػػا ضوػػػه رابػػلهث  جف اشػػػلهاة رألطفػػلؿ ألفػػػبلـ رامل ػػينف راشػػػل وي    رابػػاف

 مػل  بػ  جف اثػ  هػ   رألفػبلـ قػا    ك ة عػ  روزجػلر ح كتػعة ح  شم  ر   كجف ػ ج   حتم  رآلالـ رضتلدة ض
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)  ػػػػػػػػلاة ق كراو ػػػػػػػػبعي كراوار عػػػػػػػػي.    لػػػػػػػػلجا جت ػػػػػػػػل يف حتلػػػػػػػػ  هلاػػػػػػػػي رألطفػػػػػػػػلؿ رظت ػػػػػػػػلض  مبشػػػػػػػػل   وفلػػػػػػػػعي

https://aawsat.com/home/article- p2) 
 :االجتماعية للضحكاألهمية  -8-8

 هتلؾ كظل ن ذرت راطبعوي رالردملجعي  ج   ؿتين ملص  جهح ه   راينظل ن: 

 حتةعق رادينرص  ك رادفلج  رالردملجا ض  رألفلرد ك ر دمولت. -

  إزراػػي رطتػػينؼجك جػػو طلتػػق إثػػلرة رالهدمػػلـ  ك   ؽتلراػػي راػػد مح يف اػػ ينؾ رآلمػػلتو جػػو طلتػػق رالػػخلتي اػػثبل -

 لكز رالشتعلت.كرادشالعر او مبلؿ جت

  ومس رافملهي   ا  رافلكؽ يف رظتملوي را ر بعي رألج   ك رألدىن  ض  رألفلرد جك رصتملجلت. -

  لدخاـ يف ا لرتي رال طي ضاشملعتل رألالتي اثبل. -

 تلرد او راتلس اولفد ل جك رضت ر ات ل.   لدخاـ يف وة  رظتو ينالت را   شم  ج   رجتلهلت كضعلولت اوعتي -

  لدخاـ ادوزتز رادملا  رالردملجا ض  رألفلرد كرصتملجلت. -

ضفو  جهػارث رضتعػلة رالقد ػلدتي   وم  ج   هاكث هلاي اػو رادط ػا رصتمػلجا ابلوفوػلالت رالػ بعي رظت ر مػي -

 رالع ي اثبل.

 ومػػػ  ج ػػػ  حتاتػػػا جفتػػػلط رالػػػ ينؾ رظتةبػػػينؿ اػػػو مػػػبلؿ راتشػػػلطلت اػػػبوه رظت ػػػلر  يف ر دموػػػلت  كذاػػػ  اػػػو  -

 ؿ راتةا كرالخلتي كرامشن ا مثلاب كراوعينب رالردملجعي رالل اة.مبل

 للجا جم علت حت عػ  ضوػه جفتػلط رافملهػي   لاتمػلت جك راملرتمػل ا  ج ػ  اولفػي رجتلهػلت راتػلس  كاعػينعتح  -

كروشػػػغلالهتح  ؽتػػػػل قػػػا تلػػػػلجا ضوػػػه صػػػػتلع راةػػػػلرررت ج ػػػ   وػػػػات  ضوػػػه راةػػػػلرررت رطتلط ػػػي  كحتلػػػػ  ضوػػػػه 

إذر  ػػػػينرفل اػػػػات ح راػػػػينجا ضاقتعػػػػي هػػػػ   راد  ػػػػعبلت  ك ػػػػينرفلت اػػػػات ح رالنبػػػػي كرإلرردة جت ػػػػل.  راظػػػػلكؼ رالػػػػع ي 

 .( 257-258ص، 8118، )شاكر

https://aawsat.com/home/article-%20p2
https://aawsat.com/home/article-%20p2
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 كها  مل ت ا: "ازئيفي"    ك رافملهي را  ذ لهل  ا وفس رالعلؽ هتلؾ فينر ا ككظل ن  كيف 

 .راتةا رالردملجا 

 .رادخفعن او كطاة راةعيند رالردملجعي 

  رافلد يف رصتملجي. لاعخ ج ينتي 

 .جا ينب ظتينرر ي رطتينؼ كراة ق 

 .(825ص، 8118، )شاكركطت ا هلاعل جف رافملهي راواكروعي  كرصتتلعي كرالردملجعي  فملهي  آاعي دفلجعي .

 :األهمية الفسيولوجية للضحك -8-6

 تة   او راشوينر ضلأل  مبل يف ذا  ج  راد لب رظتفلص . -

 رألدرء رال عح صت لز رظتتلجي. -

 اث  صعت "رضدلح ثبلث الرت    تيـن كتو  جم دكرء نا تلكرم". ف تلؾ

(http://www.alriyadh.com/1082405.) 

جػػلؼ ا  ػػ    جقتعػػي  وػػبلج ألكرػػلع رإلولػػلف اتػػ  راةػػاـ  ك   كإتػػلفي إىل  ػػ  اػػل  طلقتػػل إاعػػل يف هػػ ر راوت ػػل    

فينر ػػا رتػػي يف تػػغ  راػػاـ  ك رادػػتفس  كجم عػػلت رعتػػاـ ك رابتػػلء راو ػػينتي  درمػػ  رصتلػػح كصػػ ي راة ػػب  كرصت ػػلز راػػاكرم  

يف رظتػػخ   إتػلفي إىل ضوػه رافينر ػػا رألمػلل اثػػ :  ةينتػي ر ػلز رظتتلجػػي  راػ ملء رصت ػػلز راو ػيب  إفػلرز هلاينوػػلت رألوػاركف 

) كراػػػ  هػػػا مبثلضػػػي رضتػػػلرس راطبعوعػػػ  رظتػػػارفو  جػػػو رصتلػػػح تػػػا رأل  ك رادػػػين ل  ك ثػػػا اػػػو رألزاػػػلت رصتلػػػمعي ك راتفلػػػعي. 

 .   ( 501ص، 8118، شاكر

  فبل كتب ج عتػل جف ودغلتػ  راتظػل  كاو مبلؿ رادطلؽ إىل جهح رألدكرر او ؼتد ن راتينرها را  تةيـن يتل را    

كهػػا    ف ػػل جػػاة اعػػزرت كم ػػل ج تتفػػلد يتػػل  شػػاء ملصػػعي نتدػػلز يتػػل جػػو نػػا   كهمػػ ر رألاػػل اػػر را ػػ  جػػو جف امػػ  

 : ت ا مل
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 خصائص الضحك:  -6

 تدمعز را    مبل ت ا:

 رصتينروب رظتولفعي او مبلؿ رإلضارع ك راف ح كراد كؽ. -

 رصتينروب رالوفولاعي او مبلؿ رظتشلجل رطتلصي ضلادل عي. -

 ؿ را    ضاصينر ل كوغمل ل.رصتينروب رالمينوعي او مبل -

 رصتينروب رالردملجعي او مبلؿ رادفلج  كرال  لؿ رالردملجا. -

او رظتممو جف توا رادبلجب را فظا ملصي او م ل   ل كاعزة او ؽتعزرهتل ألوػل تبوػث يف ق ػينب راتػلس رالػلكر   -

ضلام مػػػػلت كرصتمػػػػ  ألف ضوػػػػه رألشػػػخلص اػػػػو ذكم راػػػػ  لء را غػػػينم تةيناػػػػينف ضلادبلجػػػب   كتثػػػا فػػػػع ح را ػػػ  

ص ،8118،شددداكر)فعغػػػاكف صػػػينرهتل ضطلتةػػػي جتو  ػػػل  شػػػبل را فػػػظ راةػػػامي  ػػػا  وطػػػا اػػػاركال ومػػػل.   كراوبػػػلررت

06). 

 نلابل ال تدلح ضلادبلعطعي. -

 توم   ميناا يف رالعطلة. -

 تللجا يف رالعطلة ج   راة ق ك را لرجلت راتفلعي راولدتي. -

 ت.تللجا يف  و ح راطلؽ رظتخد في ضت  رظتشمبل -

 تللهح يف ختفعه هاة را غينط راتفلعي  كتللجا ج    ةععح راة ق هعث تلدم إىل ختفعن ها ل. -

 رظتبلاغي كرادفلتا. -

 راةارة ج    شن راوعينب. -

 رافملهي. -

 رادبلع . -
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 : يف راوت ل رألي  إاع  رآلف  ينتع  ألوينرع را     كضوا الد جهح رطت ل ج

 أنواع الضحك: -2

هتلؾ راواتا او راولا   يف غتلؿ را  ي راوة عي تلدخااينف رافملهي ك را    ظتلػلجاة رظتلتػ  يف اينرر ػي جك  

رادولاػػ  اػػر غتمينجػػي ادتينجػػي اػػو رظتلػػل   راتفلػػعي ك رصتلػػاتي  كهػػ   راوبلرػػلت رظتخد فػػي اعلػػا ملصػػي ضلاوػػلا   يف غتػػلؿ 

ضشػم  فػػلدم جك يف غتمينجػلت ا ملػػلجاة يف جػبلج راشػػخج  رالجلتػي را ػػ عي  كنتمػو ؽتلراػػي ضوػه هػػ   راوبلرػلت إاػػل 

كتبػػاك جف راةػػينؿ رظتػػػاثينر "را ػػ   جف ػػ  دكرء" ضػػػل شػػاء اػػو را ػػػ ي  جك رمبػػل  مػػل قػػػلؿ فػػينادا "إف راطػػب هػػػين فػػو إضةػػػلء 

 كاو ض  جوينرع را    إاع  ال ت ا:  رظتلته الدمدول ضعتمل  ولصتل راطبعوي او التل"

 العالج بالفكاهة:  -2-0

جت ػػػل ضلافملهػػػي راوبلرعػػػي ضلاػػػػدخارـ اػػػينرد فملهعػػػي اثػػػ : رامدػػػػب  راػػػ راا  رالػػػعتمل  راة ػػػج ادشػػػػالعر كتوػػػلؼ 

رظتتلقشي راوفينتي طت رت رظتلت  رافملهعي رطتلصػي  كنتمػو راػدخارـ هػ   رادةتعػي اتفػلدتو جك يف إطػلر غتمينجػي ك اػو جعػينب 

ر مينجػي فملهعػي  كاػو رظت ػح جف تمػينف رظتوػلجل ادفػلجبل ه ر راوبلج هػين اػو را ػوب  ةػامي اػينردر كتػاهل رتعػر رظتشػلر   يف 

 .( (https://ar.wikipedia-org"ت    التل  كال تلخل ات ح"

 :أنواع  الفكاهة و أساليبها -2-0-0

تمػل ذهػب رآلمػػلكف إىل قلػح ضوػه رابػلهث  رافملهػي إىل رظتػػزرح ك رعتػزؿ ك رالػخلتي ك را وػب رظتوتػػينم ك را فظػا  ضع

رادينرتي ك رظتفلرقلت   مل قلؿ رآلملكف ناهح جول رادفلمل ك رظتبلاغي جك راد ينتػ   كهتػلؾ اػو رابػلهث  جت ػل اػو تةلػم ل إىل 

راظػلؼ ك رالػػخلتي ك راػد مح  كاػػبب هػػ ر رالمػدبلؼ تلرػػر إىل  ةػلرب اوػػل  هػػ   رام مػلت رالصػػطبلهعي ضلإلتػػلفي إىل 

راينرار حتدينم ج   رتعر رألشملؿ ك را ػينر رامبلاعػي راػ  عتػل جدىن صػ ي ضإدمػلؿ رالػلكر ك رافػلح يف جف رافملهي مبف ينا ل 

  راة ينب كر ب رالضدللاي ك را    يف كرين  راتلس:  

https://ar.wikipedia-org/
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  رادبلجػػب را فظػػا: متػػدج يتػػ ر راتػػينع اػػو رافملهػػي ضوػػه رألشػػخلص ذكم راػػ  لء را غػػينم فعةيناػػينف ضلادبلجػػب

فعغػػاكف صػػينرهتل ضطلتةػي جتو  ػػل  شػػبل را فػظ راةػػامي امت ػػل  وطػا اػػااينال ومػػل ضلام مػلت ك رصتمػػ  ك راوبػلررت 

 الملر تثا را    ك رافلح ك رالوبللط.

  فملهػي رظتينقػن: فملهػي رظتينقػػن ال  ط ػب إاةػلء اػػو جهػا ضػ  تفلتػػ ل هػاكث جاػل مػػلرج جػو رالػعطلة جك نػػا

اوا اوػلكؼ ضلصتػا ت ةػا ػتلتػلة رػلدة ك اااينؼ متلان طبعوعي رظتينقن كادط بل ل ج   ابع  رظتثلؿ جاػدلذ رػل

 راطبلب تلدموينف ضلهدملـ كفالاة تلة  ج   رجال  دلب.

  رالػػػخلتي كراد مع ػػػلت رالػػػلملة: رالػػػخلتي هػػػا جف تةػػػيـن راشػػػخج اػػػل ضػػػلادو عق ك رالػػػخلتي اػػػو جهػػػارث جك

شػػلة  جاػػػل جشػػخلص ضطلتةػػي ابلشػػلة جاػػػل راد مػػع  رالػػلمل ف ػػين قعػػػلـ جهػػا رظتد ػػاث  ضلالػػخلتي ضطلتةػػػي نػػا ابل

راد مع  راللمل ف ػين قعػلـ جهػا رظتد ػاث  ضلالػخلتي ضطلتةػي نػا ابلشػلة جتتبػل ائلهػلرج ك إثػلرة رظتشػل   فعةػيـن 

ضػػػػلادولته ك راد مػػػػع  ال ػػػػزر ج ػػػػ  رز عػػػػي ختػػػػج راشػػػػخج جك رألشػػػػخلص رظتوتعػػػػ  كال تف ػػػػح هػػػػ ر راتػػػػينع اػػػػو 

 راد مع لت إال او  لف تولؼ طبعوي رظتينقن.

 ا ج ػػ  فمػػلة كوػػج ك إاةػػلء كم فعػػي ثةلفعػػي  كراتمدػػي جوػػينرع ات ػػل: رالػػلرؿ ك رصتػػينرب كهػػ ر راتمدػػي: راتمدػػي  ودمػػ

راتينع تمثل اال را غلر  رافملهي هػا طلتةػي ظتةلكاػي رظت ػل ب ككاػع ي ا  فعػي جػو راػتفس تػا رامػلب كوظػلة 

 (. 7.3ص  ،8100، رافع ) ضلشتي إىل را رت ك رآلملتو كراول . 

  :بنية النكتة وخصائصها -2-0-0-0

او راتلهعػي رادلرمتعػي  ضػاجت درراػي رافملهػي  يف اعػارف راف لػفي  ك ػ ا  اعػارف ج ػح راػتفس  درمػ  ر ػلؿ رطتػلص 

  اث ػػل اثػػ  را ررعػػاتل  كرصتمػػلؿ راشػػم ا  كرعتػػلراين  ف ػػي اػػو the comicضو ػػح رصتمػػلؿ. كقػػا  ػػلف ا ػػط   رظت ػػ   

ضوػه رافبلاػفي  كضوػه ج مػلء راػتفس  ضػ  اػل تػارؾ ج ػ   راف لت رافلجعي درم  هػ ر راو ػح  كهتػلؾ  شػليتلت جشػلر إاع ػل

 جول رتع  كال تارؾ ج   جول ا    جك اب ا فملهعل.
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كاػر  طػػينر يػينث رافملهػػي ج ػ  ؿتػػين الػدة  جػػو غتػلؿ رافػػو  مػبلؿ رات ػػن راثػل  اػػو راةػلف راوشػػلتو  ظػ  ضوػػه 

 رابلهث  تل اكف كريند رينروب  شلضل ا مي ضعت مل.

(  كهػػين  8100_8990) D .E. Berlyne" دانيددال بددرلين" جػػل  راػػتفس رامتػػام كقػػا  ػػلف هػػلالء رابػػلهث 

دػػ كؽ رافػػت اػػو صػػلهب جهػػا جهػػح رإلاػػ لالت رالػػعميناينرعي رضتاتثػػي يف غتػػلؿ راارراػػي راتفلػػعي ا لػػ ينؾ رصتمػػلجن جلاػػي كا 

كجم عػلت  ػ كق ل ج ػ   كنتمتتل   خعج كر ي وظل ه ر راول  هينؿ رافملهي جلاي  كراتمدي ملصي    اتظينر جتلتيب ملصي

 رات ين رادلجن:

رألجملؿ رافتعي كرظتثارت رافملهعي    ل ججملؿ رتلاعي ذرت م ل ج اش  ي جاتاة  ك ودما قعمػي راتمدػي  اث  ػل  -

 يف ذا  اث  رألجملؿ رافتعي رادشمع عي  مل قلؿ ضلا   ج   رابتعي رادشمع عي عتل.

  وب جم علت هب رالادطبلع كرال ينؾ رالادمشليف دكرر ا مل يف رادثلرة رال ينؾ راارفوا اػال رإلولػلف  ؽتػل  -

كتو ػػل تب ػػث جػػو را فعػػل جك رادلػػ عي  كذاػػ   ػػا تدخفػػن اػػو راشػػوينر ضلظت ػػ   ككتػػاد طلقدػػل راوة عػػي كراينراروعػػي  

ي اػػو رظتثػػارت   مػػينف م ل  ػػ ل رابػػلرزة كاػػ ا  فإوػػل تلػػو  كررء رطتػػ رت رصتاتػػاة راػػ   شػػدم  ج ػػ  جفتػػلط ملصػػ

قػػػلدرة ج ػػػ  راػػػػدثلرة رصت ػػػلز راو ػػػػيب ائلولػػػلف ضطلر ػػػػق اتلاػػػبي كؽتدوػػػػي  كاػػػو ضػػػػ  هػػػ   رطتػػػػ رت: رطتػػػ رت رافتعػػػػي 

كرصتملاعػػي كرافملهعػػي ) كات ػػل راتمدػػي(. كال نتعػػز ضػػلا   ثػػار ضػػ  رألجمػػلؿ رافملهعػػي كرألجمػػلؿ رصتملاعػػي  فلصتينروػػب 

  ثاة.  رظتش  ي ضعت مل

 ومػػ  رطت ػػل ج ؽتعػػزة ا مثػػاة رصتمػػلجن جك رافمػػلها ج ػػ  إهػػارث هلاػػي راػػدثلرة ملصػػي ؽتعػػزة يف رألر ػػزة رضتعينتػػي  -

ا مد ةػػا  ك ػػاؿ هلاػػي رالاػػدثلرة هػػ   ج ػػ  اػػال هػػاكث رادتبػػل كراعةظػػي كرإلثػػلرة يف رصت ػػلز راو ػػيب ااتػػل جتػػاال 

 رادةب  ه ر رظتثا رصتملجن ) رافت جك رافملها (.

 ،Arousal potentialإف او جهح م ل ج رظتثا رصتملجن ال تلم  ضػػ "ر ػا رالاػدثلرة"  "برلين"  قلؿ   ا -

ك ػػلف تة ػػػا  ضػػل اةػػػلر رالاػػدثلرة راولاػػػي راػػػ  تلػػدثاهل اثػػػا رتػػلجن ضوعتػػػي  كراػػػ   لاػػ  ضوػػػا ذاػػ  إىل قشػػػلة رظتػػػخ  
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ألجمػػلؿ رافتعػػي كرافملهعػػي ج ػػ  رالاػػدثلرة كحتػػاث إهللاػػلت رظتدوػػي جك رأل   كتودمػػا "ر ػػا رالاػػدثلرة" جم قػػارة ر

راػػػػح م ػػػػل ج رظتةلروػػػػي " بددددرلين"رظتتلاػػػػبي ا ال ػػػػلز راو ػػػػيب ج ػػػػ  جػػػػاد اػػػػو رطت ػػػػل ج جضلزهػػػػل اػػػػل جط ػػػػق ج عػػػػل 

Collative variable  جف     رطت ل ج رإلدرر عي رظتمعزة ا مثارت رصتملاعػي كراػ  حت ػ  ج ػ  جاػلس رظتةلروػي

ومددػ  ( جك ج ثػل اػو جرػ  رالمدعػلر كرادف ػع  ضعت مػل. كجهػح م ػل ج رظتةلروػي ض  جم ػ  رتػلاع  ) اػينهد  جك 

رظتمعػػػزة ا دمعػػػز رصتمػػػلجن  ملصػػػي يف غتػػػلؿ رافملهػػػي يف رجم ضػػػلا : رصتػػػاة )  ػػػينف راتمدػػػي اػػػثبل راتػػػاة جك قانتػػػي (  

(  كراغمػينض )   كرا  عب )  ينف راتمدي ال بي كؽت ػينءة ضلاوتلصػل كرألهػارث  جك ضلػعطي  شػدم  ج ػ  جتلصػل ق ع ػي

(   ينهنػل كرتػ ي ضاررػي قػا  ثػا رظت ػ  ينف راتمدي نلا ي ضارري  باة يعث تلدو ػا ج ػ  رامثػاتو ف م ػل  جك  

 كنا ذا  او راوتلصل.

يف جثتلء جم عي رضتما اتمدي ال  دزرتا هلاي رالادثلرة درم  رصت لز راو يب ا مد ةا ج   ؿتػين ادزرتػا رجدمػلدر ج ػ   -

معزة عت   راتمدي )  ينهنل راتاة جك ااهشػي جك ال بػي  شػدم  ج ػ   تػلقه يف رظتوػا ...رخل (  م ل ج رظتةلروي رظت

كجتاال  مينف ه   رطت ل ج رطتلصي ضلاتمدي اثبل شاتاة راينتينح  شاتاة رابللطي  كاو مث ال  شػم  ج ػ  جم 

مث راتفػينر ات ػل  جك راةػينؿ جت ػل   تلقه فإهنل ادثا اال رظتد ةا رق  قار او رالادثلرة  كج   قار او رظت ػ   كاػو

جال إذر  لف راومس هين راةل ح  جم  لوػا راتمدػي شػاتاة را  عػب    "  جك "اثاة ا م  "  جك "اخعفي"إهنل "قانتي

كراغمػػػينض كرادتػػػلقه  فإهنػػػل اػػػ فر اػػػو الػػػدينل رالاػػػدثلرة راو ػػػبعي اػػػال رظتد ةػػػا  ك لػػػدغلؽ فػػػ ة طينت ػػػي اع ػػػلكؿ 

ل  كاػػو مث فإوػػل اػػعب ؿ ر ػػار  بػػار كتو ػػل تشػػول ضوػػاـ رالرهػػي  كاػػو مث راتفػػينر جت ػػل  ف م ػػل جك اولفػػي اػػل  لتػػا قيناػػ

كامو اين  لوا راتمدي  شػدم  ج ػ  قػار اديناػ  فةػ  اػو راغمػينض كرا  عػب كرادتػلقه  يعػث  ومػ  ج ػ  رفػر 

جتػػاال تةػػيـن الػػدينل رالاػػدثلرة ) ضاررػػي  بػػاة ( اػػال رظتد ةػػا ضلهػػي جك ضتظػػي يف رابارتػػي مث تػػتخفه هػػ ر رظتلػػدينل 

رظتلقدػي هػ    Uncertaintyرافلد ي  رادتػلقه  كذاػ  اػو مػبلؿ  غ بػل ج ػ  هلاػي جػاـ رادا ػا جك جػاـ راعةػ  

 ومدي اثاة ا مدوي كرا   . -"BERLYNEبرلين" مل رجم -فإهنل ادمينف 
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رادػ كؽ  إف ال لتاث جتػاال  شػدم  راتمدػي ج ػ  قػار اديناػ  اػو را  عػب كرصتػاة كراغمػينض...رخل مػبلؿ جم عػي -

عتػػل هػػين اػػل ت ػػا:  د ػػلؾ هػػ   راتمدػػي جكال ضوػػا راػػدثلرهتل ضتػػلالت رادينقػػر كهػػب رالاػػدطبلع اػػال رظتد ةػػا  كاػػو مث 

 لفػػر هلاػػػي رالاػػػدثلرة ااتػػػل ج ػػػ  ؿتػػػين  ػػػاركتا  مث فالػػػاة   ػػ  راتمدػػػي إىل اػػػل تلػػػم  ضلضتػػػا راػػػ م لتػػػث را ػػػ   

ؿ رظتفػلرط يف الػلر رضتػاث راػ م  ػاكر هيناػل جتا   إهنل رظتتطةي را   شػدم  ج ػ  نمػينض افػلرط ودعالػي ا د ػين 

 .(811ص، 8118، )شاكرراتمدي هتل.  

 العالج بالضحك:  -2-8

إف اثػػػارت را ػػػ   يف هعل تػػػل اولكفػػػي اثػػػ : راتػػػلس  جشػػػعلء اػػػو اله ػػػي راطفيناػػػي  ضوػػػه رظتينرقػػػن  كهػػػ  رألفػػػبلـ 

راػػ  قػػاا ل رظتػلته  تومػػ  راطبعػػب ج ػػ  كراتمػا  راميناعػػات   كاػػل إىل ذاػ  ؽتػػل كتو تػػل و ػػ    كراػدتلدر إىل رظتو يناػػلت 

إوشػػلء ا ػػن شخ ػػا ا فملهػػي ا ملػػلجاة يف جػػبلج را ػػ    يف هػػ ر راتظػػلـ  تػػارس رظتػػلته رادػػارتبلت رألالاػػعي راػػ  

نتمتػػل ؽتلراػػد ل  كتودػػ  رعتػػاؼ اػػو هػػ   رادمػػلرتو هػػين رادػػ  ا ضاقتعػػي راوبلقػػلت ك راػػاجح رالردمػػلجا  اػػو رظت ػػح جف تمػػينف 

، وطددن النهددار.comشددبا  ): لكال يف راوت ػػل رظتػػينرجن ضلادف ػػع كهػػ ر اػػل اػػتدت    رظتػػلته دجلضػػيل تد ػػينر رظتوػػلجل هللاػػل ظتػػ

 (.0ص، 8102

 الخلفية النظرية للضحك: -5

ولدولض يف ه ر راوت ل راتظلتلت رألالاعي راػ  ظ ػلت يف غتػلؿ ج ػح راػتفس  كهلكاػا جف  فلػل هػ    راظػينرهل  

رظتمعػػزة راػػ   تلكاد ػػل كرطتلصػػي ضلافملهػػي ك را ػػ    كاػػينؼ وبلهػػظ جف  ثػػار اػػو هػػ   راتظلتػػلت  إف   تمػػو    ػػل  تةػػيـن 

 :و ملءكرا  ج   جالس جفملر كردت هتل جك هتلؾ اال ضوه رافبلافي

  :بدايات النظرية األولىا -5-0

يف ه   راتظلتي ولدولض يف غتلؿ ج ح راتفس  كرا  هلكاا رالض  ض  ظػلهلة رافملهػي كرا ػ    اػو ولهعػي كضػ  

راوم عػػلت رالػػعميناينرعي راوة عػػي جك رالوفولاعػػي جك رالردملجعػػي  اػػو ولهعػػي جمػػلل  ك ثػػا اػػو رألفمػػلر  كاػػو ضػػ  ركرد هػػػ   
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رجدػػػ  را ػػػ    تػػػينع اػػػو راةػػػينة  هعػػػث قػػػاـ هػػػ ر راوػػػل  اػػػتي ALEXANDER BENبدددين"ألكسدددندر راتظلتػػػي "

إاػػ لال  بػػار يف غتػػلؿ ج ػػح راػػتفس يعػػث ج ػػا جقتعػػي رإلرردة ك رالوفوػػلالت يف رالػػ ينؾ  كقػػا  ولاػػ  اػػر  1902_1717

 "بينألكسددددددندراينتػػػػػػينع را ػػػػػػ   حتػػػػػػا جتػػػػػػلكتو اثػػػػػػ  "روفوػػػػػػلؿ راةػػػػػػينة" ك "رالوفوػػػػػػلالت رصتملاعػػػػػػي" هعػػػػػػث قػػػػػػلؿ "

BENALEXANDER  إف جها رألابلب رال علعي ا     هين ذا  راشوينر ضلالود ػلر ج ػ  جػاك اػل  جك ج ػ  حتػا

او   جك ا مي شلقي اوعتػي  كاػو ذاػ  اػل لتػاث ضوػا فػ ة اػو راتشػلط راشػلؽ ك رظتمثػن جتػاال تمدمػ  جمػ  رظتػلء  فػإف 

 ػػ  رإلوفاللرر لاشػػت عي اػػو را ػػ    كراػػ  هػػا هػػ ر رافػػلد لتدػػلج إىل اػػل تشػػبل مػػلكج رابخػػلر رظتمدػػيـن ضارم ػػل جػػو طلتػػق  

مبثلضي  افق يف راطلقي راو بعي را   لوا ػتبيناي جك اةعػاة مػبلؿ فػ رت راد ػام جك رألجبػلء راشػلقي رالػلضةي ج ػ  ر دمػلؿ 

 راوم  جك رظت لـ. 

ج ػػ  را ػػ ة كهمػػ ر تمػػينف را ػػ   كثعةػػي را ػػ ي ضلا ػػ ة راػػ  تلػػدثاهل رافػػينز جك راتظػػل   مػػل ت ػػب  را ػػ   جبلاػػي 

 جمينال  كا ا  قا تشول رألفلرد ضا  شاتا جتاال تمينوينف اينتينجل ا لخلتي جك را   .

قتػػل: راشػػوينر ALEXANDER BEN"" ألكسددندر بددينكاػػو هػػ ر فػػإف ا  ػػ   جت ػػلرف جالاػػعلف يف رجم "

دفينقتػل ؿتػو رطتػلص  " ض ػلكرة كرػيند كجػا ابلشػل ضبدينضلادفينؽ  ك  ا  راد لر رظتفػلرط اػو راةعػيند جك را ػينرض   ك  تةػ  "

 فت و قا و    ادولطف  ار شخج ومل تتد ل ج   م مل يف رظت لرجي اثبل "رظتبل مي" .

 :جيمس سلي و ارتباط الضحك باللعب -5-0-0

ا ينؾ را وب اال رألطفلؿ  ض  جاس غتدموتػل ملصػل  1742SLY_1923" سليرهدح جل  راتفس را تطل  "

 قاـ   تعفل تشدم  ج   رثت  جشلة ف ي ا ين عي  لدثا را    ها  لادلجن: اارراد ح  جال فعمل تدو ق ضلافملهي  فةا 

 رظتينرقن رصتاتاة رظتاهشي. -

 رادشينهلت رصتلمعي. -

 رالذر   ك راتةل ج رألمبلقعي. -
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 رال ينؾ رألملؽ. -

 اينرقن اينء رضتظ رحملاكدة جك را غاة. -

 رألهارث راطلر ي رظتفلر ي.  -

 رادظلهل. -

 تة ا رادطف   كرظت لرة يف ذا .رالنبي يف رظتولفي  كرمبل  -

 راظلكؼ رظتدتلق ي كراوبثعي جك رابلاوةيناي. -

 رادبلجب ضلام ملت. -

 رادوبا جو رظتزرج رظتلح جك رصت ؿ. -

 راظلؼ رابلرع ضارري  باة جك رادفينؽ ج   شخج ومل. -

رج جف رالاػػػدمدلع ضلا ػػػ    ينرػػػا رػػػ كر  يف   ػػػ  رالادشػػػلرة ا لػػػ ينؾ رطتػػػلص "مبػػػز  SLY "سدددليفةػػػا رجدةػػػا "

 را وب" را م تشدم  ج   رفه ا تظل إىل رظتينقن رالرهو ضطلتةي رلدة.

راةل ػػػ  ضينرػػػيند ا لػػػ ي اداررػػػي اػػػو راتمػػػين يف اػػػ ينؾ DARWIN" دارونراػػػدتدلج " SLY "سدددلي"كقػػػا ج ػػػا 

را    دتدا او رالضدللاي إىل را    ها يف هةعةي رألال  رضدللاي قا فتػا ك طػينرت  ك ػ ا  ج ػا ج ػ  جقتعػي اػ ينؾ 

 ي يف رظتلره  رظتبملة او راتمين.راانان

كرا    ااتػل  ػ ا  اػل ت ػلهبل اػو  وبػا اػ ين ا اػو رألاػينر رظتل بػي  كذاػ  ألوػل تشػدم  ج ػ  شػاء اػو دهشػي 

 راطف  رظتلهي رظتل بطي ضلصتاتا  كنا رظتااينؼ  ك  ا  ج   شاء او راداللضي راطف  راب عالي رظتل بطي ضلاد ام.

ا جك رالجدػػزرؿ راتػػل ا جػػو رالادػػارد ك رالوطػػبلؽ ضوػػا را ػػغ  ك راةعػػا. كنتػػت  كتشػػدم  ج ػػ  وػػينع اػػو رإلهلػػلس ضل ػػ

 رألشخلص راد لر او راةعيند ك رالوطبلؽ ك رضتل عي.
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تػػػلل را ػػػ    وبػػػا جػػػو رظتدوػػػي  كإف راتشػػػلط رظت ػػػلهب ا  ػػػ   تلػػػدثا ضوػػػا ذاػػػ  هلاػػػي اػػػو SLY" سدددليإف "

اينرقػػػن ا ػػػ مي  ضينصػػػف ل وينجػػػل اػػػو راينظعفػػػي رالردملجعػػػي راتشػػػينة رافلػػػعيناينرعي   درمػػػ  رامػػػل و رضتػػػا  كقػػػا تفعػػػا ج ػػػ  

 راد  ع عي. ) شعبل ضلرلينف (

كظعفػػػي را ػػػ   هػػػا كظعفػػػي رردملجعػػػي   ػػػ ع عي  كجف كظعفدػػػل  ػػػ ا  رالػػػعميناينرعي SLY" سدددليكهتػػػل ج ػػػا "  

لة رالردملجعػػي  كاػػو رألالاػػعي جػػا رادوبػػا جػػو را ػػ ة ك  وزتزهػػل  ؽتػػل تلهػػ  رظتػػلء رظتشػػلر ي ج ثػػل راػػ ملء ك جقػػ   ػػين ل يف رضتعػػ

رظتممػو جك تةػيـن را ػػ   ضينظعفػي دتلاػػمعي يف ر دمػر ك تظعمػل ك ػػ ا  تة ػ  اػػو راوػاركة ك راوػاكرف  كتػػ ز  ػ ا  راينهػػاة 

رطتلصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ضلاثةلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال رصتملجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلت  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   راتظلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلءت ك جثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلت ج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وظلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 . BERGSONETFREUD"فرويد"و"برجسون"

 مكدوجل وغريزة الضحك: -5-0-8

 MC "مكددددوجل"هػػػ ر راوػػػل  جومػػػل جف را ػػػ   هػػػين  وبػػػا جػػػو را ػػػ ة  كضلمد ػػػلر رر ةػػػ  را ػػػ   يف رجم 

DOUGALL ااػػػ ينب   ػػػ ع ا تػػػلكرم اآلثػػػلر راتلجتػػػي اػػػو رادوػػػلطن ضػػػ  رألشػػػخلص  كاػػػو دكف هػػػس مػػػلص   

قعػا رضتعػلة  ك ضلادػلجن  تدو ق ضاشعلء اثاة ا     يف رطتلرج  كرجد  را    جول او دكول ال تلدطعر رإلوللف رابةػلء ج ػ 

 هين كاع ي ا بةلء ك رادملرر رضتعلة.

جكؿ اػو رقػ ح جف را ػ   نتمػو جف ت وػب دكرر يف رادة عػ  اػو رآلثػلر  MC DOUGALL "مكددوجل ػلف "   

 .(023.020ص، 8118، )شاكرراتلرتي جو     راةينل رالردملجعي را   فينض جك كهتز دجل ح رادفما راوةبل . 

 :التحليل النفسي نظريات -5-8

رتػلع رهدمػلـ اػػو قػلاينر ضتظلتػػي رادتفػعس هػػين دكر را ػ   يف رادفلتػ  جػػو رادػين ل ك را ػػغ  راػ م تػػبلـز هعػلة رابشػػل  

فباؿ او رالهدملـ ضد اتا "رظت   " رهدح ج بلع ه   راتظلتي مبتلقشي رصتلوػب راػينظعفا ك رإلرلر ػا ا  ػ   ك جضػلز ركرد 

 HERBERT SPENCER ET SIGMUND FREUD "سديجموند فرويدد"و"هربرتسبنسدرهػ   راتظلتػي قتػل "
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كق لرل قينؿ راةل     هين جف دكرجا را    تممو يف را كت  جو طلقػي فل  ػي متدزهنػل رصتلػح جك راػتفس  ابتلػل تةػينؿ 

فعةػػينؿ راثلوعػػي  كامػػػو " فلتػػ  راطلقػػي" ال تػػدح جبثػػػل ضػػ  تػػدح ج ػػػ  جاػػلس "ابػػاج رالقد ػػػلد FREUD ضػػلألكؿ  جاػػل فلكتػػا 

اد ػػػلتن" كهػػػين ابػػػاج اػػػل جقتعػػػي اػػػال راةػػػل    ضتظلتػػػي رادتفػػػعس  ألوػػػل تةػػػاـ اتػػػل  فلػػػار اوةػػػينال عتػػػ ر رصتلوػػػب راػػػينظعفا يف ضل

را ػػ   دكف نػػا  اػػو رالػػ ينؾ جك رظتشػػلجل رألمػػلل  فوتػػاال  ػػ ر ح طلقػػي اػػل اػػاتتل  فإوتػػل قػػا وفلن ػػل ضيناػػل    ثػػاة   ػػاف 

يف اشلجل كجينرطن جمػلل اوةػاة اثػ : رعتعػلـ ك راوشػق  كامتتػل ـتدػلر يف   وب ؿ غت يندر جاكروعل جك رتلتعل شلقل جك وتغمس

 ثػػػا اػػػو رألهػػػينرؿ جف وفلن ػػػل يف قلاػػػب "رافملهػػػي" ألهنػػػل  دط ػػػب ر ػػػار جقػػػ   كاػػػو مث اػػػل وفلنػػػل اػػػو شػػػ تلت وفلػػػعي جك 

ل اػػو إىل جف اػػل وفلنػػFREUD"  فرويددد"ج ػػلضعي يف را ػػ   ت ػػب  اةلروػػي اػػر رألاػػينر رألمػػلل ج ثػػل رقد ػػلدر  تػػ هب

طلقي يف را    ال نتمو اةلروي مبل تب ؿ او و ب إلضةلء رظتمبين لت اػاهينرة يف راوةػ  رابػلطت  امػا وبةع ػل يف رطتفػلء  

هعػػث جوتػػل و ػػػ   امػػا ووػػ  جػػػو رظتمبين ػػلت راتفلػػػعي ض ػػينرة تلػػم  عتػػػل ضػػاف دتػػػلر جػػو طلتػػق رظتدوػػػي يف رافملهػػي  فبعتمػػػل 

 يف ذرت راينقا " متع " او  ادينفا راطلقي راتفلعي .را    هين  تفعس جو ه   رظتمبين لت فإول هين 

 :   سبنسر و الضحك -5-8-0

 تلكؿ اينتينع رظت    او اتظينر ؼتد ن جمو ابةين   لف تػلل ضاوػل ال نتمتتػل جف وف ػح را ػ   هػ  ف مػل اػو  

   تبةػ  شػع ل اػل دكف جف وف ح راتلهعي رافلعيناينرعي را    لهبل اينرء إف ؾتح را    او رظتفلرقي جك رادلػ عي جك نػا ذاػ

ال نتمػػو  فلػػا  اػػو اتظػػينر هػػ   راد لاعػػ   إذ اػػو رظتبلهػػظ جف را ػػ   ت ػػلهبل دكاػػل هل ػػلت رلػػملوعي   ة  ػػلت جك 

راتظلتػػلت SPENCER " سبنسددرروولررػػلت ج ػػ  كرػػل رظتػػلء را ػػله   كج ػػ  صػػار  كضطتػػل  ػػ ا   كهتػػل ال توػػلرض "

ذ هين اوا ضدفلا ظلهلة جملل   لهب را ػ   هػا رضتل ػي رألملل را  رهدما ضدفلا "رينهل را   " جك جابلضل  إ

رصتلػػملوعي اػػ ر تدلػػلءؿ اػػل راو ػػي كررء هػػ   رضتل ػػلت ؟ كاػػو راطبعوػػا إذف جف ت دفػػا إىل رافلػػعيناينرعي  فإهنػػل هػػا راينهعػػاة 

 راةلدرة ج   رإلرلضي ج   ه ر راللرؿ .
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ا ذركهتػػل  كاػػو مث كرػػات عتػػل ضلا ػػ   " هػػين  فلتػػ  اطلقػػي ا ر مػػي ض غػػسبنسددركاػػ و  ػػلف را ػػ   كفةػػل اػػلجم "  

جتػاال تدفلجػ  رإلولػلف  JOHN MOREL "جونموريدلاتفػ ر اػو مػبلؿ هل ػلت راو ػبلت  فػلوفاللت  ك اػل ضتظػل "

اػػر ا ػػ   اػػل  او ػػل يف رابػػاء نتػػلح الهػػل مفعفػػل كهلػػب  كامػػو اػػو مث ضوػػا جف تفمػػل فعمػػل جتػػ مل قػػا ت ػػب  ج ثػػل 

ا  ظػػي  ادفمػلر ضػػاال ومػل  كاػػو مث قػا متطػػل ضبلاػل اثػػا را ػ    فعوػػيند إىل  الهػل  جك او ػل نتػػلح  مث تلػب  جمػػل جتػ مل

هلاي را    الة جملل "كامو او تل ؾتػا البتلػل فلػ ي يف رألاػل  ألوػل   تة ػل جاػل را ػ   ج ػ  رادفلتػ   ضػ  فلكتػا 

 هين او فو  ذا ".

 :فرويد و الضحك -5-8-8

ا     إذ جوػل اػو جدؽ ججمػلؽ راػتفس كمفلتلهػل  او ض  رظت دم  مبينتينع رFREUD "فرويد"ال نلك جف رجتتل  

تينروػػػل يف ااراػػػدل راػػػ   وػػػلؼ ضلاد  عػػػ  راتفلػػػا  اػػػ ر جفػػػلد اػػػل  دلضػػػل  ػػػلابل ج FREUD"فرويدددد"كهػػػا اػػػو جرػػػ  رهدمػػػلـ 

هػػػين واعػػػي اػػػو واعػػػلت راد لتػػػ  ج ػػػ  "رالقعػػػب" فمػػػو  FREUD"فرويدددد"را ػػػ   اػػػال    "راتمػػػا كجبلقد ػػػل ضػػػلابلكجا"

ر جشػػػػعلء مفعػػػػي  قػػػػا ال وةػػػػار ج ػػػػ  ذاػػػػ  ض ػػػػينرة ابلشػػػػلة  اػػػػ ر ختػػػػ ع راتمدػػػػي  كهػػػػا جبػػػػلرة يف رظتممػػػػو اػػػػو مبلاػػػػل جف فتػػػػل 

جو اارهتي ـتبط جمل ـتش  رإلجلرب جتل  ؽتػل تودػ  ػتلاػل " ػلضين" يف ر دمػر كاوػ  هػ ر تفلػل كفةػل FREUD"فرويد"وظل

راد فػػز ( جك ومدػػي فلاػػةي ) ختػػاـ نلتػػي  الجتػػل نػػلتد  رثتدػػ   فااػػل جف  مػػينف جاكروعػػي  ) فدخػػاـ نلتػػي راوتػػن ك رالػػخلتي ك

 رالومشلؼ(.

كهم ر دت  ل او جج  رالقبلء  تلدطعر رظتلء جف تبينح جو امتينف وفلل جو طلتق ركرتدل راتما ض  هػ  رادالػلكب  

او ل  قػا متفػا رنبػلت دفعتػي  ال تلػدطلع جػلدة جف ت ػلح جت ػل ألف رألضػينرب قػا جكصػات م ف ػل اػو قبػ  طغعػلف ر دمػر 

افػػلد جك ض غػػي راد  عػػ  راتفلػػا هعمتػػي "رعتػػين" ج ػػ  "رألوػػل" ك راتمدػػي ج ػػ  هػػ ر رألاػػلس جبػػلرة اػػو جاػػ ينب ا ػػ ب ) ج ػػ  ر

ه لرم ( ا دوبػا جػو ادودػل  قػا ال ولػدطعر جف ووػ  جت ػل يف راوػلدة  كهمػ ر فػإف ا مػي راتمدػي هػا "الركنػي راةعػيند كفػد  

ف ػػح ضوػه رالػػينقي إىل راتمػػا  FREUD "لفرويددد"تفلػػل كفةػل ا ػلدر ا مدوػػي    تمػو نتمػػو رايناػينج إاع ػػل"  كهػػ ر اػل 
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رظتلرتػػي  ضعتمػػل قػػا ت فػػر جت ػػل رظتػػدو ح ك رظتثةػػن ألف رألاػػل اوةػػيند يف رألاػػلس ضلامدػػب كطلر ػػن رادوبػػا جتػػل  كال شػػ  ضػػاف 

ر اػػر رجم رظتثةػػن جك رظتػػدو ح قػػلدررف ج ػػ  رادفلتػػ  جػػو  بد مػػل ضطػػلؽ جمػػلل  نػػا   ػػ  راػػ  تلػػدطعو ل رالػػينقي  كتلػػدق هػػ 

يف رضت لرة  إذ هين تلهو رادةاـ رضت لرم إىل اع  اطبينع يف ا ينؾ رابشل تتزع يتػح إىل رادلػلاا ج ػ  FREUD "فرويد"

 امبين لت جوفل ح رصتتلعي جك راواكروعي.

يف جوػػل تةػػلرب اػػل ضػػ  ا هبػػل يف رألهػػبلـ كضػػ  FREUD "فرويددد"كنػػت جػػو رإلشػػلرة ظتػػو هػػين اط ػػر ج ػػ  فمػػل

اعدلف او واعلت رادتفعس جو  با  فػلظتلء تػتفس جػو امتػينف وفلػل ضػاف ت الػا إىل ؼتل  ػي "رالقعػب" ضمػ  راتما  فمبلقتل و

ال لتم  او اوا جلـ "فينريند  شلضل  با ض   ةتعلت رافملهي ك راطلؽ راػ  اػو مبلعتػل تػدح حتلتػن جفملروػل راػ   لػدعةظ 

رجتػػل يف رظت ػػ   كضػػ  وظلتدػػل يف  فلػػا رألهػػبلـ   "هػػ ر تػػلض  اػػل ضػػ  FREUD" فرويددد"يف رألهػػبلـ  كاةػػا رو ػػل رجم 

 إذر جهنل جت ل كاع ي مارع دتلرس جتل  رالقعب".

 نظرية المفارقة: -5-6

 وا ه   راتظلتي رأل ثل شعينجل كشػ لة يف  فلػا "را ػ  " كاوػ  هػ ر توػيند إىل ر لػلج ل  كهػين رألاػل راػ م مينعتػل 

هػػ   راتظلتػػي ضااػػبلب را ػػ   كاف يناػػل جت ػػل  كهػػا اػػبلؼ جف  فلػػل اتػػل ج ػػ  قػػار ؽتمػػو اػػو جفتػػلط رظت ػػ    رهدمػػا 

كرهػدح HENRI BERGSON " هنريبرجسدونوظلتػي رادتفػعس راػ  رهدمػا ضينظعفػي را ػ  . كاػو ركرد هػ   راتظلتػي "

 تو  جو "رظتتطق راوة ا" .SCHOPENHAWER " شبنهاور"ضلاولؼ رالردملجا" جال "

  ار:كفعمل ت ا راشلح ضلادف ع     ج ى 

 : ور والضحكشبنها -5-6-0

جم يف إطػػلر رألدكرت رظتولفعػػي راػػ    را ػػ   اػػو زركتػػي راػػدمينركرعي SCHOPENHAWER"شددبنهاور" تػػلكؿ 

  كرإلدررؾ راػػػػػػػػػػػػػػػػينرقوا ا مينتػػػػػػػػػػػػػػػػينجلت يف رطتػػػػػػػػػػػػػػػػلرج كرظت ػػػػػػػػػػػػػػػػ    ت وب ػػػػػػػػػػػػػػػػل راوةػػػػػػػػػػػػػػػػ  ر ػػػػػػػػػػػػػػػػلد يف دتثػػػػػػػػػػػػػػػػ  رظتينتػػػػػػػػػػػػػػػػينجلت

فمػل وودػلد  تلػدطعر يف   كدكرجعػل كتػلكضل  توا اتل رجتل اوةػينال يف شػاف را ػ   SCHOPENHAWER"وشبنهاور"
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كرىل  ولطعتػػػل اػػػػر رألاػػػػينر   كتطغػػػػا هػػػػ ر راد ػػػينر رظتطبػػػػينع ج ػػػػ  رتتدتػػػل إىل راوػػػػل  رطتػػػػلررا    ػػػينرول ضشػػػػم  اػػػػو رألشػػػملؿ

كامو طبول ه ر الضا جف تمػينف يف جاػل الػ  كاػلور   كإال   كاو مث و     فلف ش  شع ل جت ل هاثا رظتفلرقي  رألملل

ضػػلا  يف شػػاف "SCHOPENHAWERشددبنهاور"كامػػو   ر راػػ   دط ػػب رضتػػزف كرابمػػلءامػػلف رألاػػل فلروػػي اػػو رافينررػػ

ت ػػ مينف ظتينرقػػن    كامتتػػل ؾتػػا رألطفػػلؿ رألصػػغل اػػت ح  زرجمػػل ضػػاف هػػ ر تفلػػل شػػاف را ػػ     ػػل  راد ػػينر راوة ػػا ر ػػلد

ر بلطػل ضلاد ػينر راوة ػا ف ػ م ح هتػل قػا ال تمػينف اػل ر  كال اوػلرف ح رظتار ػي   ثاة ك رنح جاـ ر دملؿ   ػينررهتح راوة عػي

 .  SCHOPENHAWER"شبنهاور"كال رإلدررؾ رظتوليف را م توتع مل 

 : برجسون والضحك -5-6-8

كامو ذهػب ضتظلتدػل يف رجتػل  جرهػب اػو   تلل ضاف را    تتشا او افلرقي  BERGSON"برجسون"رنح جف 

إال جوػػػل إهلػػػلس ضلظتفلرقػػػي اػػػل ضػػػ  راد ػػػينر   راػػػ     وػػػلؼ جػػػو رظت ػػػ    SCHOPENHAWER"شدددبنهاور"وظػػػلة 

ضاف رآلررء را  حتلب رظت ػ   غتػلد جبلقػي تمدشػف ل راػ هو BERGSON"برجسون"تودةا   راوة ا كراينرقر رظتينتينجا

كهػػػ ر كرػػػل رالمػػػدبلؼ   ضػػػ  رألفمػػػلر  "  لادتػػػلقه راوة ػػػا " جك "رالاػػػد لاي رحملليناػػػي " ال  فػػػا اينتػػػينع را ػػػ   هةػػػل

رنػػح  بلقع مػػل يف راةػػينؿ ضػػاف رظت ػػ   تد ػػمو   يف رظت ػػ   SCHOPENHAWER"شددبنهاور"رصتػػينهلم ضعتػػل كضػػ  

 وينجل ال او رافلرقي كرادولرض ض  شع   رثت  .

كامتػل تػلل ضػاف هػ ر ال   ضاف رظت    تتطينم ج   جت ػل رظتفلرقػي راوة عػيBERGSON"  برجسونال تش   " 

كهػػ ر هػػين   فلا ػػ   ؽتلراػػي رردملجعػػي  نلرض رردملجعػػي اوعتػػيتمفػػا امػػا وف ػػح " رظت ػػ   " إذ الضػػا اػػل جت ػػل تفػػا ضػػا

راػػ م تفلػػل اتػػل " جف ضوػػه رآلثػػلر رظت ػػ مي ال نتمػػو  لرتد ػػل اػػو اغػػي إىل جهػػلل ف ػػا ال بطػػي مبػػل جافػػل غتدمػػر مػػلص اػػو 

كررء كرالػػبب   راوػػلدرت ك رألفمػػلر ".  مػػل جف هػػ ر تفلػػل اتػػل رالنبػػي رظت  ػػي اػػال راتػػلس يف اشػػلر ي رآلمػػلتو يف را ػػ  

 .(07.01ص ، 8101 ،.)سليمانالجي  تلق  ك اركؿ راتما كراتينررد يف ر دمر تلرر إىل ه   رالنبي 
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  كرادطلؽ ظتف ينال كرهح م ل  ل كذ ل جوينرجػل كضوػه رادفلػارت راتظلتػي  ضوا رالود لء او جلض اف   ا    

 : رآل عياوتلصل راتدينرل رآلف إىل الد جهح ال تدو ق ضلاوبلج ضلا    يف 

  : العالج بالضحك : ثانيا

 تعري  العالج بالضحك: -0

بلرػا  راػ  كتػو ل راطبعػب هين ضلولاا جبلرا الرفق ابدمل  تط ق ج عل جػلدة راوػبلج ضلا ػ   جك را ػ   راو 

را ػػػ   راولظتعػػػي  كهػػػين كاػػػع ي  الينايالالػػػSTEF WILSON HOHAYOU" سيتفويلسدددونأوهايو"راتفلػػػا 

 ظتللجاة راتلس ج   إجلدة رال  لؿ ار راطبعوي .  

ك إف اثػػػارت را ػػػ   رظتولكفػػػي رعػػػار يف هعل تػػػػل اثػػػ  راتػػػلس  ك جشػػػعلء اػػػػو اله ػػػي راطفيناػػػي ك رظتينرقػػػن ك رألفػػػػبلـ 

لته تومػػ  راطبعػػب ج ػػ  كراتمػػا راميناعػػات   كاػػل إىل ذاػػ  ؽتػػل كتو تػػل و ػػ   ك راػػدتلدر إىل رظتو يناػػلت راػػ  قػػاا ل رظتػػ

إوشػػلء ا ػػن شخ ػػا ا فملهػػي ا ملػػلجاة يف راوػػبلج ضلا ػػ    يف هػػ ر راتظػػلـ تػػارس رظتػػلته رادػػارتبلت رألالاػػعي راػػ  

نتمتػػل ؽتلراػػد ل  كتودػػ  رعتػػاؼ اػػو هػػ   رادمػػلرتو هػػين رادػػ  ا ضاقتعػػي راوبلقػػلت ك راػػاجح رالردمػػلجا  اػػو رظت ػػح جف تمػػينف 

 .   ( 1، ص 2014وطن النهار،  .comشبا  )لته دجلضي. راطبعب هللال ظتل تد ينر  رظت

 االعتبارات في العالج بالضحك:  -8

فػػت و رتعوػػل ؿتدػػلج إىل رافملهػػي ك رااجلضػػي ك را ػػ   ك رادفػػلتؿ ك رألاػػ   ض ػػلؼ راتظػػل جمػػل إذر  تػػل التػػ  جـ  

ال  امػو رافملهػي  لػدخاـ  ػ ا  يف جػبلج هػػلالت رظتػلض رافو عػي كهتػلؾ جػاد اػػو رألاػينر رألكاعػي راػ  تتبغػا كتػػو ل يف 

 افملهي ك را     كجهح ه   رالجدبلررت ال ت ا:رضتلبلف قب  رادخارـ رألالاعب را  ات  لهل يف راوبلج ضل

جقتعػػي كتػػر رطت ػػل ج رظتمعػػزة ا شػػخج راػػ م مت ػػر ا وػػبلج ضلا ػػ   يف رضتلػػبلف  كجهػػح هػػ   رطت ػػل ج هػػا: 

شتػلت شخ ػعي   و عمعػػي  وينجػل ) ذ ل/جوثػػ  (  جمػل   اػػال اػل تدمدػػر ضػل اػػو هػس رافملهػػي  وػينع رظتػػلض جك اػينء رادينرفػػق 

 او رصتينروب رظتمعزة ا شخج.را م تولوعل كنا ذا  
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هػػػ ر راتػػػينع اػػػو راوػػػبلج لتدػػػلج إىل جطبػػػلء جك اوػػػلصت  وفلػػػع  ادخ  ػػػ  يف هػػػ ر راتػػػينع اػػػو راوػػػبلج  ف ػػػعس جم 

ادخ ج يف ج يـن راتفس جك راطب راتفلا جك رإلرشلد راتفلا ت    ظتملراي ه ر راوػبلج  ف ػين  ػلف رظتوػلجل اعػلال  اػثبل: 

فظػػػي ك رال د ػػػلب ك رالػػػ بعي  فػػػإف فػػػلص ؾتلهػػػل يف راػػػدخارـ هػػػ ر راوػػػبلج اػػػدمينف جقػػػ   ك إىل رالوطػػػينرء ك راػػػد فظ ك رحملل

 راومس ص ع  جت ل.

جقتعػي كتػر طبعوػي رظتػلض جك رالتػػطلرب راتفلػا  راػ م ولػدخاـ هػ ر راتػػينع اػو راوػبلج اوػل  يف رضتلػبلف  فػػبوه 

صت لز راو ػيب  كتمػينف هػ ر جف ػ  جتػاال رألالرض قا ال ت    اول ه ر راوبلج  كات ل اثبل ضوه رتطلرضلت كإصلضلت ر

تمػػينف رالتػػطلرب جقػػلب إىل اػػل تلػػم  ضػػلألالرض راو ػػلضعي  كملصػػي رظتل بطػػي ات ػػل ضػػلاة ق  كرادػػين ل  ك راشػػوينر ضلامآضػػي  ك 

رادولاي ك رال د لب  ك ل ب  مبل اػبق تػلكرة رمدعػلر وػينع رافملهػي راػ  قػا   ػ   ا دولاػ  اػر ضوػه رظتلتػ  كال   ػ   يف 

اػػر نػػاهح  ضػػ  قػػا  لػػدثا رصتينروػػب رظتلتػػعي رطتلصػػي اػػات ح ك ػػاجم ل  فلافملهػػي راواكروعػػي  اػػثبل: ال   ػػ   اػػال  رادولاػػ 

 هلالء را تو تولوينف ق ةل شاتار.

إوػػل تف ػػ  جف تلػػدخاـ هػػ ر راتػػينع اػػو راوػػبلج  ولاػػ  الػػلجا ألوػػينرع جمػػلل اػػو راوبلرػػلت راتفلػػعي جك ضلادملاػػ  

 رال ين ا  ك راوبلج رظتوليف  ك راوبلج رصتملجا  كال شلضل ذا .او ل  كاو ه   رألوينرع: راوبلج 

إف  غعػػػا رظتتػػػلخ جك رابع ػػػي رالردملجعػػػي ك راوبلرعػػػي راػػػ  توػػػع  فع ػػػل راشػػػخج راػػػ م مت ػػػر ا وػػػبلج راتفلػػػا جلاػػػي  

كراوػػػبلج ضلا ػػػ   ملصػػػي  جاػػػل ا ػػػح  فةػػػا كرػػػات ضوػػػه راارراػػػلت جف إذرجػػػي جنتعػػػلت كهػػػينرررت الهػػػي  كاةػػػلطر اػػػو 

ت فملهعػػي تػػلهمي درمػػ  رظتلدشػػفعلت راتفلػػعي  ك ػػ ا   ػػزت  رػػاررهنل ضػػااينرف اب الػػي  قػػا تومػػ  ج ػػ   لػػعا الػػلهعل

راوػػػبلج  يعػػػث  شػػػ ؾ ضوػػػه رظتلدشػػػفعلت يف راينالتػػػلت رظتد ػػػاة رآلف يف ضوػػػه راةتػػػينرت راف ػػػل عي راميناعاتػػػي اػػػو جرػػػ  

جهػػا رإلعتلاػػلت  هػػينHOLDEN" هولدددنإدمػػلؿ ضوػػه راب الػػي ج ػػ  التػػلهل  فلظتلدشػػف  رظتػػب ا رالػػوعا   مػػل تةػػينؿ "

 رظت مي رظتلدخااي يف رظتلدشفعلت راتلر ي رآلف .
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اػػو رظت ػػح جف تلػػبق راوػػبلج ضلا ػػ    ػػارتب اؤلفػػلرد راػػ تو مت ػػوينف ا وػػبلج راتفلػػا ج ػػ  رالاػػ ملء اػػو مػػبلؿ 

اػو مث تلػلجاهح ج ػ  رتتػي رادارتبلت رظتولكفي رآلف  فلادارتب ج   رالا ملء تلا رـتفلض الدينل راة ق اال رألفلرد  ك 

رألاينر ضشم  ج ثل هعينتي  ك جق   ين لر  جك كتو  ح ج ثل اػعبل إىل  ةبػ  راتمػا ك رألفمػلر ك رألهػارث راػ  تلػدةب ينهنل يف 

 جثتلء م ينج ح اتينضلت راة ق كالدينتل ل رظتل فوي .

ضلػػ  رألشػػعلء: زهػػلة رتع ػػي  جك إف رالػػولدة هػػا يف رينهلهػػل رجتػػل  مػػلص ـتػػين رضتعػػلة  كإف رظتػػلء قػػا كتػػا رالػػولدة يف ج

" فددددونتينليجنتعػػػػي الهػػػػي  جك ق ػػػػي ؽتدوػػػػي  جك ومدػػػػي  جك الػػػػلهعي فملهعػػػػي  إف اػػػػو ج ػػػػ  اوينقػػػػلت رالػػػػولدة  مػػػػل قػػػػلؿ " 

FONTELE  جف تدينقر رظتلء اولدة  باة  امو رألشعلء را ػغاة رضتةعةعػي رظتب الػي هػا هةػل راػ    ػر رالػولدة رامبػاة

كملصػي ؽتعػزة ادفمػا رظتػلء كرتتدػل رطتلصػي ا وػل   كتمػينف را ػ   ك رادفمػل  كرادفػلتؿ ك رألاػ   فلالولدة إذف رجتل  جة ا 

 او جضلز جينرا  رادثلرة ه ر رالجتل  اال رإلوللف .

را غينط راتفلعي ك رظتلدتي ك رالردملجعي او جضلز راوينرا  رظتلببي ا ملض  كملصػي يف هعل تػل رظتولصػلة هػ    ضلػبب 

ج ػػ  ؿتػػين نػػا الػػبينؽ  ك  ػػر راب ػػينث رضتاتثػػي هػػينؿ وثػػلر را ػػغينط ك ػػ ا  رألاػػلرض رظتل بطػػي يتػػ    زرتػػا هػػ   را ػػغينط 

رآلثلر    ر راشخج   ل يف رضتلبلف  ف ا هتدح ضلصتينروب رصتلاتي ك راوة عي ائلوللف  كهتل تل ػز ج ػ  رينروػب جالاػعي  

رػػي هػػلررة رصتلػػح  ك ػػ    ػػ  رصتينروػػب اثػػ : تػػغ  راػػاـ  اوػػاؿ تػػلضلت راة ػػب  الػػدينتلت رادػػتفس  رادػػين ل راو ػػ ا  در 

رصتلػػمعي ك رالردملجعػػػي ك راتفلػػػعي راػػػ   ػػػل ب  ضينرػػػيند روفوػػػلالت اػػػ بعي  اػػػال رإلولػػػلف مػػػبلؿ اينرر دػػػل ا  ػػػغينط  كتةػػػيـن 

 راوبلج ج   جالس حتينت  رالوفولالت رال بعي إىل روفولالت ركتلضعي ضطلر ق جاتاة .

جك رظت ػػػلر   فممػػػل قػػػلؿ  ف تمينوػػػينر اثػػػ  ؽتث ػػػا راميناعػػػاتلاػػػعس رظتط ػػػينب اػػػو رألم ػػػل ع  يف راوػػػبلج ضلا ػػػ   ج

كهػػين الاػػس اشػلكع راوػػبلج ضلا ػػ   يف راينالتػػلت رظتد ػاة  فػػإف هتػػلؾ جاػػطينرة  J .Goodman" جودمددان"راػا دينر 

اتدشػػػػلة يف غتػػػػلؿ رااجلتػػػػي را ػػػػ عي  ةػػػػينؿ: إف  ػػػػ  طبعػػػػب تفػػػػ ض جف تمػػػػينف رآلف ا ػػػػ مل جت ػػػػل  كهػػػػ ر نػػػػا صػػػػ ع   

اعلػػا جاػلر اة ةػػل ضلاتمػػلت ك راد ػػلتا ك رألاػينر رظتشػػاة ا  ػػ   امت ػػل رجتػل  مػػلص  طلتةػػي اػػل  فلافملهػي  دػػام  صػػ ا
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يف جف ومػػػينف اتفد ػػػ  كاػػػله  كادفػػػل    يف إدرر تػػػل ا ينرقػػػر  كجف وشػػػالر رظتخد ػػػ  ج ػػػ  رمػػػ رع رابلػػػملت ك را ػػػ    

 كاعس ػتلكاي رو  رظتلت  ت  مينف جتينة.

 مزايا وأهداف العالج بالضحك: -6

 خعج جهارؼ ه ر راتينع او راوبلج يف راتةلط رادلاعي:نتمو   

 تل ا رارر ل را ر عي ضطلتةي افظعي كا ين عي جت ل. -

 .(522ص، 8118، ) شاكركتل ا ذر ل ج   ؿتين اتلاب يف جدرة رظت لـ كيف راوبلقلت رإلوللوعي .  -

 تارفر جو وفلل ضطلتةي كرقوعي. -

تشػػ ؾ يف وشػػلطلت وفلػػعي رردملجعػػي كرقوعػػي  كتػػدو ح راةعػػلـ ضدمععػػزرت تػػلكرتي ضػػ  امينوػػلت راينرقػػر  اػػو جرػػ  جف  -

 تلدالعب عت ر راينرقر ضطلتةي  معفعي.

 تش ؾ يف ا ين علت  ةيـن ج   جالس رظتخلطلة يف راوبلقلت راشخ عي. -

اػػو مػػبلؿ رظتينرر ػػلت را فظعػػي اوػػل  كتلػػلجا هػػ ر رألاػػ ينب رافػػلد ج ػػ  جف تػػلل هعل ػػل اػػو كر ػػلت وظػػل ؼتد فػػي   -

ك ةػػامي رادفلػػارت الػػ ين ل  ك ػػػ ا  مػػبلؿ إجطل ػػل راػػػل   ادتلق ػػي  ك ةػػامي قػػينر ح ا تدػػػل ا رالػػ بعي رظت  بػػي ج ػػػ  

 .(52ص، 8118، ) شاكرا ين ل  ككتلم ذا    ل او مبلؿ طلتةي ادفم ي  ض  الملة او ا ين ل جت ل. 

 بلؿ رظتللواة راتفلعي ك رادشالعر.دكر رظتولجل راتفلا يف  ةامي رااجح او م -

  و ح  عن تثق يف وفلل  كذا  او مبلؿ رااجح را ري را م حت   ج عل ودعالي ؾتلهل يف رظتينرر ي ار راتلس. -

 رظتلته او جل  رطتعلؿ إىل جل  راينرقر. -

 تتا رهدملـ رظتلته ضشاء ومل  نا اشل  ل. -

 تلفر او ركح رظتلته رظتوتينتي. -

 تة   او رأل  رظت    كرالاـ. -
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 تللجا ج   را كت  جو راتفس ك رالادمدلع ضلضتعلة. -

 تةينم جتا  راةارة ج   را  عز. -

 تةينم جتا  راةارة ج   را  عز. -

 تللجا رظتلرهق ج   حتل  جبلقل ل ضزابل ل. -

 ت عا رظتلته ضتعلة رردملجعي ادفلج ي  ؽتل تبوا  جو رالوطينرء كراوزاي. -

 ا  عز ج   رالوفولالت راتفلعي را  اببا رالتطلرضلت.رادخ ج او ر -

 رظتللجاة ج   رادوبا جو رظتشلجل  كراة ق كرظتعينؿ رالردملجعي  كجهبلـ راعةظي  كتللجا ج   رال  لؿ ضلاينرقر. -

 شروط العالج بالضحك:  -2

 او جهح شلكطل ال ت ا:

  ةب  رظتلته ا وبلج. -

لػػػػلجاة رألم ػػػػل ا راتفلػػػػل   هػػػػ  تػػػػدح رمدعػػػػلر وػػػػينع راتمدػػػػي جك جف تد ػػػػاد وػػػػينع رافملهػػػػي رظتبل مػػػػي ا مػػػػلته  مب -

 رافعاتينهلت  مبل تدتلاب ار رظتلته  كرادوارد  ا     كوينع اشم دل.

 رادملرر ه ينر رظتلته ا ال للت  كذا  ظتتر هاكث رالودملس. -

اػل  هعػث تػػاجح هتػلؾ جبلقػي ركتلضعػي ضػ  دررػػي راد لػو اػو رظتػلض  كضػ  الػػدينل رألدرء ك را ػ   ك رالر عػلح  -

 راثةي ضلاتفس  اال رظتلته كتللجا   يف جف تشول جول ج ين فولؿ يف ر دمر.

 أساليب  استخدام العالج بالضحك:  -5

 : ك د خج إرلرءرت راوبلج ضلا    فعمل ت ا 

 مت ج ا وبلج  قلح ملص جك قلجي ملصي. -

 جوينرع راتما كرافعاتينهلت را  تدح جلت ل يف رظتةلضبلت راوبلرعي. -
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 عح رظتلت   إىل ثبلثي جقللـ: ةل -

 رظتلت  رأل فلء  رظت دم  ضلاوبلج كرظتةب   ج عل. -

 كرهدملال.ة رظتلت  رألق   فلء -

تةيـن رظتولجل مببلهظي اال راداللضي رظتلته ا وبلج ضلا     ك لػالع  رادغػارت راػ   طػلج ج ػ  اػ ينؾ رظتػلته   -

  لاواكرف اثبل.كتبلهظ ضاقي  عفعي را     ه  ال  مينف ا ارر ا خطل   

جصػػب  هتػػلؾ نػػلؼ ا  ػػ   يف ضوػػه رظتلدشػػفعلت   مػػل مت رفددػػلح جعػػلدرت جاتػػاة راوػػبلج ضلا ػػ   يف جكركضػػل ك 

راينالتلت رظتد اة  كجصب  هتلؾ رج رؼ ادزرتا مبل تلم  طب را    ال ولدطعر ضلاطبر جف ؿتع  ام  جاػلاعب راوػبلج 

امينوػل كرهػار اػو امينوػلت جػاة طتطػ  كضػلراا جبلرعػي ج ػ   كإفتػل  ضلا    رظتدلهي رآلف  كملصي جف  ثػار ات ػل تشػم 

   ال ولدطعول هتل هين  ةامي ضوه رألفملر رصتاتاة رظتينريندة رآلف يف هػ ر ر ػلؿ  كراػ   ةػاـ رظتلتػ  ضشػم  جػلـ  اػينرء 

 ج لوينر تولوينف جالرتل رلمعي جـ وفلعي كها  لادلجن:

  : إاع  جكؿ مطينة

 : قاعة الضحك -5-0

رطتااػػػي رافملهعػػػي راػػػ   ةػػػاـ درمػػػ  رظتلدشػػػفعلت ج ػػػ  جاػػػلس  زكتػػػا رظتلتػػػ  مبالمينجػػػي اػػػو راتمػػػلت ك ك ةػػػيـن هػػػ   

رضتملتلت ك رألاولب راطلتفي ك رظتل عي  ك رعتاؼ او ذا    ل  ة ع  شػوينر رظتلتػ  ضػلأل   ك وػلؼ رافملهػي راوبلرعػي يف 

  فوػػلؿ ج ػػ   وزتػػز شػػوينر رظتلتػػ  يلػػو رضتػػلؿ تػػينء هػػ   راطلتةػػي ضاهنػػل "  فلجػػ  إكتػػلي تمػػينف قػػلدرر جتػػاال تلػػدخاـ شػػم

 رصتلما جك رالوفولجن" ك لدخاـ ه   راطلتةي يف راوبلج اا جدكرت ر علعي ها:

 مينجي ؼتدلرة او راشلر   را ين عي  رظتلال ي رظت  مي.غت 

 .امدبي  شم  ج    ثا او رامدب ك ر بلت ك را  ن رافملهعي  ك  ا  رألقينرؿ ك رااجلضلت رظت  مي 

 ينجي ؼتدلرة او شلر   رافعاتين راميناعاتي.غتم 
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 .غتمينجي او جفبلـ رالايـن رظتد ل ي راميناعاتي 

 .   ةامي  شمع ي ادتينجي او رألاولب را  دتزج ض  رظتتلفلي ك رادل عي ك را  

   غتمينجػػي اػػو جػػلكض رألزتػػلء ك رادمثع عػػلت راارراػػعي راميناعاتػػي  راػػ  تشػػ ؾ فع ػػل جػػاد اػػو رظت ػػلر  كرظتمث ػػ

 يناعات  را تو كتلل رادةارا ح إىل رظتلدشف  او جر  رظتللجاة يف راوبلج.رام

" كقػػػا جدت ؾتلهػػػل  بػػػار  ك مػػػل جدت إىل جف تتظػػػل جػػػاد  بػػػا اػػػو رألطبػػػلء ك ليزيجبسدددونكهػػػ   راطلتةػػػي رضدملهتػػػل "

 .رابلهث  ك رظتولصت  راتفلع  إىل راوبلج ضلا    ج   ؿتين رلد  كلتلكاينر  ة عاهل يف ذا  جت ل

 : كرآلف إاع  ثل  مطينة

 : العالج الجماعي -5-8

قا توم  راوبلج رصتملجا ضشم  جف   او راوبلج رافػلدم  كذاػ  ودعالػي ا دتػينع رظتدزرتػا يف رألفمػلر ك رادتشػع  ك 

رادلػعا رالردمػلجا درمػ  رصتملجػي  إف إطػبلؽ راتمػػلت يف رتلجػي تيناػا تػ مل ج ثػل اػػو إطبلق ػل ضػ  فػلدتو رثتػ  فةػػ   

ملصعي راواكل  كار كريند اللفي رلمعي ملصي ض  رافلد ك رآلمػلتو درمػ  رصتملجػي قػا  ظ ػل جصػينرت ك  فلا    ال

إنتلءرت ملصي  وزز رادينرصػ  رطتػلص ضػ  رألفػلرد  ك ة ػ  اػو راشػوينر ضػلاة ق  ك وػاؿ اػو رضتػلالت رالوفولاعػي ك رالجتلهػلت 

 راللابي.

ي ج ػػ  زتػػلدة دتلاػػ  رصتملجػػي  كج ػػ  زتػػلدة إادب ػػلر  مػػل تومػػ  راػػدخارـ را ػػ     لاتمدػػي اػػثبل مػػبلؿ رصتملجػػ

رألفلرد ضلظتشمبلت رظتينريندة اات ح كزتػلدة هػاتث ح جػو اشػمبلهتح كزتػلدة رادةبػ  ا موػلتا رصتملجعػي  كامػو هػ ر راتػينع اػو 

ا راوػػبلج قػػا تلػػدخاـ  ػػ ا   طلتةػػي اػػو رلوػػب رألفػػلرد ادالتعػػب اتلقشػػي راة ػػلتل رظت مػػي  كجت ػػل اديناعػػا جك ر دشػػلؼ جهػػ

رألفلرد درم  رصتملجي  كرو ل  ب  فارء تةيـن جفلرد رصتملجػي ضوةلضػل اػو مػبلؿ رالػخلتي ك را ػ    كاػو مث تمػينف راػاكر 

 رظتلدت ل رظتينرل ا مولجل اط ينضل هتل.
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كتتػػدا جػػػو جػػػبلج رألشػػػخلص يف رتلجػػػلت رقد ػػػلد يف كقػػػا رظتوػػػلجل كر ػػػا   كرقد ػػػلد  ػػػ ا  يف رظتػػػلؿ ضلاتلػػػبي إىل 

طق رألالاا يف راوبلج رصتملجا اعس رقد ػلدتل  فػلظتينقن رصتمػلجا اينقػن ج ثػل شػب ل ضلضتعػلة راينرقوعػي  رظتلته  كامو رظتت

ج ثل او راوبلقي راوبلرعػي يف راوػبلج رافػلدم  كاػ ا  ف ػين ج ثػل ابل مػي يف جػبلج رتػطلرضلت رادينرفػق رالردمػلجا  كتةػلؿ 

وعػػػي جشػػػخلص  مػػػينف ضعػػػت ح دررػػػلت اػػػو رادشػػػلضل كاػػػو إف رضتالػػػح رألاثػػػ  صتملجػػػلت راوػػػبلج هػػػ   تػػػ ركح اػػػلض  ستلػػػي كذتل

رالمػػدبلؼ جت ػػل  رادشػػلضل اػػو جرػػ  جف تةػػاـ  ػػ  اػػت ح رظتلػػلواة اآلمػػل  ك رالمػػدبلؼ اعدوػػلض  ػػ  اػػت ح اؤلثػػل رطتػػلص 

 .(544 - 537، ص 8118)شاكر، مبينتينجلت ادبلتتي كم رت ؼتد في كجشخلص عتح م رت ادبلتتي. 

 : تعري  العالج الجماعي -5-8-0

هػػػػين جػػػػبلج جػػػػاد اػػػػو رظتلتػػػػ   راػػػػ تو  دشػػػػلضل اشػػػػمبلهتح  كرتػػػػطلرضلهتح اوػػػػل يف رتلجػػػػلت صػػػػغاة  كتلػػػػدغ  جثػػػػل  

رصتملجػػي  يف اػػ ينؾ رألفػػلرد  اػػو  فلجػػ  ك ػػاثا ادبػػلدؿ  ضػػ  ضو ػػ ح راػػبوه  كضعػػت ح كضػػ  رظتوػػلجل  جك ج ثػػل اػػو اوػػلجل  ؽتػػل 

 .(022، ص 8111.) حنان، حتلدم إىل  غعا ا ين  ح رظت طلب  ك وات  وظلهتح إىل جالرت 

كهػػػػين جبػػػػلرة جػػػػو اتلقشػػػػي رتلجعػػػػي  عتػػػػل قعمػػػػي جبلرعػػػػي  تشػػػػ ؾ فع ػػػػل ج ثػػػػل اػػػػو اػػػػلته  يف كقػػػػا كرهػػػػا  كتولفػػػػل 

ضاوػػل جاػػ ينب اػػو راوػػبلج رصتمػػلجا  جك رادالموػػا   مينجػػي اػػو رألفػػلرد  مػػل JAMES G.DRIVER" جيمسدددريفر"

 لتاث يف راليناعين دررال  كرالعمين دررال.

عولفل جو طلتق  كصن طبعوي رصتملجي وفل ل  ففا رجتل جف جم رتلجي تدينها رافلد كإتلهػل  جك تةػلرف جال "جؾت س" ف

رافلد وفلل يتل  كتدةمج رصتملجي اارري جول تدبا اولتاهل  كرجتلهلهتل كجفتػلط اػ ين  ل   مػل اػين  لوػا اوػلتا  هػين  فد ػب  

إاع ػل  كاػعس اػو را ػلكرم جف  مػينف هػ   راو ػينتي  ج ػينتي ه   رصتملجي  ها رتلجدػل رظتلروعػي  هعػث تػلل وفلػل اتدمعػل 

 .( 27، ص0227، عبد الرحمان.) هةعةعي  هعث نتمو جف تينرا اشخج كرها ج ثل او رتلجي 

 : مجاالت استخدام العالج الجماعي -5-8-8

 تلدخاـ راوبلج رصتملجا يف : 
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 جبلج رألطفلؿ كرظتلرهة  كرالرشاتو. -

 ابلضدولد جو رألالاعب رطتلط ي  يف  لضعي جطفلعتح.تةيـن ضدةامي رات   ا ينرااتو   -

 جبلج رألالة ضا م  ل  جتاال  دفلقح رظتشل  . -

 جبلج رضتلالت رإلؿتلرفعي  كرإلدالف  كرتلح رألهارث. -

 جبلج رظتشمبلت رظت تعي  كحتةعق رادينرفق ض  راشخج كا تدل  ؽتل تينثق راوبلقي يف اعلدتو رإلودلج رظتخد في. -

 وطينرء ك رالووزرؿ كرطتال .جبلج هلالت رال -

، ص 8110) عبدددد الحميدددد، رصتمػػػلجا.ألوػػػل صػػػينرة اػػػو صػػػينر راوػػػبلج   كتشػػػم  راوػػػبلج رألاػػػلم كرابع ػػػا -

022 .) 

إف راوػػبلج رصتمػػلجا  نتػػلرس ضشػػ  رالجتلهػػلت راوبلرعػػي رظتتلاػػبي ك ػػ ر راوػػبلج ضلا وػػب   كضلادػػلجن ك خبلصػػي راةػػينؿ 

 رصتملجا.

 : أشكال العالج الجماعي -5-8-6

"رالػػعمين درراػػل" توػػا هػػ ر رألاػػ ينب اػػو جهػػح MOURINHO" مورنيددوضلادمثعػػ  راتفلػػا رظتلػػلها ؿ " راوػػبلج 

جاػػػػلاعب راوػػػػبلج رصتمػػػػلجا  راةل مػػػػي ج ػػػػ  وشػػػػلط رظتلتػػػػ   كرالػػػػمي رألالاػػػػعي عتػػػػ ر راوػػػػبلج  هػػػػا هلتػػػػي رافوػػػػ  ا مث ػػػػ   

كت ػػاؼ هػػ ر راوػػبلج إىل إجطػػلء رافلصػػي  كرادػارتب ج ػػ  راد ةل عػػي  كهػػ ر تةلضػػ  رادػػارجا رضتػػل  راط عػػق يف راد  عػػ  راتفلػػا 

ا دتفػػعس رالوفوػػلجن  كإىل حتةعػػق راد ةل عػػي  كإدررؾ فتػػ  رالاػػداللضلت راشػػلذة  اػػال رظتػػلته  كإدررؾ راينرقػػر  كحتةعػػق رادينرفػػق 

 رالردملجا  كرادو ح او رطت ة.

رظتشػػػػمبلت راػػػػ  جاػػػل جػػػػو اينتػػػػينع رظتلػػػػلهعي  فإوػػػػل تد ػػػػمو اينرقػػػػن  دو ػػػق مبلتػػػػا رظتػػػػلته  كهلتػػػػل  كالػػػػدةب ل  ك 

تينرر  ػػػل  يف درمػػػ  رألاػػػلة  كيف وطػػػلؽ راومػػػ   قػػػا تةػػػيـن رظتلتػػػ  جك رظتوػػػلجل ضدػػػااعن رظتلػػػلهعي كإملرر ػػػل جاػػػل رظتدفلرػػػينف  

 فعمينوينف نلابل  او زابلء رظتلت   كجفلرد هع ي راوبلج كضوه رازكرر.
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ك ػػػتفس جػػػو راة ػػػق ك ب ػػػل رظتػػػلته تفلػػػل رظتوػػػلجل دتتلاعػػػلت رظتلػػػلهعي  كتفعػػػا ات ػػػل  ألهنػػػل  ظ ػػػل را ػػػلرع راػػػارم ا  

 مبشم دل ؽتل تللجا  ج    وات  ا ين ل.

او رادطبعةػلت رظت مػي ا وػبلج ضلادمثعػ   اػل هػين اوػلكؼ ضلاػح "راليناػعين درراػل" كهػا رظتلػلهعي راػ   وػلجل اشػم ي  

 جلاي  اواد او رألفلرد  كرظتشمبلت رالردملجعي ض في جلاي.

تف ػػ  جف تمػػينف اينتػػينع رحمللتػػلرت  اشػػم ي توػػل  ات ػػل جهػػا جفػػلرد رصتملجػػي   المحاضددرات والمناقشددات: -

دكف ذ ػػػػل رشتػػػػل   د ػػػػمو رحمللتػػػػلرت  اينتػػػػينجلت ادوػػػػادة  اثػػػػ : راوبلقػػػػي ضػػػػ  راػػػػتفس كرصتلػػػػح  راشػػػػوينر  

 كرابلشوينر  رادمعن رالردملجا  كضوبلرة اينرزة  اينتينجلت  دو ق ضلا  ي راتفلعي.

كتمر ض  طلتةي رالػعميندررال  كرحمللتػلة كرظتتلقشػي  ؽتػل تلػلجا رظتوػلجل يف هين جا ينب     األسلو  المختلط: -

 رإلفلدة او ؽتعزرت رألا ينض .

تتشػػ ء ضوػػه رظتوػػلصت  جواتػػي جبلرعػػي ملصػػي  دػػع  فلصػػي  ا وػػبلج رصتمػػلجا  راةػػل ح ج ػػ  النددادي العالجددي: -

راوبلرعي  ضتشلط رتلتػا اثػ : اوػب وشلط رظتلت  راوم ا  كرا كلتا  كرالردملجا  ك ثار ال  باج رصت للت 

رامػػػػلة  جك وشػػػػلط فػػػػت  اثػػػػ : رظتيناػػػػعة  كراغتػػػػلء  تدمثػػػػ  راتػػػػلدم ضػػػػلألاو ك رألاػػػػلف  كإجطػػػػلء رافلصػػػػي ا دفلتػػػػ  

 .( 020 -021، ص8111حنان، .)رالوفولجن  ك تمعي رظتعينؿ ك رادينرفق رالردملجا

 :مزايا العالج الجماعي -5-8-2

طلتةػي رقد ػلدتي  يف راينقػا رظتط ػػينب ا وػبلج  ذاػ  ألف رظتوػلجل راينرهػػا  تلػدطعر جف تلػلجا جػاة جشػػخلص يف  إهنػل

 .( 22-27، ص0227، عبد الرحمان.) كقا كرها

 ال لتدلج إىل جاد  با او رظتولصت . -

 تةينم ثةي رظتلته ضتفلل  كت    وظل ل اؤلاينر . -

 تة   او شوينر رظتلته ضلاوزاي ك رأل . -
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 رادمعن ار رآلملتو. مت ق -

 .( 028، ص8111حنان، راوبلقي راينطعاة ك رادفلج  ض  جفلرد رصتملجي. ) -

 مػػل جف  هتػػلؾ غتمينجػػي اػػو راةينرجػػا راػػ  تل مػػز ج ع ػػل رظتدمث ػػي يف كرػػيند رالػػلتي   جػػاـ رضتمػػح ج ػػ  رآلمػػلتو   اػػر 

 رابلجتن را فظا. كريند راله رـ رظتدبلدؿ كرإلصغلء اآلملتو  دكف رهدملر رام مي   كضلادلجن

 : كفعمل ت ا ثلاث مطينة 

 االسترخاء العضلي:  -5-6

ك ػلف تػلل جف   جك ا ػلد راة ػق   ػإرلرء اةلضػ     اػو قػلر جقتعػي رالاػ ملء  جكؿJAKOUSH"  جاكوشتودػ  " 

جك رظت ػػلدة   كرقػ ح رالاػ ملء اعلػمو رضتلاػي رظتول لػي   تػدا جػو  ة ػج جك روةبػلض راو ػبلت  مػ ة راشػخج رالوفولاعػي

ضتلاػػػي رادػػػين ل كرالوفوػػػلؿ ."ضوبػػػلرة جمػػػلل هتػػػلؾ جبلقػػػي قينتػػػي ضػػػ  دررػػػي رادػػػين ل راو ػػػ ا كرإلثػػػلرة رالوفولاعػػػي . كيف  اتعػػػا  عتػػػ   

كتتخف ػػػػلف   تل فوػػػػلف يف رضتػػػػلالت رالوفولاعػػػػي  جف اوػػػػاؿ راتػػػػبه كتػػػػغ  راػػػػاـJAKOUSH"  جدددداكوشرافمػػػػلة قػػػػلؿ "

 ضلالا ملء راومعق "  

ك   روفولاعػي شػاتاة جك ر ػا رلػام شػلؽ اػي هػاكء  تشػا يف رافػلد جةػب إزراػي رادػين ل ضوػا جتلضػيفلالا ملء هػين هل

إف را ملء جم ج  ي توت رالووارـ رادلـ امػ  رالوةبلتػلت  فػبل  بػام راو ػ ي جتػي اةلكاػي ا شػ    ك بػاك اػل تي الختعػي  

 عػػي ات ػػل ال حتمػػ  جم راػػلاي هل عػػي جك هلػػعي  كجتػػاال  مػػينف راو ػػبلت الػػ معي دتلاػػل فػػإف رألج ػػلب را رهبػػي إاع ػػل ك رآل

 مبوا جف  مينف ال تي   عل  كتتواـ راتشلط رام لضل ا يتل. 

 كت ب رظتزتا او ره رـ را رت. -

 .( 027، ص8110، .) فاروقتللجا ج   راتيـن ضشم  جف   -

ام لضل عػي  وبلهظ جتاال  تةبه    ج ػ ي اػو رصتلػح كتتػدا اػو رالوةبػلض كرالوبلػلط والـ اػو راشػ تلت ر -

كهػػػػ   راشػػػػ تلت  تدةػػػػ  إىل رػػػػزء يف رظتػػػػخ  كهػػػػين رعتلتبينثػػػػلالاينس رظتلػػػػلكؿ جػػػػو  ةػػػػامي رالاػػػػداللضلت رظتتلاػػػػبي 
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ا  غينط اينرء  لوا هػ   رالاػداللضلت وفلػعي جك اػ ين عي  ضعتمػل  ةػيـن رألر ػزة رافلػعيناينرعي ضتةػ  راشػ تلت 

 رام لضل عي إىل رعتلتبينثلالاينس را م ت ب  يف  ين ل شاتا.

إف جم  غػػػا راتػػػا يف هعػػػلة رإلولػػػلف حتػػػينؿ إىل جلاػػػ  اػػػو جينراػػػ  را ػػػغينط كرالاػػػ ملء تومػػػ  ج ػػػ   ة عػػػ  هػػػ   

راش تلت رظتددلاعي او رام لضلء ضإررلع رصتلح كرعتلتبينثلالاينس إىل هلاي رال زرف  كعت ر تةيـن رإلوللف ضوم عي رالاػ ملء ضوػا 

 اينرر ي تغينط رضتعلة ضاوينرج ل.

ككتػب فع ػل جػاـ   كط رادلاعػي اعمػينف اوم عػي رالاػ ملء رألثػل رافوػلؿ  كهػا:  راظػلكؼ رافعزتةعػيككتب جف  دينفل راشل 

كهبػ ر اػين    بوػث ج ػ  رالرهػي كرعتػاكء  اػل تي  جف  مينف راغلفي هلد ػي- وعق را الؿ رالا ملء   كريند الثلرت ملررعي

 لػػػلجا ج ػػػ    ايناػػػعة  هلد ػػػي  هػػػار ق  جزهػػػلر   ػػػبلؿ  اتظػػػل راغػػػلكب   دػػػينفل فع ػػػل صػػػينر كاتػػػلظل رتع ػػػي  شػػػلطط راب ػػػل

جال   هعػػث كتػػب  تػػدح فعػػل رالاػػ ملء  يف ختعػػ  اتػػلظل رتع ػػي . اػػر  ػػينفل  لاػػا جك اػػلتل اػػلت   رالاػػ ملء كراػػ هلب او ػػل

  مينف ضل جرزرء ولفلة جك تلنطي ج   رصتلح.

تلػلجا ج ػ    كجاػ ينب رتعػ   عحاو هاكء   كصينت رمػ   دينفل فعل شلكط رظتولجل راتفلا   جال فعمل متج  رظتولجل

 هينؿ طبعوي رالا ملء ك جهارفل .  ار إجطلء فملة البةي ا مف ينص  راداثا يف جفملر رظتل ما

ج ػػػ    كػتيناػػػي الػػلجاة رظتوػػػلجل  هػػػا رالنبػػي يف رالاػػػ ملء  كاػػػو جهػػح راشػػػلكط راينررػػػب  ينرفلهػػل فعػػػل  مث رظتف ػػينص 

  ار  ينفل درري اػو را  عػز راتفلػا راػارم ا  يف مفه رادين ل  ودل ا ركتلضعيكضلادلجن راينصينؿ إىل   إؾتلح  طبعق رالا ملء

، عبددد الرحمددان) ك ػػ ر رعتػػاكء رصتلػػما كرالادتػػلع جػػو رضتػػلؾ .   كراشػػلط رألالاػػا جف تمػػينف اػػ عح اػػو رألاػػلرض راوة عػػي

 .( 052-058، ص 0227

 : كفعمل ت ا جهح رادارتبلت ج   رالا ملء

يف  ػ    رالا ملء راو  ا رظتػتظح يف راوعػلدرت راتفلػعي جػلدة اػا ر لػلت جبلرعػيتلدغلؽ  ارتب رظتلت  ج   

كيف   ات ػػل كتػػب جف ـت ػػج جشػػلتو دقعةػػي )تيناعػػل ضتفلػػل يلػػب رإلرشػػلدرت راوبلرعػػي( ج ػػ  رألقػػ  ادػػارتبلت رالاػػ ملء
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ضتفلػػػل يلػػػب  اػػػاة ستػػػس جشػػػلة دقعةػػػي تيناعػػػل  وفػػػس راينقػػػا تط ػػػب اػػػو رظتػػػلته جف نتػػػلرس رادػػػارتبلت ج ػػػ  رالاػػػ ملء

 رإلرشلدرت راوبلرعي .

ككتب قب  رابارتي يف رادارتب ج   رالا ملء جف ووطا راشخج   ينرر جلال اطبعوي رتطلرضل راتفلػا )جم ق ػق (  

عتػػ ر ؾتػػا جف غتػػلد   كجف  بػػ  اػػل جف رالاػػ ملء راو ػػ ا اػػل هػػين إال طلتةػػي اػػو طػػلؽ رادخفعػػن اػػو رادػػين لرت راتفلػػعي راة ػػق

رالا ملء راولدم ضلالقلد ج   جرتمي ) جك التل (تلدم إىل جثلر ا ا ي ا  ينظي .كرالبب يف ه ر جف هتػلؾ جبلقػي كرتػ ي 

كال تينرػا  ل عػب ػتػاد اؤلج ػلء راػ  كتػػب   مبػال راػ ملء راو ػبلت كهػاكث رادغػارت روفولاعػي ا طفػي جك ا ػػلدة ا ة ػق

را ػػػلكرم ضػػػلاطبر جف تبػػػاج رادػػػارتب ج ػػػ  رالاػػػ ملء ضػػػبوه جج ػػػلء رصتلػػػح هػػػ  تػػػدممو  رابارتػػػي ضلاػػػ مل  ل كامػػػو اػػػو

راشخج ضلادارتا كضتاللح او تب  قار ػل ج ػ  راػ ملء ج ػبلت رصتلػح   ػل كتف ػ  رظتوػلصتينف رالػ ين عينف جػلدة رابارتػي 

وػا رالاػ ملء راو ػ ا كاعػدو ح رظتػلته ضشػم  كرتػ  ا  ضلادارتب ج   را ملء ج بلت را ررع ال يناي ذاػ  اػو ولهعػي

كودل الل او ولهعي جملل مث تدح رالودةلؿ ضوا ذا  اتطةي راػلجس الف  ثػار اػو راوينراػ  رظت ا ػي ا دػين ل    ػز يف راةػارة ج ػ  

 (. 05 ، ص8111) فيصل، كهم ر.رالعطلة ج   ج بلت راينرل كاتطةي رالجس ضشم  جلـ ...

  جك يف رادا ػا اػو اػال ؾتلهػلرالاػ ملء يف جم عػي رادػارتب ج ػ  ينرء اػ  كضلادلجن نتمو را  عز ج   رظتتلطق رادلاعي

 :  ينتع  ألهح ه   رظتتلطق رألي 22كيف رظتخط  رقح   ضلجدبلر ه   راتةلط ضلرة رادين ل
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)عائشددة، المندداطق المسددتهدفة مددن التددوتر والتددي يجددب التركيددز عليهددا أثندداء االسترخاء يوضددح 12رقددم مخيددط

 .( 76، ص8101

 :أهداف االسترخاء -5-6-0

كيف رضتلتػػػػل راػػػػد افا هػػػػ   رالاػػػ ملء  يناػػػػع ي ك  ػػػػاؼ جبلرػػػػا  فمػػػ  جػػػػبلج وفلػػػػا  جك دكر ػػػػا  يف رظتلتػػػا 

 .راتدعالي

 جهح رألهارؼ را  تلو  رالا ملء إىل حتةعة ل ها:

رادػػاركتا  ج ػػ  رظتينرقػػن رظتثػػاة ا ة ػػق  إذر اػػل راػػدوم   اػػر جاػػ ينب رادطبعػػق رادػػاركتا كهػػين جاػػ ينب اػػو  رادوػػيند -

 جالاعب راوبلج را ري.

تلػػدخاـ يف اوػػب رألدكرر  فوتػػاال تط ػػب اػػو رظتف ػػينص   ادتػػي دكر اوػػ  ) رألب  راػػل عس ( قػػا  لػػبب اػػل  -

 ػػػػينص رألدكرر  دكف جف توػػػػل  اػػػػو اشػػػػل   ا ػػػػارر ا ة ػػػػق  كامػػػػو مبوعػػػػي جاػػػػ ينب رالاػػػػ ملء  تلػػػػدةب  رظتف

 رجتله ل  كضلادلجن ؾتلح جا ينب اوب رألدكرر.
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تلػػدخاـ ا دغعػػا  اػػو رالجدةػػلدرت رافملتػػي رطتلط ػػي  راػػ  قػػا  مػػينف جهعلوػػل  اػػو رألاػػبلب رال علػػعي  يف إثػػلرة  -

و رظتوػػلكؼ جف رالتػػطلرضلت رالوفولاعػػي  كنتمػػو ا شػػخج جف تػػارؾ رظتينرقػػن رظت ػػادة ض ػػينرة جة عػػي كاتطةعػػي  اػػ

رالا ملء  جتاال تلدخاـ يف جبلج هػلالت راة ػق  كرظتخػلكؼ  ك ػينهح رظتػلض  اػو شػاول جف نتػت  راشػخج 

ض اة  جة عي ككرقوعي ضطبعوي ق ةػي  فػلاة ق راػ م  ػلف تودةػا رظتػلته  جوػل ألاػبلب فعزتيناينرعػي ج ػينتي  ت ػب  

 .( 055ص، 0227، عبد الرحمان)شع ل نتمو تبطل  كراد مح فعل ذر عل. 

نػػا جف رصتاتػػا يف رالاػػ ملء  هػػين رالهدمػػلـ  راػػ م هظػػا ضػػل يف رالػػتينرت رألمػػاة  ظتػػل اػػل اػػو جثػػل فوػػلؿ  يف جػػبلج 

 رالتطلرضلت راتفلعي  جلاي كرالعميناينال عي ملصي.
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 خالصة الفصل :

ؽتػػل اػػبق ذ ػػػل  الشػػ  جف اػػولدة رألاػػػلة  مػػينف ضلػػولدة جفلردهػػػل: راينراػػاتو  كرألضتػػلء  كتودػػػ  رادينرصػػ  اػػو رألقتعػػػي  

مبمػػلف كجلاػػ  جالاػػا عتػػ   رالػػولدة  اػػو هتػػل كرػػب ج ػػ  راينراػػاتو اولفػػي  عفعػػي رادوػػلا مر جضتػػل  ح ا ػػملف هػػ   رالػػولدة  

لتػػي راػػ  نتػػلكف يتػػل  فةػػا  بػػاج اوظػػح اشػػمبلت رؿتػػلرؼ راشػػبلب يف كاوػػ  رظتػػلرهة  هػػح رأل ثػػل هللاػػعي وظػػلر ا مله ػػي راوم

هػ   رافػ ة رضتلرػػي  كاػدمينف هعػػلة رألاػلة ج ثػػل هػاكءر كاػػولدة فعمػل اػػين  ػلف راينراػػاتو تدف مػلف رادغػػارت راتفلػعي راطبعوعػػي 

عػػػاة ضػػػاال اػػػو رضتػػػزف راػػػ  حت ػػػ  ابلضػػػو جك رابتػػػا يف هػػػ   رظتله ػػػي فعلػػػلجارهنمل ج ػػػ  رالاػػػدةبلاعي ك مػػػينتو را ػػػارقلت رصت

كرادشما جك راينقينؼ ضوتن جالـ هػ   رادغػارت  كعتػ ر فػإف إكتػلد رػين ػتبػب تشػول فعػل رظتلرهػق ضػلالهدينرء كراوطػن كرضتملتػي 

 تلكرة ا  ي املبل  ينرع ل.

 مل جف  ةاتل اشلجل  كا لهبدل  لر  ولتا ال  طف  قلصل كجاـ رادام  يف شػلكول رطتلصػي تبػت رصتلػل راػ م 

 ه   رظتله ي را وبي. كتدلز ضل
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 تمهيد:

ضوػػػا اػػػل مت طلهػػػل اػػػو ثػػػلرء وظػػػلم يف راف ػػػينؿ رالػػػلضةي كراػػػ    ػػػمتا رظتلرهةػػػي ك رالػػػ ينؾ راوػػػاكر  ك ػػػ ر راوػػػبلج  

رادخفعػػن اػػو اظػػلهل  يف رصتمػػلجا ضلا ػػ  رصتمػػلجا ضلا ػػ    كيمػػح جف درراػػدتل هػػ   قل مػػي ج ػػ  اولفػػي دكر راوػػبلج 

كراػػػػ م لتدػػػينم ج ػػػػ  راارراػػػي رالاػػػػدطبلجعي كراوعلدتػػػػي   يعػػػث تد ػػػػمو هػػػ ر راف ػػػػ  رصتلوػػػػب رادطبعةػػػا  رالػػػ ينؾ راوػػػػاكر 

 رظتلدوم ي فع ل. رألدكرتك  ر درراي رضتلاي كجلض   ار حتاتا رظتت ا رظتلدخاـ ا ارراي  ا معارف

 ا  عب:كفعمل ت ا اعدح جلض راوتلصل رظت  ينرة ججبل  هلب ر
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 الدراسة االستيالعية:  -0

ج ػ  الػدينل رادمشػلؼ راظػينرهل جك رادوػلؼ ج ع ػل  ها جيلث ت الا إاع ل رابلهث اد اع  را وينضلت را  تينرر  ل

ض ػػػينرة رعػػػاة ضوػػػا رادمشػػػلف ل ضشػػػم  نػػػا  لاػػػ    مػػػل تلػػػدخاـ هػػػ ر راتػػػينع اػػػو رأليػػػلث يف حتاتػػػا إشػػػملاعي راب ػػػث  

كرمدبلر رافلكض   مينف رتتي جكاعي اػال رابلهػث هػينؿ اشػم ي اوعتػي  كإف إرػلرء اثػ  هػ   راب ػينث ال تدط ػب يف راوػلدة 

رهدملاعػػػي  بػػاة رضتالػػػح جك جدكرت راب ػػػث رألالاػػػعي  فالػػ  راارراػػػلت  مػػػينف ات ػػبي اد ةعػػػق ازتػػػا اػػػو  راػػدخارـ جعتػػػلت

 .( 297، ص 1995) رشوان، رادينتع  ظتينتينع ظلهلة ال 

 كقب  راةعلـ ضلاارراي رألالاعي جرلتتل راارراي رالادطبلجعي اد ةعق غتمينجي او رألهارؼ ها  لآلي: 

ج ػػ  اعػػارف إرػػلرء راارراػػي  ك راظػػلكؼ راػػ  تػػدح فع ػػل راب ػػث  كحتاتػػا اشػػمبلت رظتعػػارف كصػػوينضل ل إف  رادوػػلؼ -

 كرات ادفلدت ل يف راارراي.

 رادولؼ ج   راارراي او قلب كضشم  ججمق . -

 را ػػعلني رات ل عػػي ا فلتػػعلت راارراػػعي هعػػث  وطعتػػل راتدػػل ا رألكاعػػي ا ارراػػي رالاػػدطبلجعي الشػػلرت رظتػػال ابل مػػي -

 إدملعتل.رافلتعلت  كال ها رادواتبلت راينررب 

 حتاتا رظتت ا راو ما رألكجن إىل طبعوي رظتينتينع كجدكرت رتر رابعلولت رظتتلابي. -

 :رودةلء رضتلالت رظتتلابي ظتينتينع يثتل كفعمل ت ا اتدولؼ ج  

 :الحدود المكانية -0-0

ار لة اػعام طت ػل ك ةػر راثلوينتػي ضػ  مبلالي  لضينتي اةا مت إرلرء دررادتل  رالادطبلجعي رظتم اة  ااررادتل رألالاعي 

هعػػث رم ولهػػل ادينررػػا ضوػػه رظتػػلرهة  راػػ تو اػػات ح اػػ ين لت جاكروعػػي  كهػػ   راثلوينتػػي مت إوشػػلتهل اػػتي    اينالتػػي الػػدغلمن

 03ك شػػم  ج ػػ     معػػ ر ك  معػػ ة  023  كهػػا الالػػي ذرت طػػلضر  لضػػينم ضلااررػػي رألكىل  ك لػػدةب  رظتلالػػي8993
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جاػػدلذ 12ؼتػػلضل راو ػػيـن راطبعوعػػي كرافعزتػػلء  كؼتػػ تو ائلجػػبلـ رآلجن  جاػػل ضلاتلػػبي اوػػاد اؤلاػػل  ة راوػػلا   يتػػل ف ػػين22قلػػح  

 كجادلذة  إتلفي إىل الدشلرة رادينرعل كرإلرشلد كالدشلرة را ضعي.

تػاي راواتػا دتا راارراي رالادطبلجعي مبمدب الدشػلرة را ضعػي ضثلوينتػي جزتػا ضينا ػام اػعام طت ػل  هعػث  ػلف   

 او رادبلاع  را تو اات ح اشل   ار رألال  ة.

 :الحدود البشرية -0-8

 :كهتل اتدتلكؿ كصن ا  لالت را  رم ولهل ادمينف هعز دررادتل 

 :حاالت الدراسة وخصائصها -0-8-0

إوػػػلث اػػػلرهة  اػػػات ح ضوػػػه رالػػػ ين لت راواكروعػػػي  20ذ ػػػينر ك  20هػػػلالت  22 دمػػػينف هػػػلالت  راارراػػػي اػػػو  

كقػا  ػلف رمدعلروػل عتػ   رضتػلالت  ػتميناػل ضطبعوػي رظتػت ا رظتودمػا كراػ م هػين رظتػت ا   ام طت ػل كالتػي الػدغلمنضلاثلوينتي ضلػع

هعػػػث تدوػػػ ر إرػػػلرء راارراػػػي ج ػػػ  جػػػاد  بػػػا اػػػو   كراػػػ م تد ػػػمو راطلتةػػػي راب ثعػػػي   رظتدمث ػػػي يف درراػػػي رضتلاػػػي  راوعػػػلدم

 رضتلالت.

 :الحدود الزمانية -0-6

يف هػػػػػػاكد زاتعػػػػػػي  ػػػػػػ ركح   ثلوينتػػػػػػي رزتػػػػػػا ضينا ػػػػػػام اػػػػػػعام طت ػػػػػػل كالتػػػػػػي الػػػػػػدغلمندتػػػػػػا درراػػػػػػدتل رالاػػػػػػدطبلجعي ض 

 . 13/10/8102إىل نلتي  83/00/8102الض 

 الدراسة العيادية :  -8

تود  حتاتا غتلالت راارراي او راوتلصل رظت مػي يف راارراػلت كراب ػينث راو معػي ض ػفي جلاػي كيف راارراػلت راػتفس 

رردملجعػي ض ػفي ملصػي  ك وػػا ر عػزة جالاػعي فع ػل هعػػث دتمػو راةػلرض اػػو حتاتػا امػلف كزاػلف راػػ م جرلتػا فعػل راارراػػي 
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زاتػػي ك رألاػػل و راػػ  جتػػلم فع ػػل  كفعمػػل ت ػػا حتاتػػا زاػػلف كهػػ ر رررػػر المػػدبلؼ ودػػل ا راب ػػينث ك راارراػػلت ضػػلمدبلؼ رأل

 : كاملف إرلرء دررادتل رظتعاروعي

إىل نلتػػػي   13/10/8102يف فػػػ ة زاتعػػػي اػػػلض    لوػػػا هػػػ   راارراػػػي ضثلوينتػػػي يف اػػػعام طت ػػػل اينالتػػػي الػػػدغلمن  

02/12 /8102. 

 :منهج البحث وأدواته -8-0

كاػتدولؼ يف هػ   راتةطػي ج ػ    رجدماول يف درراػدتل هػ   ج ػ  رظتػت ا رألولػب اػو هعػث رادشػخعج كراوػبلج اةا

 : كها ج   رات ين رادلجن  كرادطلؽ إىل جهح راينال   رظتللجاة يف ذا   رظتت ا رظتلدخاـ يف راارراي

 : المنهج العيادي -8-0-0

 وػػػػت جعػػػػلدة ....كراػػػػبوه  CLINIC" هػػػػين رظتػػػػت ا راوعػػػػلدم   هعػػػػث جف 82  ص 0221هلػػػػب "راتالػػػػلر   

تلػػمعل ج ػػح راػػتفس رالػػلتلم ) راػػ م تدخػػ  اػػو رافػػلرش اينتػػينجل ا ارراػػي(   كراػػبوه مت ػػ  ضعتػػل كضػػ  ج ػػح راػػتفس رظتلتػػا 

امػػو را ػػػ ع  جف رإل  عتعمػػػا تشػػػم  رألاػػػينتلء جت ػػػل..... مل تةػػػلؿ اػػل راوعػػػلدم   مبوػػػا روػػػل تشػػػم  رضتػػػلالت راػػػ   ل ػػػلء 

 (.02، ص 8112، عبد الرزاق.) وعلدرتراوعلدة كرا   ل لء را

كمبػل جف   اػينرء  ػلف  ومة ػل فػلدم جك راػلم جك رتػلجا  را م تود  رهػا طػلؽ راب ػث رظتدومةػي يف راوينراػ  رافلدتػي 

هعػث   فػلف رظتػت ا رظتتلاػب هػين رظتػت ا راوعػلدم ضدةتعػي درراػي رضتلاػي  اينتينع درراػدتل هػين رالػ ينؾ راوػاكر  اػال رظتػلرهة 

كات ػل رظتظػلهل رالػ ين عي راػ  وب ػث   كذا  او ررػ  اولفػي رطت ػل ج راػ  تدمعػزكف يتػل  تدح رادةلب او رضتلالت ك دبو ح

 جت ل اال ه   راف ي ك عفعي رادخفعن ات ل.

 :جال رآلف فلت هب إلجطلء اف يـن هينؿ درراي رضتلاي فعمل ت ا
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 :دراسة الحالة  -8-0-0-0

راوعػػلدم رالاػػدغتلء جت ػػل   شػػم  درراػػي اف ػػ ي ا فػػلد يف هلتػػل  كالتػػعل   هػػا رايناػػع ي راػػ  ال نتمػػو اؤلم ػػل ا

رعتػػاؼ رال علػػا ات ػػل هػػين جتمعػػر رظتو يناػػلت كالررود ػػل كدرراػػد ل كحت ع  ػػل ك ل عب ػػل كجتمعو ػػل ك تظعم ػػل ك  خع ػػ ل ككزهنػػل 

تلػػدخاـ   "اػػيدرراػػي رضتل"" : إف ا ػػط   82-82  ص 0221كهلػػب وفػػس رظتلرػػر رالػػلضق: "راتالػػلر   إ  عتعمعػػل  

-01، ص 8112، عبددد الددرزاق) ائلشػػلرة إىل جم عػػي رتػػر رابعلوػػلت   كرىل رابعلوػػلت وفلػػ ل كرىل راػػدخارا ل إ  عتعمعػػل 

02.) 

 : شخعج رضتلاي

تدط ػػػب رادشػػػخعج جم عػػػلت جالاػػػعي  شػػػدم  ج ػػػ  رظتبلهظػػػي كراينصػػػن كحتاتػػػا   يف راطػػػب راتفلػػػا كج ػػػح راػػػتفس

كضغعػي رادتبػل   ضغعي رادينص  إىل رفػ رض دقعػق جػو طبعوػي كجاػلس اشػم ي راشػخج  راد تعن كراد  ع  رااتتلاا  رألابلب

راػ  اػو مبلعتػل ولػدطعر   كؿتػو يف درراػدتل هػ   اتلػدو  يتػ   راوم عػلت  كراح ابلشلة مطػي راوػبلج كادلضود ػل ك ةيننت ػل

فلحمللدثػػي راػػ   ػػدح ضػػ    عيكهػػ   جػػو طلتػػق رظتةلض ػػي رادشخع ػػ  راػػ  تشػػمين ات ػػل راشػػخج  جف ولصػػا جهػػح ججػػلرض را ػػغينط

كاػػػو مث ف ػػػح رامعفعػػػي راػػػ  تةػػػعح يتػػػل   ولػػػدطعر اػػػو مبلعتػػػل رادوػػػلؼ ج ػػػ  رحملدػػػينل رظتوػػػليف ا  ػػػغينطلت  رظتوػػػلجل كرظتف ػػػينص

 ر   وات  جفملر  را   لدم إىل رال ينؾ.جات   إىل ضتلء اوليف جمل او   راشخج تغينطل

رايناػػل   الػػينال  ج ثػػلكهػػا    جػػاد اػػو رظتو يناػػلت جػػو رافػػلداد خػػعج ر ػػ   كضلادػػلجن هػػا كاػػع ي شػػل وي رالاػػدخارـ

 : كحت عبل

 :أدوات الدراسة -8-0-8

 ػػػػ  يػػػػث ج مػػػػػا تودمػػػػا ج ػػػػ  غتمينجػػػػػي اػػػػو رألدكرت ك رايناػػػػل   تودمػػػػػاهل  رابلهػػػػث اػػػػو جرػػػػػ  رضت ػػػػينؿ ج ػػػػػ  

كلتػػلكؿ جف ت الػػا إىل رظتو يناػػلت  كرابعلوػػلت رابلزاػػي راػػ  تدينصػػ  اػػو مبلعتػػل إىل إكتػػلد إرلضػػلت جػػو رادلػػلتالت رظتطلكهػػي  

 :فعمل ت اكرا  اتارر ل    رضتةل ق را  تلو  ا ينصينؿ إاع ل رألدكرت را   ينص ل إىل
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 : المقابلة العيادية -8-0-8-0

 ودػػػ  رظتةلض ػػػي  اػػػو رألدكرت رألالاػػػعي  صتمػػػر رظتو يناػػػلت  كرابعلوػػػلت  اارراػػػي رافػػػلد   مػػػل جهنػػػل اػػػو ج ثػػػل رايناػػػل   

مبوػا ومػل كاػع ي اػو كاػل    رتػر رظتو يناػلت     لوػلت رابلزاػي  كرا ػلكرتي ألم يػثفولاعي  كشعينجل يف رضت ينؿ ج   رابع

رظتدو ةػػي ضلاب ػػػث. كقػػػا جلف ػػل "جؾت ػػػس" جهنػػػل ػتلدثػػػي اينر ػػي تةػػػيـن يتػػػل فػػلد اػػػر ومػػػل  جك اػػػر جفػػلرد  يتػػػاؼ رضت ػػػينؿ  ج ػػػ  

، عمددددار).رادشػػػػخعج كراوػػػػبلجرظتو يناػػػػلت  الاػػػػدخارا ل يف راب ػػػػث راو مػػػػا  جك رالاػػػػدولوي يتػػػػل  يف جم عػػػػلت  رادينرعػػػػل ك 

 (.75، ص 0222

 ك ا مةلض ي يف يثتل ه ر كرر د :

 كرر ي  شخع عي جك ال تولؼ ضلظتةلض ي رادشخع عي  را  هتاؼ إىل حتاتا رظتشم ي كجينرا  ل  كججلرت ل.- ج

 رظتةلض ي راوبلرعي را  هتاؼ إىل  ةامي راوينف اشخج  تينررل اشم ي ال.- ب

،ص  8111، محمدددو  )ربيحدديمػػ  فتػػ  رظتةلض ػػي  رات ػػن  ينرع عػػي يتػػاؼ راب ػػث. ػػبل راتػػينج  اػػو رظتةلض ػػي  تا

016.) 

  : المقابلة غير الموجهة -2-1-1

كال تينرػػػل رظتف ػػينص جثتػػػلء رامػػػبلـ  كتػػ ؾ اػػػل ر ػػػلؿ ا د ػػاث ضمػػػ  هلتػػػي دكف اةلطودػػػل  جك  ال تدػػام  رال  عتمػػػا

 ينرعػػػل الػػػلر هاتثػػػل  كهػػػا طلتةػػػي  ػػػلف تطبة ػػػل م ينصػػػل " ركرػػػلز " يف جاػػػ ينضل راوبلرػػػا  روطبلقػػػل اػػػو رظتف ػػػينص جدرل 

 ضلظتشل   را   لرقل .

 رظتةلض ي شبل رظتينر ي :

ف ينص يف راينقا رظتتلاب كرو ل در ح را  ي ضلاينقل ر را  عتػل جبلقػي مبينتػينع كهتل توم  رال  عتما  ج    ينرعل رظت

رضتينرر  كيف راغلاب وةيـن ج   جاـ رادػام  يف رضتػينرر  ك ػلؾ ر ػلؿ ا مف ػينص   ػا توػ  جػو جتلرضػل راشخ ػعي اػو مػبلؿ 

  ينرعل رضتاتث ا   عز ج   اينرتعر توعت ل.



 المنهجيةاءات اإلجر   الخامسالفصل 
 

 
029 

 :المقابلة الموجهة -2-1-2

 رادشخعج.غتمينجي او رألا  ي رحملادة ا فلن ق ا رضت ينؿ ج   او ينالت  فعا رافلهج يف  ك ةيـن ج    ينرعل

كجمينال نتمو  ينظعن ه   رادينر لت راثبلثي يف رظتةلض ي راوعلدتي كفق رظتةػلـ راػ م جتػلم فعػل رظتةلض ػي  رضت ػينؿ ج ػ   

لؿ ا مف ػػينص ا دوبػػا جػػو اشػػلجل  ضمػػ  مث ضوػػا ذاػػ  وظعػػن رظتةلض ػػي نػػا رظتينر ػػي اػػ ؾ ر ػػ  او يناػػلت ملصػػي ضػػلظتف ينص

هلتي جثتلء ضارتي رضت ج راوبلرعي رألكىل  نتمو ا فلهج جف تدام  يف رضتينرر ظتتلقشي جفمػلر رظتف ػينص كاولفعل ػل كػتلكاػي 

، 8100 وش، زغبددددد)رصػػػػػا  تلق ػػػػػل ل كجفمػػػػػلر   راغػػػػػا جةبلوعػػػػػي كاودةار ػػػػػل رظتشػػػػػينهي  كراومػػػػػ  ج ػػػػػ   وػػػػػات  ل جك   ععت ػػػػػل 

 . (007ص

 كاةا مت رادوملاتل مبلؿ درراي رألرضر هلالت رظتةلض ي شبل رظتينر ي كرظتةلض ي رظتينر ي كراغا اينر ي 

 : المالحظة العيادية -8-0-8-8

إف رظتبلهظػػػػي اػػػػو رألدكرت رظتت العػػػػي رعتلاػػػػي  طبعةػػػػل يف راو ػػػػيـن رالردملجعػػػػي ألهنػػػػل  فعػػػػا يف رتػػػػر رظتو يناػػػػلت  ك ودػػػػ   

، ص 8111، وآخددرون )فضدديلبلؿ إرػػلرء اةػػلضبلت جك ضينراػػطي راػػدبعلولت تػػلكرتي ابتػػلء راب ػػث رظتعػػار  كذاػػ  اػػو مػػ

كرظتبلهظي او رألدكرت رعتلاي يف جم عي راب ث راو ما ك مينف رظتبلهظي ج ثل جدرة إلثبلت رضتةػل ق   جم جهنػل ، (23-27

ث كجاػلاعبل راافلجعػي راػ  كرظتبداض راو معي هينؿ رظتينتػينع كرألهػارؼ اػر الرجػلة رظتب ػين   رضتينرر را م تدح ض  رابلهث كذر ل

 .(070، ص0222)عقيل، .قا حتينؿ دكف رظتبلهظي 

 المالحظة بدون مشاركة :-2-2-1

فلابلهػث  جم  ػح كضػاكف جف تشػلرؾ جج ػلء جعتػي راب ػث يف  ابلشػلة كفع ل تبلهظ رابلهث جعتي يثل ضطلتةػي نػا 

 ق ا.كتبلهظ او ضوعا كيف كقا  راب ث ج ين ملرج جعتي 
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 : المالحظة بالمشاركة-2-2-2

كفع ل تتااا رابلهث ار جعتي يثػل  كت ػب  ا ػلهبل عتػح يف اوظػح رألكقػلت  جم جوػل تبلهػظ اػ ين  ح يف اينتػينع 

 .(881، ص8112) زرواتي، يث ح كهين تشلر  ح جت ل ضةعي ججملعتح كق لء جكقلهتح 

ي ضػػاكف اشػػلر ي  كراػػ   لوػػا اػػو مػػبلؿ كاةػػا مت مػػبلؿ راارراػػي راػػدوملؿ هػػ تو راتػػينج  كرظتدمث ػػ  يف رظتبلهظػػ   

ابلهظػػي رألرضػػر هػػلالت درمػػ  راثلوينتػػي قبػػ  كضوػػا إرػػلرء رظتةػػلضبلت او ػػح كجت ػػل قمتػػل ضلاػػدوملؿ رظتبلهظػػي ضلظتشػػلر ي كراػػ   

  لوا جثتلء إرلرء رظتةلضبلت راوعلدتي او ح . 

 :والسجالتالوثائق  -8-0-8-6

ك وػػا جم عػػي تػػلكرتي    ودػػ  راينثػػل ق كرالػػالبلت اػػو رألدكرت رعتلاػػي صتمػػر رابعلوػػلت كرظتوطعػػلت اػػو اعػػارف راارراػػي 

كقػػا دتمػػو   هعػػث تلػػلجا رابلهػػث ج ػػ  رالطػػبلع ج ػػ  رظتو يناػػلت كرابعلوػػلت راػػ  حتدلر ػػل راارراػػي  ألم يػػث رردمػػلجا

واتا او رظتو ينالت كرابعلوػلت راػ  ختػج راارراػي روطػبلؽ رابلهث او مبلؿ رالطبلع ج   راينثل ق كرالالبلت او رتر را

 او رظتو ينالت رطتلصي ضلاثلوينتي رظتدينرراة ج   الدينل كالتي الدغلمن .

 : العالج بالضحك -8-0-8-2

  :تعري  العالج بالضحك-2-4-1

هين ضلولاا جبلرػا الرفػق ابدمػل  تط ػق ج عػل جػلدة راوػبلج ضلا ػ   جك را ػ   راوبلرػا  راػ  كتػو ل راطبعػب 

راتفلػا " اػعدن ك ت لػػينف ركهػلتين" الاػػس ريناػي را ػػ   راولظتعػي  كهػين كاػػع ي ظتلػلجاة راتػػلس ج ػ  إجػػلدة رال  ػلؿ اػػر 

 .(1، ص 2014وطن النهار، .comشبا  ). راطبعوي . " ك لدخاـ ه   راطلتةي يف راوبلج اا جدكرت ر علعي

 يف يثتل ه ر مت جلض ا ن را    او مبلؿ ال مت رتول او رضتلالت. جال
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   : الهدف العام من العالج-2-4-2

ت اؼ ه ر راوبلج إىل إدملؿ رظتدوي كراللكر ار رادخفعن او اظلهل رال ينؾ راواكر  اػال رظتػلرهة  ررظتدماراػ  

 ضلاطينر راثلوينم رظتشلر   يف راوبلج.

   : للعالجاألهداف الخاصة -2-4-3

 كها غتمينجي جهارؼ تد ةق او مبلعتل رعتاؼ راولـ ا وبلج كها:

 إجطلء رظتلرهق راواكر  رافلصي ا دوبا جو وفلل مبل تاجح ثةدل ضتفلل. -

  لنعب رظتلرهق راواكر  يف وفلل  كاو هينال  مبل لتةق ال رادمعن راتفلا كرالردملجا. -

 كذاػػػ  اػػػو مػػػبلؿ راوبلقػػػلت راػػػ  تلػػػيندهل رادوػػػلكف كرادةبػػػ  راغػػػا حتةعػػػق رادينرصػػػ  رإلولػػػل  اػػػر رظتلرهػػػق راوػػػاكر  -

 اشلكط  مبل كتو ل تدةب  ذر ل كتدةب  رآلملتو ضدولكهنح كهب ح.

 ارتب رظتلرهق  راواكر  ج   راوم  ار ر مينجي  مبػل تتمػا ضارم ػل هػب راغػا كرهػ رـ اشػلجل رآلمػلتو كرضتفػلظ  -

 ج   را اقلت كهب رادولكف كرظتشلر ي. 

 اينجا ضإشملاعي راواكرف.ر -

  وينته رافلرغ  كرالوزجلج رظت لهب ائلقبلع جو ه ر رال ينؾ. -

 : األسس المعتمدة في العالج-2-4-4

 :راوم  رصتملجا كرألابلب او كررء رمدعلر ه ر راوم  رصتملجا

  شالعر اشلر ي جج لء رافينج ) ه  رظتش    را تو ال تشلر ينف جضار (.  -

 تليند  رادولكف رالكتلي. ااعس وظلـ جبل ةا  -

   ل ع  رو  رألفملر اش  ي ض  جج لء رافينج. -

  ةينتي رضتينرر ض  رظتش   . -
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 راثةي ض  رألشخلص  ا يناي رادينرص   را لرهي  رااجح رظتدبلدؿ  راله رـ. -

 تطبق راوبلج يف قلجي فلع ي  دينفل ج   رادال عزرت رادلاعي )  لراا  طلكالت  ابينرة  در لشين (. -

مت ػػين اػػو رإلزجػػلج جك رألشػػخلص راغلضػػلء  راػػ تو نتمػػو عتػػح جف تدلػػببينر يف إجلقػػي  ينظعػػن راػػاتتلاعلت  كاػػو  ف ػػلء -

 جر  إف لء رين ثةي كزتلتي ضلاتلبي ا  لالت.

رألاػػس راولاػػي: هػػا ثبػػلت رالػػ ينؾ رإلولػػل  ولػػبعل كإاملوعػػي رادتبػػل ضػػل  كالكوػػي رالػػ ينؾ رإلولػػل   كإف رالػػ ينؾ  -

رافػػػلد ا دينرعػػػل كرإلرشػػػلد  كهػػػق رافػػػلد يف رادينرعػػػل كرإلرشػػػلد  كهةػػػل يف  ةلتػػػل ا ػػػا   فػػػلدم_ رتػػػلجا  كراػػػدوارد 

 كرمدعلر راتشلط را م لتبل.

 رظتلرهق.رألاس راف لفعي: ها الرجلة طبعوي  -

 .رألاس رصتملجعي: ها رالهدملـ ضلافلد  و ين يف رصتملجي -

 راتمل عي ا مله ي را  نتلكف يتل.الرجلة راومل رازات ا ملرهة   رظتشلر   يف راوبلج  كرطت ل ج  -

 وينع كطبعوي رظتشم ي را  تول  ات ل رظتلرهة  رظتشلر   يف راوبلج. -

 كرقوعي راوبلج كرادخارال يف هاكد رإلاملولت رظتدلهي كرظتممتي. -

كضتػػػلء ج ػػػ    ػػػ  رألاػػػس راػػػ  تةػػػيـن ج ع ػػػل راوػػػبلج راػػػدخااا رابلهثػػػي راتمػػػا كرافعػػػاتينهلت رافملهعػػػي كضوػػػه  -

 را ةطلت ك رظتينرقن  راميناعاتي رظتدتينجي. 

 :أنواع مختلفة من التقييمات 3التقييم: يوجد-2-4-5

  التقييم في بداية العالج:-4-5-1

 هين اولفي الدينل رامفلءرت رألكاعي ا مشلر    كتدح حتةعق ذا  او مبلؿ رظتبلهظي. رعتاؼ
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 تقييم السيرورة:-4-5-2

لتػػاد دررػػي رإلمػػبلص يف رإلرػػلرءرت رظتدبوػػي يف  تفعػػ  راوػػبلج فعمػػل متػػج اػػل مطػػ  اػػل  كقبػػ  رالود ػػلء اػػو هػػ   

 صت للت.رظت مي   ة ح  ةععح    ج ين يف رافينج ا ال لي   كه ر مبلؿ    ر

 التقييم النهائي:-4-5-3

اػػػر  ةعػػػعح   تزتػػػا اػػػو مبلاػػػل اةلروػػػي رادغػػػارت ضف ػػػ  رادػػػام   ك ا ةعػػػلـ ضػػػ ا   كتػػػب راػػػدخارـ وفػػػس رألدكرت

 ا وبلج يف ومل رصت للت.

 سير المقابالت:-2-4-6

ضغعػػي  رادولتػػن ضػػاكرول  ام ػػل ع  وفلػػلوع  كذاػػ  اػػو ررػػ   لػػب ثةػػي رضتلاػػي -: المقابلددة التشخيصددية األولددى -

 رتر رظتو ينالت رألكاعي.

رادوػػلؼ ج ػػ  رضتلاػػي م ينصػػل جبلقلهتػػل درمػػ  رظتاراػػي كذاػػ  اػػو ررػػ  حتاتػػا -  : المقابلددة التشخيصددية الثانيددة -

 وينع رال ين لت .

 هتع ي رضتلاي وفلعل او رر  رظتشلر ي يف راوبلج. - : المقابلة التشخيصية الثالثة -

 رضت ج يف رظتةلضبلت راوبلرعي. رادفلهح ار رضتلاي ج   قينرجا راوم  كجاد_ 

 العالج:بداية  : المقابلة الرابعة -

 قينرجا ر مينجي.-رادولرؼ -رادةامي : المحتوى -

 دقعةي (. 32الجي كو ن ) الوقت: -

 اولفي    رظتشلر  . -األهداف: -

 م ق رين ادملا  كالت . -

 راد فعز ج    طبعق راوبلج. -
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 اولفي ػتدينتلت راوبلج. -

 كتر قينرجا ر مينجي. رظتشلر ي يف -

  لالع  رظتبلهظلت او طلؼ رظتولجل . -

  ةععح  جكجن او جج لء ر مينجي ا   ي. -

 مواصلة العالج : : المقابلة الخامسة

 كرادارتب ج    ةتعي رالا ملء راو  ا.  رادولتن ضلال ينؾ راواكر  : المحتوى -

 دقعةي(. 32ك و ن )  الجيالوقت: -

    وينع رال ينؾ راواكر  اات ح ه  تمينوينر يف را ينرة. . ولؼ رظتلرهة  ج  -األهداف: -

  لالع  رظتبلهظلت او طلؼ رظتولجل . -

  ةععح  جكجن او جج لء ر مينجي ا   ي. -

 : مواصلة العالج: المقابلة السادسة

 جلض راتما. : المحتوى -

 دقعةي(. 32الجي ك و ن )الوقت: -

 دكر راوبلج ضلا   .  : األهداف -

 طلؼ رظتولجل.  لالع  رظتبلهظلت او -

 . ةععح  جكجن او جج لء رافينج ا   ي -

 : المقابلةالسابعة:مواصلة العالج

 رافعاتينهلت رظت  مي. : المحتوى -
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 دقعةي(. 32الجي كو ن ): الوقت -

 دكر راوبلج ضلا   . -  : األهداف -

  لالع  رظتبلهظلت او طلؼ رظتولجل. -

 . ةععح رضت ي او طلؼ جج لء رافينج -

 : مواصلة العالج  : المقابلة الثامنة

 جلض فعاتينهلت ا  مي كادتينجي.: المحتوى -

 دقعةي(. 32الجي كو ن ) : الوقت -

 دكر راوبلج ضلا   . -  :األهداف -

  لالع  رظتبلهظلت او طلؼ رظتولجل. -

 . ةععح جج لء رافينج ا   ي -

 : مواصلة العالج : المقابلة التاسعة

 ر لي  يناعاتي او طلؼ ر مينجي.  :المحتوى -

 دقعةي(. 32لجي كو ن )ا : الوقت -

 دكر راوبلج ضلا   . -: األهداف -

  لالع  رظتبلهظلت او طلؼ رظتولجل. -

   ةععح جج لء رافينج ا   ي. -

 : مواصلة العالج : المقابلة العاشرة

 ر لي  يناعاتي او طلؼ ر مينجي. :المحتوى -
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 دقعةي(. 32الجي كو ن ) : الوقت -

 دكر راوبلج ضلا   . - : األهداف -

  لالع  رظتبلهظلت او طلؼ رظتولجل. -

   ةععح جج لء رافينج ا   ي. -

 .(إنهاء العالج) : المقابلة الحادي عشر

 رادةععح رات ل ا كرالمددلـ. : المحتوى -

 دقعةي(. 32الجي كو ن ) : الوقت -

 إهنلء راوبلج ك رادةععح رات ل ا ألج لء رافينج رطتلص ضم  رضت ج راوبلرعي. : األهداف -
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 خالصة الفصل:

اةا مت يف ه ر راف   إاةلء را ينء ضشاء او رادف ع  ج   رظتةلرضي رظتت العػي راػ  ر بود ػل راارراػي يف حتةعػق جهػارف ل 

او مبلؿ جلض رظتت ا را م مت إ بلجل ا   ينؿ ج   رابعلولت ك رظتوطعلت رظتعاروعي   كرظتدمث ي يف رظتبلهظػي كرظتةلض ػي كهػ  

يتػػػػاؼ اولفػػػػي دكر راوػػػػبلج رصتمػػػػلجا ضلا ػػػػ   يف رادخفعػػػػن اػػػػو رالػػػػ ينؾ راوػػػػاكر  اػػػػال رظتلرهػػػػق   راينثػػػػل ق كرالػػػػالبلت

رظتدمارس  كت ا ف   رإلطلر رظتت الا ا ارراي راف   را م تدح فعل جػلض ودػل ا رابعلوػلت كاتلقشػد ل ضػلالرينع إىل ؼتد ػن 

 رألطل كرطت فعلت را  روط ةا ات ل راارراي رضتلاعي.



 
 

 

  ةامي رضتلالت    -1
   رضتلاي رألكىل -1-2
    ةامي رظتةلضبلت -2-8-1
   رظتةلضبلت ا خج -2-8-2
   راد  ع  راولـ ا  لاي رألكىل -2-8-3
  رضتلاي راثلوعي -2-9
    ةامي رظتةلضبلت -2-9-1
   ا خج رظتةلضبلت -2-9-2
 راثلوعي راولـ ا  لاي راد  ع   -2-9-3
  رضتلاي راثلاثي -2-10
    ةامي رظتةلضبلت -2-10-1
   ا خج رظتةلضبلت -2-10-2
 راثلاثي  راد  ع  راولـ ا  لاي -2-11
  رضتلاي رالرضوي -2-12
    ةامي رظتةلضبلت -2-12-1
   ا خج رظتةلضبلت -2-12-2
 رالرضوي  راد  ع  راولـ ا  لاي -2-12-3
   اا رظتةلضبلت راوبلرعي -3
   رصت لي راوبلرعي رألكىل -3-1
  رصت لي راوبلرعي راثلوعي -3-2
  راوبلرعي راثلاثي رصت لي -3-3
  ضويررصت لي راوبلرعي رال  -3-4
   رصت لي راوبلرعي رطتلالي -3-5
  رصت لي راوبلرعي راللداي -3-6
  رصت لي راوبلرعي راللضوي -3-7
  رصت لي راوبلرعي راثلاتي -3-8
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 :تتقديم الحاال -0

 :تقديم الحالة األولى -0-0

 :تقديم المقابالت -0-0-0

 مبمدب الدشلرة را ضعي .  جرلتا    ل يف راثلوينتياةلضبلت ا  لاي  3اةا م  ا 

 . دراا و ن الجي.20/28/0289تيـن  المقابلة األولى: -

  كذاػػ  افػػد  ر ػػلؿ املػػب ثةػػي رضتلاػػػي   ػػلف رعتػػاؼ ات ػػل هػػين رادوػػلؼ ج ػػ  رضتلاػػي ك رادولتػػن ضػػاكر رألم ػػل ا

 كصينال إىل رتر رظتو ينالت جك ال تلم  ضلابعلولت رألكاعي.

 دراا و ن الجي .  83/28/0289تيـنثانية :المقابلة ال -

 مػػل    راينقػػينؼ ج ػػ  ؼتد ػػن را ػػغينط رظتولشػػيك   ر ج ػػ  جبلقػػلت رضتلاػػي اػػر رألاػػلة اػػو مػػبلؿ هػػ   رظتةلض ػػي ر زوػػل  ثػػا 

  ل رضتلاػػي جثتػػلء جكقػػلت رالاػػ رهي كج ػػ  اػػل  فو ػػ  رألاػػل  ة كرادبلاعػػ  درمػػ  راةلػػح   طلقتػػل إىل رادوػػلؼ ج ػػ  جبلقلهتػػل اػػر

 عتاؼ او ه ر   ل ظتولفي جثتلء  ولض رضتلاي ا  غ  الذر تتدا جو ذا  او ا ين علت .ك لف ر

 دراا و ن الجي .   02/28/0289تيـن  المقابلة الثالثة : -

 مػػػل جمػػػ ول اينرفةد ػػػل    يف هػػػ   رظتةلض ػػػي مت رادطػػػلؽ إىل جهػػػح رظتينرقػػػن رظت ػػػ مي راػػػ   ولتػػػا عتػػػل رضتلاػػػي يف هعلهتػػػل

كيف رألمػػا هتع ػػي رضتلاػػي   ملجعػػي كشتله ػػل اتػػل ضوػػلض هػػ ر رظت ػػن رطتػػلص ضلا ػػ   جاػػلـ ر مينجػػيا مشػػلر ي يف رظتةػػلضبلت رصت

 وفلعل او رر  رظتشلر ي يف راوبلج.

مت اػػػو مبلعتػػػل رادفػػػلهح اػػػر رضتلاػػػي ج ػػػ     لوػػػا هػػػ   جمػػػل اةلض ػػػي  شخع ػػػعي كذاػػػ  ا بػػػاء يف رظتةػػػلضبلت راوبلرعػػػي

 م ينصل جف رضتلاي الرهةل. مل  م متل جو طمينهلت رضتلاػي ك عػن هػا  م  رصتملجا ك  ر حتاتا جاد رضت جقينرجا راو

  كهتع د ػل وفلػعل ضت ػينر راوػبلج رصتمػلجا  كذاػ  اػو جرػ  رفػر اوتينتلهتػل  كهلكاتل  غعا ضوه رألفمػلر  وظلهتل ا ملدةب  
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اػػو جرػػ   مػػينتو ا ػػن كذاػػ    رألشػػعلء راػػ  جتوػػ  رضتلاػػي  بدلػػح  مػػل  طلقتػػل إىل اولفػػي اػػل هػػا    جم دتتلاعمعػػي رصتملجػػي

 ملص ضلا    تولض جثتلء رظتةلضبلت راوبلرعي.  

 : البيانات األولية للحالة

 الرد.االسم : -

 ذ ل.الجنس : -

 .02 السن : -

 جكىل ثلوينم ر ع ودرب.المستوى التعليمي : -

 اتخفه . لمستوى المعيشي :ا -

 إمينة  ك رظتف ينص هين رطتلاس. 22عدد اإلخوة : -

 رألكؿ. را  عبالرتبة بين اإلخوة : -

 صتر رطتبز كرضت ينتلت. :نوع الحرفة الممارسة إن وجدت  -

 رألب ج  قعا رضتعلة كادزكج ثبلث الرت كرألـ ج   قعا رضتعلة.:بالنسبة لوالدي المفحوص  -

 ضعا ذري. : نوع السكن -

 دراسة الحالة األولى:

كجخ( كرألـ   روػلث3جفػلرد )22 اػتي توػع  كاػ  جل  ػي ادمينوػي اػو02رضتلاي الرد هين رالضو رابمل تب   او راومل  

جاػل جمػين  رألصػغل   كإمين ػل رإلوػلث تاراػو  رعػاة الرت كجلطػ  جػو راومػ  كقتػل ض ػ ي 3ال ثي يف رابعا كرألب ادزكج 

   رظتخبػػػػزة اػػػػعبل  كراارراػػػػي هنػػػػلرر مػػػػل جف رضتلاػػػػي تومػػػػ  يف   كراول  ػػػػي ذرت الػػػػدينل اوعشػػػػا اػػػػتخفه اتػػػػل تػػػػارس ضلصتلاوػػػػي 

ك ػ  رظتدط بػلت رألالاػعي اثػ  رام لضػلء كراغػلز اينرػيندة إىل هػا   مبتطةي يف در لة اعام طت ػلكتلمتينف يف  امو ذري  

 ال.
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  بلاػػ  كر ػػل هزتتػػي يف نلاػػب رألهعػػلفا  اػػينف شػػول  ضػػت   تػػوعن رابتعػػي ذرت ضشػػلة ضع ػػلء  رضتلاػػي طينتػػ  راةلاػػي

رلوػػب اظ ػػل  رطتػػلررعف ين ا ػػدح ضتفلػػل  جاػػل اػػو  نلاػػب يف هاتثػػل را غػػي راةلاػػعي   دمعػػز رضتلاػػي ضلػػ ينؾ را ػػما كرالووػػزرؿ

 رعار.

 ملخص المقابالت التشخيصية: -0-0-8

كفع ػػل مت اػػلرؿ رضتلاػػي جػػو اػػلذر توػػت جم ػػل ا وفلػػل  عتػػل كهػػ  اػػبق كرف   ضػػاجت رظتةلض ػػي رألكىل ضلا هعػػب ضلضتلاػػي

رعتػػاؼ اػػو هػػ ر ك ػػلف   هعػػث صػػلح اتػػل جف هػػ ر جكؿ اةػػلء    ةػػ  راػػداجلء اػػو رألم ػػل ا يف رظتلػػدينل راارراػػا رظتديناػػ 

كضػػلألمج رضتػػلص ج ػػ    كذ ػػل جمبلقعػػلت رظت تػػي  رالػػلرؿ هػػين إزراػػي راغمػػينض جػػو طلتػػق رادولتػػن ضػػاكر رظتخػػدج راتفلػػل 

كضلادػػلجن راػػدخارـ رظتةلض ػػي رات ػػن    مػػل ر دفعتػػل ضلإلصػػغلء رادػػلـ رطتػػلجن اػػو رألهمػػلـ   كضلادػػلجن  لػػب ثةػػي رضتلاػػي  رالػػلتي

ك ظ ػل    ػلف ت دػـز را ػما يف ضوػه رظتػلرت   اػر جوػل   ػاركتعل جصػب  تدالػلكب اوتػلكضوػا هػ ر ك   ألمػ  او يناػلت  اينر ي

 .هين رتر رظتو ينالت كرادولؼ ج علج عل ابلا  رضتزف ك لف رعتاؼ او ه ر   ل 

متػج راةػلرءة  كفعمػل  تارس يف رالتي جكىل ثلوينم رػ ع ودرب  اتي هين رأل   ض  إمين ل 02الرد رابلا  او راومل 

كال توػػل  اػو جم جاػػلرض وفلػعي جك رلػػمعي كذاػػ  اػو مػػبلؿ رالطػبلع ج ػػ  رظت ػن رظتاراػػا رطتػػلص   اس ضػلكرامدلضػي ال ضػػ

 ضل.

رنػػح مال ػػل رامبػػا كراػػ م  ػػلف ضلدتػػل ج ػػ  كر ػػل اػػو   جاػػل فعمػػل متػػج رظتةلض ػػي راثلوعػػي   ػػلف رضتلاػػي ادالػػلكب اوتػػل 

  ضدينطعػػا راوبلقػػي اػػو ررػػ  اػػل  بةػػ  اػػو رظتو يناػػلت كراػػدغ عتل ذاػػ   كامػػو هػػ ر   تولقػػ  اػػو اػػا رظتةلض ػػي  مػػبلؿ رالزتػػلرر

كراظلكؼ  لوا را ابل مي م ينصػل رعتػاكء كهػ ر اػل ت متػل   ك لف ذا  مبمدب الدشلرة را ضعي  كدتا يف ظلكؼ هلتي

  كذاػ  اػػو مػبلؿ  فلقتتػل اػر الدشػلرة را ضعػػي  يعػث رمػػ  رالرهػي يف رضتػاتث ك  تػدح اةلطودػل   كؿتػو ودولاػ  اػر الرهػق

 .  ك لف ػتدينل ه   رظتةلض ي هين رادولؼ ج   ر لؿ راوبل ةا راول  ا كرظتاراا



 تقديم الحاالت   السادسالفصل 
 

 
042 

 3كرألب ادػزكج   كا  جل  ي الدينرهل رظتوعشا اػتخفهفةا  م ما رضتلاي جو طفيناد ل هعث جف رضتلاي  لىب يف  

ا ارراػػي.كه ر ضةلػػينة كت ػػغ  ج عػػل اػػو جرػػ  راومػػ  كال تشػػالول  رألب تولا ػػل مػػل قػػلؿ ضػػاف    اػػلرت كجلطػػ  جػػو راومػػ 

كاػػػػعبل تومػػػػ  يف ؼتبػػػػزة جم ال لتػػػػس ضطوػػػػح رالرهػػػػي  كهػػػػ ر تظ ػػػػل اػػػػو مػػػػبلؿ ضتعدػػػػل   ر جدل ضلضتلاػػػػي إىل راارراػػػػي هنػػػػلررراينتػػػػ

كجثتػلء   ؽتػل رو ػل ال تل ػز يف درراػدل   مل دفر ذا  ضلضتلاي ا ب ث جو جم  در ح او رر  رادينقن جو راارراي   رصتلمعي

كهػ ر اػل   كهػ  يف طلتةػي ر يناػل  عػث ظ ػل ج عػل ذاػ  اػو مػبلؿ حتلتػ  جصػلضر تاتػلي  الد  اتل ه ر رصتلوب  لف ق ةل

إوػت ردرس  "كه  ه  ذ ل جبلقدل ار كراا  يف قيناػل  يعث  ملر ذا  اواة الرت  تفلل اتل جف ااتل ق ق كج بعي زر اة

ف ػ ر تػاؿ  " كال ردم  إىل رابعا ضػل لريف رات لر كرجم  يف را ع  كجتاال ج ينف يف كقا رالرهي جضة  يف رطتلرج ار زابل ا 

و ػػق ضلادلػػ   كراوةػػلب كهػػ ر اػػل ج ػػ  جف رضتلاػػي تدالتػػب اةػػلء كراػػا  كهػػ ر تػػاؿ ج ػػ   لرهعػػي رظتلرهػػق الػػ ينؾ راينراػػا راػػ م تد

   ك   هػ ر تظ ػل جف هعػلة اػلرد ا ع ػي ضلظتشػل   كهػ ر اػل كتو ػل تب ػث جػو رابػات   038ص  0228 جا رابلهثي  ج ا ل

ضينتعػػػارنتو توػػلتل  اينتػػل صػػػغا كتةػػينجن صػػػغا ج عػػ  كتةػػػلر يف "ي ااتػػػل شػػوينر ضلااكوعػػػي كذاػػ  اػػو مػػػبلؿ قيناػػلرضتلاػػ مػػل جف 

كهػ ر اػل تفلػػل روػل   توػػ  طفيناػي جلدتػي يعػػث طغػا ج ع ػػل راظػلكؼ رألاػػلتي    " نػا هػػبس قلرتدػ  كركح ختػػاـ  رصتلاوػي

اػر  اػلكتو ت رثػينر كرن ػب كرمػلج اػو رظتتػزؿ كوموػاضػينتا  ػزكج ج ػ  اػل كضغػل  ـتػاـ ج ػع ح  ػلع كهػ ر "كه ر هلب قينال

" م ينصػػل ظ ػػل يف قيناػػل   كهػػ ر اػػل تفلػػل اتػػل روػػل توػػل  اػػو رضتلاػػلف راوػػلطفا اػػو ولهعػػي رألب ك لرهعػػي رجتلهػػل  " صػػ لي

كهػػ ر تظ ػػل جػػاـ راوػػاؿ يف اولا ػػي رألضتػػلء اػػ ر كرػػا  " جػػبل   ػػلع صػػ لي ضلضػػلهتح تبغػػينهح ككتػػين تلةلػػين ج ػػع ح يف اعمػػينف

 ل  رضتلاي شوينر ضلااكوعي كاةدل اتفلل  .اا

تػػ هب ملررػل كهػػ ر اػل رو ػػل تب ػث جػػو    مػل صػلح روػػل جتػاال تػػام  إىل رظتتػزؿ كلتػػاث شػاللر ضعتػػل كضػ  كراػا 

كهػ ر تػاؿ جف رضتلاػي ال لتػس ضطوػح رالرهػي كااتػل تػغينطلت جاػلتي  " كرات جمبل ضلظتخبزة يف را ع " جم  كال فلل قينال 

ك ػػ ا  إهلػػلس رضتلاػػي ضلا ػػالل   ته ذاػػ  راػػتةج ضلاومػػ  امػػا تفػػلغ جػػو هزوػػل كوالاػػل كاشػػل  لرو دػػل تلنػػب يف  وػػين 

 ." جهس ضاوت الا شخ ل رعار كقينال   ا  جبل   لع ص لي جلتشعتبلضلس يتح" كرا عق كذا  رادتلدر اةينال 
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راةلػح فبلاتلػبي ا دبلاعػ   جال ا ينص جبلقدل ار رألاػل  ة كرادبلاعػ  يف  كه ر فعمل متج رصتلوب راوبل ةا راول  ا

كهػ ر تػاؿ   " ولتػلجكجتام نػا زكج صػ لي تةبػلهين  عمػل رادبلاع   لع تملهين  "   راوبلقي اعلا رعاة كظ لت يف قينال

ج ػ  وةػػج راةػػارة ج ػػ  رال  ػلؿ اػػر رآلمػػلتو كجػػاـ إقلاػػي صػارقلت راتػػاة  كضلادػػلجن اػػو مػبلؿ شػػوينر  ضة ػػي رجلتػػي كراػػا  

جاػل رألاػل  ة فاصػب  تدمػلد   إىل شػ ي   ػيب هلرل ػل ابلودمػلء كقعلاػل ضػبوه رألجمػلؿ رافينتػينتي ضلزت ااتػل صػينرة رالو ػملـ

ج ػػع ح يف راةلػػح كج ػػ  رظتلػػلجاتو را ضػػينت  يف رالػػلهي  مػػل همػػ  اتػػل رظتشػػم ي راػػ  صػػلرت ضعتػػل كضػػ  رظتلػػلجاة را ضينتػػي 

ة جػػو طلتػػق رالػػب كراشػػدح  كضلادػػلجن هتػػل اػػ ينؾ ك ػػلف ذاػػ  جاػػلـ زاػػبلت  كهػػ ر اػػل جدل ضػػل إىل  ينرعػػل  ػػبلـ رػػلرح ا ملػػلجا

اػل ج ػا  رابلهػث ووػعح  رضتلاي الرد ولضر جػو إهبػلط ا ػ ينب ضػلادين ل كرهدػينل ج ػ  إضتػلؽ تػلر اوتػينم ج ػ  رآلمػل كهػ ر

  راػاركس رظتةااػي اػو طػلؼ رألاػل  ة مل جول تةيـن ضاجملؿ كجفولؿ فينتينتي ه  ال تل ز رودبلهل ج ػ     088ص  8991

" كهػ ر تظ ػل يف قيناػل   ج ع ح ك لف تلاب يف دررادل كااتل تون يف ف ح رظتػينرد رظتاركاػي اػينرء راو معػي جك رألدضعػيفعدملد 

كهػػػ ر كاػػػا اػػػال رضتلاػػػي شػػػوينر ضاوػػػل اظ ػػػيـن اػػػو    " كجرتا جف رجمػػػ  ألذهػػػب اػػػو راثلوينتػػػي يف جقػػػلب كقػػػاال جهػػػب راارراػػػي

ظتػل جمػل  مػل تلتػا  كضلادػلجن تدمػلد ج ػ  رألاػل  ة كهػ  رظتلػلجاتو رصتمعر ف  ر كتو ل تت ػت ؿتػين  جهػبلـ راعةظػي  كتلاػح جل

 .231ص   8992كق ي رألصاقلء  كه ر ال ج ا  رابلهث م ع  

جال فعمل متج جكقلت رافلرغ صلح روػل ال تفوػ  شػع ل اػينر راػدخارـ رعتػل ن كهػين اػو رظتمتػينع راػدخارال يف رظتاراػي  

كهػ ر تفلػل جف جػاـ كرػيند اػل نتػدج كقػا رافػلرغ روػ  رضتلاػي ال لتػـ  كال ت دػـز " شلواتلال لف كراػين يف رظتاراػي " : كقينال 

قيناػل جػبل  درنتػو " : ضةينرو  رظتاراي  كهػ ر اػل جدل ضػل إىل رادػينضعخ رظتلػدمل كرإلوػ رررت رظتدينراعػي ج ػ  اػلجل زابل ػل كهػ ر يف 

: ظ ػل يف قيناػل إهللس ضتةج راد  ػع  راارراػاكضلادلجن حت ع ل ال ب  ضلالهلوي كه ر كاا ااتل   "تولتلك  قارـ ص لي 

 .39ص  8999كه ر ال ج ا ل  رابلهثي فلدتي  " صلتا  لها راةلرتي" 
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 ضعػل جوػل شػلتاتلك" : كفعمل متج إشلر ل يف رضتفبلت را كلتعي يف رظتاراي ال تدح إشلر ل يف جم وشلط كهػ ر يف قيناػل 

ه ر ال كتو ل نتةا وفلل كجاـ ر دللب جبلقلت يف رظتاراي ا ر تدمػلد ج ػع ح. كهػ ر اػل  ، " وةبلح ك لع تملهين  كضلادلجن

 .39ص  8999ج ا ل  رابلهثي فلدتي 

فاثتػػلء هػػ   رظتةلض ػػي    جاػػل فعمػػل متػػج رظتةلض ػػي راثلاثػػي فملوػػا جمػػل اةلض ػػي  شخع ػػعي كؽت ػػاة ابػػاء رظتةػػلضبلت راوبلرعػػي

كقمتػل ضطػلح اػلرؿ جػو اػل هػين ج ثػل شػاء كتو ػل تبدلػح فارػلب روػل ال تدػ  ل جمػل    لف رضتلاي را ال لح كاداللكب اوتػل

تػ   كجهػب شتػلع راتمػا اػينندين را ػا ررهػا دتشػا جال  ض  هين ج ثػل شػخج كتو ػت " : الة رضدلح فع ل  كامو قلؿ

رضتلاػػي دفػػلهح اػػر هعػػث جوػػل مت مبلعتػػل را  ف ػػ   اػػو غتػػلد ذ ػػل رشتػػل كهػػ ر اػػل اػػ   ج عتػػل رظت مػػي  " ضػػزرؼ يف رالو وعػػا

جرتػػا جف " :  مػػل  طلقتػػل إىل اولفػي طمينهػػلت رضتلاػػي هعػػث قػػلؿ   ك ػػ ر حتاتػا جػػاد رضت ػػج  هػينؿ قينرجػػا راومػػ  رصتمػػلجا 

اػػر    كقمتػػل ضلفػػر ضوػػه اوتينتل ػػل  تدمفػػ  ضول  دػػل كال تممػػ  درراػػدل  كذاػػ  هػػ  تلػػدطعر جف  " رجمػػ  يف اػػ   رألاػػو

كيف رألمػا هػادول اينجػا رصت لػي    ج   رظتشػلر ي يف راوػبلج ك   بػام جم اولرتػي  دتتعل تل ال ضلادينقعن. مل كرفةا رضتلاي

 رألكىل كقمتل ضديندتر رضتلاي.

 :األعراض

 را غي راةلاعي يف هاتثل. -

 جهبلـ راعةظي. -

 راشوينر ضلضتلالف راولطفا او رلوب رألب فلاوبلقي فع ل صلرع. -

 رابملء يف ضوه رألهعلف. -

 .رالادزرـ ضلا ما ضوه رظتلرت -

 . جتتب رضتاتث يف اينرتعر ختج راارراي -

 .ابلا  رضتزف كرامآضي -



 تقديم الحاالت   السادسالفصل 
 

 
045 

 .رالووزرؿ  -

 راة ق كرطتينؼ او رظتلدةب  كراو بعي رازر اة . -

 راشوينر ضلطتال   او مبلؿ رزتلرر راينرل. -

 فةارف راش عي. -

 راشوينر ضواـ راثةي يف راتفس . -

 راشوينر ضلااكوعي جم راتةج. -

 .رتطلرضلت راتيـن كرألرؽ -

 تاتل  ثار كجاـ رالر علح يف رصت ينس.حتلت  جصلضر  -

 .جاـ رإلهللس ضلآلملتو -

 .اةلروي وفلل ضلآلملتو -

 .وةج رضتس راولطفا كراينجا -

 .راملرتزال رالوافلجعي ك رابلاللكاعي -

 .جاـ رإلهللس مبشلجل رآلملتو كرظتع  إىل رظت   -

 .ق ع  رالر بلط ار رألوظمي را ضينتي -

 .ا لهبي جشخلص تل مبينف وفس رال ينؾ -

 .رمدبلؿ يف  لعا راغ ب كرالفدةلر الا ر عالعلت ه  را لرع -

 .وةج راارفوعي ا دغعا كنعلب كجعل ضلظتشم ي كصوينضي  ةب  راتةا -

 .توعن رادوبا جو اشلجل  -
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 : التشخيص

كراػػدولودتل جػػلرض رظتػػ  ينرة يف راوت ػػل رالػػلضق اػػو مػػبلؿ رظتةػػلضبلت راػػ  جرلتتلهػػل اػػر رضتلاػػي اػػلرد ك ابلهظدتػػل اؤل 

 .افظعي  ب  جف اال رضتلاي ا ين لت جاكروعي   الطبلع ج   راينثل ق كرالالبلت كم ينصل رادةلرتلضل

  : لحالةالتحليل العام ل -0-0-6

 بػ  جف رضتلاػي وشػا يف   راػ  جرلتتلهػل اػر رضتلاػي اػلرد كراػدخلرج رألجػلرض  اػو مػبلؿ رظتةػلضبلت كرظتبلهظػي رظتبلشػلة

 مل روػل توػل   ض  م ػينع رألـ كاػعطلة رألب كهػين  يف اله ػي تمػينف  فع ػل شخ ػعدل  جالة ض  كرااتو ؼتد ف  يف راطبلع

ك صػلرجل راػار ح اػر كراػا  ك ػا  راػام  رألاػلم جدل إىل   وظػلر ادف ػع  جضػين  ألمعػل را ػغا  او اشلجل راتةج كرااكوعػي

اػػػ  إىل راب ػػػث جػػػو جمػػػ  ق ػػػي رالجلتػػػي ككرػػػاول جوػػػل نػػػا ررض جػػػو راينتػػػر راوػػػل  ا راػػػ م جلشػػػل  ذهػػػب ضػػػل إىل  وػػػينته ذ

يف راشػػلرع كهػػ ر  كضلادػػلجن راب ػػث جػػو جاػػلة جمػػلل كراػػ  كرػػاهل  ك مػػينتو شػػ ي رالفػػلؽ اػػو ررػػ  رالودمػػلء ك  بعػػي هلرل ػػل

فػػلظتلرهق يف هػػ    رظتله ػػي تب ػػث جػػو رألاػػلف  ، " هتػػل مػػا اػػو درروػػل رر  ا ػػع  كقػػلع تبغػػين  يف رظتخبػػزة" : تدال ػػ  يف قيناػػل

كتوػػػل  اػػػو هػػػزف در ػػػح ك آضػػػي   كهػػػ ر اػػػل كاػػػا ااتػػػل  لرهعػػػي  رألب كجاكروعػػػي رجتلهػػػل  ة جتػػػا اػػػلردكهػػػ   رضتلرػػػي نػػػا اينرػػػيند

كهػ ر فعمػل متػج   رظتةلكاػي ظ ػلت يف رابمػلء كرا ػما الدملة كااتل جفملر  شلتاعي  مػل  ػلف ااتػل واعػي دفلجعػي دتث ػا يف

ودة ا هػ   رظتشػلجل رالػ بعي ادلػدمل مػلرج رألاػلة كر  رصتلوب راتفلا شوينر  اعبي رردملجعي جدل ضل إىل راشوينر ضلإلهبلط

هعػػث توػػل  اػػو تػػون رظتينرر ػػي كرختػػلذ رعتػػلكب   ػػ  ظتشػػل  ل راوبل ةعػػي ات ػػل ااتػػل صػػوينضي يف   اػػينرء راشػػلرع جك رظتاراػػي

 فلاومػ  كراارراػي اوػل  كذا  ظ ل او مبلؿ  ينرع ل امبلـ رلرح يف هق رظتللجاة را ضينتي  رالادملرر يف جبلقلت طينت ي

كرا ػػغينطلت رألاػػلتي  كرظتشػػل   يف رظتاراػػي دفػػر ضػػل إىل رالـتفػػلض يف رظتلػػدينل راارراػػا كا ػػلهبي رفػػلؽ رالػػينء  كراب ػػث 

ك خبلصػػػي فلضتلاػػػي اػػػو مػػػبلؿ   ػػػلفل   ػػػ      اػػػلم راػػػ م دتعػػػز ضلصتفػػػلؼ راوػػػلطفا جػػػو را ػػػ ة رافينرتػػػي  بػػػات  ا ينتػػػر رأل

د رألفوػلؿ  بػ  جف اػال رضتلاػي جاكروعػي هلػب راظ ػينر فلدتػي رألابلب كابلهظي     رألجلرض جو طلتػق رظتػ  لرت ك ردك 

 8991كهػ ر اػل ج ػا  ووػعح   كرالجتل  ؿتين راغا كراشم  راظلهلم افظعي كرازتي   ةن جتا هاكد رامبلـ ك رهلوػي رألمػل 
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ضػػلاظينرهل كضلادػػلجن اػػو مػػبلؿ راظػػلكؼ رظتولشػػي اػػو قبػػ  رظتلرهػػق كراة ػػا ك  بعػػلف رظت ػػار كرظت ػػمينف كراوبلقػػي    088ص 

فلال ينؾ راداللي  ولضر او   ػ  رظتثػارت كرألهػارث راػ  اػبةدل  جتػا رضتلاػي جدت    اتفلعي كرألابلب او رتعر راتينرهار

 إىل ظ ينر     رال ين لت راغا اةبيناي جتا رضتلاي الرد.   

 الثانية:تقديم الحالة  -0-8

 :تتقديم المقابال -0-8-0

 اةلضبلت ا  لالت ضغلض رادشخعج كجرلتا مبمدب الدشلرة را ضعي ضلاثلوينتي :3اةا م  ا  

 دراا و ن الجي.  20/28/0289تيـنالمقابلة األولى : -

كصػينال إىل رتػر رظتو يناػلت   لوا راغلتي او كررء ه   رظتةلض ي هين رادولتن ضػاكر رألم ػل ا ضغعػي  لػب ثةػي رضتلاػي 

 رألكاعي جو رضتلاي .

 دراا و ن الجي.  83/28/0289تيـنبلة الثانية:المقا -

كقينفػل ج ػ  ؼتد ػن را ػغينطلت رظتخد فػي    مت جثتلء ه   رظتةلض ي را  عػز ج ػ  رادوػلؼ هػينؿ جبلقػلت رضتلاػي اػر رألاػلة

  مل  طلقتػل إىل رادوػلؼ ج ػ  جبلقلهتػل اػر رألاػل  ة كرادبلاعػ  درمػ  راةلػح كهػينؿ اػل  فو ػل رضتلاػي جثتػلء جكقػلت رالاػ رهي

ك لف رعتاؼ او كررء    ه ر هين اولفػي اػل هػين راد ػلؼ راػ م  ةػيـن ضػل رضتلاػي جتػاال  دوػلض ظتينقػن تػغ  كاػلذر   كرافلرغ

كراغلتي او هػ ر هػين اولفػي اظػلهل رالػ ينؾ راوػاكر  كحتاتػا إف كرػا هػ ر   ذا  او ا ين علت كه  در مل  دملر تتدا جو 

 رال ينؾ كال وينجل .

 دراا و ن الجي .  09/28/0289تيـن    المقابلة الثالثة: -

مت رادطػػلؽ فع ػػل إىل رادفػػلهح اػػر    لوػػا جمػػل اةلض ػػي ا دشػػخعج    يف هػػ   رظتةلض ػػي جضػػات رضتلاػػي جتلكضػػل  بػػار اوتػػل   

ك تةطػي جمػاة  م متػل جػو طمينهػلت رضتلاػي ك عفعػي وظلهتػل   ك ػ ر حتاتػا جػاد رضت ػج  رضتلاي ج   قينرجػا راومػ  رصتمػلجا
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ت راوبلرعػي رظت غتػي اػر ل قينة راارفوعي جتا رضتلاي ا دغا كصينال إىل هتع ي رضتلاي وفلػعل ضت ػينر رظتةػلضبلظتولفي اا   ا ملدةب 

  مل  ولفتل ج   جهح رظتينرقن را       رضتلاي إلتلفد ل يف ا ن راوبلج ك ولض جثتلء ه ج راوبلج .   رضتلالت

 :البيانات األولية للحالة 

 شتا.االسم : -

 ذ ل.الجنس : -

 . 81 : السن -

 ثلاث ثلوينم ر ع ودرب.المستوى التعليمي : -

 ادينا  . المستوى المعيشي : -

 إمينة  ك رظتف ينص هين رطتلاس. 22عدد اإلخوة : -

 را  عب راثلاث.الرتبة بين اإلخوة : -

 ال تينرا .:نوع الحرفة الممارسة إن وجدت  -

 رألب كرألـ ج   قعا رضتعلة كض  ي رعاة. : بالنسبة لوالدي المفحوص -

 هينش اةبينؿ رردملجعل.:نوع السكن   -

 :دراسة الحالة الثانية 

كهػػين   معػػ    اػػتي تلػػمو يف در ػػلة اػػعام طت ػػل كالتػػي الػػدغلمن يف اتطةػػي رتفعػػي 81شتػػا الرهػػق تب ػػ  اػػو راومػػل  

 لجػلع يف كاػ  جاػلة ادمينوػي اػو رألـ كهػا ال ثػي   تارس اتي ثلاث ثلوينم توػع  يف ظػلكؼ اديناػطي اػو هعػث رالػمو

جاػل رألب فلظتو يناػلت  لوػا شػ ع ي رػار كال تينرػا  ينرصػ  رعػا ضعتػل كضػ  جضػين  كهػين   ا ك ا  الػدينرهل راارراػايف رابع

 كراوبلقي تليندهل راشاللر در مل .   نا ابلجن
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اغػػػي  مبظ ػػل  اػػو هعػػػث را بػػلس رهدمػػلـ  بػػا   كشػػول  جاػػيند  جعػػينف اػػيندرء  جضػػعه رابشػػػلة  رضتلاػػي ذ ػػل قػػينم رابتعػػي

 ا عمي 

تل كتداللكب اوتل ضلضتعطػي  فما  جلدم   ف ين تلدينجب جا  د كصوب رادينرص  اوتل الدينر  ك تلاب اتل كرعاة هلب 

 وبلهظ ج عل ازرج هزتو كامد ب  رنح جول لتلكؿ إمفل ل ضبوه رالضدللاي رصتمع ي  كهين صوب رادو ق .  كرضت ر 

 ملخص المقابالت التشخيصية: -0-8-8

ألاػل امينوػل اػعاللل اةلض ػي امػو اػر راينقػا ضػات رضتػاة ج ػ  كر ػل يف اةا جتلكضا رضتلاي ار رظتينتينع يف ضػلدض ر 

 مل قلـ ضطلح رألا  ي يف فلص جاتاة كشلهتل ال الررر ك ملررر فلقدتر يف رألما كامو راػداللضدل  لوػا    هنلتي را ةلء رألكؿ

 .را ػتدشمي ك ام تل جاة الرت ا دينتع  ار جول  لر   مي ظتلذر جول در مل مت رمدعلرم 

يعػػث  ػػلف را ةػػلء رألكؿ اػػر رضتلاػػي شتػػا  ةلتبػػلن هلػػتل كذاػػ  مبمدػػب الدشػػلرة رادينرعػػل راػػ  اػػات اتػػل تػػا راوػػينف   

كرظتلػلجاة  مث قمتػل ضػلطتطينة رألكىل يف راػدةبلؿ رضتلاػي شتػا  هعػث جضػام يف رابارتػي حتفظػلن كضوػه رضتعطػي كرضتػ ر   مػل جوػػل 

 تل ؟قلـ ضدينرعل الرؿ اتل جو ظتلذر مت إه لر  إاع

ضػػاكرم قمػػا ضطػػلح اػػلرؿ جػػو اػػلذر توػػت ا  لاػػي جم ػػل ا وفلػػل  اػػر ج مػػا جف راثلوينتػػي ال حتدػػينم ج ػػ  جم ػػل ا 

كهتلؾ جم ل عي وفللوعي  وم  ضلظتديناطي كحت ل اػو هػ  ألمػل إىل راثلوينتػي اػ  شت ػا عتػل رافلصػي ضػ ا    ك ػلف هػافتل 

ا اتػػل نلتػػي اػػو جرػػ  إزرهػػي راغمػػينض كفػػد  ر ػػلؿ املػػب ثةػػي اػػو هػػ ر رالػػلرؿ اولفػػي الػػدينر  رظتوػػليف ؿتػػين ذاػػ    مػػل  لوػػ

رضتلاػػي  ك ولتفػػل ضػػاكرول  ام ػػل ع  كشػػلح اػػبب ه ػػينرول  كإقتلجػػل ضػػاف  ػػ  اػػل اػػعاللم يف رظتةلض ػػي اػػعبة  اػػلتل  كضلادػػلجن 

 ضوا إقتلع رضتلاي  قمتل ضإ ملؿ رظتةلض ي  كجضال اتل رضتلاي جتلكب اوتل.

تػارس يف رالػتي ثلاػث ثػلوينم رػ ع ودرب اةبػ  ج ػ    هين رال بي راثلاػث ضػ  إمين ػل اتي  81شتا رابلا  او راومل 

جاػػػػل فعمػػػػل متػػػػج راظػػػػلكؼ    متػػػػج راةػػػػلرءة كرامدلضػػػػي ال ضػػػػاس ضػػػػل كفعمػػػػل  ف شػػػػ لدة رابملاينرتػػػػل  إف شػػػػلء ر رردعػػػػلز راد ػػػػل

لهلر ج ػ  هتاراػل .رخل   كه ر ظػرالقد لدتي ف ا هلتي   مفا رضتلرعلت را لكرتي كرظتلد زالت رظت مي  لظت بس كرأل   ..
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 مػػل روػػل ال توػػل  اػػو جم جاػػلرض وفلػػعي جك رلػػمعي كذاػػ  اػػو مػػبلؿ رالطػػبلع ج ػػ  رظت ػػن رظتاراػػا     كاظ ػػل  رطتػػلررا 

 رطتلص ضل مبللجاة الدشلرة را ضعي.

جال فعمل متج رظتةلض ي راثلوعي  امو رنػح ذاػ   ػلف هتػلؾ حتفظػلن يف ضوػه رإلرلضػلت م ينصػلن اػل تدو ػق ضااػل ل     

كضلا ػػب  كراػػا   هعت ػػل ضػػال ج عػػل راة ػػق كرادػػين ل  كضػػلاطبر اػػر  لػػالع  رظتبلهظػػلت رظتدمث ػػي يف جف رضتلاػػي  ػػلف ادػػين لر اػػو 

كتػػوعي نػػا اللتػػي  كامػػو ضوػػا رحملػػلكالت اوػػل ظ ػػل ج عػػل وػػينع اػػو مػػبلؿ هل ل ػػل رظتدمػػلرة كهػػين رػػلاس يف راملاػػا  كج ػػ  

 لوػػا    رعتػػاكء  هعت ػػل ظ ػػلت ج عػػل ضوػػه  وػػلضا رالضدلػػلاي راينرتػػ ي ج ػػ  كر ػػل  كدتػػا هػػ   رظتةلض ػػي يف ظػػلكؼ هلػػتي

 اػػو ولهعػػي راظػػلكؼ رألاػػلتي يف هػػ   رظتله ػػي ضػػلالنح اػػو جهنػػل يف راظػػلهل  بػػاكر رعػػاة كادينرزوػػي امت ػػل يف راومػػق نػػا اػػينتي ال

راوبلقلت كال او ولهعي رال زرف  يعث جن ب ال لتاث الما ضلبب جال ل م ينصل جبلقدػل اػر كراػا  رظتتوااػي  كهػ ر اػل 

روػ  شتػا يف صػػلرع درم ػا كتػغينطلت ادمث ػػي يف اشػلجل راغ ػػب اػو   ػلفل ل اوػػل  كهػ ر تلػبب راثػػينررف كرعتعالػلف ف ػػين 

لتػس ضلا ػعق رابػلطت يف ذر ػل   ككتو ػل تة ػق كتدػين ل كلتػزف  كهػ ر اػل كتو ػل تةػيـن  تةيـن ضدملا رألشعلء يف رظتتزؿ كهين در مػل

راػػػي كهػػػ  زابل ػػػل  ك مػػػلرر  ضػػػلا كت  ج ػػػ  ن ػػػبل كذاػػػ  اػػػو مػػػبلؿ حتطػػػعح رألشػػػعلء يف رابعػػػا كا ػػػلتةي رألاػػػل  ة يف رظتا

  "  رظتاراػػػي كتلةلػػػينر ج ػػػع حكظتػػػلذر قػػػلع صػػػ لي كراػػػات ح كتػػػينر إىل"   " ظتػػػلذر  ػػػ  راتػػػلس نت مػػػينف اػػػل ال جا مػػػل"   مػػػلت 

كهػػا جاػػ  ي  ثػػاة  ػػاكر يف ضػػلؿ رضتلاػػي  دط ػػب رإلرلضػػي  كهػػ ر اػػل  لمددااا ل لمددااا ل لمددااا لكهمػػ ر دكراعػػ  تػػلدد   مػػلت 

ال "   " ال جاػػدطعر جف ج ػػب  ن ػػيب يف كرػػل جم جهػػا ا مػػل  ػػلف كجصػػب  جػػاكروعل"  ػػل جػػاكروعل كظ ػػل ذاػػ  يف قيناػػل : كتو

 كه ر ابب كتو ل تام  يف رظتشمبلت ار رآلملتو .  " جها او دكف إذف ات اط ةل جهب جف نتس جشعل ا جم

 مل  لف رضتلاي ق ةل هعث ظ ل ج عل ذا  ضد لت  رر عل  ثػارن جثتػلء رظتةلض ػي كراينقػينؼ يف ضوػه رألهعػلف  كراػدم ح   

يف  ػػ  اػػلة كجثتػػلء هػػ    ض ػػينت ال فػػر مث راوػػيندة كرصت ػػينس  كهػػ ر اػػل فلػػل اتػػل جف ااتػػل ق ػػق كن ػػب كج ػػيب يػػث  مػػلر

ر  ػن ضلطتشػينوي يف رادولاػ  اػر زابل ػا " ج جبلقدػل اػر زابل ػل  هعػث قػلؿ : رظتةلض ي قمتل    ا  ضدينرعػل جاػ  ي فعمػل متػ

دكف جف ج ػػػلدد ك ػػػ ا  جتػػػاال جن ػػػب ج  فظػػػػينر جافػػػلظ ال  لتػػػا رآلمػػػلتو كجشػػػول ضوػػػػاـ قػػػاري ج ػػػ  تػػػب  ن ػػػيب ج ػػػػ  
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ج  ػػلتق  كراػػ تو ال جهػػب ح ال ج ػػب  ن ػػيب جػػت ح كضلادػػلجن إذر اػػس  ػػلرا  رهػػا  رآلمػػلتو  كجتػػاال تامػػ  جهػػار اػػل دكرم

جتػػلضل دكف جف جضػػلجن ضلاوينرقػػب  كجتػػاال جشػػلها جػػلرؾ فاشػػلرؾ دكف  ػػلدد  هػػ  جوػػت راػػدخاـ رألتػػام يف رالشػػدبلؾ اػػر جم 

ل راشػػوينر يػػب رالػػعطلة كهػػ ر تظ ػػل ااتػػ   " متػػلفين  قػػلع"   مػػي   هػػ  جوػػل طػػينرؿ  ػػ  هػػ   رظتةلض ػػي  ػػلف تػػلدد  " شػػخج

جراػػا " : راةلػػح كهػػ ر اػػل صػػلح ضػػل يف قيناػػل كرادم ػػ   شتػػا رزدرد راينتػػر جتػػا  اػػينءر هعػػث جصػػب  تدمػػلد ج ػػ  رألاػػل  ة يف

" : قيناػػل   ك ػػ ا  " راطبلشػا ج ػػ  را ػبينرة جتػػاال تمػػينف رألاػدلذ تشػػلح كصػ لي قػػلع المت كشػػبلملطلش قػلع متػػلفينر اػت

  هعػػث تةػػيـن ضافوػػلؿ فينتػػينتي هػػ  ال تل ػػز رودبلهػػل ج ػػ  " إثػػلرة ن ػػيب كرهػػلو  كهػػح رألاػػل  ةجشػػول ضػػاف رآلمػػلتو لتػػلكاينف 

: رألال  ة  كهػ ر هلػب قيناػل رااركس رظتةااي او طلؼ رألادلذ  فعدملد ج عل  كجاـ هبل ا ارراي كشاللرر ل رظتدملرة ار 

 مػل رضتلاػي قػلؿ    "  جهػب شتػلع رألاػدلذ تػدم حال جهب راارراي جدتلد ج   رألال  ة  جالرس رافينت  يف راةلػح ألوػت ال" 

جهػب " : ك ػ ا  قيناػل " ال جهب اػو تلػدفز  كجتػلضل دكف جف جفمػل ضلاوينرقػب" : كقينال   " ج شلرل  ثارن ار زابل ا" : 

روػل  كضلادلجن رضتلاػي هتػل  ػلف تدشػلرل اػر زابل ػل كهػ ر اػل تفلػل اتػل   " رظتشلر ي يف راولرؾ م ينصل ضلادوملؿ تام يف ذا 

 لف ادملد رال ينؾ  كهين او صفلت اله ي رظتلرهةي يعث   ا  لتب جف تلعطل ج      شػاء كهػ ر اػل ج ػا  رابلهػث 

 .231ص  8992م ع  

 مل صلح اتػل جوػل لتػب ه ػي را ضعػي راباوعػي ألوػل تفوػ  اػل تلتػا كلتػس جوػل تػتفس جػو اػل تغ ػبل كتػين ل   كإهللاػل 

 .البينر  توطعتل رألادلذ ججملؿ رتلجعي كه ر ال تفلهت  ثارن ":" يف ه ي رضلالرهي كه ر ظ ل يف قينال 

جال رظتةلض ي راثلاثي كرألماة رظتم اة ا مةلضبلت راوبلرعػي رصتملجعػي  هعػث جثتػلء هػ   رظتةلض ػي جضػات اتػل رضتلاػي جتلكضػل  

لػح كراطلر ػن رظت ػ مي يف كررهي يف رضتػاتث ضمػ  صػاؽ اػر رألاػ  ي ك ػلف ػتلكرهػل هػين اولفػي اػل جهػح اػل كتوػ  رضتلاػي تبد

هعل ل  هعث ظ ل ذا  او مبلؿ  بلال راينرت  ك ابلاػ  كر ػل راارجمػي كرابلجثػي ج ػ  رعتػاكء كرالتػل  ك ػ ا  هل ػلت 

رلػػا  راػػ   لوػػا  وػػ  جمػػل ضارم ػػل  هعػػث تلػػدوم  تػػار  ا دوبػػا  ك ػػلف اػػو هػػ  إىل رآلمػػل تبمػػا دكف جف ت ػػلح جػػو 

وبغػا ومػينف " : عػي   تبػا رجػ رض كظ ػل يف قيناػل شػلر ي يف رضت ػج راوبلرعػي رصتملجرالبب  كجتاال طلهتل ج عل فمػلة رظت
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ف ػ ر  " يف رتلجي كودفلج رابلاينصغدين  ا وشينؼ اةطي ا  مي و    ضزرؼ ه  وتل  ركهػا كوبػار و ػلب يف راطلض ػي

را ػػ    رضدلػػح   ػػل جػػو اينرقػػنضػػاكر  اػػ   ج عتػػل رظت مػػي كجلتػػتل ج عػػل إف  ػػلف لتػػب جف وظ ػػل ذاػػ  يف رضت ػػج اػػل مت

جال فعمل متج طمينهل ػل رظتلػدةب عي   تػلد جف كتعػب جػو هػ ر رالػلرؿ ك ػلف ادػين لر اػو ابلاػ     " ال ت مت ذا " : كقلؿ 

كيف رألمػػا  فلقتتػػل اػػر رضتلاػػي ج ػػ  جػػاد رضت ػػػج   كضػػاكرول   و ػػ  ج عػػل ائلرلضػػي امػػو هػػ ر رالػػلرؿ ضةػػػا افدػػينح  كر ػػل

 كهادول اينجا رصت لي رألكىل كقمتل ضديندتر رضتلاي شتا.     ينرفةي دكف جم رج رض لاي ضلظتكػتدينتلهتل كضلدر تل رضت

 : األعراض

  ينص تل إىل رألجلرض رادلاعي :  او مبلؿ رظتةلضبلت كرظتو ينالت را  رتوتلهل جو رضتلاي

 .راة ق كرادين ل كرضتزف -

 .رضتل لت رظتدملرة يف رصت ينس كرات ينض -

 .رالضدللاي راينرت ي ج   كر ل -

 .راوبلقي ار راينراا اتوااي -

 .صلرع درم ا كرإلهللس ضلا عق -

 .رظتشل   ار رآلملتو -

 .حتلت  رر عل  ثار -

 .را ما يف ضوه رظتلرت -

 .رادم ح ض ينت ال فر -

 .راغ ب كراو بعي رازر اة -

 .هب رالعطلة كرادم   -

 .رظتشلرلة ار رازابلء -
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 .ينررف كرعتعاللف رظتتافرثراة ق رازر ا رظت  ينب ضلا -

 .ينل راارراا اع   إىل جاينء رضتلالت ا  رظتلد -

 راشوينر ضلااكوعي. -

 رالول لب رالردملجا . -

 .فةارف راثةي يف راتفس كرآلملتو -

 .جاـ راةارة ج   را  عز -

 : التشخيص

اػػػو مػػػبلؿ رظتةػػػلضبلت راػػػ  جرلتتلهػػػل اػػػر رضتلاػػػي شتػػػا ك ابلهظدتػػػل رظتبلشػػػلة كراػػػدخلرج رت ػػػي اػػػو رألجػػػلرض رظتػػػ  ينرة  

 .افظعي ول اال رضتلاي شتا ا ين لت جاكروعيج ب    ضلالطبلع ج   راينثل ق كرالالبلت كم ينصل رادةلرتل كرادولودتلالضةل

 :لحالة العامل تحليلال -0-8-6

اػ ر صتاوػل اػو جرػ     ك خبلصي او  دررادتل ا  لاي شتا  را م ضال اتل  رول او راشخ علت را وب رادولاػ  اوػل

  كإظ ػػلر رالضدلػػلاي اػػو هػػ  إىل جمػػل   لػػب ثةػػي رضتلاػػي  راػػدخاراتل اػػبوه فتعػػلت رادولاػػ   لإلو ػػلت اػػل دكف اةلطودػػل

كاو مبلؿ رادوملؿ رظتةلض ي رظتاجمي ضلظتبلهظي را  جرلتد ل اػر رضتلاػي شتػا  كراػدخلرج رألجػلرض راػ  ذ لولهػل اػو قبػ     

ك اوػل تلتػا رعتػلكب كال تلتػا رإلرلضػي جػو رألاػ  ي رظتينر ػي   ل ي اينرء يف رصت ينس كه  هل ي راوعت الهظتل رول  لف  ثا رضت

كرا ػػعق   م ينصػػل اػل تدو ػػق ضينراػا  كهػػ ر اػل ؾتػػح جتػل راوبلقػػي رظتتوااػي  فمػػو راتلهعػي راتفلػػعي وشػينب را ػػلرع راػارم ا  اػل

كضػػػار يف ابلاػػػ  كر ػػػل ضطع ػػػلن  تظ ػػػل   ر يناػػػل كرفػػػر را ػػػينت يف طلتةػػػي  ؼت فػػػل راة ػػػق كرادػػػين ل كراو ػػػبعي رازر ػػػاة كراظػػػلهلة

ضاج ضلالضدوػلد جػو   كرا   ولؼ ضلو را علقي كإهللال ضاول ػت  جوظلر رصتمعر رظتداملةكيمح رول يف اله ي رظتلرهةي   راوبينس

جف كرػيند راينراػاتو ار راو ػح   338ص  8992راوزاي كرالوطينرء  فعة ا رامبلر يف ا ين لهتح كه ر ال ج ا  رابلهث م ع  

رػػا ا ػػح يف هػػ   رظتله ػػي  كهػػ ر اػػل كتوػػ  رضتلاػػي تػػتفس جػػو ن ػػبل ضػػلادملد ج ػػ   ػػ  اػػو هيناػػل اػػينرء يف رظتتػػزؿ جك رظتاراػػي   
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كضلادػػػلجن رضتلاػػػي توػػػل  اػػػو راشػػػوينر ضػػػلاتةج كرضتلاػػػلف راوػػػلطفا  هػػػ ر اػػػل جدل ضػػػل إىل  وػػػينته راػػػتةج ضلاب ػػػث جػػػو رالػػػتا 

هػػ ر   لؽ  ف ػػين حتينتػػ  اعبػػام اػػو رألب إىل رألصػػاقلء يمػػح اػػينء راوبلقػػي ضعتػػل كضػػ  كراػػا راوػػلطفا رظتدمثػػ  يف رتلجػػي رالفػػ

رالتا راولطفا را م رجد  ل " جول فلكتا " اعملوعـز دفلجا فالملجي رالفلؽ ها راػ   ػينفل رضتملتػي كرإلثبػلت ا ػ رت  إال جف 

كرا   وػ  جػو  وػينته اوتػينم    اةبيناي رردملجعل اينء رمدعلر رتلجي رألصاقلء جدل ضل إىل ر دللب ا ين لت جاكروعي  نا

كراػػ م ضػاكر  م ػػن جثػػلر ج ػ  رضتلاػػي اػػو راتلهعػي رالردملجعػػي كرظتدمث ػػي يف جالػز رضتلاػػي ج ػػ    ك ػ  هػػ ر اػػو رصتلوػب راتفلػػا

ينرصػػ  جاػػل فعمػػل تدو ػػق ضلألاػػل  ة رووػػارـ راد  اػػو مػػبلؿ شػػاللرر ل رظتلػػدملة ك ينرعػػل راتةػػا عتػػح   مػػينتو جبلقػػلت اػػر رآلمػػلتو

كهػ ر جاػ ينب رضتلاػي شتػا ا دتفػعس جػو صػلرجل   او ح او مبلؿ  ينرع ل ا مبلـ رصتلرح كرالب كراشدح كوة ل ا غي رضتينرر

كرود ػػػ  رألاػػػل ضػػػل إىل رإلوػػػ رررت   كرألاػػػدلذ هتػػػل   تدولاػػػ  اػػػر  رادمػػػلد راطبعوػػػا ا  لاػػػي  ينوػػػل يف اػػػو رظتلرهةػػػي  راػػػارم ا

كهػػػ ر اػػػل ج ا ػػػل   اتػػػل إهلػػػلس ضلالهلوػػػي ؼت فػػػل كرر ػػػل وةػػػج يف راد  ػػػع  راارراػػػاكضلادػػػلجن كاػػػال ا  كرادينضعخػػػلت رظتدمػػػلرة

ك ينرعػل  راوةػلب اػل يف   كضلادلجن او مبلؿ   لفل     راوينرا  او  لرهعي او قبػ  راينراػا  39ص  8999رابلهثي فلدتي 

كضلادلجن شػوينر  روػل اتبػينذ رو ػل توػع     كرا م تظ ل جف رألادلذ هين رالعا كفش ل يف راارراي   رظتاراي ج   الجل زابل ل

  كلتلكؿ ر ب رودبل  رآلمػلتو اػو مػبلؿ وشػلطل   يعث تثينر أل فل رألابلب كنتع  إىل راواكروعي كرظتشلرلة  الرهةي صوبي

كرنػح هػ ر كوظػلر طت ينصػعي  ب كاا اال رضتلاي شتا جاكروعي ؿتين را رت ك كؿتين رآلمل اػو راد ةػا كرالػب كراشػدح كرا ػل 

كهػ ر   تلػلجاول ج ػ  ف ػح رظتلرهػق شتػا ض ػينرة  جدؽ   كذاػ  اػو مػبلؿ جػاـ رإلرلضػي جػو   لاي   تداللكب اوتل  ثػاررضت

رألاػػ  ي رطتلصػػي ضينراػػا  كرظتدو ةػػي ضطمينهل ػػل كهتػػلؾ جبلقػػي ضػػ  رالػػلرا .الف ذاػػ  تمشػػن اتػػل رينروػػب جاتػػاة يف شخ ػػعي 

 رظتلرهق شتا.

 :تقديم الحالة الثالثة  -0-6

 بالت :المقاتقديم  -0-6-0

 را ضعي.مبمدب الدشلرة   اةلضبلت ا  لاي جرلتا    ل يف راثلوينتي 3اةا م  ا 
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 . دراا و ن الجي.20/28/0289تيـن  المقابلة األولى: -

   كذاػػ  افػػد  ر ػػلؿ املػػب ثةػػي رضتلاػػػي   ػػلف رعتػػاؼ ات ػػل هػػين رادوػػلؼ ج ػػ  رضتلاػػي ك رادولتػػن ضػػاكر رألم ػػل ا

 م  ضلابعلولت رألكاعي.كصينال إىل رتر رظتو ينالت جك ال تل

 دراا و ن الجي .  83/28/0289تيـنالمقابلة الثانية : -

 مػػل    راينقػػينؼ ج ػػ  ؼتد ػػن را ػػغينط رظتولشػػيك   ر ج ػػ  جبلقػػلت رضتلاػػي اػػر رألاػػلة اػػو مػػبلؿ هػػ   رظتةلض ػػي ر زوػػل  ثػػا 

  اػػي جثتػػلء جكقػػلت رالاػػ رهيكج ػػ  اػػل  فو ػػل رضتل   رألاػػل  ة كرادبلاعػػ  درمػػ  راةلػػح  طلقتػػل إىل رادوػػلؼ ج ػػ  جبلقلهتػػل اػػر

 ك لف رعتاؼ او ه ر   ل ظتولفي جثتلء  ولض رضتلاي ا  غ  الذر تتدا جو ذا  او ا ين علت .

 دراا و ن الجي .   02/28/0289تيـن  المقابلة الثالثة : -

جهػػػح  كمبلعتػػػل مت رادطػػلؽ إىل  ألف رضتلاػػػي جتلكضػػا ج ثػػػل اوتػػل  ةلض ػػي جهلػػػو اػػو رظتةػػػلضبلت رألمػػلل  لوػػا هػػػ   رظت

 مػػل جمػػ ول اينرفةد ػػل ا مشػػلر ي يف رظتةػػلضبلت رصتملجعػػي كشتله ػػل اتػػل     رظتينرقػػن رظت ػػ مي راػػ   ولتػػا عتػػل رضتلاػػي يف هعلهتػػل

 كيف رألما هتع ي رضتلاي وفلعل او رر  رظتشلر ي يف راوبلج.  ضولض ه ر رظت ن رطتلص ضلا    جالـ ر مينجي

مت اػػو مبلعتػػل رادفػػػلهح اػػر رضتلاػػي ج ػػػ     لوػػا هػػ   جمػػل اةلض ػػػي  شخع ػػعي كذاػػ  ا بػػاء يف رظتةػػػلضبلت راوبلرعػػي  

 مػػل  م متػػل جػو طمينهػػلت رضتلاػػي ك عػػن    م ينصػػل جف رضتلاػػي الرهةػل  اد رضت ػجك ػ ر حتاتػػا جػػ  قينرجػا راومػػ  رصتمػػلجا

كهتع د ػػػل وفلػػػعل ضت ػػػينر راوػػػبلج   رفػػػر اوتينتلهتػػػل كذاػػػ  اػػػو جرػػػ   كهلكاتػػػل  غعػػػا ضوػػػه رألفمػػػلر  هػػػا وظلهتػػػل ا ملػػػدةب 

كذاػ  اػو جرػ   مػينتو   رألشػعلء راػ  جتوػ  رضتلاػي  بدلػح  مل  طلقتل إىل اولفػي اػل هػا    جم دتتلاعمعي رصتملجي  رصتملجا

 ا ن ملص ضلا    تولض جثتلء رظتةلضبلت راوبلرعي.  

  : للحالة البيانات األولية

 فدع ي.االسم : -

 جوث .الجنس: -
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 .02 السن: -

 ثلوعي ثلوينم ر ع ودرب.التعليمي:المستوى -

 ادينا .المعيشي:المستوى -

 رضتلاي راثلاثي.ك  20اإلخوة:عدد  -

 را  عب راثلوعي.الرتبة بين اإلخوة : -

 .ال شاء:نوع الحرفة الممارسة إن وجدت  -

 .رألب كرألـ ج   قعا رضتعلة ك اتف   :بالنسبة لوالدي المفحوص  -

 .ادينرترضعا :نوع السكن   -

  .ثبلث الرت يف رظتلدينل رظتدينا   لرت رالتي:المستوى الدراسي  -

 : دراسة الحالة الثالثة

كهػا   معػ ة  ػارس هلاعػل يف  رالػتي   اتي  ةطو ضار لة اػعام طت ػل كالتػي الػدغلمن 02فدع ي فدلة  ب   او راومل

جا ػل جلا ػي   و جـ كجخ ر ػ  كجمػا صػغللالػدينرهل راارراػا اديناػ   وػع  يف جاػلة ادمينوػي اػ  ثلوعي ثلوينم  رػ ع ودرب

راينراػػػاتو اط ةػػػ  ك   ػػػ  ل اتػػػل اػػػبب   جاػػػل رألب فػػػبل  و ػػػح جتػػػل جم شػػػاء  وظلفػػػي يف قطػػػلع مػػػلص دكف الػػػدينل  و عمػػػا

كفعمػػػل متػػػج رألخ رأل ػػػ  ات ػػػل  ف ػػػين جلاػػػ  تػػػيناا كتدمفػػػ    طبلق مػػػل جاػػػل فعمػػػل متػػػج رألب فةلاػػػا جوػػػل هػػػا ال تػػػزكرهح

 ل رتطل ضل ا دينقن جو راارراي.مب لرتن راول  ي كه ر ا

كزف اديناػػ  كاػػينف   كضتعػػي رلػػمعي تػػوعفي  ذرت جعتػػ  اػػيندرك     طينت ػػي راةلاػػي   اػػينف ضشػػلة رضتلاػػي فدع ػػي شتػػلرء 

اغد ػػػل   وشػػػعطي حتػػػب رضتل ػػػي  ا دمػػػي مبظ لهػػػل كوظلفد ػػػل  ذرت هتػػػارـ اػػػتظح كوظعػػػن  راشػػػول   وػػػلر  الف رضتلاػػػي اد البػػػي

  جاػل جػو ابلاػ  كر  ػل ف ػا  ػلرة اتبلػطي ك ػلرة ادو ػبي  كهػ  رالودبػل   كفعمل متج راينجا ف ػين رعػا  اف يناي ككرت ي

 كه ر ال رادخ  تل  او رضتلاي فدع ي.  كفعمل متج  ينرص  ل ف ين رعا رار كر  لعتل ضتل   ا  رعا
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 ملخص المقابالت التشخيصية : -0-6-8

راػ    رادفلػلرتي  ثػاةرظتةلض ػي كرجػ رض كقلاػا ضطػلح جاػ  ي يف ضلدض رألال جضات رضتلاي وينع او رالهبي جتػا ط بتػل  

كرنػح ذاػ  رػلت رظتةػلضبلت يف     ض ػينرة  اركتعػي كراػداللضا ا مينتػينع كرات عتل إرلضػي اػو طلفتػل فبوػا ذاػ  روػاغتا 

 كه ر ال جدل إىل ااكرة هلتي.  ظلكؼ ابل مي وينجل ال

 ػػػػػارس يف رالػػػػػتي ثلوعػػػػػي ثػػػػػلوينم رػػػػػ ع   عػػػػػي ضػػػػػ  إمينهتػػػػػل ثلواػػػػػتي هػػػػػا يف رال بػػػػػي را 02فدع ػػػػػي  رابلاغػػػػػي اػػػػػو راومػػػػػل 

جاػػػل فعمػػػل متػػػج راظػػػلكؼ رالقد ػػػلدتي ف ػػػا اديناػػػطي   مفػػػا رضتلرعػػػلت    متج راةػػػلرءة كرامدلضػػػي ال ضػػػاس يتػػػلودرب كفعمػػػل

  مػػل جهنػػل ال  وػػل     لر ج ػػ  هتػػارا ل كاظ لهػػل رطتػػلررا را ػػلكرتي كرظتلػػد زالت رظت مػػي  ػػلظت بس كرأل ػػ  ...رخل  كهػػ ر ظػػله

او جم جالرض وفلعي جك رلمعي كذا  او مبلؿ رظتبلهظي رظتبلشلة ك رالطبلع ج ػ  رظت ػن رظتاراػا رطتػلص يتػل مبلػلجاة 

 الدشلرة را ضعي.

 مػل جهنػل    ر  ػ  اتػل جوػل ضتلاػي  وػع  اػر جا ػل يف ظػلكؼ  بػاكر جهنػل هلػتي رقد ػلدتل ) رظتديناػ  (  رظتةلض ي راثلوعػي جال

ك لوػػػا رضتلاػػػي  لػػػدالعب   ب كال اوػػػاـ كرػػػيند  او ػػػل ضمينهنػػػل  لضػػػا ك ػػػ ت اتػػػ  را ػػػغل دكوػػػلضػػػات نػػػا ادػػػاثلة ضغعػػػلب رأل

كهػػ ر   نتتوتػػل ا م لكاػػي او ػػل إلجطػػلء او يناػػلت  لفعػي اػػر رإلشػػلرة جف جفولعتػػل ك  ػػلفلهتل   لوػػا  تػػلقه  بلا ػػل يف   ضبطػط

ثػػاة رالضدلػػلـ كرا ػػ   ض ػػينت جػػلجن ك   كهػػا اػػو رألشػػخلص راػػ تو تدمدمػػينف  ثػػار دكف إت ػػلح رظتوػػا  اتلاػػبلت جاتػػاة

 الاػػل   شػػعمينفلر ين جن" : فلضتلاػي  دمعػػز ضشخ ػػعي جتعػػاة اودمػػاة ك ر ملاعػي ج ػػ  جا ػػل يف  ػػ  شػػاء كهػ ر اػػو مػػبلؿ قينعتػػل 

جاػل جػو رألب    ومػ  جا ػل جلا ػي وظلفػي يف ااراػي   ك لوا وػ ة صػينهتل   وطػا روطبػلع ضاهنػل ضػلردة يف رضتػاتث اػر راتػلس"

كجػػاـ كرػػيند رادينرصػػ    امينوػػل قػػلطو يف قلتػػي ضوعػػاة وينجػػل اػػل جػػو امػػلف اػػمو رضتلاػػي    لوػػا شػػ ع ي رػػار   فلظتو يناػػلت

كفعمػػل   كاػػات ل جخ ر ػػ  هػػين اػػو تومػػ  كتدمفػػ  ضلاول  ػػي كرتػػطل ا دينقػػن جػػو راارراػػي اػػو ررػػ    بعػػي هلرعػػلهتح    ضعػػت ح

ينتػػل  ػػا تػػام  ركهػػين فعػػل كتلةلػػعتعبزرؼ وػػلد اػػلوبغع  م" : متػػج جبلقد ػػل اوػػل در مػػل يف شػػاللر كذاػػ  اػػو مػػبلؿ قينعتػػل 
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كهػػ ر تفلػػل جف رضتلاػػي اػػات ل  شػػوينر ضلإلهبػػلط كمبػػل جهنػػل ال  لػػدطعر جف  ينرػػل ن ػػب ل إىل رظت ػػار رألصػػ ا    " ج عػػل رعتػػارة

   الل إىل  ينرع ل إىل ا ار جمل ال جبلقي ابلشلة ضلظت ار رألص ا كه ر هلب وظلتي رإلهبلط .

كر دفػا ضػ ا  دكف راتطػق  هػزت رجاػ ل  رااهل جو  عن  مينف رألاينر اين  لف اومػحكجتا طلهتل راللرؿ هينؿ ك  

هػػػ ر اػػػل رو  ػػػل نػػػا اينرػػػيندة يف نلاػػػب   كضلادػػػلجن فومػػػ  رألـ مػػػلرج رظتتػػػزؿ كدرم ػػػل اػػػو ررػػػ    بعػػػي راط بػػػلت  ضػػػام   مػػػي

ه ػي رظتلرهةػي.كال رزدرد يف كضاكر  ا   ج ػ  رضتلاػي فوػ  جم شػاء م ينصػل كجهنػل يف ال   رألهعلف او رلوب رالقلضي راينرااتي

جي   رجلفػل اط ةػل هػ ر راشػاء ت ػل  ضزرفلػينندين  " : كظ ػل ذاػ  يف قػينؿ رضتلاػي  ل ه   رظتله ي ها اةلروي وفل ل ضزابل  

كاو قينؿ رضتلاي ه ر تاؿ ج   جف طفيناد ل    مػو جلدتػي طغػا ج ع ػل   "  ا وشينؼ ص لضلي ار كراات ح وزجن ضزرؼ

 مػػل صػػلها رضتلاػي جهنػػل  لػػاؿ     كهػ ر اػػل تفلػػل جهنػل  لوػػا  وػػل  اػو رضتلاػػلف راوػػلطفا رألضػينم  لتيراظػلكؼ راةلاػػعي رألاػػ

كهػػ ر راشػػاء روػػ  رضتلاػػي حتػػب رابةػػلء اينهػػاهل   جا ػػل  ثػػار جػػو اػػبب روف ػػلعتل جػػو كراػػاهل فػػلألـ   دػػـز را ػػما كال جتعػػب

ضلضػػل  لػػما كجوػػلم ضػػل  اػػل وػػاتل كراػػين كهػػ  هلرػػي  ػػا ولةلػػا الاػػل كوةينا  ػػل جػػبل  جط ةدعػػاو  ك " : كهػػ ر ظػػلهل يف قينعتػػل 

اػػاعتل جػػو اػػلذر  فوػػ  جك لوػػا  بمػػا يلقػػي كضػػاكرم     " وػػام  إىل راغلفػػي  ػػلجا كوبةػػ  كهػػام كوب ػػر رابػػلب ج ػػ  ركهػػا

ك مػػل كتػػ ا  رضتلاػػي  فدع ػػي جهنػػل  لوػػا  مػػلر رالػػلرؿ وفلػػل ج ػػ  كراػػاهتل  ػػ  اػػل    درمػػ  راغلفػػي كضةػػا رالػػلرؿ اطلكهػػل

راػ م تة ػق رضتلاػي فدع ػي   كه ر ال روػ  رألـ  وطع ػل اػل  لتػا هػ  ال جتعػب ج ػ  ذاػ  رالػلرؿ  ل رافلصي ا ا شت ا عت

كهػا ال  لػد م  فد ػلكؿ إضوػلد وفلػ ل   هعث   غ  ج ع ل رضتعلة ك ةلين ج ع ل  ككتو  ل يف صلرع درم ا كتعق وفلا

كهػػػ ر اػػػل     ػػػلب جمد ػػػل را ػػػغلل كشتػػػلع رظتيناػػػعة     جػػػو اشػػػلجل راغ ػػػب كرضتػػػزف كرألاػػػ  ضدوينت ػػػ ل يف جشػػػعلء جمػػػلل

ففػا رضتةعةػي رألاػل راػ م تة ة ػل هػين اػل ضػارم  ل اػو اشػلجل راواكروعػي راةينتػي راػ   حتزهنػل كجتو  ػل  ثػينر ن ػبل   صلها ضػل

رتػل  ل كال جهػا تةػيـن مبلرجػلة اشػلجلهل كإ  كهب ػل ظتولفػي رإلرلضػي رضتةعةعػي ف ػا  ب ػث اينهػاهل  اواـ  ةب  ل   ػ  رألفمػلر

كهػػ ر اػػل فلػػل اتػػل   كرنػػح هػػ ر فطفيناػػي رضتلاػػي    مػػو اػػوعاة اػػو راتلهعػػي راتفلػػعي جػػو نعػػلب رألب  ضلإلرلضػػي را ػػ ع ي

ف ػا يلرػي إىل رضتػب   را م  لوا  ول  اتل رنح جطن جا ل كجمينهل   اشلرلرهتل رامثاة كق ة ل راار ح كرضتلالف رألضينم



 تقديم الحاالت   السادسالفصل 
 

 
059 

  تةج در مل رجتػل  ذاػ  هلػب  ػ  اػل كرد يف رظتةلض ػي اػو ػتلدثػي كرظتػ  ينرة اػلضةلكإهللا ل ضلا  كرالجلتي او ولهعي رألب

رمبػل   " الال كضلضل تمينوين اػر ضوػه كووعشػينر  عمػل  ػلع راتػلس ؿتب" :   ار كراات ل اول كه ر يف قينعتل فلضتلاي حت ح جف  وع

كجػػاـ ؼتلاطػػي زاعبلهتػػل يف رظتاراػػي كرابةػػلء   هػػ ر اػػل تػػزجا رضتلاػػي  ثػػار كهػػين رالػػبب راػػ م ت   ػػل هزتتػػي ك ثػػينر ن ػػبل ضلػػلجي

كقلاػػا جف اػػػات ل   " ص لضل ععلةلينوعبزرفملصػػبا اػػل وةػػينعتح كوبغػػا وبةػػ  كهػػام يف رالػػلهي" : اينهػػاهل كظ ػػل يف قينعتػػل

ف ا  دالتب رضتػاتث اػر جم رهػا كال حتػب   جال رفلق ل رآلملتو يف راةلح  زاع ي كرهاة فة  كحتما عتل    ال تدو ق يتل

اػلوبغا " : كهػ ر اػل كتوػ  رضتلاػي  ػام  يف رظتشػمبلت اػر رآلمػلتو كهػ ر يف قينعتػل  ؽتد ملهتل او دكف إذهنػل إطبلقػل جف نتس

 . " ه  كرها تدينشا صينرضتا ضبلضعل ك ينف تاتلهل و لضين ضبل الـتمح

كقلاػا جهنػل جال  فعمل متػج جبلقد ػل اػر رألاػل  ة ر دفػا ضػ  ل جاػدلذ كرهػا فةػ  ف ػين اػارس اػلدة را غػي راولضعػي   

ف ػ ر داعػ    " هين جاػدلذ ا ػع  درنتتعلةلػعتعينتةينجن اػلاما فدع ػي" : حتب ه   رظتلدة  ثار كظتل ط با ات ل رادينتع  قلاا 

ة رادو ػق كهػ ر اػل اػ   ج عتػل فلضتلاػي شػاتا  ؿ جػو جهينرعتػل اج اػل تلػف هتػلؾ شػخ  جف رضتلاي فدع ػي حتػس ضلر عػلح ألج 

كيف هػػ   رظتةلض ػػي    " فلهػػا ضػػزرؼ  ػػا همعػػا اوػػلؾ" :  ػػ  قػػار اػػو رظتو يناػػلت جػػو رضتلاػػي كظ ػػل ذاػػ  يف قينعتػػل جرتػػر 

هعػث ضػاجت فدع ػي   ػلح ك امػ  ررهد ػل يف   كاػلرت رظتةلض ػي ضمػ  ركح كراتػي   لوا رضتلاي فدع ي ال لهي كصػلرة رػار

كاػػو مػػبلؿ ابلاػػ  كر  ػػل    ػػل راينرتػػ رضتػػاتث ك دالػػلكب ضمػػ  صػػاؽ اػػر رألاػػ  ي هعػػث ظ ػػل ذاػػ  اػػو مػػبلؿ  بلا

 راارجمي كرابلجثي ج   رعتاكء كرالتل كرادوليف يف رضتاتث.

كإجلدهتػػل ا ارراػػي ثػػبلث   كراػػااع  ج ػػ  ذاػػ  راػػينيتل يف راارراػػي   مػػل جصػػب ا رضتلاػػي فدع ػػي ال هتػػدح ضارراػػد ل   

 مػػل    راػػدعولب راػػاركس كال جطعة ػػلال جاػػدطعر " : كقلاػػا  ػػ ا  ،" رالػػبب هػػين ج   تػػا مل فػػي" : اػػلرت يعػػث قلاػػا 

إذر  تػا  لتػاتو رابػينح ف ػا  ػ  وذرف صػلنعي " : فلدتػا ج ع ػل   " اػام صػينرب ضػزرؼ اػل ق د مشػا امػا" : قلاا رضتلاي 

يعث قلاا جهنػل  لوػا   مػل  لػاؿ جا ػل جك جمينهػل جػو اػبب   ضما رضتلاي مث الدت ج عل ال  لوا  لتا رابينح ضل  " ا 

  كظتل يثا  جت ػل كراػاهتل كرػاهتل جتػا رػاهتل  هلضا او رظتتزؿ كذهبا جتا راهتل او رألـ  ج   ذا  راطبلؽ ك  كتعب ل
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  كه ر ال رو  رألـ  ينرفق ج ػ  ضةػلء رضتلاػي جتػا رػاهتل  فلف ا رضتلاي فدع ي راويندة  ك لوا رألـ   ل ج ع ل ا ويندة او ل

اتي كامو الجلف ال شتوا ضػلف كراػاهتل التػا كمت إدملعتػل  82كرضتلاي  لف ات ل وو رؾ   رنح جف ذا  رألال  لف تلظت ل

  اػػتي 89كرضتلاػػي  ػػلف اػػت ل  0281إىل رظتلدشػػف  كإصػػلضي جا ػػل مبػػلض راػػارء رالػػملم ك ػػلف ذاػػ  راوػػلـ رظتلتػػا الػػتي 

اػػتينرت جتػػا رػػاهتل كامػػو إهللاػػ ل ضلاػػ وب ظتػػلض كراػػاهتل رو  ػػل هزتتػػي كظ ػػل ذاػػ  يف  1كضلادػػلجن رضتلاػػي جلشػػا اػػاة 

ف اػػال كهػػ ر تفلػػل ج  " كالاػػل ررهػػا شػػفدت ضػػزرؼ ضلػػبيب هػػا التػػا جوػػل ن طػػا ضػػزرؼ  ػػا رهػػا جتػػا رػػاري" : عتػػل قين 

كهػػػ ر داعػػػ  ج ػػػ  إهللاػػػ ل    ي راثلوعػػػي جف رضتلاػػػي  م مػػػا ج ثػػػل كاػػػل الهظتػػػل  يف رظتةلض ػػػ   رضتلاػػػي شػػػوينر ضداوعػػػب را ػػػما

 ضلالرهي.

جهػب " : فملوػا رػا ال لهػي  مػل جهنػل قلاػا   را م ت ػ   رضتلاػيجال فعمل متج رظتةلض ي راثلاثي رطتلصي ضلصتلوب 

كهػ ر اػل اػ   ج عتػل طػلح فمػلة رضت ػج راوبلرعػي ، " جف رت   ألوت رر  ا لررةضزرؼ كوبغػا امل شػلت  ػلع هػلكدم

را ػا نػلدم جوػل " : فلضدلما كق ا عتل   " كجو  نلدم جتا اولول" : رصتملجعي كضلادلجن كرفةا رضتلاي دكف رج رض كقلاا 

جال فعمػل متػج طمينهلهتػل رظتلػدةب عي ف ػا  لوػا ػتبطػي جتػا راد ػاث كظ ػل ذاػ    فبلدرت فينرر ضلظتينرفةي  " واتل رضت ج

كدتتعتػل   " ؿتػب ـتػلج جاػدلذة را غػي راولضعػي" : مػل جتػلفا    " ؿتب  مينف جتام جلت ي  عمل  لع راتػلس" : او مبلؿ قينعتل

كهػادول   كضلدر تػل رضتلاػي ضلظتينرفةػي دكف جم رجػ رض  ر رضتلاػي ج ػ  جػاد رضت ػج كػتدينتلهتػلعتل رادينفعػق كيف رألمػا  فلقتتػل اػ

 اينجا رصت لي رألكىل كقمتل ضديندتر رضتلاي فدع ي.

  :األعراض

 ابلا  راينرل  لرة اتبلطي ك لرة ادو بي. -

 .جاـ رادينتع  ا موا كرادتلقه يف رامبلـ -

 . ثاة رالضدللـ كرا    ض ينت جلجن -

 .رالاداللضي ضب ء -
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 .راوتلد -

 .رال ملؿ -

 .ضلكدة رضتاتث ار راتلس او مبلؿ و ة را ينت -

 .راة ق كرادين ل -

 .رالوزجلج -

 .جاـ را  عز -

 .را ما يف ضوه رظتلرت -

 .رابلابلالة -

 .رضتلالف راولطفا او ولهعي رألب -

 .رابةلء اينهاهل -

 .رابملء -

 .صلرع درم ا كتعق وفلا -

 .راغ ب كرضتزف كرألا  -

 .جرإلهللس ضلاتة -

 .جهبلـ راعةظي -

 .رعتلكب او راينرقر كرالووزرؿ -

 .رافش  راارراا -

 .جاـ ر دللب صارقلت ار رازابلء كر دفل  ل ضزاع ي كرهاة -

 .رظتشل   ار رآلملتو -
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 .ا  ي رادو ق -

 .اث  ل رألج   هين جادلذهل -

 .رالر بلؾ -

 .إهللا ل ضلا وب جم راشوينر ضداوعب را ما -

 .رطتينؼ او رظتلدةب  -

 .رألـرطتينؼ او فةارف  -

 : التشخيص

مت راػػػدتبلط رألجػػػلرض   كرجدملدوػػػل ج ػػػ  رظتبلهظػػػي رظتبلشػػػلة  اػػػو مػػػبلؿ رظتةػػػلضبلت راػػػ  جرلتتلهػػػل اػػػر رضتلاػػػي فدع ػػػي

جف اػػػػال رضتلاػػػػي اػػػػ ين لت   را   جكصػػػػ دتل إىل راػػػػدتدلجكراػػػػدولودتل ضػػػػلالطبلع ج ػػػػ  راينثػػػػل ق كرالػػػػالبلت كم ينصػػػػل رادةػػػػلرتل 

 .افظعي جاكروعي

 : لحالة العامل تحليلال -0-6-6

 لوػا اػو رضتػلالت راغلا ػي    ضوا إرلر تل ا مةلض ػي كاػر ابلهظدتػل ا  لاػي ك دبو ػل يف فػلص جاتػاة كض ػينرة جدؽ   

الهظتػػل ج ػػ  ردكد جفولعتػػل   فلػػلجي رضتلاػػي يف رإلرلضػػي كجػػاـ را  عػػز رامػػليف اػػات ل  اوتػػل ك هػػ ر   تلػػلجاول يف رابارتػػي ج ثػػل

جلشػػا   فلضتلاػػي  فدع ػػي   لجلجػػا كاػػ  جاػػلة ادفممػػي  اوػػاكر  جتػػاهلكهػػ ر اػػل رو تػػل ووػػلؼ  ضوػػه اظػػلهل رالػػ ينؾ ر

كجدل ذاػػػ  إىل وةػػػج إشػػػبلع   كإقتػػػلؿ رألب ؽتػػػل جدل إىل رتػػػطلرب رصتػػػين درمػػػ  رألاػػػلة  ظػػػلكؼ  ودعالػػػي روف ػػػلؿ كراػػػات ل

الوطينر عػػي كهػػ ر اػػل م ػػن ضوػػه اعػػينالت إىل ر  رضتلرػػي إىل رادةػػاتل كراشػػوينر ضلألاػػلف  كرضتلاػػلف راوػػلطفا اػػو ولهعػػي رألب

كذا  كاا اات ل اشػلجل جػاـ راثةػي   كجتتب ل رألال و رظتمدظي  راظلهلة جتا رضتلاي يف جاـ  مينتو صارقلت درم  رظتاراي

كيمػح جهنػل يف   ودا جو ذاػ  رادػامل رظت  ػينظ يف راارراػي  رنػح رحمللكاػي  كاات ل جبلالت رالول لب رالردملجا  ضلاتلس

  راشػوينر ضػػلاتةج  رطتالػ   تطينتػي كراػ  تغ ػػب ج ع ػل راطػلضر رالوطػػينر ا كرادمل ػز هػينؿ راػػ رتاله ػي رظتلرهةػي رالولػػ لضعي رظت
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جدل إىل وةػػػج إشػػػبلع رضتلرػػػلت   جهػػػبلـ راعةظػػػي كإقتلعتػػػل ا تشػػػلط را فع ػػػا  اشػػػلجل راػػػ وب كػتلكاػػػي راتالػػػلح يف راارراػػػي

 .231ص  8992كرظتعينالت كه ر ال ج ا   رابلهث م ع   

كذاػػ  اغعػػلب رالقلضػػي اػػو طػػلؼ   كراغ ػػب ضلدتػػل ج ػػ  كر  ػػل كاػػلتوي راثػػينررف   كج ػػبعي لوػػا الرهةػػي رػػا ق ةػػي 

فمظػلهل رالػ ينؾ راوػاكر   ظ ػل اػال رضتلتػي راػ  دتت  ػل رألـ   راينرااتو  إقتلؿ رألب كجم  رألـ او رر   ػينفا رظتدط بػلت

ت راػػ  جداػػا يتػػل يف رضتػػينرر هعػػث ظ ػػلت كهع د ػػل وينجػػل اػػل ال  ومػػس رإلرلضػػل  ا  لاػػي كضلادػػلجن اػػال رضتلاػػي اػػ ينؾ جػػاكر 

راواكروعػػي اػػر ذاػػ  ر  ػػػ ا رألاػػينر يف رألفوػػلؿ راتلضوػػػي ات ػػل يعػػث  لوػػػا ردكد جفولعتػػل جثتػػلء رظتةلض ػػػي كرامػػبلـ كضوػػا طػػػلح 

رألاػػػ  ي  يف رفػػػر رضتينررػػػب يف جػػػاة اتلاػػػبلت ف ػػػا اػػػو رضتػػػلالت راػػػ   ينظػػػن هع د ػػػل يف رينروػػػب جمػػػلل ملصػػػي يف إثػػػلرة 

شػعلء  بعي هلرلهتل ضلإل ثلر او رظتدط بػلت اػر راػدفزرز جمع ػل امينهنػل حت ػ  ج ػ  اػل  لتػا  اػو جا ػل ك ثػلة رألاشلجل رألـ اد

  رفػر رضتينررػػب كرافػلح ضلاػ م  ةيناػػل اػر﴾وتعداملني أحسدن مددن خويداليمامدا كلدش مددوفرة ﴿: راػ  دت م ػل كذاػ  يف قينعتػػل 

 مػل جظ ػلت    اء  كاػات ل اشػم ي اػو ولهعػي رصتػتس رألمػلكه ر رررر امينف رألـ   غا إىل  بلا ل كال حتلا ل او جم ش

  وينع او رالرهي رازر اة جثتلء رظتةلض ي او مػبلؿ طلتةػي ر يناػ ل إلضػلرز جػاـ رالهدمػلـ رامبػا مبوػا كريندوػل يف امػلف رظتةلض ػي

 تو تةيناػينف ضاشػعلء ك ظ ل رامثا اػو راوػارء ا تػلس را ػ  ك لوا  ظ ل رعتاكء يف ضوه رألهعلف كرالوفولؿ يف رابوه رألمل

ف ػا   اظلهل رال ينؾ راواكر  ظلهلة ض ينرة  باة يف ق ة ل رظتلدمل جو  ػ  اػل لتػاث ضػلحملع   الدفزة كه ر هلب رجت ل

  اقق ار رتعر رألشعلء صغاة  لوا جك  باة .

رالهػػ رـ ك ثػػلة كجػػاـ   اػػو مػػبلؿ درراػػدتل ا  لاػػي فدع ػػي  بػػ  جهنػػل  وػػل  اػػو اػػ ين لت نػػا اةبيناػػي اثػػ   ثػػلة رامػػبلـ

كهػ ر رررػر إىل إهلػلس رضتلاػي ضلااكوعػي ك نعػلب رألب راػ م   ضلإلتلفي إىل جاـ را  عز كراغػاة رازر ػاة اػو راػزابلء  رضتل ي

كاػل وػدا اػو كررء ذاػ  هلاػلف رضتلاػي اػو   فلآلضلء عتح دكر  با يف  مينتو راشخ ػعي  كرابلابلالة كرإلقتلؿ   لؾ فلرنل  بار

  اػػ  رف ػػا رابةػػلء كذهبػػا جتػػا رػػاهتل كرنػػح ذ  جدل إىل  مػػينتو شخ ػػعي ااا ػػي  فػػلرط رألـ يف  ػػااع  لهتػػلف رألب ك إ
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   ي اؤلفػػػلرد جك هػػػ  رحملػػػع  رطتػػػلرراف ػػػ ر تػػػاؿ ج ػػػ  جف رضتلاػػػي  ػػػلفه دتلاػػػل  ينررػػػاهل ضػػػلحملع  راوػػػل  ا رضتػػػلجن اػػػينرء ضلاتلػػػب

 كراشدح.  راواكر  رجتل  رألمل او مبلؿ را لب كرالب كضلادلجن    ه   راوينرا  داع   ليف ج   الكر رضتلاي إىل رافو

 الرابعة:تقديم الحالة  -0-2

 تقديم المقابالت: -0-2-0

 ضلاثلوينتي:كجرلتا مبمدب الدشلرة را ضعي    اةلضبلت ا  لالت ضغلض رادشخعج3اةا م  ا  

 دراا و ن الجي.  20/28/0289تيـنالمقابلة األولى : -

كصػينال إىل رتػر رظتو يناػلت   لوا راغلتي او كررء ه   رظتةلض ي هين رادولتن ضػاكر رألم ػل ا ضغعػي  لػب ثةػي رضتلاػي 

 رألكاعي جو رضتلاي .

 ت ن الجي.دراد83/28/0289 تيـنالمقابلة الثانية: -

 ػغينطلت رظتخد فػي  كقينفػل ج ػ  ؼتد ػن را  مت جثتلء ه   رظتةلض ي را  عػز ج ػ  رادوػلؼ هػينؿ جبلقػلت رضتلاػي اػر رألاػلة

 مل  طلقتػل إىل رادوػلؼ ج ػ  جبلقلهتػل اػر رألاػل  ة كرادبلاعػ  درمػ  راةلػح كهػينؿ اػل  فو ػل رضتلاػي جثتػلء جكقػلت رالاػ رهي 

كاػلذر    لف رعتاؼ او كررء    ه ر هين اولفي ال هين راد لؼ را م  ةيـن ضل رضتلاي جتاال  دولض ظتينقػن تػغ    ك كرافلرغ

كراغلتي او هػ ر هػين اولفػي اظػلهل رالػ ينؾ راوػاكر  كحتاتػا إف كرػا هػ ر   كه  در مل  دملر  لتتتدا جو ذا  او ا ين ع

 رال ينؾ كال وينجل .

 و ن الجي . دراا 09/28/0289تيـن    المقابلة الثالثة: -

 لوػػا جمػػل اةلض ػػي ا دشػػخعج مت رادطػػلؽ فع ػػل إىل رادفػػلهح اػػر     ي جضػػات رضتلاػػي جتلكضػػل  بػػار اوتػػليف هػػ   رظتةلض ػػ   

ك تةطي جماة  م متػل جػو طمينهػلت رضتلاػي ك عفعػي وظلهتػل   ك  ر حتاتا جاد رضت ج   رضتلاي ج   قينرجا راوم  رصتملجا 

ت راوبلرعػي رظت غتػي اػر ا ملدةب  ظتولفػي اػال قػينة راارفوعػي جتػا رضتلاػي ا دغػا كصػينال إىل هتع ػي رضتلاػي وفلػعل ضت ػينر رظتةػلضبل

  مل  ولفتل ج   جهح رظتينرقن را       رضتلاي إلتلفد ل يف ا ن راوبلج ك ولض جثتلء ه ج راوبلج .   رضتلالت
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  :للحالة البيانات األولية

  لنتي.االسم : -

 جوث .الجنس : -

 .81 : السن -

 جكىل ثلوينم ر ع ودرب.المستوى التعليمي : -

 ادينا  . المستوى المعيشي : -

 إمينة   او رألـ كرألب وفل ل ك رظتف ينص هين رالرضر. 23عدد اإلخوة : -

 را  عب رألكؿ.الرتبة بين اإلخوة : -

 .ال شاء: نوع الحرفة الممارسة إن وجدت -

 .رألب ادينيف ك لف ادزكج ال   كرألـ ج   قعا رضتعلة : بالنسبة لوالدي الحالة -

 .ضعا الدة :نوع السكن   -

 .لدينل رظتدينا ال   يف رظت:  كررت السنة -

  لف ا لرل .   مهنة األ  : -

 ال ثي يف رابعا.مهنة األم: -

 : دراسة الحالة الرابعة

كهػػا   معػػ ة  ػػارس اػػتي   جكىل    ةطػػو يف در ػػلة اػػعام طت ػػل كالتػػي الػػدغلمن  اػػتي81 لنتػػي فدػػلة  ب ػػ  اػػو راومػػل 

ينهػػل رأل ػػ  اػػو رألب كهػػين اينظػػن  وػػع  يف جاػػلة ادمينوػػي اػػو جـ ك ثػػبلث إمػػينة كجم  الػػدينرهل راارراػػا هلػػو   ثػػلوينم

جا ػػػل ال ثػػػي يف رابعػػػا امينهنػػػل الت ػػػي ضلا ػػػغ  راػػػااينم كرالػػػملم كالػػػدينرهل راارراػػػا رالػػػتي راثلاتػػػي    كتدمفػػػ  ضلاول  ػػػي

كرا ػلب رظتػ ح رظتمػلرس    لف طبلقػل  اػو زكردػل ضلػبب رألكررؽ  ك جضينهل اغ ب اةعح ضفلولل ادزكج ا ملة راثلاثي   جالاا
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كجف اػػو تدم ػػن ضلاول  ػػي هػػين رألخ   هلػػب ركرتػػي رضتلاػػي كظػػلكف ح رالقد ػػلدتي الػػدينرة يف نلاػػب رألهعػػلف كهػػ ر  ج ػػ  رألـ

 رأل   ألول اينظن .

كفعمػػل متػػج رظتظ ػػل   ؿتعفػػي رصتلػػح وينجػػل اػػل  جعتػػلف ضتعدػػلف  اػػينف ضشػػلة رضتلاػػي  لنتػػي  ق ػػاة راةلاػػي ذرت ضشػػلة ضع ػػلء

ا ل نا ادتلاق ار رألاينرف  كهلاي  فماهل اتظمػي كرعػاة جال كرػارهنل ف ػين كا دمي مبظ لهل وينجل ال  ابل  رطتلررا ػتالبي

ا ػػطلب تظ ػػل ج ع ػػل رضتػػزف  مػػل جهنػػل اػػلتوي رابمػػلء ضاررػػي  بػػاة  كالػػدينرهل را غػػينم ال ضػػاس ضػػل  ك ػػدم ح ض ػػينت ملفػػا 

رعػا  كوشػلط ل راتفلػا  رار  جال طلتةي  بلا ػل اتدظمػي  كفعمػل متػج راػينجا ف ػين ال ضػاس ضػل  كرالودبػل  ضلػع   كإدرر  ػل

رضتل ػػا ف ػػا وشػػعطي كرعػػاة  جاػػل ابلاػػ  كر  ػػل ف ػػا  ػػلرة اتبلػػطي ك ػػلرة ادو ػػبي كتظ ػػل ج ع ػػل راغ ػػب فينررن كفعمػػل متػػج 

تظ ػػػل   راولطفػػي كرالوفوػػلؿ  هبػػينط يف رضتلاػػي راولطفعػػيؼ   ينرصػػ  ل اوتػػل  ف ػػين رعػػا كامػػو  بػػام ضوػػه راغمػػينض كرادخػػين 

راتػيـن  وػػل  اػو رتػػطلرضلت ج ػ  رظتلػػدينل  دمثػ  يف رات ػػينض ضػل لر كجتػػا   لء ضاررػي  بػػاةل جهنػػل اػلتوي رابمػػج ع ػل رضتػػزف  مػ

اوزاػػي  ظ ػػل ج ع ػػل جهنػػل ر  راشػػ عي  وػػل  اػػو رتػػطلرب رالػػ ينؾ راغػػ ر ا كرظتدمثػػ  يف وةػػج راشػػ عي  صػػوينضي يف راتػػيـن غتػػادر

كهػ ر اػػل رادخ  ػتل  اػػو    فػ ة رالاػػ رهيف ػا  بةػػ  اتوزاػي يف رن ػػب رألهعػلف هػ  جهنػػل ال ختػلج اػػو راةلػح يف  روطينر عػي 

 رضتلاي .

 :التشخيصيةملخص المقابالت  -0-2-8

كجظ ػػلت رضتلاػػي وػػينع اػػو   ف ػػا  بػػاك جلدتػػي اةلروػػي اػػر قلتتلهتػػل اػػو رظتلرهةػػلت   بػػ  جف رضتلاػػي ال هتػػدح مبظ لهػػل  ثػػار

كاةػػا    ضلادوػػلكف اوتػػل إلرػػلرء رظتةلض ػػيا مث رهبػػا رضتلاػػي كحتملػػ  امػػو اػػلجلف اػػلزرؿ يف ضةعػػي رظتةلض ػػي  راػػد فظ يف رابارتػػي

الهظتل ذا  يف رنبد ل ا  اتث كرادتفس جو امبين لهتػل رطتلصػي جػو راظػلكؼ رألاػلتي راػ   وعشػ ل ك لتػا ف ػح شخ ػعد ل  

م ينصػل رالػػلتي كهػ ر رصتلوػب راػ م ت ػػح   اػػو مػبلؿ رادولتػن ضػاكرول ك بعػػلف جمبلقعػلت رظت تػي  كذاػ  ضوػا إزراػي راغمػينض

 ف اات ل ختينؼ يف رابارتي.رضتلاي ك ل
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كفعمػػل    ػػارس يف رالػػتي جكىل ثػػلوينم رػػ ع ودرب  اػػتي هػػا يف رال بػػي جكىل ضػػ  إمينهتػػل 81اػػو راومػػل  لنتػػي رابلاغػػي

جاػػػػل فعمػػػل متػػػػج راظػػػػلكؼ رالقد ػػػلدتي ف ػػػػا اديناػػػػطي   مفػػػا رضتلرعػػػػلت را ػػػػلكرتي    متػػػج راةػػػػلرءة كرامدلضػػػػي ال ضػػػاس يتػػػػل

 مػػػل جهنػػػل ال  وػػػل  اػػػو جم     لر ج ػػػ  هتػػػارا ل كاظ لهػػػل رطتػػػلررا ..رخل  كهػػػ ر ظػػػله ػػػ .كرألكرظتلػػد زالت رظت مػػػي  ػػػلظت بس 

كهػ ر اػل    لص يتػل مبلػلجاة الدشػلرة را ضعػيجالرض وفلعي جك رلمعي كذا  او مبلؿ رالطػبلع ج ػ  رظت ػن رظتاراػا رطتػ

  و ق ضلظتةلض ي رألكىل.

رصتينروػب راػ   فعػاول يف راب ػث  مػل جهنػل ضلهػا مبو يناػلت صػلها جػو راواتػا اػو   جال فعمل متػج رظتةلض ػي راثلوعػي 

ات ل اػبب راطػبلؽ راػ م  ػلف ضػ  كراػات ل  كهػين اػينء رظتولا ػي اػبلـ كراطػبلؽ  ػلف رضتػ  راينهعػا كرألولػب يف   التي ا غلتي

ك لوػا   " ضلضل  ػلف ت ػلب الاػل ضػزرؼ تومػلك  ككتػا متبط ػل  لهػا اتػين كط بػا تط ة ػل" :     راف ة رضتللاي يف قينعتل 

كراػاهتل  كرنػح التػ ل حتػلكؿ  وػينته  ض  رضت  كرألمل  دم ح كها  بمػا .    مػل كتػ ا اتػل جػو  عػن  وػع  رآلف اػر

إذ جف رضتلاػي صػلها يف جػاة   جم حتػلكؿ اوػب دكر رألب  ػ ا   جضتل  ل كزتلتد ح او رر  إ ملؿ هعلهتح ضطلتةػي جلدتػي

كملصػػي جتػا رضتػاتث جػػو اػل تةيناينوػػل   هػ  كرف    مػػو  لػد ق ذاػ   لءاػلرت جػو ق ة ػػل كن ػب ل رجتػل  رظتينرقػػن كرألشػع

" : ك ػػ ا  قينعتػػل   "  ػػا تةيناػػينجن ضلضػػلؾ شتػػ  فػػعمح   وة ػػق كؿتػػس ركهػػا الشػػا ا ع ػػي" : جت ػػل كتد ػػ  ذاػػ  يف قينعتػػل 

 ػل  ر كتو كهػ  هعػث جهنػل  ػلفه وود ػل ضػلف جضػينهح هالػلهح  "  تا وينراػلؿ  ػا  ػ ت ضػاتا  ػا ولػمر جم هلرػي ودة ػق

 مػل جف ذاػ  كاػا اػال    ا ر ال  مينف جبلقلت  ثاة كه ر او جػاـ رالهدمػلؾ ضلاتػلس  ػ ا    يف اينرقن شاللررت  ثاة

ووػع  كوز ػا ضػل  ؿتػب  ":كذاػ  ر  ػ  يف قينعتػل   رضتلاي جاـ تب  روفولالهتل كروافلج ل رجتل  رظتينرقن را   لػبب عتػل راة ػق

 مػل جف هتػلؾ رتػطلرضلت فعزتيناينرعػي ملصػي   ػ     "  وػلكد درنتت رو ػاولت  ك ا ووع  ؿتػس هلذتػ  راغمػي ررهػا ض ػ  

  " الولقاشػػػتمينف جعلوػػػي ض ػػػ  تطػػػا ج عػػػل راتوػػػلس" : كهػػػ ر اػػػل ر  ػػػ  يف قينعتػػػل   راػػػ   دو ػػػق ضلتػػػطلرضلت راتػػػيـن  كراشػػػ عي

ك ػػ ا  اػػو   كتبػػاك جف ذهػػلب رألب م ػػن جتػػلررر وفلػػعي اػػال رضتلاػػي  " اػػل جتػػات  وف ػػي ضػػل  ول ػػ " : ك ػػ ا  قينعتػػل 

هعػػث وفػػا رضتلاػػي رنبد ػػل يف رادينررػػا كاػػ  رألاػػل و رظتمدظػػي كرالهدمػػلؾ اػػر جػػاد  بػػا اػػو راتػػلس   راتلهعػػي رالردملجعػػي
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  لاػي دتعػ  إىل رالولػ لب رالردمػلجاكهػ ر داعػ  جف رضت  " ال ؿتب  ـتلج ا للهيؿتب وةوا نا كهام" : ظ ل يف قينعتل 

: كهػ ر تد ػ  يف قينعتػل   اـ رالهدملؾ م ينصل ار رظتدينرراتو يف راينا  راول  اكج  كجاـ رقلاي جبلقلت رردملجعي  ثاة

  كه ر تينتػ  جف اػال رضتلاػي اشػلجل رضتةػا كراملرهعػي  " جميناا كراري هينال را ا  لوين رالبب يف طبلؽ ضينتا ار رال" 

اات ل زاع دػ   ل ػلح عتمػل  ثػار  مل صلها جف    كرنح ذا  رضتلاي  زركؿ درراد ل كحتلكؿ راتاللح او رر  حتةعق طمينهلهتل

كفػينرر ط بتػل اػو رظتلدشػلرة إه ػلرقتل    " ؿتشػح ضػزرؼ كـتػلؼ و ػ   او ػع  جتعبػع ح اولتػل" : ك ولفلف جو هعلهتل ضةينعتػل 

ضػػ  اػػػبب ردكد جفوػػلؿ  ػػػ ز اظػػلهل رالػػػ ين لت رظتب ػػث جت ػػػل كراشخ ػػعي رضتةعةعػػػي   كامػػو هػػػ ر   توعػػق اػػػو إدتػػلـ رظتةلض ػػػي

كذا  ابب اتلكشػلت اػر   يف ه  ذ لت رضتلاي جشعلء     لح يتل او قب  ازاع د ل  لهتلـ رألب  كت ا  لاي ضشم  ج

ك ج ػػات جػػو هب ػػل رامبػػا ج ػػ    كصػػلها ضػػاف اػػعس اػػات ل راثةػػي يف راتػػلس  رفعةلهتػػل كجظ ػػلت روزجلرػػل يف ظػػلكؼ جمػػلل

هػ ر اػل وبغػا يف ضوػه " :صتلوػب تػ ما كقلاػا اللرؿ كعت ر ركضلز ه ر جتا طلهتل ر  رادفلج كرادام  يف جلرؾ رآلملتو

 ." رألكقلت

جهػب " : فملوػا رػا ال لهػي  مػل جهنػل قلاػا   جال فعمل متج رظتةلض ي راثلاثي رطتلصي ضلصتلوب را م ت ػ   رضتلاػي

كهػ ر اػل اػ   ج عتػل طػلح فمػلة رضت ػج راوبلرعػي  ، " جف رت   ألوت رر  ا لررةضزرؼ كوبغا امل شلت  لع هلكدم

جاػل فعمػل متػج طمينهلهتػل رظتلػدةب عي ف ػا  لوػا ػتبطػي جتػا راد ػاث كظ ػل   رصتملجعي كضلادلجن كرفةا رضتلاي دكف رجػ رض

ج ػ  جػاد  كدتتعتػل عتػل رادينفعػق كيف رألمػا  فلقتتػل اػر رضتلاػي  " ؿتب ومم  قلرت  ضل  وولكف درروػل" : ذا  او مبلؿ قينعتل  

 كهادول اينجا رصت لي رألكىل كقمتل ضديندتر رضتلاي فدع ي.  كضلدر تل رضتلاي ضلظتينرفةي دكف جم رج رض  رضت ج كػتدينتلهتل

 :األعراض

 .رابملء -

 . لرة اتبلطي ك لرة ادو بي -

 .را    كرالضدللاي -
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 .رطتال  -

 .رضتلالف راولطفا او ولهعي رألب -

 .جاـ راثةي يف راتلس -

 .دام  يف جلرؾ رآلملتواع  ل ا دفلج كرا -

 .جهبلـ راعةظي -

 . ة ب كرار  -

 .رضتللاعي يف ضوه رظتينرقن -

 .رالودةلـ ضاتام رآلملتو -

 . د ن ضلاينراروعي ض فا رالودبل  كر ب اشلجل او هينعتل -

 .ال حتب رادم ن ضلامبلـ ض    ةل عي -

 .وةج رضتس راولطفا كراينجا -

 .رأل لذتب رظتلتعي -

 .راشوينر ضلاتةج -

 .رجتل  رألب  لرهعي -

 : التشخيص

كراػػػػدولودتل ضػػػػلالطبلع ج ػػػػ  راينثػػػػل ق اػػػػو مػػػػبلؿ رظتةػػػػلضبلت راػػػػ  جرلتتلهػػػػل اػػػػر رضتلاػػػػي  لنتػػػػي ك ابلهظدتػػػػل اؤلجػػػػلرض 

 .كافظعي  ب  جف اال رضتلاي ا ين لت جاكروعي ظلهلة  كرالالبلت كم ينصل رادةلرتل 
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 : لحالةالعام ل تحليل ال -0-2-6

اػو مػػبلؿ اػل جكرا ػػل جدكرت رتػر رابعلوػػلت اػو رظتةلض ػػي ك رظتبلهظػي راػػ  اػلجات  ثػػار يف إت ػلح رينروػػب جاتػػاة  

كججػػػلرض رالوطػػػينرء  اػػػو راتػػػينع   كججػػػلرض فعزتيناينرعػػػي رظتدو ةػػػي ضلاطوػػػلـ كراتػػػيـن  تد ػػػ  جف هتػػػلؾ ججػػػلرض اػػػو ق ػػػق  يف رضتلاػػػي

كهػػ ر   عػػث تبػػ  اتػػل جف رضتلاػػي اػػلتوي راغ ػػب كاػػ  ي رإلرتػػلءه  كجػػاـ رنبد ػػل رادينررػػا يف رألاػػل و رظتمدظػػي  رظتتلػػ ب

كهػػ ر رررػر ضتلػػب   تظ ػل  اػال رضتلاػػي جتػن درم ػػا ك مػينف ضػػ ا  اػلتوي رعتعالػػلف ألاػبلب جاتػػاة كهتػاض يف اػػاة جقػ 

يف  مػػل اػػات ل رنبػػي  بػػاة    يتػػل رضتلاػػي اػػو ضػػ  هػػ   رضتػػلالت  رظتاراػػي رالػػ ين عي رر ػػاهل كرطلػػينف إىل اينرقػػن ػتبطػػي اػػلت

  رظتشػػلهاة كرظتشػػلر ي يف راوػػلرؾ وظػػلر ضتللاػػي فػػ ة رظتلرهةػػي راػػ  تػػدح فع ػػل  وزتػػز راواكروعػػي هلػػب ااراػػي راػػدو ح رالردمػػلجا

 مػػل جضػات هػب نلتػب ادػػام     كهػ ر اػو مػبلؿ رظتشػلها رالػػلضةي راػ   ػلف نتلراػ ل كراػػاهل ج ػ  جا ػل يف جػاة اتلاػبلت

ل او راواركة رجتل  ضوه رألشخلص رظتةػلض  إاع ػل كادػام  ح هلػب رجت ػل يف كجظ لت وينج  يف    صغاة ك باة ال خت  ل

  ك ػ  هػ   رألجػلرض ظ ػلت اػال رضتلاػي  را   لوا ال اة يف جل بلهتػل ك ػلوينر اػبب يف  فمم ػل    ض ب راوبلقي رظتداوعي

ك لوػػا اػػو ج ثػػل   اػػال رضتلاػػيكهػػ ر اػػل جدل ضلضتلاػػي إىل  فالػػا   ػػ  راتػػزكرت راواكروعػػي رجتػػل  رآلمػػلتو   ضوػػا ذهػػلب رألب

اظػػلهل رالػػ ينؾ راواكروعػػي  لوػػا كرتػػ ي ضشػػم     رضتػػلالت راينرقوعػػي يف راارراػػي امينهنػػل  لوػػا ج ػػ  طبعود ػػل كضمػػ    ةل عػػي

  با يف ق ة ل رازر ا .

 :ملخص عام حول الحاالت األربعة  

ك ػػاكتو رابعلوػػلت فعمػػل   892ص  0222اػػو مػػبلؿ رظتدلضوػػي الػػ ينؾ رظتلرهػػق ضلالاػػدتلد إىل طلتةػػي رابلهػػث لتػػا  

كذاػػ  ضدينجعػػي   طلتةػػي راػػداللضدل ا مينقػػن كراتدػػل ا راػػ  ودالػػا جػػو رالػػ ينؾ  اػػو مػػبلؿ ن ػػبل  تدو ػػق ضػػلظتينرقن راػػ   ثػػا 

   ار رألرضر هػلالت  ػ  هلاػي اينهػاهل ضبلت رألكاعي را  جرلتا كذا  جو طلتق رظتةل  كراوينرا  رظتل بطي ضل  رضتلاي ضل ين ل

كرا   لف جادهل ثبلث اةلضبلت  لوا او جرػ  اولفػي إف كرػا رالػ ينؾ راوػاكر   كاػو مػبلؿ رألدكرت راػ  مت رالجدمػلد 

 ػ  اػو الدشػلرة كراوػيندة إىل    ج ع ل صتمر رظتو يناػلت اػو اةلض ػي كابلهظػي كرالاػدولوي ضػلجم ضوػه رألاػل  ة كرظتلػلجاتو 
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كضلادػػلجن    كرطبلجتػػل ج ػػ  ضوػػه رادةػػلرتل رادينرعػػل ك ػػ ا  الدشػػلرة را ضعػػي راػػ  فد ػػا اتػػل ضػػلب امدب ػػل الاػػدةبلؿ رضتػػلالت

كاػػل ظتلػػتل  جف رظتلرهػػق راوػػاكر  هػػين اػػو رضتػػلالت رصتػػا صػػوب رادولاػػ  او ػػل  امػػو    ػلف اػػا رظتةػػلضبلت يف ظػػلكؼ هلػػتي

 لت ال كرإلصغلء إاعل رعار كذا  اما نتػدج روفولاػل كن ػبل كلتػلفظ ج ػ  هاك ػل  او مبلؿ  دبر ضوه رطتطينرت  لإلو

كجػػػاـ اةلطودػػػل يف رضتػػػاتث ك ػػػلؾ رضتلتػػػي اػػػل يف رامػػػبلـ  كجػػػاـ إاةػػػلء را ػػػيـن ج ػػػ  جوػػػل هػػػين رظتخطػػػا  كراػػػدخارـ اوػػػل رظتتطػػػق 

 ػػ  هلػػلب رآلمػػلتو كرالضدلػػلاي اػػو هػػ  آلمػػل كراػػدوملؿ اوػػل جاػػ ينب وومػػينامو  ألف راشػػخج راوػػار ا تفػػلض هةػػل ج

كضلادػلجن هػ ر اػل   ك ه ر ال كراول  جتا رضتلالت را   ولا تػل او ػل   ض ينرة جار عي كتدح ذا  ضاشملؿ افظعي كنا افظعي 

ؼتد فػػػي اػػػو هلاػػػي إىل  اػػػ   ج عتػػػل اػػػو راد ػػػلكر كرادشػػػلكر كضلادػػػلجن راػػػدتدالتل جف رضتػػػلالت اػػػات ل اػػػ ين لت جاكروعػػػي ظػػػلهلة 

ك ػػ ا  راشػػدح كضلادػػلجن ااتػػل   ظ ػػلت يف راغ ػػب كاػػلجي راة ػػق كراو ػػبعي رازر ػػاة  يف ظػػلكؼ  ثػػاةفلضتلاػػي رألكىل    جمػػلل

كهػػ ر اػػل كتوػػ  رضتلاػػي نػػا اتػػدظح يف   جػػاكرف افظػػا كرظتدمثػػ  يف رظتشػػل   رظتدوػػادة اػػر رألاػػل  ة يعػػث ال  ينرػػا اغػػي هػػينرر

ك ينوػػل ال تومػػ  ك وػػاد رازكرػػلت ك ػػاهينر   بوػػل ا اػػو هلاػػلف جػػلطفا اػػو ولهعػػي رأل  فمػػلرد ااتػػل جػػاكرف افظػػا  راػػاركس

كرضتلاػي راثلوعػي شتػا ااتػل جػاكرف ؿتػين راػ رت كؿتػين رألمػل افظػا كرالهلوػلت   رظتلدينل رظتوعشا م ن  صلرع ضعتل كض  كراػا 

كوااػ  ول ا جو رووارـ راوبلقي ار راينراػا اػر جػاـ  ينتػع  رالػبب رال علػا اػو كررء ذاػ    كرامبلـ رصتلرح كرالب كراشدح

رضتلاػػػي راثلاثػػػي فدع ػػػي  طػػػبلؽ راينراػػػاتو كرادفمػػػ  رألاػػػلم كاػػػا اػػػات ل  لرهعػػػي رجتػػػل  رألب    رادينتػػػع  يف رضت ػػػج راوبلرعػػػي

كتظ ػػل راوػػارء جتػػل  رآلمػػلتو امينهنػػل  وػػع  إهبػػلط تػػدح رادتفػػعس راوػػاكر    كاػػينء رظتولا ػػي اػػر جمد ػػل كجمينهػػل رأل ػػ  ات ػػل

رضتلاػػي رالرضوػػي  لنتػػي تػػلب    ينؾ راوػػاكر  كرر ػػاهل دكالر كاع ػػلفلػػا رالػػ كذاػػ  اػػل رػػلءت ضػػل وظلتػػي رإلهبػػلط كج ا ػػل يف  

جاػػل رضتػػلالت ظ ػػل اػػات ل اػػ ين لت    عػػلب رألب   عػػل م ػػن جاكروعػػي اػػات لرألب اينراػػاهتل جاػػلـ جوظػػلر جعت ػػل كطبلق مػػل كن

كهػ ر رالمػدبلؼ ضلػبب   دينرفةػيجاكروعي اةبيناي كذا  رررر الت ل كازـك رادمعن ار راينا  ك لم  ضلظتلرهةي رعتلد ي جك رظت

ككرػيند رألب اػو جااػل  ػ  هػ   رظتوطعػلت   ك رظتدمث ي يف راطبلؽ ك اثا  راظلكؼ رحملعطي را   وعش ل    هلاي ج   هاة

كهػػ ر اػػل ج ا ػػل ااراػػي راػػدو ح   رالردملجعػػي كرألاػػلتي  ػػلثل يف ضػػلكز رالػػ ين لت راواكروعػػي اػػال رافػػلد جلاػػي كرظتلرهػػق ملصػػي
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كاػػو مػػبلؿ    رالردمػػلجا رر ػػاهل ضلوػػاكرر  ك هيناػػدينف يعػػث تدوػػزز رالػػ ينؾ راوػػاكر  إذر   كتػػا ردع اػػو طػػلؼ رحملعطػػ  ضػػل

هػ   رظتةػلضبلت رادخ  ػػتل جف  رضتػلالت راػػ  مت رادولاػ  او ػػل هػا    ػل  وػػع  هعػلة جل  عػػي نػا الػػدةلة  حتدػلج إىل رالرهػػي 

رظتلرهةػػي كهػػح يلرػػي الاػػي إىل   بعػػي هلرػػلهتح كتمػػينف ذاػػ  يف رػػين الػػدةل م ينصػػل جهنػػح يف اله ػػي   رألاػػلف كرالطم تػػلف

  مػػػبلؿ رظتةػػلضبلت راػػ  جرلتػػا او ػػػح ألهنػػح تمينوػػينف يف صػػلرع در ػػح هػػػ  تب غػػينف اله ػػي رات ػػا  كهػػػ ر   خػػج اتػػل اػػو 

ادفػػػلهح اػػػر كرالػػػبب رال علػػػا عتػػػ   رألهػػػارث هػػػا  ػػػاهينر الػػػدينرهح راارراػػػا كراومػػػ  إتػػػلفي إىل ازركاػػػي راارراػػػي  كاػػػينء ر

راينرااتو كرؿتلرف ح إىل رال ينؾ راوػاكر   رررػر إىل جػاـ راشػوينر ضداوعػب را ػما  كرإلهلػلس ضلظتلػلكاعي رجتػل  اػل قػلاينر ضػل  

كراب ػػث جػػو را ػػ ة رافينرتػػي   بػػات  جػػو راينتػػر رألاػػلم راػػ م دتعػػز ضلصتفػػلؼ راوػػلطفا اػػر رتلجػػي رالفػػلؽ   كهػػ ر اػػل توػػلؼ 

كيف رألمػػا تدبػػ  اتػػل اػػو مػػبلؿ رظتةػػلضبلت اػػر   رألصػػاقلء يمػػح اػػينء راوبلقػػي او ػػح و إىل ضلاد ينتػػ  را عبعػػام اػػو راينراػػات

كرنػػح هػ ر فػػلظتلرهق يف   ػػ    رضتػلالت  كاػػو مػبلؿ رألجػػلرض راػ  توػػل  ات ػل رضتػػلالت تػاؿ ج ػػ  كرػيند اػػ ين لت جاكروعػي

ضػػلالنح اػػو   ل تلػػو  إىل رالاػػدةبلاعيوػػج مػػل ل   كلتمػػ  الػػلكاعي وفلػػ   كؿ راػػدخ ج اػػو رجدمػػلد  ج ػػ  كرااتػػلرظتله ػػي لتػػل

  كاػو ؽتعػزرت هػ   رضتػلالت اػات ح رفدةػلر راػ ر عالعلت هػ  را ػلرجلت  ك  ا  حتةعػق اعينال ػل  هلردل رظت  ي ا مللجاة

  اػلجي راغ ػب كرضتػاة  صػوينضي  ةبػ  راتةػا  كوةج راارفوعػي ا دغعػا  كنعلب راينجا ضلظتشم ي  كرمدبلؿ يف  لعا راغ ب

راشػػػوينر ضػػػلاتةج اػػػو   رإلهلػػػلس ضلادولاػػػي  رابةػػػلء اينهػػػاهح  رابلابػػػلالة  رالر وػػػلش  جػػػو طلتػػػق ختعػػػ  راشػػػاللر كرالاػػػدثلرة

كال  وػل  اػو جم   ك ةلتبل  وع  وفس راظلكؼ  ركح رافملهي حكضوا  ا اول او جف اات   مبلؿ اةلروي وفل ح ضلآلملتو

اػػو   ك مػػينتو ا ػػن را ػػ     ػػينر رضت ػػج راوبلرعػػيكهػػ ر اػػل اػػ   ج عتػػل إقتػػلع رضتػػلالت ضت  جاػػلرض وفلػػعي جك رلػػاتي

قمتل يف رألما او هتع ػي رضتػلالت وفلػعل ضت ػينر رضت ػج   كضوه رافعاتينهلت رظت  مي  وما كاةطلت  يناعاتي ادتينجي

  راوبلرعػػػي رتلجعػػػل  كضلادػػػلجن مت رإل فػػػلؽ او ػػػح ج ػػػ  جػػػاد رضت ػػػج كتػػػلكرة رضت ػػػينر ألف  ػػػ  ذاػػػ  اػػػو جرػػػ  ا ػػػ  د ح

حتاتػػػا جػػػاد رضت ػػػج ك ػػػ ر  اػػػر  مػػػ  رظتينرفةػػػي اػػػو رضتػػػلالت اػػػو جرػػػ  رابػػػاء يف رظتةػػػلضبلت راوبلرعػػػي جىل كضػػػاكرول  ينصػػػ تل إ

اػو مػبلؿ رظتبلهظػي رظتبلشػلة ضوػا    ك ػلف ذاػ  كضوػا حتاتػاول ا لػ ينؾ راػ م ولتػا  وات ػل جك جبلرػل كضوػا قعلاػل  ػتدينتلهتل
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لرت راػ   ظ ػل جثتػلء رظتةلض ػي كحتاتػا راظػلكؼ رالػلضةي كجػاد رظتػ   رظت  لرت را  اال رضتػلالت كاػو مػبلؿ رالوفوػلؿ ووػ رؾ

كضوػا راػدخلرج  ػ  هػ ر اػتدينرل   كرحملعطي ضلضتلالت اينرء رألاػلة جك رظتاراػي ضلجدبلرقتػل اػو الالػلت رادتشػ ي رالردملجعػي

اتػػا رألهػػارؼ إىل رطتطػػي راوبلرعػػي كرظتدمث ػػي يف  بعػػلف دكر راوػػبلج ضلا ػػ   ك  خػػعج راتدػػل ا كضلادػػلجن   ػػمعح راومػػ  كحت

كروػػػ  رألكاينتػػػي ألهػػػارفتل كجنلرتػػػتل  اػػػر حتاتػػػا رإلاػػػ ر عالعي رظتػػػلرد راػػػدوملعتل كحتاتػػػا   كرألنػػػلرض كاػػػل راػػػ م ولتػػػا حتةعةػػػل

رادا ػػا اػػو راينصػػينؿ إىل   ك الرقبػػي رادةػػاـ ك ةععمػػل  كاػػو مػػبلؿ اتلقشػػي رظتخطػػ  اػػر رألاػػدلذة رحمل اػػي  اينرجعػػا رصت لػػلت

 : ه ج  ذتلوعيت راوبلرعي ضلادف ع  كجادهل رظتةلضبلكراع  رآلف اا   رألهارؼ
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فػػػػلصتزء رألكؿ   هػػػػا جكىل رظتةػػػػلضبلت راوبلرعػػػي تػػػػدح فع ػػػػل  ةػػػػامي ه ػػػج راوػػػػبلج كاولفػػػػي رظتشػػػػلر    ػتدػػػينل رظتةلض ػػػػي

كرادا عػػا    ػػز ج ػػ   ةعػػعح رظتشػػلر   يف ذاػػ  جاػػل رصتػػزء راثػػل  تل   مت ػػج ادةػػامي رألم ػػل ا راػػ م اعلػػا رظتػػاة راوبلرعػػي

هػػ ر راوػػبلج تػػلل رالػػبب يف ادلجبتػػل راتفلػػعي هػػين  فلػػاول ا مينقػػن كاػػعس رظتينرقػػن وفلػػ ل راػػ   دوػػلض عتػػل  ك ػػلف  ج ىػػاف

  مػػبلؿ رصت لػػي حتاتػػا رظتينرجعػػا ا ال لػػلت كرالػػلتي كػتلكاػػي حتةعػػق رػػين اػػو رألافػػي كراطماوعتػػي كراثةػػي ضػػ  رابلهػػث كرضتػػلالت

ضلإلتػلفي    ك ػ ا  م ػق رػين جبل ةػا ابل ػح كادملاػ   راوػبلج كرعتاؼ او ه   رظتةلض ي هين اولفي ولبي  ينظعن جهارؼ

كصػػػينال إىل إوشػػػلء قينرجػػػا راوػػػبلج كره را ػػػل طػػػينؿ فػػػ ة راوػػػبلج رحملػػػادة اػػػر   ج ػػػ  رادتلاػػػق كراثةػػػي درمػػػ  رافػػػينج ا دشػػػالعر

ا   ػي رألج لء ك شالعر جج لء رافينج ج   راداللكب او جر  إؾتػلح جهػارؼ هػ ر راوػبلج .كراتةطػي رألمػاة هػا رادةعػعح 

 او طلؼ    ج ين اشلرؾ كهتل رادوملؿ دتتلاعمعي رادةامي كرالولاللـ رصتملجا كراثةي .

ك لوػا ضةلجػي رحمللتػلرت كهػا اػو هعػث رادال عػزرت غت ػزة حتدػينم ج ػ  راملراػا   يف رابارتي قمتل ضد  ػا راةلجػي 

ضعتمػػل راد ػػق  رضتػػلالت    داجلء رضتػػلالتقمتػػل ضلاػػ  كضوػػا رالود ػػلء اػػو هػػ ر رصتػػزء  كطلكاػػي كاػػبينرة إف اػػـز رألاػػل ولػػدخاا ل

كضاكرم قما  ض  عز رهدملاا يف  ينفا رالرهػي رابلزاػي عتػح جتػا كصػينؿ  ػ    إىل راةلجي  رهبا يتح ك دجينهتح إىل رصت ينس

كضلافوػػػ  ذاػػػ  القػػػ  إاةػػػلء اػػػو رضتػػػلالت   جج ػػػلء رافػػػينج    مػػػل جضػػػاتا ضوػػػه رادوبػػػارت راينر عػػػي  لالضدلػػػلاي  يف رابارتػػػي

مث  طلقػػا إىل إاةػلء اةااػػي جػػو رضت ػػي  يف ضارتػي رألاػػل  كضوػػاهل ط بػػا اػو رظتشػػلر   ضدةػػامي جوفلػػ ح   ضلا هعػب كراد عػػي

ك ػػلف ذاػػ  اػػو ررػػ   وزتػػز جم عػػي رادوػػلرؼ   كاػػل الهظدػػل هػػين راتظػػلرت   كشػػلح اػػبب ه ػػينرهح كرو ػػملا ح إىل ر مينجػػي

اػتي ر ػا إىل هتػل الف اػاتل  81جوػل فدع ػي  رض ػ  " : ا وفلػ ل كقلاػادقػل ق رضتلاػي فدع ػي  قػاا 1رظتدبلداي ضعػت ح   كضوػا 

جوػل اػلرد قػلع " : كرضتلاي  لنتي ت ما جال رضتلاي الرد  لوا وظل ل هػلدة رػار  كقػلؿ    " ا ينؾ ال تلتا جهار ؽتو هينجن

ججػػلفمح ، " مػػا ألهػػاجوػػا الػػا غتػػ ة جف  فلػػلم رفو ػػا اػػل تللتػػ  كال هتد" : جاػػل شتػػا قػػلؿ، " متػػلفين  كوػػاتل كرش ؿتػػب

كضلافوػ   وبػارت راينرػل راػ   جظ لولهػل رو ػا رضتػلالت راػ م ظ ػل ج ػع ح رادػين ل   " اػتي 81جول شتا كجمػلم " : ضتفلا

كال اػلجاول ج ػ  ذاػ  هػين   يف رابارتي ملصي رضتلاي فدع ي ك لنتي قلدر   ج    راد اث جو اشم د ح كابب ه ينرهو
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م ر قلـ جج لء ر مينجي ضدولتن جوفل ح كضلاطلتةي راػ  لتبينهنػل ك  رط ػب اػو  ػ  كرهػا رادخارـ ضوه را عينوي كرالفق  كه

قمتػل ضدو عػق اػر ر مينجػي كإتػلفي   مػي   كضوا رود لء  ػ  شػخج اػو ذاػ   كذا  ا   ج عتل راوم  اول  جف تةاـ وفلل

إذف جتػػاول فػػينج رر ػػر  كهػػ ر راوػػبلج اػػينؼ تلػػلجا ح يف اولفػػي ذر مػػح   " ؿتػػو اػػوعاتو ضمػػح الاد ػػلقمح  يتػػ ر رافػػينج" : 

كقمػا   ضاوفلمح ك ةينتػي ضوػه راةػاررت  اػو مػبلؿ حت ػا جف ػ  ظتينرر ػي رألكقػلت را ػوبي جك را ػلرجعي راػ    دةػينف يتػل

هػػلامح؟ جوػػدح  الػػلء رطتػػا رتعوػػل  عػػن  جوػػل ضلهثػػي" : ضةػػينجن  كشػػلها اػػبب غتع ػػا ا مػػلة راثلوعػػي  ضػػاكرم رادولتػػن ضتفلػػا

اػا؟ رعػػا راعػػيـن وشػلع يف راوػػبلج رطتػػلص ضلالػ ين لت راواكروعػػي  طع ػػي هػ ر راوػػبلج اتدةلاػػح رتعوتػل  اولرفتػػل  روشػػغلال تل  

اػر قعلاتػل   " شمين تل  كجهلاعلتل ؿتين ؼتد ن اظلهل رضتعلة م ينصل يف رظتاراػي  كملصػي هػينؿ راينتػوعلت رأل ثػل صػلرع

هػػ  فتمػػو    جثتػػلء رظتةلض ػػي  مػػل قمتػػل ضشػػلح عتػػح  جف راػػدولدة دتتلاعمعػػي ر مينجػػي تػػلكرم ضػػبوه رضتل ػػلت كرإلشػػلررت ضعػػاتتل

ك ذاػ  اػو جرػ  م ػق رػين اػو راثةػي يف كاػ  ر مينجػي  كيف رألمػا شت ػا امػ       رضتلالت او رادولرؼ ات  رابارتي

اػ  جػو طلتػق شػم  در ػلة  هػ ر شخج ضلادم ح جو راشػاء رظت ػح ضلاتلػبي عتػح  جك جػو اػبب روػاالر ح يف ر مينجػي  كذ

 21كراػ م لتدػػينم ج ػػ    كيف رألمػا قمتػػل ضشػلح ػتدػػينل رضت ػج راوبلرعػػي  اػو جرػػ  جف تػدممو  ػػ  اتػل اػػو رتتػي رآلمػػل

ر  إجطلء وظلة جلاػي  اػر را  عػز ج ػ  رصتينروػب رظتفعػاة جكذا  او   ه ج  كراشلح ضلمد لر  ل عب رضت ج كجهارف ل

كضوػػػاهل  م متػػػل  جػػػو     اػػػل ضػػػ  رادبلاعػػػ  كاػػػر رألاػػػل  ة ذ ػػػل رظت ػػػلررت رظتدو ةػػػي ضلادولاػػػا وػػػبلج  كاد ةعػػػق هػػػ ر صتاوػػػل إىل

إوتػػػل اػػػت    رألهػػػارث اومػػػح اػػػو جر  ػػػل مث " : دتتلاعمعػػػي كضتعػػػي رضت ػػػج  كشػػػلح هػػػاؼ هػػػ ر راوػػػبلج كهػػػ ر يف قيناتػػػل  

الػػػػلجا مح ج ػػػػ   و ػػػػح  رمدعػػػػلر ح يف هػػػػ ر راوػػػػبلج   كؿتػػػػو ال ؿتمػػػػح ج ػػػػعمح كال وػػػػلوبمح  ضػػػػ  ؿتػػػػو فةػػػػ  هتػػػػل اػػػػو جرػػػػ 

راػػ ر عالعلت ادتينجػػي  لػػم  امػػح مبينرر ػػي كتػػوعلت صػػلرع يف رظتلػػدةب  راةلتػػب جك رابوعػػا  دكف راػػدوملؿ راوػػاكرف  كاػػو 

 ." جر  راينصينؿ إىل ذا  الضا ج      كرها اتمح جف تشلرؾ كتوطا رجتل كالذر ت عن إىل رضت ج

" : كرد رضتلاػػي اػػلرد   "  رضت ػػج الـز ودفػػلقتين قبػػ    شػػاهػػ  وشػػلر ين يف" : كضلافوػػ  ردت رضتلاػػي فدع ػػي ضةينعتػػل  

  " جولتػػػل اػػػل ـتػػػلؼ هػػػ  اػػػو كرهػػػا" : كرضتلاػػػي شتػػػا رد قػػػل بل " الـز تمػػػينف اػػػلم" : مث ردت رضتلاػػػي  لنتػػػي " جتػػػاهل را ػػػ 
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شلكط تػدح رال فػلؽ  كضاكرول قمتل ضلادتينتل ألفلرد ر مينجي ضاقتعي رادفلج  كرال  لؿ ض  جفلرد ر مينجي ضشم  امثن ككتوتل

  كط بػا ضػاكرم اػو رضتلاػي اػلرد را ػويند إىل را ػبينرة ك دلضػي اػل مت رال فػلؽ ج عػل  ج ع ل او قب  رصتمعػر ك مػينف مبثلضػي جةػا

 كها  لادلجن:  ك لف ذا  مبشلر ي زابل ل جو طلتق إابل  ل ج عل

 .رالادزرـ ضلظتينرجعا 

 .را اؽ كرا لرهي رادلاي 

 و.رإلو لت ك رالادملع اآلملت 

 .رالنبي يف ه  رظتشم ي 

 .رالادزرـ مبينرجعا رصت للت 

 .رحمللفظي ج   رظتملف 

 .رحمللفظي ج   رألدكرت 

كص تل يف رألما ضدينزتػر جكررؽ كط بتػل اػو ر ينجػي ةععح   كيف رألما ط با او كرها او رضتلالت جف ت خج رضت ي

ثلوعػػي ر مينجػػي اػػر رادفػػلهح ج ػػ  اينجػػا رضت ػػي رامث كدجػػا جج ػػلء   رضت ػػي يف كرقػػي اػػر ذ ػػل رالاػػح كرا ةػػب م ػػن راينرقػػي

 : كفعمل متج رادةععح ا   ي  لف  لادلجن اال رضتلالت  كرادا عا ج   تلكرة رضت ينر

 ." ه ي  ولرؼ رعاة كا  مي ججالبدت لوا   ":الرد   -

 ." رضت ي ججالبدت" :شتا   -

 ." جم ول او ينالت اتلدفعا او راداللرب ال ضاس ضلضت ي ملصي رازابلء" : لنتي -

 ."فملف رجتا هلو ضلاتلبي إجن ه ي  ولرؼ ض  رألشخلص رضتلتلتو ك للتؿ ض  زابلء  لوا" : فدع ي    -
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هتػػلؾ ضوػػه راد عػػز اػػو جج ػػلء ر مينجػػي فلضتلاػػي اػػلرد  لوػػا وظلر ػػل   كاػػل مت ابلهظدػػل يف رظتةلض ػػي راوبلرعػػي رألكىل  

جاػل رضتلاػي فدع ػي ك لنتػي رادػزرـ را ػما يف   لتػا جف تفػلض اػعطل ل ج ػ  ر مينجػي فوػي يعػث  ػلف تو ة صين ل ال   را هلدة

 ضوه رظتلرت.

 العالج(:)مواصلة الثانية:  الجلسة العالجية -8-8

 قلجي رحمللتلرت ضلاثلوينتي . مكان الجلسة : -

 . 0289/ 23/20تاريخ الجلسة : -

 دقعةي(.  32الجي كو ن ) الوقت : -

 كرادارتب ج    ةتعي رالا ملء راو  ا.   رادولتن ضلال ينؾ راواكر   : المحتوى -

  ولؼ رظتلرهة  ج   وينع رال ينؾ راواكر  اات ح ه  تمينوينر يف را ينرة.  - األهداف : -

  لالع  رظتبلهظلت او طلؼ رظتولجل . -             

  ةععح  جكجن او جج لء ر مينجي ا   ي. -             

رظتةلض ػػي هين:اػػل اوػػا رالػػ ينؾ راوػػاكر ؟كرادطلؽ إىل ضوػػه جشػػملال كهػػ  راتدػػل ا رظتخ فػػي جتػػل كرعتػػاؼ  كػتدػػينل هػػ  

كهػػ    مػػلتو كم ػق هػػينرر رردمػلجا هػػينؿ ذاػ  هتػل هػػين  وػلؼ رظتشػػلر   ج ػ  راوػػاكرف راػ م اػػات ح ضغػه راتظػػل جػو رآل

ثػػل ضعػػت ح مػػبلؿ رظتػػاة راوبلرعػػي ك ػػارتب ح ج ػػ  ت ػػ  إىل إقتػػلع رظتشػػلر   جف اػػات ح وفػػس رظتشػػم  كهػػ ر اػػل توػػزز راثةػػي ج 

إذف هػػ   رضت ػػي هػػا وةطػػي روطػػبلؽ هػػ  توػػا رظتشػػلر   ضلػػ ين  ح  راػػ تو اػػعوم ينف ج عػػل طع ػػي اػػاة      ةتعػػي رالاػػ ملء

كجوػػػػدح رتعوػػػػل هتػػػػل اػػػػدو ح راوػػػػع  دكف جػػػػاكرف  كهمػػػػ ر حتةةػػػػينف جهػػػػارفمح  كهتػػػػل اػػػػتل ز ج ػػػػ   ولتػػػػن راواكروعػػػػي    راوػػػػبلج

 ك  ا  رادارتب ج    ةتعي رالا ملء.  إجطلء رجتمح كرادم ح جو جتلضدمح ظتخد في  كضلادلجن ااالجا ح يفكاظلهلهل ر

ضوا راد لؽ جج لء ر مينجي إىل راةلجي رظتخ  ي ا   ج رصتملجعي كذاػ  ضةلجػي رحمللتػلرت ضلاثلوينتػي  كهػا قلجػي 

تةطػػي رػػا ا مػػي يف راوػػبلج  يعػػث مت حتاتػػا  ػػ  ضوعػػاة جػػو رألقلػػلـ فمػػو هعػػث رعتػػاكء ف ػػا حتدػػينم ج ػػ  ذاػػ   كهػػ   را
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ك لػػ   ج عتػػل إرػػلرء رصت لػػلت   رػػ  جف ودفػػلدل كقػػينع رضتػػلالت يف رادػػين لجاوبلرعػػي يف وفػػس رظتمػػلف  كذاػػ  اػػو رضت ػػج ر

  راوبلرعػػي  فةػػلـ جج ػػلء رافػػينج ضإاةػػلء راد عػػي ج ػػ  ضو ػػ ح راػػبوه امػػو هتػػلؾ رضتلاػػي اػػلرد   ت ػػق راد عػػي كرادػػـز را ػػما

جاػػاال ظتػػلذر ك ل ػػا اػػل رضتلتػػي يف ذاػػ  ألف ج عتػػل جف وػػدةو فػػو رادولاػػ  اػػر هػػ   راشخ ػػعلت راواكروعػػي   فلإلضتػػلح  كامػػو  

اػػػعيناا تػػػغطل كضلادػػػلجن فالػػػينة  فػػػت و اػػػل ت متػػػل هػػػين ابلهظػػػي اػػػل لتػػػاث درمػػػ  رضت ػػػج راوبلرعػػػي  كضوػػػا ذاػػػ  ر لػػػينر 

س  مػػل لتبػػينف  رظت ػػح جوػػل  ػػ  شػػخج تػػلل رآلمػػل  جم ضلاطلتةػػي راػػ  لتبينهنػػل   ل ػػينر فػػلرغ ضػػ   ػػ   لاػػا ك ومػػل جم رصت ػػين 

كضوػا إدتػلـ  ػ  هػ ر قمػا ضطػلح اػلرؿ   رصت ينس ج   شم  در لة كه ر او شلكط راوػبلج رصتمػلجا )دتتلاعمعػي رصتملجػي (

جم ػتدينل رضت ي  فبلهظا جف    شخج تػلل يف كرػل رآلمػل  كافظػينر   " او ت  ل  الذر فو تل يف رضت ي رظتلتعي ؟" : 

ك  تبا رجػ رض كشػلح ػتدػينل رضت ػي كهعت ػل ضػاتكر ضلا ػ    كامػو جوػل     " شتا تشلح اتل ذا " :   مي كرهاة كها 

ػتدػػينل  جاػػ   جػػو اػػبب ذاػػ  رمبػػل تمػػينف اػػو كررء ذاػػ  شػػاء تػػزجا رضتلاػػي . ألوػػل مبالػػلد اػػل ط بػػا اػػت ح جف تشػػلهينر جن

عت ر اين قما ضطلح ظتلذر ألرلضين  فينرر مث قمتل ضلاد  ا ضةينرجا ر مينجي  كط بػا اػو إهػال   رضت ي  ط بينر ذا  او شتا

  " رػػػلء دكر رإلوػػػلث افوػػػ  ذاػػػ  اػػػ  ينر جهػػػار اػػػت ح شػػػلح ػتدػػػينل رضت ػػػيمبػػػل جف ر" : رإلوػػػلث فوػػػ  ذاػػػ  يعػػػث ق ػػػا عتػػػح

إىل را ػبينرة ضػاتكر  ػ ا  ضلا ػ   كجوػل ق ػا هػ ر شػاء رعػا  كهػ ر اػل ف وات رضتلاػي )فدع ػي ( كامػو مبالػلد صػويندهل 

 ت مت  كامو رضتلاي الرد روزجا او ذا  ك قما ضينتر طلكاي كا  ر مينجي ك لف هتلؾ نلتي او كررء ذا . 

كضوػػػا ذاػػػ  قمػػػا ضطػػػلح اػػػلرؿ ج ػػػ  ر مينجػػػي اػػػلذر توػػػت امػػػح رالػػػ ينؾ راوػػػاكر  ؟ هتػػػل   جط ػػػب اػػػو جم رهػػػا يف 

كهػ ر اػو جرػ  اولفػػي   ي رإلرلضػي   ك ل ػا عتػح رضتلتػي يف ذاػ   يف رابارتػي قمتػل ضلادػػ  ا مبػل فو تػل يف رضت ػي رظتلتػعير مينجػ

إذر  لوا ر مينجي قا دتلاما جـ ال مث رادا ا او جف هػ ر رظتمػلف هػين مػلص ك اػلم ك جم شػاء يف ر مينجػي اػعبة  يف 

كضوػػاهل قمػػا    جفػػلرد رافػينج هػػينؿ رظتو يناػػلت رظتةااػػي اػو طػػلؼ رظتشػػلر   ر مينجػي كهػػ ر كصػػينال  ابلادػػزرـ ضلالػلتي ضػػ   ػػ 

كشػػلها عتػػح جف رالػػا رضتلػػو ألم   ضدينتػػع  جف هػػ   راةينرجػػا هػػا ر فلقػػلت  لػػم  يعػػلة رتلجعػػي يف ظػػ  رهػػ رـ رألمػػل

ةلرضػػي هػينؿ ظػػلهلة ضومػ  ا   مػػل قمتػل مػػبلؿ هػ   رظتةلض ػػي   دتتلاعمعػي رتلجعػي اػػو را ػلكرم رال فػػلؽ ج ػ  دتتلاعمعػػي راومػ 
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 مػػػػل رو تػػػػلهح  تتظػػػػلكف إىل     هػػػػ  تف ػػػػح رتعػػػػر رظتشػػػػلر   جف راوػػػػاكرف رػػػػينهلم يف رإلولػػػػلف كنتمػػػػو رادتبػػػػل ضػػػػل  راوػػػػاكرف

رظتةلض ي  طلقتل إىل حتاتا اف يـن رال ينؾ راواكر  ك  ر جهح جوينرجل كال خت فل اػو جثػلر هػ    رألابلب رظتتاللة ا ا  راواكرف

فبػات ج ػ  كرػينه ح رضتػاة ك ػلف تتظػل  ػ  كرهػا اػت ح    ػق قػينة راارفوعػي اػو جرػ  رادغعػا ينرة كطتتمينف رظتشػلر   يف را ػ

 رادملػا" : كرضتلاػي شتػا قػلؿ   " را ػلب" : ت ح رإلرلضػي  فلضتلاػي اػلرد قػلؿ دقػل ق قػاـ  ػ  كرهػا اػ 1اآلمل كضوا الكر 

رم شػلح عتػح اف ػيـن رالػ ينؾ راوػاكر   كرادطػلؽ  لف رعتاؼ او ذا  اولفي الػدينرهح رظتوػليف هػينؿ ذاػ   مث قمػا ضػاك    "

كر دم ػا   ك فلػا رألاػبلب  إىل جهح جابلضل   كضوا  ينطعا راوبلقي ار رضتلالت كذاػ  اػو مػبلؿ رادب ػلرهح ضاجلرتػ ح

 مث كتػ تل عتػح جف اػات ح اػ ين لت  كوللجاهح ج   ختطا رألزاي  رنبد ح يف رادغعا رألهلو  كطماود ح ضاوتل اتاجم ح

راػ م تلرػر إىل    كمبػل جوتػل هػادول رالػبب كررء  رالػ ينؾ  كرف ذا  رررر إىل فت   فماهح رالػ يب ؿتػين رحملػع   نا اةبيناي

مت رال فػػلؽ   كهػػين راشػػاء رظتشػػ ؾ ضعػػت ح  هعػػلهتح كهػػين رتػػطلرب جبلقػػي رضتػػب اػػر  رألب كشػػوينرهح ضفةػػارف ا ػػار رضتتػػلف

كذاػػ  ضوػػا حتةةتػػل اػػو    ينظعػػن رألهػػارؼ راػػ  ولتػػا راينصػػينؿ إاع ػػل اػػو مػػبلؿ  ج ػػ  اػػل اػػتينظفل يف رصت لػػلت راوبلرعػػي

كضوػا   مث كتػ تل اػل اػعولض يف راوػبلج كذاػ  ضوػا اػينرفةد ح  ج ػ  ذاػ   كريند ججلرض كاظػلهل رالػ ينؾ ا ة ػلء ج ع ػل

ظػا رالود لء او    ه ر كزجا ج ع ح رألكررؽ كط بػا اػت ح  ةعػعح ػتدػينل رضت ػي كذ ػل رجت ػح ض ػلرهي .مػبلؿ هػ ر اله

جف اػػلرد  دػػب ضلػػلجي كقػػاـ راينرقػػي   جاػػل رضتلاػػي فدع ػػي  لوػػا  مدػػب كرضتػػاة ضلدتػػي ج ػػ  كر  ػػل كفعمػػل متػػج  لنتػػي  لوػػا 

  جال شتا ف ح تلفر راة ح ك تمدب ك لف تتظػل إىل زابل ػل كضوػا "  عن  عن" :  مدب ك دم ح كقلاا ا  لاي شتا ف متل 

جف رضتػػلالت  ػػلف تظ ػػل اػػات ح     ػػدل اػػو رظتبلهظػػلت جثتػػلء هػػ   رظتةػػلضبلترود ػػل مح  دػػب يف راينرقػػي رطتلصػػي ضػػل كاػػل رادخ

ضوه ابلا  راة ق  كرادين ل ك  ا  راو بعي يف ضوػه رألهعػلف  ألف  ػ  كرهػا لتػس جوػل نلتػب يف ر مينجػي . مث م  ػتل 

 راينقػا وفلػل الهظػا كيف   كجقتعد ػل  ظتينرر ػي را ػغينط راعيناعػي يف رظتاراػي  كقا ا دارتب ج    ةتعػي رالاػ ملء راو ػ ا

مث شػلهتل ضػاكرول عتػح  ةتعػي رادػتفس راومعػق راػ   ل مػز ج ػ  إدمػلؿ رعتػينرء جػو   جف رضتلالت جضات رنبػي اد ةػا هػ ر راوػبلج

كضوػػا  ػػارتب ح اػػااتلهح جػػو   ككرػػاول صػػوينضي  بػػاة  ظتػػاة ثػػبلث ثػػينر  مث إملررػػل يتػػاكءطلتػػق رألوػػن كهبلػػل يف را ػػار 
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جاػل     " هػ ر كتػو هلػعا ض ػا جتػام رلػح كشػوينر ا ػع " : ردت رضتلاي فدع ػي كقلاػا   إهللا ح ضوا  طبعة ح ا ا 

الهظتػػل جثتػػلء   " هلرػػي وينراػػلؿ" : جاػػل شتػػا قػػلؿ   " شػػاء جػػلدم" : كرضتلاػػي اػػلرد    " مفعػػا ضػػزرؼ" :  لنتػػي ردت قل  ػػي

  طبعةتل ادةتعي رالا ملء رر علهل يف ابلا  راينرل ك ل عز يف    مطينرت رادةتعي.

كط بتػػػل اػػػو ر ينجػػػي ةععح  جكررؽضدينزتػػػر كصػػػ تل يف رألمػػا    كيف رألمػػا ط بػػػا اػػػو كرهػػػا اػػو رضتػػػلالت جف ت خػػػج رضت ػػػي 

ا ا ال لػي رظتةب ػي اػر مث كدجا جج لء ر مينجي ار رادفلهح ج   اينجػ  رضت ي يف كرقي ار ذ ل رالاح كرا ةب م ن راينرقي

لء مػلكر ح الهظػػا رالػلجي يف ذاػ  جاػل رضتلاػي اػلرد تػلب رابػلب هػػ  كجثتػ   كرادا عػا ج ػ  تػلكرة رضت ػينر  اػل لتدينت ػل

 ملكرل ضلادخارـ رر عل.

 : كفعمل متج رادةععح ا   ي  لف  لادلجن اال رضتلالت 

 ." كرر وي  لت  راة ينب رتع يه ي " :الرد  -

 ." رضت ي ولشطي ك يناعاتي" : شتا -

 ." ه ي او ة كالف ي جو راتفس" : لنتي  -

 ."  ي رعاة ار الكر راينقا ااهلكؿ ض ؿ غت يند ا دغعا او وفلاه" : فدع ي    -

 هتلؾ صما او ضوه جج لء ر مينجي . 

 ) مواصلة العالج(: الثالثة:الجلسة العالجية  -8-6

 قلجي رحمللتلرت درم  راثلوينتي.مكان الجلسة : -

 .82/20/0289 :تاريخ الجلسة  -

 جلض راتما. : المحتوى -

 دقعةي(. 32الجي ك و ن )الوقت:  -

 اولفي روطبلع رضتلالت كاال راد لو ضوا راوبلج. دكر راوبلج ضلا    - :األهداف -
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  لالع  رظتبلهظلت او طلؼ رظتولجل. -               

  ةععح  جكجن او جج لء رافينج ا   ي. -                        

رظتشػػلر   كرعتػػاؼ هػػين  مث  ةعػػعح رضت ػػي اػػو طػػلؼ  قمتػػل  ضلػػلد راتمػػا  فعمػػل متػػج ػتدػػينل هػػ   رصت لػػي راوبلرعػػي

عدػػػل اػػو مػػػبلؿ راةػػلرر راػػػ م اػػػعدخ    ك وومػػ  ج ػػػ  جقت  رختػػلذ قػػػلرر رالود ػػلء اػػػو ؽتلراػػي اظػػػلهل راوػػػاكرف وال كهػػين رادغعػػػا 

اولفي روطبلع رضتلالت  مػل قمتػل ضدلػالع   ػ  اػل كتػلم   كذا  ضدبعلف دكر راوبلج ضلا     ا دينقن جو ؽتلراي راواكرف 

 جثتلء رصت لي.

راد ػػػلؽ ر مينجػػػي ضلاةلجػػػي كرصت ػػػينس يف جاػػػل ت ح  الهظػػػا جف راملراػػػا ضػػػاجت ضػػػلالق رب اػػػو ضو ػػػ ل كهتػػػلؾ ضوػػػا 

كط بػا  ػ ا  اػت ح  ػ  اول ضلضت ػي   ضوه راتظلرت ابو  ح رابوه  ار ظ ػينر ابلاػ  رالضدلػلاي  قمػا ضلا هعػب يتػح

ينجػػي اػػو راتمػػا  لفددلهعػػي ا   ػػي ككزجػػا رظتلتػػعي  فارلضػػا رضتلاػػي فدع ػػي دكف راط ػػب اػػو جم جهػػا  مث قمػػا ضلػػلد غتم

كط بػا اػو  ػ  كرهػا جف تةػلج راتمػا راػ    ج ع ح غتمينجي او راتما رظتمدينضي  ار رادينتع  عتػح جوػت جه ػلت اػل لتبينوػل

ااتل  كجثتلء الدهح ا تما الهظا  جف رضتلاي فدع ي  لوا  بدلح ض ينت ال فر  جتػا قلر د ػل ا تمػا دكف رادو عػق ج ػ  

: كقيناػل  ػ ا     "  عمػل جوػل" : ينرؿ يف ضوػه راتمػا كظ ػل يف قيناػل قاـ رضتلاي الرد ضوه راد مع ػلت كجقػ ذا   يف ه 

كركرتدػػل ا تمدػػي   رػػ  إمػػلرج مفلتػػل جكهػػ ر تفلػػل وػػينع اػػو راد لتػػ  اػػو   اػػر إظ ػػلر رضدلػػلاي  بػػاة ككرتػػ ي   " صػػلر  ا" 

كهػػ ر   ألف ر دمػر راػ م توػع  فعػل ال تدةبػ  ذاػ   لك  تلػدطر جف ت ػػلح جت ػ  قػا متفػا رنبػلت دفعتػي  كرادالػلكب او ػل

فلاتمدػي واعػي اػو واعػلت رادتفػعس   كض غي راد  ع  راتفلا هعمتي رعتين ج   رألوػل  هلب رر ا ااراي راد  ع  راتفلا فلكتا

كهػػػ  اػػػلد  ا تمػػػا  ػػػلف  ثػػػا رضتل ػػػي    83ص  0282لهػػػث  فلكتػػػا يف اػػػ عملف كهػػػ ر اػػػل ج ػػػا  راب  جػػػو رظتمبين ػػػلت

كرالضدلػػػلاي كرا ػػػ       كر ػػػل  اػػػو مػػػبلؿ رالزتػػػلرر راينرتػػػ دوملؿ تاتػػػل كرر عػػػل كهػػػ  جبلاػػػلت رطتالػػػ  ضلدتػػػي ج ػػػضلاػػػ

  " جوػػل ن طػػا" : كامػػو   ت ػػلح ضتػػينع رطتطػػا كذاػػ   ظ ػػل يف قيناػػل   هػػ  روػػل رجػػ ؼ ضاوػػل رر مػػب مطػػا  ض ػػينت جػػلجن

 .011ص  0220كه ر ال ج ا  رابلهث شل ل   كه ر تفلل جف راتمدي الجا تل ج   اولفي روشغلال ل
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كاتػل فػلف   ار إظ لر رضدللاي جلت ػي ج ػ  كر ػل"صلر  ا"تلدد   ا    مي    جال رضتلاي شتا  لف   مل تةلر راتمدي

كمػػبلؿ اػػلد  ا تمػػا  ػػلف    29كهػػ ر اػػل ج ػػا  رابلهػػث ررفػػر لتػػا ص  راتمدػػي هػػا وظػػلة ضلشتػػي إىل راػػ رت كهػػ  رآلمػػلتو

 مػل الهظتػل روػل    كهػ  تػلضل ا طلكاػي اػو هػ  إىل ومػل  املف إىل جمػل اػر راوبػث ضاشػعلء ختػج زابل ػل  ثا رادتة  او

هػ  روػل ال تلػمر اػل   كرظتشلر ي ض ينت ال فر كضوػه رألهعػلف ض ػينت ملفػا  نا ابلجن يف نلاب رألهعلف ار جصاقل ل

  رنح ذا   فلضتلاػي شتػا جتػلؼ  غتمينجػي اػو راتمػا كامو  كه ر داع  ج   جاـ را  عز جتا رضتلاي  وةينال يف ف ة كرعزة

كهػػ ر اػل ج ػػا  رابلهػػث شػػل ل    جدل إىل   ػلتن راطلقػػي رازر ػػاة  كهػ ر ضدػػينفل راتػػل ا جم راومػ  رافمػػلها كراػػ م مت   كقػػل

 .82ص  0220

كهػػ      ػلامػو رطتالػ  ضػال كرتػػ ل رػار اػو رزتػلرر كر      ػلدد جم   مػي  جاػل رضتلاػي  لنتػي جثتػلء قلرءهتػل ا تمػػا

 ملصي او ملصعي رضتلاي را  جكراولهل اال رضتلاي يف رظتةلض ي رافلدتي امو يف رظتةلض ي رصتملجعي زردت ج ثل كتينهل.

كإجلد ػػل يف ضارتػي رضت ػػي اػو مػػبلؿ رادػػ  ا   كضلادػلجن فدػػارتبتل ا  ػلالت ج ػػ  رالاػ ملء يف رظتةلض ػػي راوبلرعػػي راثلوعػي

كحتينتػػ  رالوفوػػلؿ رالػػ يب إىل     راتمػػا ك رتتػػي رألاػػينر كرألشػػعلء ضشػػم  ج ثػػل هعينتػػياػػلجاهح ج ػػ   ةبػػ  ضلضت ػػي رظتلتػػعي

كإطػػبلؽ   كاػػو مػػبلؿ رادتشػػع  كرادلػػعا رالردمػػلجا درمػػ  رصتملجػػي  كراػػدخارـ راتمػػا ا د ػػلتا كإثػػلرة را ػػ    ركتػػلي

راتملت كاا ت مل ج ثل كضلادلجن رادينرص  كرادة ع  او راشوينر ضلاة ق. كال الهظدل جف ر مينجي  لوا اتاغتي اػر ضو ػ ل 

 رابوه كه ر تاؿ ج   راثةي فعمل ضعت ح كه  دتلا  ر مينجي .

ح جت ػػػػل ك ةبػػػػ  كرادب ػػػػلرهح ضلظتشػػػػمبلت رظتينرػػػػيندة اػػػػات ح كزتػػػػلدة هػػػػاتث   فلاتمدػػػػي زردت اػػػػو دتلاػػػػ  رصتملجػػػػي  

كهتلؾ  شلضل ضعت ح ؽتل الجاهح ج ػ   ةػامي رظتلػلواة فعمػل ضعػت ح    جبلج رتطلرضلت رادينرفق رالردملجاكضلادلجن   رصتملجي

 .122ص  0220كه ر هلب ال ج ا  رابلهث شل ل 

ررهػػا ه ػػي رتع ػػي كا ػػ مي ج" : رضتلاػػي اػػلرد  قػػلؿ    كفعمػػل متػػج رادةعػػعح ا   ػػي  ػػلف  لادػػلجن اػػال رضتػػلالت  

جم هتػلؾ   كتفلل قينال ه ر  جول   م ػح ض غػي رصتملجػي  كهػ ر تػاؿ ج ػ  رادملاػ   " راة ينب او را غ  رظتاراا كراول  ا
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كهػ ر اػل ج ػا    كجاػ ينب ظتينرر ػي رطتػينؼ كراة ػق  ك لاػعخ ج ػينتي رافػلد يف رصتملجػي  ختفعن او كطػاة راةعػيند رالردملجعػي

رظتشػل   راػ  دتػل ج عتػل  ه ي رر وي كافعاة كرضت ي جتو تل وتل  " : لؿ كرضتلاي شتا  ق  011ص  0220رابلهث شل ل 

  كقيناػػل هػػ ر تفلػػل جوػػل   م ػػح ض غػػي رصتملجػػي  كهػػ ر تػػاؿ ج ػػ  رادملاػػ   " كفع ػػل تػػدح رادشػػلكر ك بػػلدؿ رآلررء  ػػ  جاػػبينع

   " دم ا ضة ػيب راب الػي كرالػلكركج رو دت جر لح ألوت رو مما إاع ل كاةا ججالبدت  ثارر مينجي " : كرضتلاي  لنتي قلاا 

كذاػػ  اػػو ررػػ  راد ػػام ا خػػينؼ كراة ػػق كهػػ ر هلػػب اػػل   كهػػ ر داعػػ  ج ػػ  جف رضتلاػػي كرػػات عتػػل امػػلف درمػػ  ر مينجػػي

وامػػ  راوػػ ة اػػو رألاػػدلذة جوػػل كتػػب ج عتػػل جف ودولاػػ  " : كرضتلاػػي فدع ػػي   قلاػػا  011ص  0220ج ػػا  رابلهػػث شػػل ل 

كضلادػػػلجن اػػػو مػػػبلؿ قينعتػػػل  حتػػػلكؿ إظ ػػػلر جف اػػػات ل جاكروعػػػي ؿتػػػين    " راوتػػػن اػػػو هعل تػػػل اػػػر راتػػػلس رآلمػػػلتو ضدينرتػػػر وبوػػػا

كؽتلراػي   كحتةعػق رادينرصػ  كرادفلجػ  ضعػت ح  فلا ػ   تتمػا  رال  ػلؿ اػر رألصػاقلء  كرف اػات ل رالنبػي يف رادغعػا   رألمل

يعػػث  ػػ  هلاػػي   ك ػػ ا  م ػػق اػػات ح شػػم  هػػينررم  كهػػ ر اػػل الهظدػػل اػػال رضتػػلالت جثتػػلء رصت لػي  راػد مح يف رالػػ ينؾ

  ظتينرر ػي جينراػ  رطتػينؼ كرالووػزرؿ كراتلػعلف   لوا حتلكؿ إثبلت كريندهػل اػو ررػ  رالاػدملرر    او مبلؿ إاةل  ل ا تما

. إتلفي إىل ذا  الهظا  رادشلكر فعمل ضعػت ح كرا ػ   010ص  0220يف شل ل " كوندير"كه ر ال ج ا  رابلهث 

كضوػػا  ػػ  ذاػػ      امػػو دكف رام مػػلت رصتلرهػػي فعمػػل ضعػػت ح كضلادػػلجن راػػد مح يف اػػ ين لهتح جثتػػلء رضت ػػي  ضاصػػينرت جلاعػػي

كجثتػلء مػلكر ح الهظػا تػ ملت ادبلداػي    ا ا ال لي رظتةب ي ار اػل لتدينت ػل قما ضديندتر جج لء ر مينجي كهادول اينج

 فعمل ضعت ح .

 العالج(:)مواصلة الرابعة: الجلسة العالجية  -8-2

 .  82/20/0289الجلسة :تاريخ  -

 .قلجي رحمللتلرت ضلاثلوينتي : مكان الجلسة -

 .دقعةي 32الجي ك:الوقت  -

 .فعاتينهلت ادتينجي كا  مي:المحتوى  -
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 دكر راوبلج ضلا   . -  : األهداف -

  لالع  رظتبلهظلت او طلؼ رظتولجل.-

  ةععح رضت ي او طلؼ جج لء رافينج. -               

كصػػينال إىل رادةعػػعح رطتػػلص ضلضت ػػي اػػو طػػلؼ   هػػ   رظتةلض ػػي قمتػػل ضوػػلض ا لػػ ي اػػو رافعػػاتينهلت رظت ػػ مي مػػبلؿ

 جج لء رافينج.

ك   ضوا راد ػلق ح ضلاةلجػي ظ ػل ج ػ  كرػينه ح ابلاػ  ؼتد فػي اػو رضدلػلاي هلد ػي  كرضتلاػي اػلرد قػلـ ضغ ػق رابػلب    

ججالبدػػت رضت ػػي " : مث  لنتػػي قلاػػا   ح  اػػر إظ ػػلر رالضدلػػلايقػػلاينر ضإاةػػلء راد عػػي كرا هعػػب اينهػػاهح  كرهبػػا ضػػاكرم يتػػ

رر  ؿتلػب يف راعلاػلت ضػلش ؾتػا هتػل كاعػا ال لهػي " : كرضتلاي فدع ػي قلاػا    " رظتلتعي  ثارن جدتا جف تمينف هتلؾ راتا

هنػػح   تتلػػينر جم كط بػػا اػػت ح رادػػ  ا ضلضت ػػي رظتلتػػعي ف تػػل رضتػػلالت    ػػل قلاػػا ضلػػلدراتما كاػػل الهظدػػل ج    " ج ثػػل

كقما ضإشػولؿ راار لشػينر كجػلض فعػاتينهلت ادتينجػي   مث قااا عتح ػتدينل رضت ي   ومدي ك لوا را  ملت ض ينت جلجن

كال الهظدػل جثتػلء اشػلهاهتح ا ةطػلت ا ػ مي رطتلصػي ضمػلة راةػاـ   و عةػلت ج ػ  ضو ػ ح راػبوه  فلضتلاػي    كا  مي

و وػػػب جوػػػل ثػػػل  مطػػػلة  تػػػا " : كظ ػػػل ذاػػػ  يف قيناػػػل   شتػػػا  ػػػلف تدػػػ  ل را ةطػػػلت رظت ػػػ مي طػػػينؿ رصت لػػػي ك اوػػػل ا ػػػلج

هػػ  جهنػػح    "كهػػا هػػ  شػػبواوةػػعس رابػػلاين ط ػػا ج ػػ  رألرض ك  ػػلع تػػ مين ج عػػل ف ػػ ما ج ػػ  ر   شػػين ا رعػػاال

 ػػػلوينر تتلػػػينر جهنػػػح اعلػػػينر اينهػػػاهح  رضدلػػػلالت جلاعػػػي  ك ػػػلف هتػػػلؾ رات ػػػينض جثتػػػلء را ػػػ    فلضتلاػػػي اػػػلرد   ػػػلف اػػػو  ثػػػلة 

جاػل رضتلاػي  لنتػي كفدع ػي رادزادػل ضلا ػ   دكف رادو عػق ج ػ     را    ت ر تاتل ج   كر ل ك اول لتلكؿ إمفلء تػ مدل

كضوػا رالود ػلء اػو رظتشػلهاة ك لػالع  رظتبلهظػلت   ط بػا  ةعػعح   هتلؾ  بػلدؿ يف رألاػل و  ولكر  لفكضاكف جف تش  ذا 

 كجربدل جو ذا .  " ا  اينجا رضت ي رظتةب ي" : رضت ي كضوا  يندتر رضت ي كالجلف ال ااؿ رضتلاي شتا  كظ ل يف قينال

 تػػا ق ػػق كزجفػػلف اػػو ضوػػا ضػػاتا " : رضتلاػػي اػػلرد  قػػلؿ   كفعمػػل متػػج رادةعػػعح ا   ػػي  ػػلف  لادػػلجن اػػال رضتػػلالت

اػينررؿ رر فػر  " : رضتلاي شتػا قػلؿ    " وزجق كو وب اولهح هلعا ركها فلهلف كشولت ضلولدة  باة ار رفةل ا رألجزرء
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   متػػلج  ػػ  راة ػػق راػػ م  ػػلف ضػػارم اكالهظػػا جف را ػػ  اػػر زابل ػػاتػػ متل  ثػػار  كرـتفػػه جج ػػلي كولػػعا قتػػيناا

  " تػػػ مين  ضػػػزرؼ دكتػػػل جن  ػػػلوينر اوتػػػل يف ر مينجػػػي  تػػػا ضزرفزجفلوػػػي كاة ةػػػي كرلتػػػا" : اػػػا رضتلاػػػي  لنتػػػي  قل  " كررحتػػػا

كاػو  متػ ما هػ  ضمعػا كضوػاهل شػولت ضلاتشػلط كراطماوعتػي ررهػا راةتطػي راػ   لوػا جتػا" : رضتلاي فدع ي  قلاا 

 ." جت ما جصب ا جكفينـر

  كرالهدمػلـ ضاشػعلء جمػلل نػا اشػل   ح  ولػعلف رعتمػيـنكضلادلجن او مبلؿ ال كرد ج   اللف رضتلالت  بػ  اػات ح 

كراػدخ ج   كرا  عز كرالضدولد جو رالوطػينرء كراوزاػي  كذا  الجاهح ج   حتل  راوبلقلت فعمل ضعت ح  كرالفر او اوتينتلهتح

هػػادول كضوػػا  ػػ  ذاػػ  قمػػا ضديندتػػر رضتػػلالت ك    اػػو را  عػػز ج ػػ  رالوفوػػلالت راتفلػػعي راػػ  اػػببا رالتػػطلرضلت اػػات ح

 كجثتلء ملكر ح الهظا ت ملت ادبلداي فعمل ضعت ح  .   ا ا ال لي رظتةب ي ار ال لتدينت ل اينج

 العالج(:)مواصلة :الجلسة العالجية الخامسة -8-5

 0289_20_02 اليوم: -

 دقعةي. 32الجي كزمن الجلسة: -

 .قلجي رحمللتلرت درم  راثلوينتي مكان الجلسة: -

 .فملهعيجلض فعاتينهلت ا  مي ك :محتوى الجلسة  -

  دكر راوبلج ضلا   . -  :األهداف -

  لالع  رظتبلهظلت او طلؼ رظتولجل. -             

  ةععح جج لء رافينج ا   ي. -             

كصػػينال إىل رادةعػػعح رطتػػلص ضلضت ػػي اػػو طػػلؼ   مػػبلؿ هػػ   رظتةلض ػػي قمتػػل ضوػػلض ا لػػ ي اػػو رافعػػاتينهلت رظت ػػ مي

 جج لء رافينج.
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إىل رصت لػػػي كظ ػػينر ابلاػػ  ؼتد فػػي ج ػػػ    رػػلءكري قػػلاينر ضإاةػػػلء راد عػػي كرا هعػػب اينهػػاهح  ضوػػا راد ػػلق ح ضلاةلجػػ  

  كاػػل ردهشػػت رضتلاػػي  لنتػػي ذ ل تػػل ضلضت ػػي رظتلتػػعي دكف ط بتػػل اػػ ا   كضػػاكرم رهبػػا يتػػح  اػػو رضدلػػلاي هلد ػػي  كرػػينه ح

ؿ راار لشػػينر كجػػلض فعػػاتينهلت ادتينجػػي كقمػػا ضإشػػول  " اػػلتا رروػػل جػػلرف  شػػلواتلك يف ضارتػػي رضت ػػي" : كظ ػػل يف قينعتػػل 

ك لف هتلؾ ت ملت ضلصينرت جلاعي او    رضتلالت دكف رادو عق   ك رج ؼ اػلرد روػل رمطػا   كا  مي ك لوا  يناعاتي

جوػلم  تػا قلجػا يف راةلػح اػر صػ لي ك لوػا جتػاول ه ػي   " : كالد راة ػي  لا ػي يف قيناػل   يف هق رظتللجاة را ضينتي

ك غعػػب فبةعتػػل يف راةلػػح  تػػا رلالػػل يف راطلكاػػي رألمػػاة ك لوػػا زاع ػػ  يف راةلػػح جت ػػس ج ػػ  راطلكاػػي كرف لت ػػل رألاػػدلذ 

رلاس يف راملاا فام ا رظتللجاة را ضينتي كرػلءت جتػام ابلشػلة كقلاػا اػلذر  فوػ   جاػلـ رتعػر زابل ػا ف ػح جرد ج ع ػل 

اعل ف ح جدتلاػ  جج ػلي فلدتػا ج عػل كق ػا عتػل  ػبلـ مث جلكدت طلها ج عل وفس راللرؿ كالهظا رتعر زابل ا تتظلكف ر

وػل جتػاال جهػ ر تفلػل  ك    " ا   ف هبا ابلشػلة إىل رإلدررة كرشػدما ي كامػو رآلف جهػس جوػت رر مبػا مطػل يف هة ػل

كرضتلاػػػػي  لنتػػػػي كفدع ػػػػي كشتػػػػا  ػػػػلوينر تت ػػػػدينف إاعػػػػل دكف اةلطودػػػػل   تغػػػزك را ػػػػ   ومػػػػينف قػػػػلدرتو ج ػػػػ  ف ػػػػح اػػػػل كتػػػػلم فعتػػػل

 مػل قمػا     كذاػ  اػل جقتعػي  بػاة يف رظتبلهظػي  كجول جثتلء الد  ا ة ػي رادزاػا ضلال  ػلؿ راب ػلم اػر رضتػلالت  تثا  ا

ك ػ ا  هػز    كدفوػل ذاػ  إىل راد ػاث ض ػلرهي  رػ  إظ ػلر رالهدمػلـ ظتػل تةيناػلجطت ن او ضبوه رطتطينرت إىل رألالـ ك ر

 ؽتل توزز ذا  ثةدل ضتفلل.  اعلرالجس ه  لتس رضتلاي ضاوتل هندح ظتل تةينال كوت ا إ

 .   "  تا ق ةلف ك زجفلف او ضوا ال هارت رلتا ضزرؼ" : كظ ل ذا  يف قينال  

كاػل الهظدػل زتػلس  بػا   كضوا    ذا  قما ضديندتر جج لء ر مينجي كهادول اينجا ا ال لي رظتةب ي ار ال لتدينت ل

كرضتػػلاد   لنتػػي ك فدع ػػي  ل عػػب راملراػػا كإررػػلع   " رإلدررةاػػاررر راار لشػػين إىل " : اػػو ر مينجػػي يعػػث رضتلاػػي شتػػا قػػلؿ

 .ت حكجثتلء ملكر ح الهظا ت ملت ادبلداي فعمل ضع  راطلكاي إىل املهنل كرضتلاي الرد إطفلء را ينء كن ق رابلب

 العالج(:)مواصلة : العالجية السادسةالجلسة -8-3

 . 23/23/0289:تاريخ الجلسة  -
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 .ضلاثلوينتيقلجي رحمللتلرت :مكان الجلسة  -

 .دقعةي 32الجي ك:الوقت  -

 .ر لي افدينهي. ر لي  يناعاتي او طلؼ ر مينجي:المحتوى  -

 .دكر راوبلج ضلا    - : األهداف -

  لالع  رظتبلهظلت او طلؼ رظتولجل.-        

  ةععح جج لء رافينج ا   ي. -        

كرد   كاػل الهظدػل جف هتػلؾ زتػلس اػو رضتػلالت  راةػينر راد عػي كدم ػينر يف هػاكء  ػلـ  ضوػا راد ػلؽ رضتػلالت ضلاةلجػي 

كر دفعػػػا   كضلافوػػػ   تػػػا جثتػػػلء رصت لػػػي جشػػػلها كجالهػػػظ   " راعػػػيـن جتػػػاول اػػػل اػػػتلتل امػػػا شػػػلهام فةػػػ " : رضتلاػػػي شتػػػا 

فلضتػػػلالت    ػػػل   كإظ لروػػػل رالهدمػػػلـ عتػػػح  ضلادةػػػاـ إىل رألاػػػلـ كرطت ػػػن كذاػػػ  اػػػو ررػػػ   شػػػالعر رضتػػػلالت ج ػػػ  راد ػػػاث

هتػػلؾ  ينرفػػق كجتػػلوس اػػل    جتلكضػػا اػػر ضو ػػ ل راػػبوه رضتلاػػي اػػلرد ذ لوػػل ضلضت ػػي رظتلتػػعي ضلادف ػػع  دكف ولػػعلف جم شػػاء

يناينرعػػي ج ػػ  ضعػػت ح  إال جف رضتلاػػي شتػػا ال تتلػػالح اػػر ر مينجػػي طػػينؿ رضت ػػي راوبلرعػػي رادػػـز را ػػما  كهتػػلؾ  غػػارت فعزت

كامػػو ضوػػا رالوػػاالج اػػر ر مينجػػي  رقػػج  كرضدلػػح   كرضتلاػػي  لنتػػي   لوػػا    " ا شػػاءال تينرػػ" : كر ػػل ك ػػلف تػػلدد   مػػي 

كرضتلاػي      وطا  و عةػلت كظ ػل ذاػ  يف قينعتػل شتػا كاػلرد اػات ح اػلجي يف تػب  راػتفس  كهتػلؾ إشػلررت  ػاؿ ج ػ  ذاػ 

لء رضت ػي  ػلف  ػ  شػخج تظ ػل كضوػا رالود ػلء اػو ذاػ   كجثتػ   فدع ي ط بػا إشػولؿ را ػينء ألهنػل ال  ػلل ر مينجػي رعػار

  " ؿتػػو اػػلرهة  كال تلػػدطعر جم جهػػا جف تف ػػح  عػػن وفمػػل جك اػػلذر وفوػػ " : جلد ػػل درمػػ  ر مينجػػي  كقػػلؿ رضتلاػػي شتػػا  

ك ػػلوينر ت ػػ مينف كق ة ػػلت جلاعػػي  كهتػػلؾ اةطػػلت  ثػػاة ضعػػت ح  رضتلاػػي شتػػا ااتػػل اينهبػػي راغتػػلء ضلعتتاتػػي  رضتلاػػي اػػلرد ااتػػل 

كهتػل رضتلاػي    ينصل رألنل  رالكالولعي  رضتلاػي   لنتػي كشتػا   ة عػا رضتعينروػلت  اثػ  جصػينرت راػارلج  ػ ا اينهبي راغتلء م

ك ػ ا  تشػدم  ج ػ  وػينع اػو رإلهلػلس ضل ػا   رػ  را وػب فةػ جاػو   شتا رفه راتظل إىل رظتينرقن رالرهتي ضطلتةي رلدة

وطػبلؽ كرضتل عػي كهػ ر كنتت  رألشخلص راد لر او راةعػيند كرال  اكرالجدزرؿ راتل ا جو رالادارد كرالوطبلؽ ضوا را غ  كراةع
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كرجدػػػ    828ص  0220كهػػػ ر اػػػل ج ػػػا  رابلهػػػث  اػػػ ا يف شػػػل ل    ػػػ  اػػػو رضتػػػلاد   لنتػػػي كفدع ػػػي  اػػػالاػػػل الهظدػػػل 

كج ػػا جف جهػػا   كهػػ ر اػػل فلػػل  رابلهػػث راملػػتار جػػو جقتعػػي رإلرردة كرالوفوػػلالت يف رالػػ ينؾ   را ػػ    تػػينع اػػو راةػػينة

كهػػ ر اػػل ج ػػا  رابلهػػث شػػل ل   اػػبلب را ػػ   هػػين راشػػوينر ضلالود ػػلر ك ػػ ا  راشػػوينر ضػػلادفينؽ كراد ػػلر اػػو را ػػينرض ج

كيف رألمػا ضػاج  ػػ  شػخج تةػػينؿ جوػل ضوػػا را ػ   رر ػػلح  ثػار  كظ ػػل ذاػ  اػػال رضتلاػي فدع ػػي يف    820ص  0220

مث رضدوػات ق ػعبل جػو ر مينجػي  كالهظػا جهنػل طبةػا   " و لتدبزرؼ اػو را ػ   ك لشػا تػل ت ملصػت ودػتفس" : قينعتل

ك لوػا هتػػلؾ    مث اػلجلف اػل رود ػػا اػو ذاػ  رو ػما إىل ر مينجػػي كقلاػا هػ ر كتػػو رلتػا   ةتعػي رادػتفس ضطلتةػي رعػػاة

اػو مػبلؿ هل ػلت راو ػبلت راػ    كاو مث كرات عتل اتف ر  ك فلت  راطلقي رظت ر مي ض غا ذركهتل  ضوه  ة  لت راينرل

  كه ر اػل ج ػا  رابلهػث ابتلػل  راػ م ر ػز ج ػ  راتلهعػي رافعلػعيناينرعي رظت ػلهبي ا  ػ    هظد ل  ج ع ل جثتلء رصت ليال

كراػ       مل الهظا رواالج فعمل ضعػت ح كرادفلتػ  جػو  ػ  رألفوػلؿ راػ  تةيناػينف يتػل    82ص 0282كذا  يف ا عملف 

وػػام  " : ك رضتلاػػي فدع ػػي قلاػػا  " اػػلرعػػارنتو كتػػا اػػملرف كت ػػلب ضينت" : شتػػا قػػلؿ   ت ػػلهينر يتػػل يف رظتةػػلضبلت رافلدتػػي

كقينعتح ه ر تفلل جف  راشػخج ضوػا را ػ   الهػ     " ا غلفي ضل  الوغ   ه  يف هق كرها كولد اعتلر  لجا يف هينركتا

ر اػػل ج ػػا  كة كهػػ ك ػػ ا  تة ػػ  اػػو راوػػار  كاتػػل تةػػيـن را ػػ   ضينظعفػػي دتلاػػمعي ك تظعمعػػي  ا مشػػلر ي كراػػدخ ج اػػو رادػػين ل

  كضلادػػػلجن رالضدوػػػلد جػػػو رالوطػػػينرء كراوزاػػػي  كاػػػل الهظدػػػل هتػػػلؾ روػػػاالج كضوػػػه را غػػػلت ضعػػػت ح  828ص  0220شػػػل ل 

كرظتعػػػػينؿ   لػػػػلجاة ج ػػػػ  رادوبػػػػا ج ػػػػ  اشػػػػلجلهح كرظت  كراػػػػدخ ج اػػػػو را  عػػػػز ج ػػػػ  رالوفوػػػػلالت راػػػػ  اػػػػببا رالتػػػػطلرضلت

   كؿتػو ضػاكرول  ةب تػل اشػل   رضتػلالت  مػل هػا  جهػارؼ را ػ  كالجاهح ج   رال  لؿ ضلاينرقر كه   او   رالردملجعي

ك م ػح ض ػفي  " وودػ ؾ كرهػاة اتػلؿتػو " :كه ر ظ ػل يف قػينؿ رضتلاػي شتػا  دكف رادام  كذا  ال زرد او إنتلهنح ي كثةد ح

هعػػث   كضلادػػلجن هػػ ر تفلػػل جف رظتػػلرهة  جتػػاال تشػػولكف جف رامبػػلر ال تف مػػينهنح تدم مػػينف ض غػػي ؼتلافػػي ا غػػد ح   رصتملجػػي

كتػػاكف صػػوينضي  بػػاة يف رادينرفػػق اػػر جػػل  رامبػػلر م ينصػػل راػػ تو نتث ػػينف رالػػ طي اػػينرء رآلضػػلء جك رظتو مػػينف كهػػ ر اػػل ج ػػا  

 .028ص  8991رابلهث زتام 
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كجثتػػػلء مػػػلكر ح   ا ا ال لػػػي رظتةب ػػي اػػػر اػػػل لتدينت ػػػل ج ػػلء ر مينجػػػي كهػػػادول اينجػػػكضوػػا  ػػػ  ذاػػػ  قمػػػا ضديندتػػػر ج 

 جف رضت ي رظتةب ي ادمينف اث  ه   رضت ي.   جهنح طلهينر فملة ضعت ح  ملالهظا ت ملت ادبلداي ال 

 :( مواصلة العالج)العالجية السابعة:  جلسةال -8-7

 قلجي رحمللتلرت ضلاثلوينتي. : مكان الجلسة  -

 .29/22/0289 : الجلسةتاريخ  -

 ر لي  يناعاتي او طلؼ ر مينجي. :المحتوى -

 دقعةي(. 32الجي كو ن ) : الوقت -

 .دكر راوبلج ضلا    - : األهداف -

  لالع  رظتبلهظلت او طلؼ رظتولجل.-           

  ةععح جج لء رافينج ا   ي. -                    

طت ػػق رػػين اػػو     اػػل اػػات ح اػػو ركح رافملهػػي كاةطػػلت  يناعاتػػي  ػػ يف هػ   رظتةلض ػػي اػػعدح  ةػػامي جج ػػلء رافػػينج    

 ك  ا   رادةععح ا   ي او طلؼ جج لء رافينج .  رظتلح ضعت ح 

كاػػػػػػل الهظدػػػػػػل جف هتػػػػػػلؾ زتػػػػػػلس اػػػػػػو   راةػػػػػػينر راد عػػػػػػي كدم ػػػػػػينر يف هػػػػػػاكء  ػػػػػػلـ  ضوػػػػػػا راد ػػػػػػلؽ رضتػػػػػػلالت ضلاةلجػػػػػػي  

وػػل ذهػػب إىل رظتلػػلجاة را ضينتػػي كط ػػب رالػػملح جلـ رصتملجػػي اػػلقج كرجػػ رؼ اػػلرد جاػػظ لكر اػػينرهب ح يف راغتػػلء ك رج رضتػػلالت

 كهػػ     ك شػػن راوعػػينب ابو ػػ ح راػػبوه  كاػػل الهظدػػل هتػػلؾ راػػد مح يف رالػػ ينؾ جػػو طلتػػق رالػػخلتي فعمػػل ضعػػت ح   ات ػػل

كضلادػػػلجن إظ ػػػلر رصتلوػػػب    011ص  0220كهػػػ ر هلػػػب اػػػل ج ػػػا  رابلهػػػث شػػػل ل   رألقتعػػػي رالردملجعػػػي ا وػػػبلجهػػػا 

كجثتػػلء رضت ػػي كضوػػا رالولػػاللـ كرالوػػاالج ضػػاجت  ػػ    كذاػػ  اػػو مػػبلؿ  لػػب راثةػػي فعمػػل ضعػػت ح  رالكتػػلي كرالػػ يب اػػات ح

 هػام يف راظػبلـ جهػب  ملػا رألكر جثتػلء ن ػيب جف ػ  رابةػلء جن ك " : فلضتلاػي فدع ػي  قلاػا   هلاي   ػلح جػو اػل ختفعػل

 كجهػػب شتػػلع رظتيناػػعة  ؾتػػلم  ػػا وغ ػػبينولد ج ػػ  رآلمػػلتو ضوتػػن كصػػينت جػػلجن" : لاػػي شتػػا قػػلؿ كرضت  " ك ةطعػػر رظتبلضػػس
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كرضتلاػي  لنتػي قلاػا   " كتلب جمينري إذر  م مػينر اوػا  ب رادمللر كرطتلضشي يف رصتاررفجثتلء راغ" : كرضتلاي الرد  قلؿ  "

  جرد ج ػػػ  جم جهػػػا ك ػػػ ا  ج لػػػل رألقػػػبلـجهػػػا  يف راةلػػػح اليف درروػػػل جتػػػاال جن ػػػب جمػػػلج هػػػ  ال جاػػػاء إىل جم " : 

كضلادػػلجن  لوػػا هتػػلؾ هلاػػي اػػو   كهػػ ر اػػو جقتعػػي را ػػ   كفينر ػػا  اػػو مػػبلؿ دتلاػػ  رصتملجػػي   " كهػػ  جصتػػا إىل رالتلتػػي

كذاػػػ  ودعالػػػي   صتلتك إاع ػػػل اد ةعػػػق وػػػينع اػػػو رادػػػينرزف راتفلػػػا راد ػػػلتا ا ػػػ كت  جػػػو جوفلػػػ ح رظتثة ػػػي ضػػػلعتميـن كرظتدتلق ػػػلت

كضلادلجن را    م ق وػينع اػو راشػم    را   يناا طلقي وفلعي تلنطي  ت رظتدينااة فع ل ضلبب را غينط راينرقويرالتطلرضل

ص  0220يف شػل ل " كونددير"كه ر ظتينرر ػي جينراػ  رطتػينؼ كرالووػزرؿ هلػب اػل ج ػا  رابلهػث  رضتينررم اال رضتلالت

010. 

كجثتػػلء مػػلكر ح الهظػػا   ا ا ال لػػي رظتةب ػػي اػػر اػػل لتدينت ػػل كضوػػا  ػػ  ذاػػ  قمػػا ضديندتػػر رضتػػلالت كهػػادول اينجػػ

 ت ملت ادبلداي فعمل ضعت ح.

 : (إنهاء العالج)العالجية الثامنة:  جلسةال -8-2

 .82/22/0289 : تاريخ الجلسة -

 رادةععح رات ل ا كرالمددلـ. : المحتوى -

 دقعةي(.  32الجي كو ن ) : الوقت -

رصت لػي راوبلرعػي   رافػينج رطتػلص ضمػ  رضت ػج راوبلرعػي ألج ػلء إهنلء راوبلج ك رادةععح رات ل ا : األهداف -

مت خت ػػػعج هػػػ   رضت ػػػي إلهنػػػلء راوػػػبلج ضطلتةػػػي رتلجعػػػي  كرادةعػػػعح رات ػػػل ا ا لػػػ ينؾ راوػػػاكر  اػػػال   رألمػػػاة

وػػػػا رالود ػػػػلء اػػػػو رصت لػػػػلت رضتػػػػلالت  كذاػػػػ  اػػػػو جرػػػػ  ابلهظػػػػي اػػػػ ينؾ رضتلاػػػػي   يتػػػػاؼ رادةعػػػػعح رات ػػػػل ا ض

 .راوبلرعي

كضػػػاكرم رهبػػػا يتػػػح  كشػػػلها عتػػػح جف هػػػ      راةػػػينر راد عػػػي كدم ػػػينر يف هػػػاكء  ػػػلـ  راد ػػػلؽ رضتػػػلالت ضلاةلجػػػيضوػػػا 

رضت ػػي هػػا رألمػػاة يف هػػ ر راوػػبلج   يف رابارتػػي ج ةػػاـ ضلاشػػمل إىل رتعػػر رظتشػػ    راػػ تو كصػػ ينر إىل هػػ   رظتله ػػي   كقمتػػل 
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رضتػػلالت تفمػلكف يف رألهػػارؼ رحملةةػي ضف ػػ   طبػعة ح عتػػ ر  كرعتػاؼ هػػين روػ   مبلرروػي  ػػ  اػل قمتػػل ضػل مػػبلؿ هػ   رافػػ ة

مث يف رألمػػػا ط بتػػػل اػػػت ح رصت ػػػينس ج ػػػ  شػػػم  ه ةػػػي    راوػػػبلج   كقمتػػػل مبلػػػلجاهتح  ج ػػػ  راةعػػػلـ مب خػػػج جػػػو رضت ػػػج

رشػول جوػت قػا اػلجا مح ج ػ  " كاااتلهح جو روطبلجػلهتح إزرء رضت ػج راوبلرعػي كجػو اػل اػع دفظينف ضػل  ك ق ػا عتػح : 

ككتػػ تل   " ودمػػا امػػح راتالػػلح رحملةػػق" :   كجهنعػػا  راوػػبلج ج ػػ    مػػي " مدػػر ضةػػاررت جلاعػػي كجف  مينوػػينر ج ثػػل  فػػلءةراد

فػػلف اػػ ينؾ رضتػػلالت قػػا حتلػػو درمػػ    هنعتػػل  راوػػبلججلجعػػل  اػػو جرػػ  رادتمعػػي را ر عػػي ك جقتعػػي كتػػلكرة راوػػبلج ضلا ػػ   رت

بل  ػػح  كرالاػػدعبلء ج ػػ  جدكرهتػػح  كقػػ  اػػ ينؾ راشػػمينل اػػو راةلػػح كملررػػل ك جصػػب  هلد ػػل  كرمدفػػا اػػ ين لت تػػلب زا

ك رضتلاي  لنتي جبلقد ػل جصػب ا     لف هتلؾ   ملت ضعت ح  داركؿ    كال الهظدل  جثتلء رضت ي راوبلرعي رألماة  زابل  ح

 رعاة ار رضتلاي شتا .

البدػػت رتعػػر رضت ػػج كملصػػي جج" :رضتلاػػي اػػلرد  قػػلؿ   كفعمػػل متػػج رادةعػػعح ا   ػػج  ػػلف  لادػػلجن اػػال رضتػػلالت  

رضت ي را   ل دتل اينهاول وتلق  فع ل رتعر رظتعػلدتو كراػ  جهللػا فع ػل ضلالرهػي كجدتػا امػا راتالػلح كرادينفعػق. ه ػج يف 

ججالبدػت رتعػػر رضت ػج ملصػػي " : رضتلاػػي شتػا قػػلؿ  " رظتلػدينل ك  و مػػا  عػن جحتمػػح ج ػ  ن ػػيب ضدفلدتػل جػػ  را ػ  

 هل كؿتو وتلق  رتعر رظتعلدتو كرا  جهللا فع ل ضلالرهي راتفلعي كجدتا رادينفعػق صتمعػر زابل ػاجتاال  ل ا ر مينجي اينها

" : رضتلاػػي فدع ػػي قلاػػا   " ه ػػج رر وػػي كشػػملر ج ػػ  رات ػػل   كاةػػا جمػػ ت دراػػل يف  ػػ  هػػ ر" : رضتلاػػي  لنتػػي  قلاػػا "

اتل رضتلتػي رظتط ةػي يف رادوبػا جػو اشػلجلول ججالبدت رضت ج كقا  لوا رضت ي ال قب  رألماة ها جف   ه ي ه   لوا 

 ." شملر ج      رالهدملـ كاةا ت ما ه  الاا جعت ضلاااينع

اػلجا ذاػ  ج ػ    اػو مػبلؿ راتػلدم راوبلرػا جم راةلجػي كرضت ػينر رصتمػلجا  كضلادلجن ضلادخارـ راوػبلج رصتمػلجا

دمػػلجا اػػو مػػبلؿ ر دلػػلب صػػارقلت راتػػاة  كهػػ ر اػػل ك تمعػػي رظتعػػينؿ كهػػ  رادينرفػػق رالر  إجطػػلء فلصػػي  ا دفلتػػ  رالوفوػػلجن

 .898ص  0222ج ا ل رابلهثي هتلف 
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 استنتاج عام حول الحاالت:  

  رػ  إجطػػلء فلصػي ا دفلتػػ  رالوفوػػلجنجك ػلف ذاػػ  اػػو   اةػلءرت رتلجعػػي كخاراتل دتتلاعمعػػي رصتملجػػي اػدراػو مػػبلؿ 

كجػػػػو طلتةػػػػي ابلهظدتػػػػل ظتػػػػال    898ص  0222لف ج ا ػػػػل رابلهثػػػػي هتػػػػ ك تمعػػػػي رظتعػػػػينؿ كرادينرفػػػػق رالردمػػػػلجا كهػػػػ ر اػػػػل

كابلهظػػي  عفعػػي را ػػ   كهػػ ر اػػل   كاػػر  لػػالع  رادغػػارت راػػ  طػػلجت ج ػػ  اػػ ينؾ رضتػػلالت   راػػداللضي رضتػػلالت ا وػػبلج

ك ضتػلء ج ػ  رإلرػلرءرت راوبلرعػي   . ك ةعػعح رضتػلالت ا   ػج اػر رادةعػعح رات ػل ا13ص  0220ج ا  رابلهػث شػل ل 

  كراػػ  ر بوتػػل فع ػػل راوػػبلج ضلا ػػ   ك ػػ ر دتػػلرتو رالاػػ ملء ك ػػارتب رضتػػلالت ج ع ػػل  اوػػبلج اػػ ينؾ رظتلرهػػقراػػ  ر بوتلهػػل 

كجضال رظتف ينصػ  رر عػلح    ظتلتل او مبلؿ رظتةلضبلت رادةععمعي ضتلاي رظتف ينص  زكرؿ رزء  با او ججلرض راة ق  راتفلا

ضتػػلالت رظتينرصػػ ي ج ػػ  رادػػارتبلت كرادمػػلرتو ضشػػم  تػػيناا ظتينرر ػػي  بػػا اةلروػػي ضفػػ ة اػػل قبػػ  راوػػبلج ج مػػل جوػػل ط ػػب اػػو ر

ؽتػػل اػػبق ولػػدتدا جف رضتػػلالت جصػػب ا جقػػ  فينتػػ  كشػػغبل  كمفػػا اظػػلهل كصػػينر راوػػاكرف   را ػػغينط راعيناعػػي يف رظتاراػػي

 اات ح   مل اال تل هاكث  غارت يف رالاداللضلت را فظعي ا  لالت .

اتػػػ  جف ضػػػاج يف  مػػػينتو   ؼتد فػػػ  يف راطبػػػلع م ػػػينع رألـ كاػػػعطلة رألبرضتلاػػػي شتػػػا اػػػل ضطفيناػػػي وشػػػا ضػػػ  كراػػػاتو  

كرودة ػػا ضػػل هػػ   رظتشػػلجل رالػػ بعي   كهػػين توػػل  اػػو اشػػلجل راػػتةج كرااكوعػػي وظػػلر ادف ػػع  رألخ رألصػػغل ج عػػل  شخ ػػعدل

  ل ملصػػػي يعػػػث روػػػل توػػػل  اػػػو تػػػون رظتينرر ػػػي كرختػػػلذ رعتػػػلكب   ػػػ  ظتشػػػل   ادلػػدمل ضػػػل  هػػػ  مػػػلرج رألاػػػلة يف رظتاراػػػي

ك ثػػػا رضتللاػػػعي   كضلادػػػلجن راثةػػػي ضلػػ يناي يف رآلمػػػلتو  كاػػػا ااتػػل صػػػوينضي يف رالاػػػدملرر يف جبلقػػػلت طينت ػػي  راوبل ةعػػي ات ػػػل

يتػػز   تينررػػل ذاػػ  ضة ػػق شػػاتا كضلادػػلجن تد ػػلؼ   ػػلؼ نػػا اةبػػينؿ كه ػػل إىل رظتةلض ػػي ضػػ دد ا  ػػينظ  ا مينرقػػن را ػػلنطي

مث رـتفػػه راة ػػق جتػػا  ضوػػا راوػػبلج كذاػػ  ألوػػل صػػلح مبػػل      ػػاركتعل  م ػػح ضلر عػػلحمث  رالرػػ  راعلػػلل ضطلتةػػي در مػػي كاػػلتوي

  لف تلظتل .

كضوػػػا   كاػػلجي رالاػػدثلرة راولطفعػػي  كرألجػػلرض رافلػػعيناينرعي رظتزجالػػي  رضتلاػػي راثلوعػػي  شػػمين اػػو ججػػلرض  ثػػاة راة ػػق

 راة ق. كضلادلجن رـتفلض  يف  راوبلج جضات رضتلاي زتلال كرر علهل صت للت راوبلج
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يف   كرجدملدوػػل  بػػلهث  ج ػػ  إضػػارء ضوػػه رادوبػػارت راينر عػػي  لالضدلػػلاي  اػػو مػػبلؿ رظتةػػلضبلت راوبلرعػػي راثملوعػػي

ك ػػلؾ رثػػل طعػػب يف رػػ يتح كالػػلجاهتح ج ػػ    قػػا جػػزز ذاػػ  إىل قعػػلـ رضتػػلالت ضلا هعػػب  ضارتػػي رظتةلض ػػي رطتلصػػي ضلادوػػلرؼ

جػػو اشػػل   ح   لد ػػي رايندتػػي رو ػػا اػػو رضتػػلالت رظتدػػين لتو قػػلدرتو ج ػػ  راد ػػاثفدوبػػارت كر تػػل رعت  دنتيناػي راوبلقػػي ضعػػت ح

كهػػ ر اػػل روػػ  رضتػػلالت  شػػول ضلالرهػػي كرالاػػدوارد    مػػل جضػػاتتل كتػػول رلػػمعل ضوعػػار جػػو هلاػػي رادػػين ل كرالوزجػػلج    رطتلصػػي

رضتػػلالت جثتػػلء  ك يف رظتةلض ػػيف اػػل دكر  بػػا أل  كراػػدخاراتل ابل  ػػلؿ راب ػػلم او ػػح كرا  عػػز ج ػػ  فػ رت را ػػما  ا مػبلـ

 مػػػل راػػػدخااتل ضوػػػه رضتل ػػػلت اػػػو مػػػبلؿ رادةػػػاـ إىل رألاػػػلـ ك ػػػلرة    ا  ةػػػيـن ضدالمعػػػر جفملرهػػػل ك تظعم ػػػل را ػػػما  لوػػػ

  رو ػا رضتػلالت جت ػس يتػاكء كررهػي  ك  ا  ضوه رإلشلررت ضلادخارـ رألتام كهػز راػلجس  ػ  هػ   رطتطػينرت  رطت ن

  كتلػد ةينف رظتلػلجاة  كجهنػح جشػخلص عتػح قعمػي  ضوػث رألاػ  كرادفػلتؿ اػات ح   حكإهللا ح جهنح جشخلص النينض  فع

كراة ػلء ج ػػ  صػمد ح كرظت ػػ    ف ػػ ر دفو ػح إىل راػػدم ح ض ػلرهي  ك لػب رتػلهح  ؽتػل تغػلس اػػات ح ركح رالطم تػلف كراثةػػي

زردهػػح ذاػػ   ك  مػػل هػػا زرد اػػو إنتػػلهنح ضتػػل كثةػػد ح  حك ةب تػػل ظتشػػم د   راػػ م  ػػلف تلػػيند رصت لػػي راوبلرعػػي رألكىل كراثلوعػػي

كضلادػلجن فلظتةلض ػي راوبلرعػػي هػافا إىل إقلاػي جبلقػػي   كضلادػػلجن دميناتػل إىل جػلظت ح رطتػػلص  ضػاكر  إىل رالاػدملررتي يف رضتػاتث

رالر عػلح كضدػينفل جينراػ  كشػوينر رضتػلالت ضلالرهػي ك   ك ب  اػو مبلعتػل  رادفػلهح كرالهػ رـ ضعت مػل  إوللوعي ضعتتل كض  رضتلالت

كره راتػل عتػح  لولػلف   كال تد   مبشم د ح او هةػل ق  كراشوينر ضلضتلتي رو  ح تمشفينف جو روفولالهتح  راثةي ضلابلهث

  كرجدملدوػػل ج ػػ  امػػلف كرهػػا كثلضػػا ال تدغػػا  جهلاػػعساػػل توػػ كف جتػػل اػػو اشػػلجل ك  كجػػو  كرهػػ رـ اشػػلجلهح كجفمػػلرهح

كضلضتفػػلظ   اتػػاول ا ينقػػا هػػ  ال ت ػػعر راينقػػا دكف ض يننتػػل رألهػػارؼ راػػ  اػػطلولهل اػػو قبػػ كضد   جػػزز اػػو راثةػػي اػػات ح

كابلهظػػي   ج ػػ  ركح رظتػػلح كرادلػػالع  ألهػػح اػػل رػػلل يف رصت لػػلت راوبلرعػػي اػػو جاػػينر رينهلتػػي اػػينرء اػػو ذر ػػلة جك ناهػػل

  ضشخ ػػػػعي رابلهػػػػث ل ب اػػػػاػػػػر  ػػػػ  هػػػػ ر فتالػػػػلح رظتةلض ػػػػي   اػػػػ ينؾ رضتػػػػلالت ك بلا ػػػػح كهل ػػػػلهتح ك غػػػػا ابلاػػػػ  كر  ػػػػح

فبلضػػا   ال تمفػػا قػػلرءة  دػلب ائلظتػػلـ ضفتعػػلت رظتةلض ػي كفتعػػلت رادولاػػ  اػر رظتػػلرهة   كم ل  ػل كرإلظتػػلـ ضلظتوػػلرؼ رإلولػلوعي

 او رظتملراي رحمل في.
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  النتائج:عرض  -0

كروطبلقػػل اػػو حت ع تػػل ا مةػػلضبلت  كراػػدخاراتل ا مةلض ػػي راغػػا اينر ػػي   اػػو مػػبلؿ راارراػػي رضتلاعػػي راػػ  قمتػػل يتػػل   

  رظتتاررػي يف ذتلوعػي ه ػج   كرظتبلهظلت راولاي   كاو مبلؿ حت عػ  رظتةػلضبلت راوبلرعػي  اؤلرضر هلالت راوعلدتيثبلث را

 بػػاج ضػػاكرفر حتةعػػق رعتػػاؼ   رادشخع ػػ ين كاػػع ي اتظمػػي هلدفػػي  بػػاج امػػا  تد ػػا   فعمػػل متػػج  ينصػػ تل إىل راتدػػل ا رادلاعػػي

 ػػب رادػػام  راوبلرػػا   ك ودمػػا ج ػػ  ك ػػ ا  رظتلرهػػق راػػ م تط بلهػػثرػػلم اػػو رر ػػل راب ػػث  ك تد ػػا ضدينقوػػلت راجراػػ م 

جالاػػػ  قتػػػل اػػػلرؿ رظتلرهػػػق كابلهظػػػي اػػػ ين ل رضتػػػلجن جثتػػػلء رظتةلض ػػػي   ك ػػػ ا  اولفػػػي راوينراػػػ  رظتػػػلثلة يف شخ ػػػعدل  كضلادػػػلجن 

  ج   درراػي رظتظ ػل رطتػلررا ا  ػلالت   كضلجدملدولرالملح اتل ضإرلرء درراي ادملا ي ا  لالت جو طلتق رحمللدثي رظتبلشلة

 حاػو مػبلؿ اظ ػلهروومػس   راػ م حكاػزرر  ح راتفلعي   كالرقبي هل لهت حهلالهتجملا شم  راينرل ك  ولضا  را  جم 

رتػػطلرب رضتػػاتث اػػال راػػ  دتث ػػا يف راػػدخبلص راتةػػلط جامتتػػل اػػو كراػػ م  ترضتػػينرر اػػر رضتػػلالح  كجػػو طلتػػق ك  ػػلفلهت

رالوطػػػػػينرء كرالولػػػػػ لب كراينهػػػػػاة   ك ػػػػػ ر وػػػػػل  رطتػػػػػلررا كرا  اللػػػػػاإدررؾ رضتػػػػػلالت ا زاػػػػػلف كرظتمػػػػػلف ك جت ػػػػػل ا  رضتػػػػػلالت 

    ينص تل إىل رادتبل ضلال ينؾ اال رضتلالت ج   رات ين رادلجن :كرا ما كرالمينف    كرالووزرؿ

رضتلاػػي اػػلرد   توػػل  اػػو هلاػػلف جضػػينم    لجػػلع يف كاػػ  رردمػػلجا ذرت الػػدينل اوعشػػا اػػتخفه   م ػػن ااتػػل  

 عي  رألرؽ   راشػػوينر ضلااكوعػػي   جػػاـ رإلهلػػلس ضػػلآلملتو  راشػػوينر ضوػػاـ راثةػػي يف راشػػوينر ضلطتالػػ    راة ػػق  فةػػارف راشػػ

راػػتفس   إاةػػلء را ػػيـن   كرظتعػػ  إىل رظت ػػ    راملرتزاػػل رالوافلجعػػي كرابلالػػلكاعي  وةػػج رضتػػس راوػػلطفا كراػػينجا   صػػوينضي  ةبػػ  

وظمػػي را ضينتػػي   ك لوػػا ااتػػل واعػػي دفلجعػػي راتةػػا  كتػػوعن يف رادوبػػا جػػو اشػػلجل   ك ل ػػب جػػو ذاػػ  روػػل ق عػػ  رالر بػػلط ضلأل

دتث ػػا يف رظتةلكاػػي ظ ػػلت يف رابمػػلء كرا ػػما   كهػػ ر اػػل روػػ  رضتلاػػي يف تػػون ا مينرر ػػي كرختػػلذ رعتػػلكب   ػػ  ظتشػػل  ل 

راوبل ةعي  كرمدبلؿ يف  فلا راغ ب كرالفدةلر الا ر عالعلت ه  را ػلرع   كن بػا ج عػل يف رضتػاتث را غػي راةلاػعي   اػر 

ضوػػه ابلاػػ  رضتػػزف ك رامآضػػي   هػػ ر اػػل رو ػػل تب ػػث جػػو ذاػػ  ضػػلادتفعس جػػو طلتػػق راوػػاكرف   ؿتػػين راغػػا افظػػا  ظ ػػينر

كرازم تةن جتا هاكد رامبلـ ك رهلوي رألمل ك ل ب جو ذا  رـتفػلض رظتلػدينل راارراػا  كا ػلهبي رفةػلء ت  ػب جػت ح 
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    ث ػي يف اظػلهل رالػ ينؾ راوػاكر  اػال طػبلب راثلوينتػيج ا يثتل ج   ال رػلءت ضػل  راارراػي رظتدم  كضلادلجن وفس رال ينؾ

كرا م تةل جف ضوه رظتشل   رالقد لدتي كرظتاراعي او راوينرا  رظتلثلة يف اظلهل رال ينؾ راواكر    كها اشػمبلت رادمػلد 

  ا  رظتلدينل رالقد لدم.ذا  او كررء ك   كراواكرف رابا  كرا فظا كرطتلكج جو راتظلـ رظتاراا 

  رضتلاػػػي شتػػػا    ػػػ ا  توػػػل  اػػػو هلاػػػلف جضػػػينم وػػػل ا جػػػو راوبلقػػػي رظتتوااػػػي اػػػر كراػػػا     لجػػػلع يف كاػػػ  يف هػػػ   

ؽتػػل م ػػن ااتػػل ق ػػق  راغ ػػب   راو ػػبعي رازر ػػاة  راشػػوينر ضلااكوعػػي  راة ػػق رازر ػػا اديناػػ   رردمػلجا ذرت الػػدينل اوعشػػا 

ا كرإلهللس ضلا عق   كضلادػلجن فةػارف راثةػي يف راػتفس رظت  ينب ضلاثينررف ك رعتعاللف  ؽتل كاا ااتل وينع او را لرع راارم 

كرآلمػػلتو   رظتشػػػلرلة اػػػر راػػػزابلء   هػػػب رالػػعطلة كرادم ػػػ    جػػػاـ راةػػػارة ج ػػػ  را  عػػػز  كهػػ ر ضػػػاكر  كاػػػا ااتػػػل وػػػينع اػػػو 

كاػػػي رالولػػػ لب رالردمػػػلجا   ك ػػػا  يف رظتلػػػدينل راارراػػػا اع ػػػ  إىل جاػػػينء رضتػػػلالت   ضلاػػػدخارـ رآلاعػػػلت راافلجعػػػي رظتةل

رظتدمث ػػي يف را ػػما   كلتػػلكؿ رػػ ب رودبػػل  رآلمػػلتو اػػو مػػبلؿ وشػػلطل   كهػػ ر كاػػا ااتػػل جاكروعػػي ؿتػػين راػػ رت كؿتػػين رآلمػػل 

  كهػ ر اػل رو ػل يف اشػل   اػر او راد ةا كرالب كراشدح كرا لب   كرظتع  إىل رظتشلرلة او ررػ  رػ ب رودبػل  رآلمػلتو

راارراػي رظتدمث ػي ضػل ج ػا يثتػل هػ ر ج ػ  اػل رػلءت رادةػلرتل    كضلادػلجن  راواتا او رألال  ة او مبلؿ رطبلجتل ج   ضوػه

ف رألاػلة كرظتاراػي   تةيناػل ضػاكرقتل   فلظتاراػي   ايف جهح رألابلب راملاتي كررء رودشلر ظػلهلة راوتػن ػت عػل  كراػ م تةػل ضػ

 ةػػح ضػػاكرهل را ضػػينم ج ػػ  ج مػػ  كرػػل كراػػ م جدل إىل ظ ػػينر ضوػػه رظتشػػمبلت رالػػ ين عي   كرالضدوػػلد جػػو رظتػػت ا راارراػػا   

رالاػدةبلاعي  كراػ م تةػل ضػلف راارراي رظتدمث ي يف جف رالادةبلاعي را  تبػات ل رظتو ػح   ج ا يثتل ه ر ج   ال رلءت ضل  مل 

را  تبات ل رظتو ح  لفر اػو دررػي رالػ ينؾ راوػاكر    كزردت اػو راوبلقػي اػلض  رألكالد   كهػ ر اػل ضػلز اػال رضتلاػي شتػا اػو 

  كاع  رضتلاي كهبل ضت ػي را ضعػي راباوعػي تل ػا   ةامي رظتللجاة ال ه ر زرد او فد  رابلب ال يف رادملد ـ مبلؿ رادةلرتل كجا

ف اراارراي رظتدمث ي يف دكر راوبلج ضلا ضعي راباوعػي كرالتلتػعي يف مفػه رالػ ينؾ راوػاكر    كراػ م تةػل ضػضل  ج   ال رلءت 

 .ا  ضعي راباوعي دكر هلـ يف ختفعه او رال ينؾ راواكر  را فظا ا ملرهق 
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ا جػو رادفمػ  جال رضتلاي فدع ي    لجلجا يف الدينل اوعشا ادينا    جلوا او رضتلالف راولطفا رألضػينم   وػل  

م ػػن اػػات ل شخ ػػعي ااا ػػي ك ر ملاعػػي  راة ػػق   يف كاػػ  رردمػػلجا ذرت الػػدينل اوعشػػا اػػتخفه  ارألاػػلم    لجلجػػ

كرادين ل  كجاـ را  عز   رابلابلالة   راغ ب   رإلهلػلس ضػلاتةج   رطتػينؼ اػو رظتلػدةب    رعتػلكب اػو راينرقػر كرالووػزرؿ   

صلرع درم ا كتعق وفلا   رو  ػل هتػلب اػو راينرقػر   اػو جػاـ ر دلػلب  رإلهللس ضداوعب را ما كرا وب ال ودا جتل

صارقلت ار رازابلء كجهبلـ راعةظػي   كضلادػلجن رافشػ  راارراػا   جػاـ رهػ رـ رآلمػل    ثػاة رامػبلـ   كهػ ر اػل كاػا اػات ل 

رظتدمث ػي يف را ػما كرابمػلء   جاكروعي رجتل  رآلمل او مبلؿ را لب كرالب كراشدح   رادخارا ل رآلاعي راافلجعي رظتةلكاي 

راارراػػي رألكىل رظتدمث ػػي يف راوينراػػ  رألاػػلتي رظتلػػلقتي يف جتػػن راشػػبلب   كضلادػػلجن ك ف ػػ  ضةلءهػػل اينهػػاهل . كاػػ  ي رادو ػػق

اال طبلب رظتاراي راثلوينتػي   ج ػا يثتػل ج ػ  اػل رػلءت ضػل هػ   راارراػي كراػ م تةػل ضػلف اػينء راتشػاة كرادفمػ  رألاػلم 

ظتلػػلجاة راػػ   ػػافر ضلألضتػػلء إىل ؽتلراػػي رالػػ ين لت راواكروعػػي درمػػ  رظتاراػػي كضػػلز اػػال  ػػ  رضتػػلالت   هعػػث اػػو راوينراػػ  ر

اػػػلت ضلتتػػػي رألب كهػػػين توتػػػن رألـ رثػػػل يف اػػػ ين  ح امػػػينهنح لتبػػػينف راشػػػاللر كراغ ػػػب ض ػػػينرة اػػػلتوي   كيف رألمػػػا ظ ػػػينر 

 ضلألالة   ك ولابلهتل ك  ر راطبلؽ كالببل ل. رال ين لت راواكروعي اال رظتلرهة  هلالت راب ث ال ب  ضشم   با

يف كاػػػ  رردمػػػلجا ذرت الػػػدينل اوعشػػػا  اكرضتلاػػػي  لنتػػػي   هلاػػػلف جػػػلطفا  ػػػ ا  اػػػو ولهعػػػي رألب    لجلجػػػ   

كاػػا اػػات ل راشػػوينر ضػػلاتةج   وةػج رضتػػس راوػػلطفا كراػػينجا   رطتالػػ    جػاـ راثةػػي يف راتػػلس   رضتللاػػعي رازر ػػاة اديناػ   

 لرهعػػػي رجتػػػل  رألب   رآلاعػػػي راافلجعػػػي رظتةلكاػػػي رظتدمث ػػػي يف رابمػػػلء  ك د ػػػن ضلاينراروعػػػي كافػػػا رالودبػػػل  يف ضوػػػه رظتينرقػػػن    

كر ب اشلجل او هينعتل   كضلادلجن رالودةلـ ضاتام رآلملتو   كاع  ل ا دفلج كرادام  يف جلرؾ رآلمػلتو   جهػبلـ راعةظػي   

رضتلتػي رازر ػاة جك مبوػا جمػل رادلػله  جدل ضػلظتلرهق اظ ػينر    كضلادلاعإف كرأل لذتب رظتلتعي   كاا اات ل جاكروعي رجتل  رآلمل

ج ػا يثتػل ك رال ين لت راواكروعي  مل يف رضتلاي فدع ي ك لنتي   كرثل فع مػل راطػبلؽ كنعػلب رألب ضشػم   بػا ك لػله  رألـ  

اوػػػاكرف را فظػػػا هػػػين ج ثػػػل جشػػػملؿ كراػػػ م تةػػػل ضػػػلف ررظتدمث ػػػي يف اػػػو راوػػػاكرف ج ثػػػل رودشػػػلرر   ج ػػػ  اػػػل رػػػلءت ضػػػل راارراػػػي 

كه ر اػل ضػلز اػال هػلالت راارراػي   ك مػل ر  ػ   اتػل جف راػ  ينر رظ ػلكر رضتةػا  رال ينؾ راواكر  ض  راط بي رأل   اتل   
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رظتدمث ػي يف رادوػػلؼ ج ػ  رافلكقػػلت رصتتلػعي ذ ػػل كجوثػػ  يف ج ثػل اػػو رإلوػلث   كج ػػا يثتػل هػػ ر ج ػ  اػػل رػػلءت ضػل راارراػػي 

 راواكرف.

هػا راةلاػح رظتشػ ؾ راػ م  د ػال ح  كاشػم د  لالت إف رتػر رابعلوػلت كراف ػح رظتدملاػ  اشخ ػعي رضتػكضلادػلجن    

اتػل جف رضتػلالت نت ػو إىل راوزاػي كرابةػلء اينهػاهح   كصػوينضي رختػلذ راةػلرررت رظتتلاػبي كجػاـ    ك ضعتػاال رظتةلض ي ضشػ  جوينرج ػل

اػو ولهعػي رألب   كراة ػق راػ م  ودعالي رضتلالف راولطفا  اتفس جك تا رألملرا  عز   ك  ا  ظ ينر راواكروعي اينرء تا ر

  رابملء كرا ما   كجهعلوػل رطتػينؼ    رج ع ح جتتب رضتاتث كه ر ضلاد لب كرظتةلكاي   ك  ظ ل   مل  حن ب ج   ا ين  

اػػو مػػبلؿ رتػػر ك لرع   إىل راشػػ اكاػػو راتػػا   صتػػ لجم فلصػػي ا دمعػػن اوػػ حفعػػل   توطػػع  ينفكمبػػل جف ر دمػػر راػػ م توعشػػ

رػػ  ض ػػينغ رعتػػاؼ كهػػين  وػػات  جك  ينرعػػل جك  غعػػا ذاػػ  جراػػ  حتػػاث ذاػػ  رالػػ ينؾ   كذاػػ  اػػو او يناػػلت هػػينؿ رظتينرقػػن 

رالػػ ينؾ  كضلادػػلجن فلظتةلض ػػي راوبلرعػػي  دط ػػب مػػ ة جلاعػػي   كدتػػلتو كخت ػػج يف راوػػبلج راتفلػػا   ألهنػػل  ب ػػث يف هػػلالت 

كخت  ػػل اػػو رظتخػػلكؼ كرا ػػلرجلت   كضلػػ ين ل كضاكرفوػػل  رظتلرهػػق ض ر ػػللض ػػي إىل رادب ػػلر روفولاعػػي جمعةػػي   كهتػػاؼ هػػ   رظتة

كحتةعق رالوطبلؽ ظتشلجل  كجفملر  كروفولال ػل كرجتلهل ػل   كالػلجا ل يف هػ  صػلرجل ل كحتةعػق ذر ػل     راشخ عي را   لرقل 

او مػبلؿ رظتبلهظػي راغػا   ك  رضت  فلتل ج عل  وفلضك  اولصتي رظتينقن مبلرجلة جل  رظتلرهق   راوبلرعي متكيف ه   رظتةلض ي 

راتدػػل ا  اػػو راتلهعػػي رطتلررعػػي كرظتدمث ػػي يف اتػػل رالػػ ينؾ   مث    ر  ػػ رظتل عػػي كراػػ  ال نتمػػو ابلهظد ػػل اػػو جفمػػلر كروفوػػلالت

  لػػػ ين لت ملصػػػي  ماػػػو رظت ػػػح جف ووػػػلؼ ظتػػػلذر  ظ ػػػل ج ع حولفػػػي اػػػ ين لهت  كظتودػػػل ا رطتػػػ ة كدرم عػػػي رألفمػػػلر كرالوفوػػػلالت

كتػػب  مػػل اتػػل ضلضت ػػينؿ ج ػػ  رظتو يناػػي را ػػلكرتي ا ب ػػث جػػو  عفعػػي  غعاهػػل     شتػػ جم راتدعالػػي   كهػػ ر   بتينهػػلاػػينرضق كظتػػلذر 

روفوػلجن شػوينرم اػل  ضػل  تفمػلكفضػل  اوػليف اػ ين ا اػل  تةيناػينفلضتل ا ال   ف ج عتل جف وفلؽ ض  ثبلث جفتلط او رال ين لت

 طلقتل إىل رظتةلضبلت راوبلرعي   كراػ  دتث ػا يف ذتلوعػي ه ػج   ك ػ  ر لػي  ػلف اػو كررءهػل هػاؼ   كاػو   مث ضل لتلينف

ضوا  ا اول او كريند ا ين لت جاكروعي اال رألرضر هلال ينضلادلجن رادشلضل يف رألجلرض كاػات ح ركح رافملهػي هػ ر اػل اػ   

رظتػلح كضلادػلجن ختطػا هػلرز را ػما كرادفلتػ  رالوفوػلجن اػال  او م ق راثةػي كراينصػينؿ إىل دتتلاعمعػي رصتملجػي   كم ػق ركح 
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   رظتدمث ػي يف هلتػيراوبلقػي راوبلرعػي ضلألاػس    ك بتعتػل    رضتلالت كرادم ح جو روشغلالهتح  يف املف كرها ككقا كرهػا

شػػلجل رظتدو ةػػي يتػػ ر رالػػ ينؾ ظترولفػػي    كرال دفػػلء  مب جػػاـ رإلدالء ضاهمػػلـضعتتػػل كضػػ  رضتػػلالت   ك ػػ ر را غػػي رظتدبلداػػي   رادوبػػا

تلػلجا هػ ر   يعػث ضلضتلتػل   كرهدملاتػل    كضلادلجن رافلت راتظل كال تينرا او اشلجل جملل التكاعس رضتمح ج   رضتل

راػ ر لة ح  كرجتلهػلهت حرالودبػل  كدررل ػل اػال رضتػلالت كجت ػل اػزرر جوفلػ ح   ك ػ ر رضتلالت يف ف ح ار  راتينع او راوبلقي 

ضػػلب رضتػػينرر  فد تػػل يف ضارتػػي را ةػػلء ت   ػتدػػينل جفمػػلر رضتػػلال  ك  ل كقػػارة رضتػػلالت ج ػػ  رضتمػػح ج ػػ  رألشػػعلءكقػػينت رادػػ  

رالودبػػل  ا الينروػػب را فظعػػي كراغػػا را فظعػػي كذاػػ  اػػو مػػبلؿ   ك  جاػػلـ رضتػػلالت امػػا تل اػػ ينر يف شػػلح ظػػلكف ح كادػػلجب ح

رإلشػػػػلررت ضلاعػػػا كراةػػػػاا  كرالودبػػػػل  ألوػػػػل تمشػػػػن جمػػػػل ج عػػػػل رالهدمػػػلؾ راب ػػػػلم ك وبػػػػارت راينرػػػػل كرضتل ػػػػلت رابلإرردتػػػػي ك 

 :     كضلادلجن  ينص تل إىل ال ت ا  كه ر توطعتل رظتينتينجلت رالوفولاعي يف هعلة رظتلرهق  رضتلالت او ق ق جك رنبي يف رادل   

ا كتػر رضتػلالت ظتلتل اال رضتلالت ضوه رادشػينهلت رظتولفعػي فعمػل متػج اوػا رالػ ينؾ راوػاكر  كرالاػ ملء   كضوػ

حتا را ينرة ككجع ح مبال مطينرة رال ين لت را  تةيناينف يتل   كاو مبلؿ جلض غتمينجي او راتما كرافعػاتينهلت كنػزك 

يف ا اػػلرد ضاوػل رر مػػب مطػػرا ػ     جصػػب  رضتػلالت قػػلدرتو ج ػ  ف ػػح اػل كتػػلم فػػع ح   كر  ػ  هػػ ر اػو مػػبلؿ رجػ رؼ 

ف  ر وينع او رإلوملر رصتز ا جم رج رفل جبزء اػو جهػارث كرقوػي اػل  كامػو ضوػا  هق رظتللجاة را ضينتي  ك  تمم  رضتلدثي   

 لب راثةي درمػ  رصتملجػي رجػ ؼ ضاوػل رمطػا يف هػق رظتلػلجاة كاػلد راة ػي  لا ػي   كضلادػلجن ختطػ  واعػي راػافلع رظتةلكاػي 

إاعػل   ك ػ ر راػدخارـ واعػي راػافلع  رظتدمث ي يف را ما   كقاـ ج رر ا ق دال   اغلض  إثبػلت ضلرء ػل اػو رالػ ينؾ رظتتلػينب

فمت العػػي راومػػ     إىل اعمػػلوعـز راةبػػينؿ كصػػينال كضلادػػلجن اػػلد  ػػ  رضتلدثػػي ك   راد تػػل كراب ػػث جػػو رألاػػبلب رظتػػ رة ا لػػ ينؾ 

اػػل تتطػػينم ج ػػ  ا وػػل رر مػػب مطػػجرظتلػػدخااي يف رالػػلد   هػػا إزراػػي راغمػػينض   فػػلظتلرهق ض ػػفدل  و ػػين يف ر دمػػر تبػػاك اػػل 

توػلؼ جف رر مػلب ه  و راوتلصل رظتل بطي   كؿتو ضاكرول كرظتلرهة  رظتشلر   الجاول رضتلاي الرد ج   الد ق دل ا ل ي ا

 ااتل جت ل ا ين لت ركتلضعي   كاعس ااتل فة  ا ين لت جاكروعي . جفذا  رافو  تولقب ج عل   كه ر ال نتتر او 
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ي رظتلرهػق ضلظتفػلهعح رالػ بعي الػ ين ل كقب   ػ  شػاء   ةػ  لافملة ها اينرر فرظتينرر ي ك و عةلت رااجح   فعمل متج 

را  عػػز كرإلصػػلرر ج ػػ    جاػػل اػػو طػػلؼ رظتػػلرهة  رظتشػػلر    و عةػػلت راػػاجح ا ملػػلجاة كرالفػػر اػػو رضتلاػػي رالوفولاعػػي رالػػ بعي

لظتةلكاػػي   فراواكروعػػي كهػػ ر  ػػلف اػػال رضتلاػػي فدع ػػي  رعتػػاكء كرالاػػ ملء راشخ ػػا راػػارم ا يف هلاػػي رالجػػ رؼ ضلالػػ ين لت

 لػ ع  را ػينء ض ػلرهي ألقتعػي جػاـ   ك  ج   جبلاػي اةػينة راشخ ػعي كاػعس تػونحتدينم رألكاعي ج   رالج رؼ ضلال ينؾ   

 .رر ملب جمطلء جملل راتاة 

ل  ثػار   كضلادػلجن خت ػا  ػااتل كراا اػااو ج ػ  رام ػينؿ   تدشػلرل اػر كراا   رضتلاي شتارطتطل اال جينرا  فمو    

اػػيناا كجضػػينم رو ػػل تة ػػا  ثػػار اػػو راينقػػا يف راشػػلرع   كضلادػػلجن كرػػيند اشػػل   راػػد مح يف رالوػػافلع   كراشػػوينر جكإقتػػلؿ 

ضلا عق راشاتا كراغ ب   كرظتولولة او را غ    كاا ااتل جكهػلـ رظتشػلر ي يف اينرر ػلت كرشػدبل لت جتعفػي اػر رألاػل  ة  

 لر  ةاتل ذري اػتخفه   تف ػ  جصػاقلء جتعفػ    ال تدوػلطن اػر اػو تودػام ج ػع ح  كااتػل كجػا راشوينر ضلادوب   إظ

تػػػوعن اػػػو را ػػػلر راػػػ م تػػػتالح اػػػو كررء اػػػ ين ل   تمػػػينف اوػػػزكؿ جػػػو ضةعػػػي راتػػػلس تودةػػػا جهنػػػح تلػػػدفزكول طػػػينرؿ راينقػػػا   

 ػػ  اغػػلض إثبػػلت راػػ رءة اػػو رطتطػػا ب ػػث كم ػػق دالاو مػػبلؿ رار راوػػ  ك هػػلـ راوػػاكرف   كرادخطػػع  ابلجدارءكضلادػػلجن ااتػػل جك 

  جتتػػب حتمػػ  رظتلػػلكاعي ك رادة عػػ  اػػو مػػبلؿ اػػلد رضتلدثػػي كال توطػػا عتػػل جقتعػػي كتلد ػػغلهل ضشػػم   بػػا    رظتتلػػينب إاعػػل

اثتلء رظتةلض ي راوبلرعي رال  لؿ ضشخج ال    ةب  إرلضدل ضبل او طػلؼ رآلمػلتو   رهػ رـ ك ةػاتل رجم رآلمػلتو   رألمػ  ف

 جدبػلر  شػوينر رآلمػلتو   رادػتفس ضومػق كجػاـ را ػػيـن جك رضتمػح   راد ػاث اػر ضو ػ ح راػبوه   راب ػث جػو  اتعػػاضوػ  رال

ح رآلمػػلتو   ةػػػامي راشػػػملكم كإظ ػػػلر رالوزجػػػلج ضطلتةػػػي صػػػ ع ي   ةبػػػ   رػػػ  جف تدةػػػب جكاينرفةػػي رألمػػػل  جػػػاـ رادغعػػػا اػػػو 

 ولتػػن   كضلادػلجن ضوػا  اػو مػبلؿ وةػػج رألافػلظ رالػع ي راوينرطػن  مػل هػا   رادفمػا ضطلتةػي ركتلضعػػي كرهػ رـ هػاكد رألمػل

ظ ػػينر   ك شػػالعوتل اج ػػ  كصػػن رإلطػػلر رازاػػل  كرظتمػػل  كملصػػي طلتةػػي راومػػ   بلهػػثكتػػوعي رظتلػػلجاة راتفلػػعي تومػػ  را

 ةبػػ    ك  يف رادوبػػا جت ػػل ضمػػ  هلتػػيت كإجطػػلء رافلصػػي راملا ػػي ا  ػػلال    ضمػػ  رهػػ رـرالاػػدملع إاع ػػل رظتشػػلجل رالػػ بعي ك 

   ينصػػػ تل إجن ضػػػتفس رالهدمػػػلـ دكف رادف ػػػع   راػػػدملجتل إاع ػػػلرالكتلضعػػػي ك  حرادوبػػػا جػػػو اشػػػلجله   مت  رظتشػػػلجل رالػػػ بعي   ػػػ 
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وػػينع راوػػبلج رصتمػػلجا راوالػػز   ضلاػػدخارـ رامشػػن جػػو رظتشػػلجل هػػينؿ   ك   اتلقشػػي رظتشػػل   رظتخد فػػيحتةعػػق رألهػػارؼ   

  كتوػػت هػػ ر جف راػػدخارـ راتمػػا كرافعػػاتينهلت   ك ػػ ر   كرظتػػلح هػػينؿ رظتلرهػػقك ػػ ر راوػػبلج را فع ػػا كإشػػلجي رػػين رادفػػلتؿ 

 راوبلج ضلا    قا الهح يف رادخفعن او جاكروعي رظتػلرهة    ك دفػق هػ   راارراػي اػر اػل  ينصػ ا إاعػل راارراػي رظتدمث ػي

جلاػػ  رالػػولدة قػػلـ ضدوػػات  جلاػػ   فا  كراػػ م تةػػل ضػػيف راوبلقػػي اػػلض  راوينراػػ  رالوفولاعػػي كرالػػ ينؾ راوػػاكر  اػػال رابػػلاغ 

رال د ػػلب ك ػػاثارت اػػ بعي قينتػػي  ػػلثل ج ػػ  رالػػ ينؾ راوػػاكر    راغ ػػب جتػػا رإلوػػلث ج ثػػل اػػو راػػ  ينر   كهػػ ر اػػل ضػػلز اػػال 

هػػلالت راارراػػي  يف جف جشػػملؿ رادوبػػا جػػو اػػل ت ػػلتة ح اػػلجاهح ج ػػ  إاػػةلط واػػلعتح كاشػػمبلهتح كصػػلرجلهتح كرنبػػلهتح 

دلجن را    كاع ي تلة  او مبلعتػل رظتلرهػق   رظتشػلجل راافعتػي نػا رظتةبيناػي ضااػ ينب اةبػينؿ كلتػينؿ اػو كروفولالهتح   كضلا

مبلعتػػل راػػاكرفر رعتاراػػي راواكروعػػي إىل دكرفػػر ضتػػلءة اثػػ  را ػػ      ك را ػػ   تودػػ  جػػبلج ا لػػ ين لت راواكروعػػي تفػػلغ اػػو 

ي  مػػل جف را ػػ   وػػػينع اػػو جوػػينرع رادوبػػػا ج ػػ  رنبػػلت رظتلرهػػػق مبلعتػػل رظتلرهػػق راطلقػػي رازر ػػػاة فع ػػاث اػػل رالرهػػػي رالوفولاعػػ

كوزجػػلهتح كواػػلعتح رظتخد فػػي   فػػلظتلرهق جتػػاال لتػػينؿ هػػ   رالنبػػلت كرألشػػملؿ إىل تػػ     ف ػػين توػػ  جػػو هػػينرفز  راارم عػػي 

الػػ ين لت نػػا ػتةةػػل ضػػ ا  رػػزءر اػػو ذر ػػل ك علوػػل رإلولػػل    كضػػ ا   ة ػػ  اػػو راة ػػق كرادػػين ل راتفلػػا كضلادػػلجن ختفػػن اػػو ر

رظتلنينب فع ل   كه ر ال الهظتل  ج   هلالت راارراي   جتا رود ل  ح او    ر لي   كهح يف نلتػي رالػولدة ظتػل جؾتػزك    

رألاػػػل راػػػ م هةػػػق عتػػػح وػػػينع اػػػو رالتػػػل جػػػو راػػػ رت كزتػػػلدة يف  ةػػػاتلهل   كضلادػػػلجن شػػػوينرهح مب بػػػي رآلمػػػلتو ك ةػػػاتلهح  مػػػل 

هعػػث ر دلػػبينر راػػبوه اػػو رظت ػػلررت  لالهدمػػلـ ضػػلآلمل  اػػو مػػبلؿ رإلو ػػلت إاعػػل    الهظتػػل  غػػار يف اػػ ين لت رضتػػلالت

هعث  لوينر تدشلر ينف ار ضو  ح رابوه   كراوم  كه ر راشػاء   تمػو ظػلهلر اػو قبػ    كجتػاال قمتػل جبمػر رظتبلهظػلت 

ر تةيناػينف يتػل اثػ  جػاـ رالادػزرـ درم  راةلجي  جفلدول ضاف ا ين لهتح قا  غات ؿتين رألهلو   كجف  ججمػلؿ راشػغب راػ   ػلوين 

ألكرال رظتلػلجاتو   كرصتػلم هػينؿ راطػلكالت كراػدم ح ض ػينت جػلجن    ػ  هػ   رالػ ين علت رافينتػينتي كراوار عػي جتػل  راػ رت 

كراغا كرألشػعلء  لرروػا   كهػ ر رألاػل راػ م رو  ػح ج ثػل راػدواردر ا ػدو ح    ػ  هػ   رظتبلهظػلت كرادةععمػلت  ػاؿ ج ػ  

ضلا    رظتطبق ج ػ  رضتػلالت كالػلقتدل يف مفػه رالػ ين لت راواكروعػي ملصػي را فظعػي    كضلادػلجن راوػبلج فولاعي راوبلج 
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ضلا ػػػ   هػػػين جػػػبلج كدرفػػػر ا دمعػػػز   كرادفػػػينؽ رإلولػػػل  كوظػػػلة  فلتاعػػػي   يف غتػػػلؿ جػػػبلج ضوػػػه رالتػػػطلرضلت كرألاػػػلرض 

صػػ  كرالنبػػي يف حتةعػػق رالػػ يب إىل رالكتػػلي كرقوعػػل   راتفلػػعي   كطلتةػػي جبلرعػػي فولاػػي كؼتد ػػلة   كهػػين جػػبلج ابػػت ج ػػ  رادينر

كاو مبلؿ  إجطلء رظتلرهة   شاء اػو رضتلتػي اػر فػد  الػلهي  لفعػي ا  ػينرر   كرظتتلقشػي ااجمػي ضلاثةػي رظتدبلداػي   اد ةعػق 

  ومػػػلهح راةػػار رامػػػليف اػػػو رابػػػينح كرا الػػػينء جتػػا را ػػػلكرة   كيتػػػ ر  مػػػينف راوبلقػػػي جبلقػػي هػػػب كرهػػػ رـ كثةػػػي كرولػػػاللـ   ال

راظػػػلكؼ كال  وػػػعة ح كال  ةعػػػاهح رألجػػػلرؼ   مػػػل تتبغػػػا حتػػػينؿ اغػػػي راوةػػػلب إىل اغػػػي راودػػػلب   فػػػإذر ظ ػػػل رادمػػػلد  صػػػوب 

رالهدينرء   كضلادلجن رافلرغ تشم  مطلر  بار ج   رظتلرهق   إذر   تلػدغ ل يف حتةعػق ذر ػل كمااػي غتدموػل  فػلافلرغ كتوػ  اتػل 

ضلاػػل  هػػ  نت ػػا يتػػل كقدػػل  كتػػدخ ج اػػو فلرنػػل راةل ػػ  كضلطت ػػينص إذر  لوػػا هتػػلؾ فمػػلة  جاوينضػػي فعدبػػا جم فمػػلة ختطػػل يف

 حتةق ادوي ه  كاين  لوا ه   رظتدوي ووعي   رمبل جتل او ل كضواهل راينتبلت.

كيف رألما كاو مبلؿ رادةلرء ودل ا راارراي   تد   جف رال ينؾ راوػاكر  تشػم  اشػم ي اػال رظتػلرهة    هعػث 

ضتػػلالت ج ػ  كرػػيند رالػػ ينؾ راوػاكر  اػػات ح   كهػػ ر داعػػ  ج ػ  رآلثػػلر راتفلػػعي رالػ بعي راتلرتػػي جػػو راظػػلكؼ ه ػ ا  ػػ  ر

رظتولشي   ؽتل تلػد ـز  ػامبلت جلر ػي ظتلػلجاهتح كالػلواهتح ضمػ  رايناػل   اعخلرػينر اػو هػ   رألزاػي راتفلػعي را ػوبي  جاػل 

ال ينؾ راوػاكر  اػال هػلالت راارراػي ضوػا  طبعػق راوػبلج ظتػاة فعمل تدو ق ضفلج عي راوبلج فةا جشلرت راتدل ا إىل مفه ر

جرضوي جش ل   ؽتل تل ا جقتعػي را ػ   يف مفػه رالػ ينؾ راوػاكر  اػال رظتػلرهة    هعػث قػ  راة ػق راتفلػا   ك ػلف ذاػ  

  ػػػلؿ اػػػو مػػػبلؿ رادفلجػػػ  رالردمػػػلجا اػػػال جفػػػلرد ر مينجػػػي   ك ػػػ ر راوػػػبلج رصتمػػػلجا راػػػ م  ػػػلف اػػػل راػػػاكر يف حتلػػػ  رال

رالردملجا ض  رظتلرهة   درم  راةلجي  كتل ا هػ ر اػو حتلػو رألدرء را فظػا كراغػا را فظػا   كحتلػو راوبلقػلت رادفلج عػي 

ال ضعت ح   فم مل زرد جاد رضت ج رصتملجعي  زرد او حتلػو رألدرء را فظػا كراغػا را فظػا كضتػلء راوبلقػلت رادفلج عػي اػلض  

مػػبلؿ ذاػػ  فػػلاوبلج رصتمػػلجا ضلا ػ   ااتػػل جقتعػػي  بػػاة يف  تمعػػي كحتلػػ  ك طػػينتل كظعفػػي  رظتػلرهة  درمػػ  راثلوينتػػي  كاػػو

طػػلرؼ رال  ػػلؿ جتػػا رظتػػلرهة   كهػػ  يف ر دلػػلب رظتلرهػػق  رضتلتػػي يف رادوبػػا جػػو جفمػػلر  ا مػػل  لوػػا   رظت ػػح جف تدبػػلدؿ رأل

و ػح  هػ   دغػا وظػلة رظتلرهػق ا ثلوينتػي ج ػ  ف تبػت جبلقػلت ارضتاتث ار ضو  ح رابوه   كجف تد   او ح ضلإلنتػلءرت كج
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جهنػػل تػػا  ضػػ  هػػا ا ارراػػي   إذر فػػلاوبلج رصتمػػلجا ضلا ػػ   تلػػلهح يف  طػػينتل رألدرء رال  ػػلجن ا مػػلرهة    كرمبػػل  وػػيند 

ه   راتدل ا إىل طبعوي راوػبلج   هعػث جف راتمػا كرافعػاتينهلت   قػااا كجلتػا ضطلتةػي شػعةي كؽتدوػي اػو قبػ  رظتػلرهة  

رعل او رابلهث   اػر  ػينفل  ػ  رإلاملوػلت رظتلدتػي اػو قبػ  راثلوينتػي   كتوػزك هػ ر راتالػلح يف مفػه رالػ ينؾ  راوػاكر  كضدين 

إىل رألابلب رظتدمث ي يف طبعوي رال ينؾ راواكر   ػلف جلتػعل كؽتمػو جف تػتخفه   ك ػينفل رظتػاة رازاتعػي   هعػث  لوػا جرضوػي 

اة رعػػاة اػػلجات يف رادتفػػعس رالوفوػػلجن اػػال رظتػػلرهة  ؽتػػل مفػػه جشػػ ل مبوػػاؿ ه ػػي جك ه ػػد  يف رألاػػبينع   كهػػا اػػ

رال ينؾ راواكر  اات ح   ك  ر  ينفا رصتين رالردملجا رظتلت  كرالػ عح ضػ  رظتػلرهة  درمػ  راثلوينتػي   كهػين جاػل ا ػح اد ةعػق 

وػاكروع  ج ػ   فلتػ  اتلخ اتلاب طتفه رال ينؾ راوػاكر   جتػن إىل ذاػ   تػينع راتمػا كرافعػاتينهلت اػلجا رظتػلرهة  را

طلقػػػلهتح يف هػػػ   رضت ػػػج ؽتػػػل جمػػػ  ج ػػػ  مفػػػه اػػػ ين  ح راوػػػاكر   هعػػػث جف راػػػبوه اػػػت ح   ت ػػػ مينر اػػػلضةل كذاػػػ  

الرهػػي راتفلػػعي ا ظػػلكؼ رظتولشػػي اػػات ح  فوتػػاال تػػ مينر تػػمو راوػػبلج  لوػػا رضت ػػج ضلجثػػي ج ػػ  رالػػلكر كراطماوعتػػي كر

اؿ ذاػػػ  ج ػػػ  جف راوػػػبلج رصتمػػػلجا ضلا ػػػ   دكرر  بػػػار يف مفػػػه هػػػا جينراػػػ  ؾتػػػلح راوػػػبلج   كتػػػاػػػات ح   كهػػػ ر  ػػػلف ج

رالػ ينؾ راوػػاكر  اػو مػػبلؿ مفػه ضوػػه راوينراػ  رظتلػػببي يف رالتػطلرضلت راتفلػػعي   ك دفػق هػػ   راارراػي اػػر اػل  ينصػػ ا 

لف جلاػ  رالػولدة قػلـ يف راوبلقي الض  راوينرا  رالوفولاعي كرال ينؾ راواكر  اال رابلاغ   كرا م تةل ض إاعل راارراي رظتدمث ي

  هعػث ضدوات  جلا  رال د لب ك اثارت اػ بعي قينتػي  ػلثل ج ػ  رالػ ينؾ راوػاكر    راغ ػب جتػا رإلوػلث ج ثػل اػو راػ  ينر

 جظ لت ه   رااررالت جف ا     دكر  با يف مفه جك  وات  رال ينؾ راواكر .

  مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات : -8

كات ػػل  يف رادخفعػػن اػػو رالػػ ينؾ راوػػاكر    رصتمػػلجا ضلا ػػ  اػػو مػػبلؿ راارراػػي راػػ  قمتػػل يتػػل كهػػا دكر راوػػبلج 

:  لػلجا  ةتعػي دفودتػل اينتػر فلتػعلت   كقػا رف تػتل  فلتػعي جلاػي رألمػاة هػ   ك  لوا رادللتالت هػينؿ هػ ر رظتينتػينع  

   اال رظتلرهق رظتدمارس ضلاطينر راثلوينم.راوبلج رصتملجا ضلا    يف رادخفعن جك  وات  رال ينؾ راواكر
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ك  تدح درراي راوبلج ضلا    يف دررالت الضةي  كامو مت درراي رال ينؾ راواكر  كضوػه راػ راا   كاػو مػبلؿ 

قعلاتػػل ضلاارراػػي  بػػ  جف راوػػبلج رصتمػػلجا ضلا ػػ   تػػلثل يف  وػػات  رالػػ ينؾ راوػػاكر  اػػال رظتػػلرهة  ضلـتفػػلض يف راوػػاكرف 

 فظا ج ثل او رصتلام    مل ضعتدل رافلتعلت   كه ر رررر ا تدل ا رظتد    ج ع ل   جم   مل  ػلف رالهدمػلؾ كملصي را

ار رصتملجي جثتػلء ؽتلراػي را ػ   قػ  رالػ ينؾ راوػاكر    كا  ػ   جقتعػي رردملجعػي كوفلػعي يف  ةينتػي رالػ ينؾ رإلولػل    

ف ؽتلراػػي را ػػ   رتلجعػػل تلػػلجا بػػلر جوػػل  تفػػعس راطلقػػي   كجاكر    ضلجدكضلادػػلجن فلا ػػ   تػػلدم إىل مفػػه رالػػ ينؾ راوػػ

ف رافلتػػعي راػػ  ضتعتػػل ج ع ػػل يثتػػل هػػ ر كراػػ    رإلهبػػلط   كاػػ ر نتمتتػل راةػػينؿ ضػػااػو راػػدخ ج اػػو ضوػػه رألاػػلرض راتفلػػعي اثػػ

  دمث  يف جف راوبلج ضلا    متفن او رال ينؾ راواكر  قا حتةةا .

 ا أنه:وكافتراضات جزئية أو فرعية افترضن

وػػػل ؾتػػا اػػال رظتلرهػػػق رظتدمػػارس يف راطػػينر راثػػػلوينم اػػ ين ل جػػاكروعل   كهػػػ ر اػػل  ينصػػ تل إاعػػػل ج فددي الفرضددية الفرعيدددة الثانيددة:

روطبلقػػل اػػو حت عػػ  رظتةػػلضبلت رادشخع ػػعي  كهػػ  راوبلرعػػي   هعػػث تينرػػا اػػال رظتف ػػينص  رألكؿ اػػلرد جػػاكرف ؿتػػين راغػػا 

وػػي رألمػػل   كرظتف ػػينص راثػػل  شتػػا ااتػػل جػػاكرف ؿتػػين راػػ رت كؿتػػين رألمػػل اػػو افظػػا كراػػزم تةػػن جتػػا هػػاكد رامػػبلـ ك رهل

ألمػػػل اػػػو مػػػبلؿ را ػػػلب كرالػػػب راد ةػػػا كرالػػػب كراشػػػدح كرا ػػػلب   كرظتف ينصػػػي راثلاثػػػي فدع ػػػي اػػػات ل جاكروعػػػي رجتػػػل  ر

 افلتعي ػتةةي كال اة.   يف ه  رظتف ينصي رالرضوي  لنتي اات ل جاكروعي رجتل  رألمل  كضلادلجن نتمو راةينؿ جف ركراشدح

جف ا  ػػ    ػػاثا ركتػػلي يف رادخفعػن اػػو راة ػػق راتفلػػا   كقػػا قمتػػل مببلهظػػي رضتػػلالت  الفرضددية الفرعيددة الثالثددة القائلددة:

رألرضػػر قبػػ  راوػػبلج ك لوػػا رضتػػلالت يف هلاػػي ق ػػق   مث اػػو مػػبلؿ حت عػػ  رظتةػػلضبلت راوبلرعػػي   كضوػػا ابلهظدتػػل عتػػل جثتػػلء 

جف راة ق راتفلا رـتفه   ؽتل تػاؿ ج ػ  جف راوػبلج ضلا ػ   رظتطبػق ج ػ  رضتػلالت رألرضوػي جدل إىل رضت ج  ينص تل إىل 

 رـتفلض راة ق اات ح  كضلادلجن نتمو راةينؿ جف رافلتعي ػتةةي كال اة.

ؿ تلػلجا راوػبلج ضلا ػ   رظتلرهػق ج ػ  رال  ػلؿ ضشػم  ركتػلي اػر ػتعطػل   فمػو مػبل الفرضية الفرعيدة الرابعدة القائلدة:

اوػػبلج حت عػػ  رظتةػػلضبلت راوبلرعػػي   ر  ػػ  جف اشػػلر ي رآلمػػلتو كرالاػػدملع إاػػع ح   كإوشػػلء راتػػلدم راوبلرػػا اػػو مػػبلؿ ر
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ك رألاػػلف  كإجطػػلء رافلصػػي ا دفلتػػ  رالوفوػػلجن  كضدػػينفل  ػػ  اتػػلألاو   تشػػلط را كلتػػا  كرالردمػػلجارارصتمػػلجا  راةػػل ح ج ػػ  

ر اػػػل الهظتػػػل  اػػػال  ػػػ  رضتػػػلالت   كضلادػػػلجن نتمػػػو راةػػػينؿ جف رافلتػػػعي ػتةةػػػي   ف ػػػ  ك تمعػػػي رظتعػػػينؿ ك رادينرفػػػق رالردمػػػلجا

 كال اة. 

 .هلالت رااررايكجمار فلافلتعلت رظتطلكهي  دطلضق ار   
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 العامة: الخالصة

يف ختفعػػػن رالػػػ ينؾ راوػػػاكر  اػػػال رظتلرهػػػق  رصتمػػػلجا ضلا ػػػ  هتػػػاؼ درراػػػدتل رضتلاعػػػي إىل اولفػػػي دكر راوػػػبلج     

رظتدمػػارس ضػػلاطينر راثػػلوينم   هعػػا  ممػػو جقتعػػي راارراػػي يف جقتعػػي رظتله ػػي راوملتػػي رضتللاػػي راػػ  نتػػل يتػػل رظتلرهػػق   كاػػل تطػػلج 

 ج ع ل او  غارت ؼتد في  لثل ج عل   كجبلقي ه   رألماة ضظ ينر رال ينؾ راواكر  اات ح .

ؿ ذتلوعػػػػي ر لػػػػلت راوػػػػبلج رصتمػػػػلجا ضلا ػػػػ   راػػػػ م طبػػػػق ج ػػػػ  رظتػػػػلرهة  راوػػػػاكروع  مػػػػبل إىل جف تلصػػػػ ين ك       

ضػػلز ودػػل ا ركتلضعػػي هعػػث مت اػػو مبلاػػل حتلػػو رألدرء رال  ػػلجن رظتدمثػػ  يف ثػػبلث الػػدينتلت  راد لػػو يف جبلرعػػي رتلجعػػي  ج

  رظتػلرهة  درمػ  راثلوينتػي   كاتػل  ػػ ز رظتلػدينل را فظػا كراد لػو يف رظتلػدينل نػػا را فظػا   كضتػلء راوبلقػلت رادفلج عػي اػػلض

جقتعػػػػي راوػػػػبلج رصتمػػػػلجا ضلا ػػػػ   جتػػػػا رظتػػػػلرهة  رظتدماراػػػػ   كذاػػػػ  وظػػػػلر ظتػػػػل تػػػػ ز  هػػػػ ر راوػػػػبلج اػػػػو إهػػػػارث ؼتد ػػػػن 

لتػػػق رادفػػػلجبلت اػػػلض  رظتػػػلرهة  مػػػبلؿ رصت لػػػلت راوبلرعػػػي رصتملجعػػػي   ملصػػػي اػػػو مػػػبلؿ  ةتعػػػي رظتتلقشػػػي رصتملجعػػػي جػػػو ط

كهػػ ر اػػل  بػػ  روطبلقػػل اػػو ودػػل ا رافلتػػعلت راػػ  طلهتلهػػل يف رابارتػػي  إرلضػػلت القدػػي   هعػػث حتةةػػا ي  جاػػ ينب رظتينرر ػػ

 رافلتعلت    ل .

 كضتلءر ج   ال رادةلت ج عل راارراي رادخ  تل غتمينجي او رالق رهلت   ممو فعمل ت ا:

افلد  فلظتلرهق او جصوب راف لت ا دولاػ  اوػل  إجطلء جقتعي ضلاغي ظتله ي رظتلرهةي ضلجدبلرهل رظتله ي رألالاعي ضتعلة ر -

وػػل إذر مت رمدعػػلر  ظتينتػػينع ادو ػػق ضػػلظتلرهق الضػػا اػػو جف تمػػينف اط ػػر ج ػػ  اػػ ر رقػػ ح ج ػػ  جم ضلهػػث الػػدةببل  ج

 را وينضلت كرإلاملوعلت.

ت ػػػار  رالضدوػػػلد جػػػو إاةػػػلء را ػػػيـن كرالهدةػػػلر عتػػػ   راف ػػػي  ألف ذاػػػ  كتو  ػػػح درمػػػ  در ػػػلة راة ػػػق كرطتػػػينؼ  كضلادػػػلجن -

   لؼ ؼتلان ا ولدة.

ج ػ   عفعػي رادولاػ  اػر جضتػل  ح هث رآلضلء ج   تلكرة اللواة جضتل  ح   ظتملراػي رألاوػلب رصتملجعػي   ك ػينجعد ح  -

 ات  الره  راتمين رألكىل   ألف رال ينؾ راواكر  قا تمينف يف ضوه رألهعلف امدلب او رألالة.
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  جقتعػػي اله ػػي رظتلرهةػػي كم ل  ػػ ل ك عفعػػي رادولاػػ  اػػر هػػ    ينجعػػي ر دمػػر ض ػػفي جلاػػي كرألاػػلة ض ػػفي ملصػػي ج ػػ -

 .رادغارت 

 ضلغتي ج ثل او ه ي يف رألابينع    كدتاتا راينقا رظت اا اؤلاولب رصتملجعي. -

 جتلتي جقللـ راينال   رادو عمعي يف راثلوينتلت ضلضدملر وشلطلت  لفع عي  دتلاب ار طبعوي رظتلرهق كاشمبل ل. -

 اراي اعمينف رالهدملؾ ض  رادبلاع  كا كز رالكح رصتملجعي كرطت ةعي.رالـتلرط يف راولب رظت -

 راةعلـ ضتشلطلت  لفع عي درم  رظتلاللت را ضينتي . -

توػػػلؼ  عػػػن تفػػػلض رالو ػػػبلط يف رضت ػػػي اػػػو مػػػبلؿ ػتلكاػػػي  جفك  ج ػػػ  رألاػػػل  ة راػػػ كز ضلالػػػ ينؾ رصتعػػػا  كتػػػب -

 ره رـ هاكدراغا.جو راتفس كض  كرينب  رادتلعق ض  هلرلت رظتلرهق جك راد مع  ا قعي كرا كت 

 هاث رألالاعب ادوات  رال ينؾ .كرت  لضينتي الطبلع رظتو م  ج   ججةا ا دةعلت كوا -

يف راةعػػػلـ ضػػػ راا   فػػػا رودبػػػل  رظتػػػلرهة  ك ػػػافو ح  ػػػل ع  راتفلػػػلوع  درمػػػ  رظتػػػاررس   كإاػػػ لا ح  ينظعػػػن رألم -

 ؼتد ن راتشلطلت.ظتملراي 

 ر  املف ي رظتشمبلت راتفلعي ا ملرهق.او جإجارد ضلراا جبلرعي  -

هتينت  رألاينر كرظتينرقن جالـ رظتلرهق ه  تشول ضاف او هينال تل ػز ج ػ  تػوفل كتلرقػب  ػ  هل ػي نػا طبعوعػي تةػيـن  -

 يتل.

 ينقن رظتلرهق او رهدةلر وفلل كرالضدولد جو  ملرر ضوه رألافلظ را   ػاال شخ ػعدل اثػ  جوػل نػيب جوػل فلشػ  جوػل  -

راوبلررت  شػم  مطػلر رلػمعل ج ػ  راػتفس كحتطم ػل اػو هعػث ال تشػول راشػخج يتػل   فو عػل جف  توعن ف   

تػػدو ح ضػػاف هػػ   راوبػػلررت اػػل هػػا إال اوػػلكؿ هػػاـ كج عػػل اػػو هػػ   را  ظػػي رادينقػػن جػػو راػػدخارا ل   ألهنػػل هتػػاـ 

ا راشػػػوينر وفلػػػعدل كحتطم ػػػل اػػػو راػػػارم  ك شػػػ  قارر ػػػل إذر راػػػد مما ج ػػػ   فمػػػا   ك وينت ػػػ ل ضم مػػػلت  تمػػػ

 ضلالولدة اث  جول ولر  جول قينم جول رادطعر.
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 ػتلكالت قعلـ رعتع لت رظتللكاي ضدينجعي جكاعلء رادبلاع . -

تػػلكرة رهدمػػلـ كاػػل   رإلجػػبلـ رظتلػػمينجي كرظتل عػػي ضػػلظتلرهق  يعػػث  ةػػاـ إاعػػل ضػػلراا اشػػينقي كهلدفػػي تمدلػػب اػػو  -

 مبلعتل ا لررت رضتعلة را  ع ي كرال عمي.

  ا مػػل رمد فػػا رألاػػبلب كاػػو كاػػل   راوػػبلج   تبةػػ  جاػػ ينب  النتمػػو راشػػفلء اتػػل  اػػعس درءلػػ ينؾ راوػػاكر را -

را ضعي هين رحملػ  رال علػا   فم مػل  غػات رظتدغػارت يف هعػلة رظتلرهػق   فػلف را ضعػي هػا راةلجػاة راػ  تةػيـن ج ع ػل   

شػػاء اػػو رضتلتػػي اػػر فػػد  الػػلهي   كتتبغػػا ج ػػ  راينراػػاتو  لضعػػي جضتػػل  ح ج ػػ  راف ػػع ي كرالػػ ينؾ رالػػينم كإجطػػل  ح

 لفعي ا  ينرر   كرظتتلقشػي ااجمػي ضلاثةػي رظتدبلداػي   اد ةعػق راةػار رامػليف اػو رابػينح كرا الػينء جتػا را ػلكرة   كيتػ ر 

 مينف راوبلقػي جبلقػي هػب كرهػ رـ كثةػي كرولػاللـ   ال  ومػل  راظػلكؼ كال  وعةػل كال  ةعػا  رألجػلرؼ   مػل تتبغػا 

غػي راودػلب   فػػإذر ظ ػل رادمػػلد كصػوب رالهدػينرء   كضلادػػلجن رافػلرغ تشػم  مطػػلر  بػار ج ػػ  حتػينؿ اغػي راوةػػلب إىل ا

رظتلرهػػق   إذر   تلػػدغ ل يف حتةعػػق ذر ػػل كمااػػي غتدموػػل  فػػلافلرغ كتوػػ  اتػػل جاوينضػػي فعدبػػا جم فمػػلة ختطػػل يف ضلاػػل  

ةق ادوػي هػ  كاػين  لوػا هػ   ه  نت ا يتل كقدل  كتدخ ج او فلرنل راةل   كضلطت ينص إذر  لوا هتلؾ فملة حت

 .رظتدوي ووعي   رمبل جتل او ل كضواهل راينتبلت

 راةعلـ ضب ينث كدررالت هتدح ضدطبعةلت  وات  رال ينؾ درم  رألالة. -

 درراي رال ينؾ راواكر  اال رظتلرهق رحمللـك جلطفعل. -

 لتيب .ة ح ج   ضلهث ومل كتر رظتت ا راينصفا جك رادالؿتو دراتل اثبل رظتت ا راوعلدم  و -

 إرلرء دررالت ا دولؼ ج    اثا را    ار راوبلج رظتوليف رال ين ا. -
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